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Debattledare, advokat Elisabet Fura-Sandström, Sverige:

Mina damer och herrar, hyvät naiset ja herrat, kära mötesdeltagare. "The first
thing we do, let us kill all the lawyers", utbrast en ganska frustrerad och
blodtörstig King Lear och det kan man kanske tycka skulle vara en drastisk
lösning på de problem som vi ska diskutera en stund här i eftermiddag, nämligen
professionsansvar för advokater och andra rådgivare samt omfattningen av
försäkringsmöjligheter och friskrivningsklausuler.

Om man tog död på alla advokater så skulle det kanske lösa problemet enligt
somliga, men det skulle vara en dellösning eftersom det finns andra rådgivare
som också lämnar råd, med eller utan ansvar, med eller utan skadeståndsansvar.

Ämnet är ju dagsaktuellt, kan man lugnt påstå. Det är svårt att öppna en tidning
utan att läsa om nya skandaler; Enron, Anderson, Worldcom var ju bara början.
Det kommer allt oftare krav på lagstiftning för att komma till rätta med diverse
kriser och brister i näringslivet. Man säger att näringslivet brister i etik och det
skall man gå till rätta med genom lagstiftning eller olika kommittéer. På det
europeiska planet kan man notera att advokaternas samarbetsorganisation,
CCBE, har tagit ett initiativ att arrangera en konferens just om de här frågorna
som har kommit upp och aktualiserats när advokater går över den nationella
gränsen för att lämna råd i ett annat land. Det visade sig då att reglerna för ansvar,
ansvarsbegränsning, skadestånd, och inte minst försäkringar, ser olika ut redan i
Norden, som vi kommer att märka i dag. Men går man ut i Europa i övrigt så är
detta ännu mer märkbart. Man säger att 11 september har betytt en hel del för hela
försäkringsvärlden och vi ser då tendenser som dyrare försäkringspremier, flera
skadefall, ökad processbenägenhet i en vikande marknad och möjligen en
strängare bedömning från domstolarna.
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Hur skall vi då hantera de här ansvarsfrågorna på ett ansvarsfullt sätt och ändå
fungera som rådgivare? Det är vad vi skall får lära oss i dag, hoppas jag.

Referent, advokat Sven Unger, Sverige:

Jag tänkte börja med en replikväxling. Tiden är andra hälften av 1800-talet,
platsen är någonstans i Sverige. A säger till B: "Det var ju synd om herr Anderson
som dömdes till fängelse." "Ja", säger B, "det var ju tråkigt, men så går det när
man är oförsiktig nog att inte genomfora sin stöld i de former som föreskrivs i
aktiebolagslagen". Denna replikväxling vittnar om att när aktiebolagslagen med
sin ansvarsbegränsning var ny så möttes den med en betydande misstro, just på
grund av ansvarsbegränsningen, misstro hos allmänheten, en misstro som jag
antar balanserades av en minst motsvarande entusiasm hos vissa affärsidkare.

Hur som helst, så har misstänksamheten och misstron mot den speciella
ansvarsbegränsningen i aktiebolagslagen bleknat. Detta beror på att så många
andra uppskakande händelser i näringslivet har skett att just den detaljen inte
längre upprör människor så mycket. I ett avseende finns den nog kvar. Det anses
nämligen att advokater inte kan driva sin verksamhet i aktiebolagsform med den
speciella ansvarsbegränsning den medför. Det gör att vi ställer oss frågan: är det
överhuvudtaget då tillåtet för advokater att på annat sätt, nämligen med avtal,
begränsa sitt ansvar? Den frågan har varit omstridd. Jag tycker alldeles klart att
advokater kan begränsa sitt ansvar. Lika klart är det att det inte är riktigt på
samma sätt som för andra affärsidkare att begränsa sitt ansvar. Vad man måste
hantera när det gäller advokatens ansvarsbegränsning är de speciella situationer
där advokaten har en förtroendeställning som gör att advokaten mot klienten
måste visa en betydande lojalitet även i detta avseende och se till att ansvarsbe-
gränsningen inte blir oskälig. Det grundläggande är ju, liksom i alla andra avtals-
förhållanden, att det ska vara skäligt, men här kommer ytterligare det momentet
jag talar om. Det blir sammanfattningsvis lite lättare att jämka ett avtal om
advokats ansvarsbegränsning.

Men det finns situationer där det enligt min mening är alldeles klart att det är
passande med en ansvarsbegränsning, exempelvis när advokaten har att göra med
klienter som mycket väl förstår vad det handlar om, t.ex. en stor internationell
transaktion med merchant bankers eller mäklare som förstår vad det handlar om
och som har finansiella muskler att hantera situationen. På motsvarande sätt finns
det situationer där det inte bör förekomma ansvarsbegränsningar. Detta gäller de
vanliga advokatuppdragen där advokaten på ett rimligt sätt kan försäkra sig, men
klienten inte på ett rimligt sätt kan försäkra sig. Det är den avvägning man kan
göra, tycker jag.

Jag har utgått från att själva ansvaret är ett culpa-ansvar och jag har ställt några
frågor om i vilket avseende olika omständigheter skall påverka ansvaret för att
fånga aktsamhetsnormen. Spelar det någon roll om advokaten har litet eller
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mycket erfarenhet? Min uppfattning är att har man lite erfarenhet av ett område så
skall man inte avböja ansvaret, utan man skall avböja uppdraget. Det finns andra
frågor man kan diskutera; spelar det någon roll att man tar litet eller mycket
betalt? En annan fråga är reservationer. Man skall se upp med reservationer,
eftersom man inte kommer ifrån ansvaret bara genom att allmänt reservera sig.
För det första är det så, att reservationer också är ett påstående som man har
ansvar för. Om man säger att: "kusiner har inte arvsrätt, men jag måste reservera
mig litet för att rättsläget är oklart och man vet aldrig hur domstolarna dömer
osv.". Påståendet kan vara riktigt, men det betyder inte att man skall göra den
reservationen på det sättet om nu kusiner inte har arvsrätt. Därför har man också
ansvar för reservationer. Om man reserverar sig allt för mycket trasar man sönder
det råd man ger genom en alldeles för omfattande reservation. I sådana situationer
har man helt enkelt inte utfört uppdraget. Om man reserverar sig för mycket har
man inte lämnat en bedömning. Det finns situationer i rådgivningen där klienten
har fått en rättsutredning, kanske t.o.m. begärt en rättsutredning och fått den, men
med en massa reservationer, och då säger han "Jo, det är väldigt intressant, men
nu vill jag ha ditt råd, skall jag göra så här eller inte?". Då måste advokaten säga A
eller B. Då får man ta det ansvaret eftersom tiden för reservationer har passerats.
Det är inte säkert att man blir skadeståndsskyldig därför att domstolen har en
annan uppfattning. Det beror på vilken omsorg man har lagt ner när man lämnar
rådet.

En annan fråga, som jag har tagit upp, är advokatens ansvar för självständiga
medarbetare eller andra advokater som engageras i uppdraget exempelvis därför
att det är ett rättsområde inom det egna landet, men ett rättsområde som advoka-
ten inte behärskar, och säger att det måste vi anlita någon annan för. Det kan vara
åtgärder i en transaktion som skall genomföras i ett annat rättsområde, ett annat
land, och advokaten säger att vi måste anlita någon i Frankrike som gör detta. Har
den första advokaten ansvar för bara valet av lämplig advokat eller har advokaten
ansvar också för att den anlitade advokaten utför sitt uppdrag? Måste han följa
med och granska?

Om det nu skall finnas ansvarsbegränsningar, hur skall de komma till? Vi har
ju av Sveriges advokatsamfund utarbetade allmänna villkor, och vad jag vet så
används de inte särskilt mycket, om ens något. Där ingår en möjlighet att foga in
en ansvarsbegränsning. Det är en litet speciell situation att advokaten, när klienten
kommer och begär om hjälp i väldig brådskande situationer, då skall börja med ett
nytt avtal mellan klienten och advokaten. I sådana situationer har ju klienten i
allmänhet ingen advokat att fråga. Jag tror dock att man kan ta hand om dessa
situationer på ett någorlunda praktiskt sätt, nämligen i uppdragsbeskrivningar,
som kan vara värdefulla. Även om man inte har ansvarsbegränsningar, så kan det
vara väldigt betydelsefullt för ansvaret att advokaten på ett tidigt stadium
beskriver vad uppdraget går ut på. Det kan undanröja en del missförstånd.
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Korreferent, professor Mika Hemmo, Finland:

Ersättningsansvaret för advokater och andra rådgivare kan betraktas ur många
aspekter. I mitt inlägg kommer jag att koncentrera mig på fem grupper av frågor.
För det första skall jag framföra vissa tankar om advokatens ansvar för sådana
uppdrag vilka uppdragsgivaren inte uttryckligen ber om att skall utföras. För det
andra framför jag iakttagelser om ansvaret mot den s.k. tredje mannen, och
slutligen riktar jag uppmärksamheten på förhållandet mellan advokatens person-
liga ansvar och advokatbolagets ansvar.

Vid rådgivartjänster är det inte alltid tillräckligt att uppdragstagaren utför de
åtgärder som klienten ber om, utan klienten bör därtill ofta få råd med att
avgränsa uppdraget. En klient som förbereder försäljningen av sitt småföretag kan
ha sin egen uppfattning om hur affären borde genomföras, och han kan be
advokaten att göra upp ett köpebrev som motsvarar detta. Men advokaten kan
dock inte i allmänhet nöja sig med att göra upp den handling som klienten begär,
utan han bör också bedöma lönsamheten i det förfaringssätt som klienten föreslår.
Om det handlingssätt som klienten på eget initiativ väljer är ofördelaktigt, med
hänsyn till beskattningen till exempel, eller om det är förenat med risker, t.ex.
ifråga om betalningsarrangemanget, kan advokaten bli skadeståndsskyldig
även om denna i och för sig har uppgjort köpebrevet korrekt i enlighet med
klientens begäran. Ansvaret grundar sig då på det faktum att en sakkunnig
rådgivare skall bedöma ändamålsenligheten i klientens plan och i detta avseende
inrikta sin granskning på det eftersträvade helhetsresultatet. Det är givetvis klart
att advokaten i det anförda exemplet undgår ansvaret om han tillräckligt klart
informerar sin huvudman om de risker som är förenade med det föreslagna
förfaringssättet, och om klienten därefter uppger sig vilja följa sin ursprungliga
plan.

Ibland kan problemet vara det att den nödvändiga utredningen av bakgrunden
med hänsyn till uppdraget vore arbetsdryg, och skulle medföra betydande extra
kostnader. Naturligtvis kan man inte förutsätta att advokaten skall utföra extra
arbete utan att debitera arvode. Å andra sidan har klienten rätt att precisera
omfattningen av det uppdrag han vill ha. Spänningar kan aktualiseras exempelvis
då en näringsidkare står i beråd att köpa en viss affärsverksamhet och önskar hjälp
av en advokat med att sätta upp handlingarna. Advokatens naturliga råd i detta fall
är att föreslå utförande av en due diligence-undersökning, eller åtminstone påpeka
behovet av en begränsad granskning. Advokaten kan konstatera att man borde gå
genom bokföringsmaterialet, avtalsstocken, kundförhållandena och de immate-
riella rättigheterna. Klienten kan anse att han litar på säljaren och inte önskar
betala extra kostnader.

Om kunden medvetet avgränsar föremålet för uppdraget på detta sätt, svarar
advokaten inte för köpeobjektets eventuella brister. Det ligger dock på advokatens
ansvar att för klienten klarlägga de alternativ och de risker som är förenade med
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avslutssituationen samt att säga att klienten gör sitt val med stöd av korrekt
information.

I nyare finsk rättspraxis som gäller rådgivartjänster har uppdragstagarens
skyldigheter att se till huvudmannens intressen utöver uppdragets centrala
innehåll blivit prövad många gånger. I flera fall har det uppkommit ett skade-
ståndsansvar även om de skyldigheter som har hört till uppdragets kärna har blivit
korrekt skötta. Orsaken har varit att nödvändiga omständigheter med tanke på
klientens fördel har lämnats utan uppmärksamhet. En fastighetsförmedlare har
t.ex. blivit skadeståndsskyldig då köparen till en pantsatt bostadsaktie hade betalat
det slutliga köpepriset till det konto som säljaren hade uppgett efter köpet och
säljaren hade inte brukat medlen för att betala pantfordringen. Mäklaren borde i
detalj ha utrett betydelsen av betalningsarrangemanget med tanke på pantsätt-
ningen av aktierna.

Linjen för rättspraxis förefaller vara en rätt omfattande skyldighet för en
sakkunnig rådgivare att uppskatta vilka risker uppdragsgivaren har i ett enskilt
fall, och åtminstone varsko om dessa och föreslå att man skrider till nödvändiga
fortsatta åtgärder. Om huvudmannen dock medvetet avgränsar uppdragets inne-
håll svarar advokaten inte för det som lämnats utanför uppdragets ramar.

Advokatens ansvar granskas mest typiskt i förhållande till uppdragsgivaren.
I rättspraxis kan man dock se tecken på att rådgivarens ansvar gentemot tredje
man håller på att utvidgas. I advokatuppdrag är det dock uppenbart att advokatens
ansvar inte kan vara alltför omfattande, åtminstone emot sådan tredje man som
har en intressekonflikt med advokatens huvudman. Här är det skäl att skilja
mellan olika personer. En tredje man kan t.ex. vara den andra parten i en planerad
transaktion, eller en kreditgivare som får den av advokaten uppgjorda ekonomiska
värderingen i sina händer, eller huvudmannens motpart i en viss situation.
Exempelvis vid fastighetsförmedling har man utgått från att fastighetsför-
medlaren i viss mån även skall se till fördelarna för uppdragsgivarens kontrahent.
I finsk rättspraxis finns det även flera avgöranden där den som har bistått vid
utförandet av en rättshandling har ådragit sig ansvar gentemot den andra parten i
rättshandlingen eller gentemot förmånstagaren.

I vissa fall är det alldeles nödvändigt att upprätthålla ansvar i förhållande till
tredje man. Såsom ifråga om testamente eller gåva. Ett fel som sker då rättshand-
lingen görs upp medför skada uttryckligen för en förmånstagare som befinner sig
i tredje mans position, inte för uppdragsgivaren själv.

Svårare är ansvarsfrågorna då det gäller normala ömsesidigt förpliktande avtal.
I rättspraxis har det ofta ansetts, i synnerhet i fråga om mindre arrangemang, att
uppdragstagaren borde ha beaktat även andras än uppdragsgivarens intresse. Den
formella uppdragsgivaren väljs ofta slumpmässigt då parterna i en transaktion
tillsammans vänder sig till ett biträde.

Med hänsyn till advokatens ansvar mot tredje man torde den klaraste situatio-
nen föreligga då även den andra parten företräds av en sakkunnig. Då kan det inte
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krävas att han på eget initiativ beaktar fördelarna för den andra parten. Då det
centrala uppdraget för en advokat är att främja huvudmannens intressen kan man
även fråga huruvida en advokat i själva verket bryter mot sina skyldigheter om
han strävar efter att i för hög grad beakta fördelar för sin huvudmans kontrahent.
Ofta är dock det mest praktiska tillvägagångssättet det, att advokaten inte ger
tredje man egentliga rad, men uppmanar denna att begagna sig av en egen
rådgivare.

I fråga om de rapporter som kommer i en kreditgivarens händer, vilka
referenten har granskat i sitt refererat, torde det vara skäl att lägga väsentlig
vikt på frågan huruvida advokaten har känt till att avsikten varit att den rapport
som han gjort upp skall brukas på detta sätt. Om huvudmannen beställer
bedömningen i syfte att framlägga den för sin kontrahent, som en utredning av
sitt ekonomiska tillstånd, är intressena hos kreditgivaren i egenskap av tredje
man i regel på så sätt uppenbara att det är motiverat att sträcka ansvaret utöver
det direkta avtalsförhållandet. Om advokaten däremot inte har kunnat förutse
att den utredning han har gjort upp skall begagnas på detta sätt, är det i
allmänhet skäl att komma till ett annat resultat. Ersättningsnegativismen grun-
dar sig på den redan hävdvunna doktrinen om skadornas förutsägbarhet och
adekvans.

Likaså är det viktigt att lägga märke till att ansvarsriskerna kunde öka på ett
oöverskådligt sätt om ersättningsskyldigheten skulle omfatta alla möjliga kretsar
av personer, i vilkas händer sakkunnig utredningen kan hamna via olika kanaler.
I Internet-tidevarvet är det en allt viktigare rättsprincip att en väsentligt mer
inskränkt ersättningsskyldighet hänför sig till avgiftsiri information än till sådan
som förvärvats mot betalning. Även om ett dokument ursprungligen är grundat på
ett advokatuppdrag som utförs mot vederlag torde ansvarsbedömningen bli annan
om informationen går till personer som befinner sig långt ifrån det ursprungliga
uppdragsförhållandet.

Då huvudmannen och tredje man har en klar intressekonflikt är ansvarsfrågan i
sin enklaste form. I t.ex. en rättegångssituation är det klart att advokaten har ett
mycket begränsat ansvar gentemot huvudmannens motparter. Ersättningsskyldig-
heten i detta personförhållande torde endast kunna uppkomma till följd av ett
mycket grovt förfarande, t.ex. vid begagnandet av bevis som advokaten vet att är
falskt.

En specialform av advokatansvar, vilket är reglerat i processlagstiftningen, är
advokatens personliga ersättningsansvar för huvudmannens motparts rättegångs-
kostnader. Detta ansvar kommer enligt finsk lagstiftning i fråga om advokaten
t.ex. uppsåtligt eller av oaktsamhet har anhängiggjort en onödig rättegång. Sådana
kostnadsyrkanden har i någon mån förekommit under de senaste åren. De har
tidvis väckt oro inom advokatkåren. Yrkandena har dock veterligen knappast haft
framgång. Det finns goda skäl att lata ett sådant ansvar kvarstå som ett undantags-
fenomen. Huvudmannen skall kunna begagna sig av en advokat även då han har
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en svag position i rättegången. Detta förutsätter igen att advokaten kan handla för
sin huvudmans räkning utan hot om ett personligt ansvar.

Vid den generella bedömningen av advokatens ansvar är det viktigt att minnas
att advokaten inte kan identifieras med sin huvudman. I sedvanliga advokatupp-
drag är det klart att man som klientens avtalspartner räknar det advokatbolag där
den advokat, som ansvarar för uppdraget, arbetar. Därtill kan den advokat som
ansvarar för uppdraget bli personligen ansvarig, vilket t.ex. är fallet enligt den
finska lagen om advokater, då advokatbyrån har formen av ett aktiebolag.

I vissa fall är dock det uppdrag som advokaten utför accentuerat personligt. Så
förhåller det sig exempelvis då domstolen har förordnat advokaten som förvaltare
av konkursbo, eller för något annat uppdrag som är beroende av ett förordnande.
Uppdrag av liknande art är t.ex. att verka som medlem av ett aktiebolags styrelse
eller som skiljeman. En advokat kan inte då ersättas av en annan jurist att utföra
uppdraget. En accentuerat personlig anknytning har i själva verket ibland lett till
att man börjat betvivla om det är skäl att alls betrakta ett advokatbolag som
ansvars skyldigt.

Denna fråga har varit uppe i ett fall som avgjorts i Finland i högsta domstolen,
där en advokat hade försnillat tillgångar ur de konkursbon han förvaltat. Advokat-
bolaget strävade efter att bestrida sitt ansvar genom att åberopa att ett uppdrag
som grundar sig på ett personligt förordnande skulle stanna utanför bolagets
verksamhet och ansvar. Denna grund för bestridande hade dock ingen framgång. I
uppdrag som är beroende av förordnande är dock advokatbolagets ansvar i regel
motiverat, därför att verksamheten inte i fråga om de yttre kriterierna avviker från
annan advokatverksamhet. Advokaten begagnar för att handha uppdraget advo-
katbolagets lokaliteter, adb-anläggningar, litteratur, personal och annan infra-
struktur. På motsvarande sätt faktureras arvodet normalt till advokatbolaget. Ett
uppdrag som är beroende av ett förordnande skiljer sig alltså i regel inte från den
övriga advokatverksamheten annat än i fråga om sättet att utse uppdragsutföraren.

I enlighet med det ovan anförda är advokatbolagets ansvar motiverat, åtminsto-
ne i uppdrag som baserar sig på förordnande av domstol i fall som kan förliknas
vid boförvaltning. Det är dock inte nödvändigtvis lika klart hur t.ex. verksamhe-
ten som styrelsemedlem i aktiebolag eller som skiljeman skall bedömas. Omstän-
digheterna vilka hänför sig till sättet att utföra uppdraget talar ofta för advokatby-
råns ansvar även i dessa situationer. I delägaravtalet mellan delägarna på en
advokatbyrå kan det finnas bestämmelser om till vilka delar inkomsterna från
sådana uppdrag skall styras till bolaget. Ibland kan ett uppdrag som handhas av en
advokat stanna utanför bolagets bokföring. Det är dock inte klart om ett sådant
förfaringssätt har någon avgörande verkan med tanke på ansvarsallokeringen.
Problemet är ju att detta kriterium i regel inte kan upptäckas i förväg av en
utomstående.
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Debattledare, advokat Elisabet Fura-Sandström, Sverige:

Debattledaren bad referenten kommentera det korreferenten sagt om advokatens
individuella ansvar och advokatbyråns ansvar.

Referent, advokat Sven Unger, Sverige:

Jag tänkte kommentera en synpunkt som korreferenten framförde, nämligen att
en advokat kan ha ansvar gentemot uppdragstagarnas motpart. Det låter oroväck-
ande tycker jag, därför att min grundinställning är att advokaten har sin lojalitet
och sitt ansvar mot klienten, och han har inget ansvar mot klientens motpart,
bortsett från om han då begår brott. I rådgivarsituationer har man ett ansvar bara
mot klienten, och det oberoende av om motparten har advokat eller inte, eller om
motparten har en dålig advokat eller inte. Jag tycker att uppträdandet skall vara
det samma om motparten inte representeras av advokat. Man skall inte göra
någon skillnad, man skall inte favorisera dem som inte har advokater eller har
dåliga advokater. Jag tycker inte det finns någon anledning att man för rådgivning
åt klienten skall ha något skadeståndsansvar mot motparten, jag tycker att det
låter mycket egendomligt om det skulle vara så.

När det gäller speciella uppdrag och advokatbolagets ansvar för dem, så
förefaller det som om vi åtminstone tidigare i Sverige hade en annan uppfattning,
än den som korreferenten antydde om en konkursförvaltare. Vi har rättsfall från
1973 som avser en konkursförvaltare som var verksam i ett handelsbolag och
begick ett brott för vilket han var skadeståndsskyldig. De andra bolagsmännen
och bolaget blev inte ansvariga.

Debattledare, advokat Elisabet Fura-Sandström, Sverige:

Vad gäller referentens första kommentar beträffande advokatens eventuella an-
svar för motparten, uppfattade jag korreferenten som att det i vissa fall kan finnas
flera klienter, av vilka en formellt lämnar uppdraget. Det kan vara svårt att avgöra
om man har ett större ansvar mot den som verkligen formellt har lämnat uppdra-
get, än mot de andra som står runt den här klienten, och som egentligen, de facto,
är klienten. Det är att rekommendera att advokater, även om klienten inte har
förstånd att begränsa uppdraget, bör se till att bekräfta uppdraget och framför allt
bekräfta vad som inte ingår i uppdraget. Då kan det visa sig att man faktiskt inte är
överens om vem som är uppdragsgivare, vem som är klient. Då är det bra att
upptäcka det redan från början.

Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge:

Nerdrum framförde först en redogörelse för rättsläget i Norge med avseende på
försäkringsmöjligheter, däribland den obligatoriska försäkringen för advokater.

Finns det anledning att friskriva sig från ansvar? "Ja", säger referenten, och
som huvudregel må det vara så, men då går man till kärnan av advokatuppdraget.



Professionsansvar för advokater och andra rådgivare 63

Man kan då fråga sig huruvida advokaten har utfört uppdraget och om han kan
frånsäga sig det ansvar som utgör kärnan av uppdraget? Det kan man inte.
Referenten antyder väl en begränsning i det som vi i Norge och i andra länder
kallar för avtalsjämkning som ingår i Avtalslagen 36 § med avseende på vad som
kan anses vara rimligt eller icke rimligt. Man kan inte frånskriva sig ansvar för
grov vårdslöshet, om vilket också finns en hel del rättspraxis i Norge. Högsta
domstolen har föreskrivit att det finns vissa centrala rättsområden som det förvän-
tas att en advokat kan. Har en advokat förfarit grovt vårdslöst, gäller inte någon
ansvarsbegränsning. I Norge har det inte varit tradition att ge skriftliga uppdrags-
bekräftelser, skriftliga avtal om advokatuppdrag. Inte heller har det krävts några
skriftliga fullmakter för advokat när han uppträder i rättegång. Skall man ha en
ansvarsbegränsning skall det i varje fall uppgöras skriftligt.

Debattledare, advokat Elisabet Fura-Sandström, Sverige:

Jag uppfattade referentens inlägg som så, att han gjorde en skillnad mellan
ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning.

Referent, advokat Sven Unger, Sverige:

En ansvarsfriskrivning i betydelsen en total bortskrivning av ansvaret passar inte,
det bör inte förekomma, däremot en ansvarsbegränsning i vissa speciella fall.
Frågan om den skall gälla vid grov vårdslöshet tycker jag att man kan bedöma
från allmänna avtalsrättsliga synpunkter. Jag kan nog tänka mig att som
huvudregel gäller ansvarsbegränsningen inte vid grov vårdslöshet. Jag tror inte att
uppdragsbeskrivningarna är vanliga i Sverige. Naturligtvis kan man inte skriva
uppdragsbeskrivningar i alla uppdrag, men det finns några uppdrag i vilka de
passar, där det är särskilt viktigt. Då får man ju begränsa sig till dem.

Advokat Peter Danowsky, Sverige:

Inte skall man väl behöva anlita advokat för att anlita advokat? Det är tämligen
grundläggande att man inte skall behöva försättas i en besvärlig förhandlings-
situation när man anlitar en advokat. Det där hänger ihop med den lojalitetsplikt
och det oberoende som utmärker advokatens förhållande till klienten. Advokat-
kåren är förhållandevis väl betald. Med det följer ett långtgående ansvar för att
den metod man tillämpar och det yrkeskunnande man har är utomordentligt högt,
och det är utgångspunkten när klienten anlitar en advokat. Det gör att advokaten
inom ramen för sin lojalitetsplikt måste verka för att uppdragsbeskrivningen blir
så uttömmande som möjligt. Denna uppdragsbeskrivning får sedan utgöra grun-
den för det eventuella ansvar som advokaten så småningom kan behöva ikläda sig.
Har advokaten själv brustit i att klargöra vad han skall göra, så får risken för att
han blir skadeståndsskyldig vara tämligen stor.

En komplikation i det här hänseendet är att det är bara i seminariesammanhang
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som exemplen är tydliga. I den normala advokatsituationen är det ganska svårt att
fa bra uppdragsbeskrivningar. En utveckling som ju har bidragit till att försvåra
detta är att advokatrollen har förändrats så att i många fall arbetar advokaten
väldigt integrerat med klienten, blir en slags "lawyer for hire". Det blir allt svårare
ju mer integrerad advokaten är att klargöra vad som har varit formerna, vad som
har varit uppdraget. Formerna för uppdragets utförande tar över den specifika
instruktionen. Att advokaten är tydlig om vad det är han egentligen skall göra
förstärker angelägenheten av utvecklingen av advokatkåren.

Referent, advokat Sven Unger, Sverige:

Det är riktigt som du säger att en uppdragsbeskrivning inte får användas av
advokaten i ett sammanhang där han lägger någon börda på klienten, som klienten
egentligen inte skall ha. Om klienten kommer och berättar om sina problem är det
vår uppgift att fånga upp problemen, och säga vad man rimligtvis kan dra för
slutsats av denna berättelse och så skall man göra det. Det ansvaret kommer man
inte ifrån genom att skriva en uppdragsbeskrivning på något lurigt sätt som
klienten inte riktigt förstår och skriver på.

I uppdragsbeskrivningar far man använda samma resonemang som vid an-
svarsbegränsningar, nämligen att det passar i de sammanhangen där man är säker
på att klienten har kapacitet, t.ex. i form av ett storföretag med egen juristavdel-
ningen eller något motsvarande, som förstår vad det här innebär. Det är bara då
man kan använda uppdragsbeskrivningar.

Debattledare, advokat Elisabet Fura-Sandström, Sverige:

Skulle det t.o.m. kunna vara så att inte begränsa sitt ansvar skulle kunna användas
som en konkurrensfördel som man marknadsför för att man är advokat och man
begränsar sig inte, eller annorlunda uttryckt, att man är fullt ut ansvarig för de råd
man lämnar?

Referent, advokat Sven Unger, Sverige:

Ja, det kan tänkas att det är så, men jag tror att personer, företag eller institutioner
i första hand väljer en byrå som de tror utför uppdraget bäst och sedan tror jag de
är intresserade av att det finns en tillräcklig försäkringstäckning. Normalt tror jag
inte att det är någon tung faktor i avvägningen när klienten skall välja vilken byrå
den skall gå till, dvs. att någon har fullt ansvar och andra har det inte. Jag tror att
det är försäkringsersättningar som de tittar på, att det finns täckning.

Advokat Olav Willadsen, Danmark:

Der var så meget, korreferenten anførte, som jeg var enig i, at jeg ikke skal
komme ind på det, men på et synspunkt, som referenten nævnte. Referenten
nævnte et meget interessant synspunkt, nemlig at det kunne overvejes, om
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ansvarsbegrænsning var mulig overfor store virksomhedskunder, men ikke
overfor små privatkunder, eftersom de store har eksperter, der kan vurdere
rækkevidden af klausulerne, mens de små klienter ikke har det.

Det har imidlertid også en anden facet: er ansvarsbegrænsning kun mulig for
de store erhvervsadvokater, som har store kunder, mens de små enkeltmandsvirk-
somheder som min, der typisk har små privatkunder, der ikke kan debiteres de
store salærer, ikke kan begrænse deres ansvar? At man sjældent gør det i små
sager, er noget andet, men små sager kan også have et stort ansvar. Er det ikke
muligt også i de sager at lave en ansvarsbegrænsning, bliver det: The petty rascals
fetter clank - the wholesale robber starts a bank. (De små skurke rasler lænker -
engros-røveren åbner en bank.) Det må også understreges, at uanset det højt
besungne fortrolighedsforhold, ved klienten, at det også er et forretningsforhold.
Man kan købe dyrere og billigere og mere dækkende rådgivning, ligesom man
kan købe en dyrere eller billigere forsikring, bil eller turistrejse. En ansvarsbe-
grænsning kan f.eks. sættes til x gange salæret eller et beløb, der kan forsikres.
Ønsker klienter et højere begrænsningsbeløb, så må det aftales, evt. så klienten
betaler dækning for en højere forsikring.

Vicehäradshövding Olli Tarkka, Finland:

Tarkka redogjorde för anvisningarna för advokater i Finland. Han konstaterade
bl.a. att om en klient är en konsument så går det inte att begränsa sitt ansvar. Men
om ett företag är uppdragsgivare så kan man begränsa ansvaret till beloppet av
ansvarsförsäkringen.

Debattledare, advokat Elisabet Fura-Sandström, Sverige:

Nu kommer vi in på det här med ansvarsförsäkringar. Det finns de som hävdar att
vi snart kommer att fa se en ganska otäck utveckling ur advokatperspektiv med
ökande premier för ansvarsförsäkringarna. Då kan man ju fundera på vad det
beror på och hur man kan stävja en sådan utveckling.

Managing Director, jurist Anders Bergsten, Sverige

Jag skall kortfattat kommentera vilken betydelse ansvarsbegränsningar kan ha ur
ett försäkringsperspektiv. Idag finns det endast ett fåtal försäkringsgivare som
försäkrar professionsansvarsrisker. Kan man visa upp att man tillämpar ansvars-
begränsningar kan detta få en premiereducerande effekt. Vi vet att industriföretag
som använder friskrivningar i sina standardavtal betraktas som attraktivare risker
och dessa företag har därmed erhållit lägre premienivåer. De komplikationer som
ansvarsbegränsningar kan komma att medföra är att försäkringsbolaget aldrig är
skyldigt att betala ut högre ersättning än de belopp som följer av ansvarsbegräns-
ningen om man i det enskilda fallet trots allt skulle vilja kompensera klienten
fullt ut.
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Debattledare, advokat Elisabet Fura-Sandström, Sverige:

Vi har t.ex. varit inne på frågan om styrelseuppdrag. Jag tycker personligen att det
är ganska intressant om jag som advokat bör/kan/vill ta uppdrag eller acceptera att
sitta i en bolagsstyrelse. Är det lämpligt att göra det i ett bolag som också är klient
hos mig? Hur skiljer sig de här rollerna åt? Vad har det för betydelse försäkrings-
mässigt och ansvarsmässigt?

Jur.dr Torbjörn Ingvarsson, Sverige:

Jag hade tänkt ta upp frågan om huruvida det är möjligt att försäkra rådgivning-
sansvar. Detta är fortfarande ett område under utveckling och det känns väldigt
tydligt att det fortfarande utvecklas. Det jag kanske i första hand tänker på är den
kommersiella sektorn, där vi fortfarande i Norden inte har någon egentlig gemen-
sam lagstiftning. På konsumentsidan har vi fått flera lagstiftningsprodukter som
skall reglera rådgivningsansvar, men däremot i den rent kommersiella sektorn
finns ännu inga särskilda regler utöver de allmänna principerna. Problemet med
just huruvida det är möjligt att försäkra rådighetsansvar är att alla de faktorer som
vi har bildare en avancerad matris. Å ena sidan har vi försäkringsbarhet, som i sig
gör att man är mer benägen att säga att det finns ett ansvar. Å andra sidan har man
möjligheten till friskrivning, som verkar i motsatt riktning, som säger: om man
har en friskrivning så borde man få en lägre premie och man bör också kunna
undkomma ansvar på den grunden.

Om man vänder sig till en person med en försäkring, som vet att uppdraget
ändå kommer att täckas av försäkringen, så kan det hända att uppdraget inte utförs
lika noggrant som annars varit fallet om rådgivaren fatt stå för eventuella fel själv.
Härutöver finns den ytterligare faktorn att även mottagaren av rådet bör ha en
skyldighet att värdera vad rådet egentligen är värt. Alla faktorer gör att det blir en
avancerad matris, och det blir till slut svårt att avgöra om det över huvud taget är
fråga om ett ansvar och i så fall hur stort. Kanske advokaters ansvar bildare en
egen matris skild från t.ex. skatterådgivares eller andra rådgivares. Jag skulle vara
intresserad om ni har några kommentarer till denna, i mitt tycke, kanske onödigt
avancerade matris som just nu håller på att växa fram.

Referent, advokat Sven Unger, Sverige:

Jag är inte medveten om att det var så fruktansvärd komplicerat som du säger.
Men jag kan kommentera en teori du hade (att advokaten skulle släppa sin
uppmärksamhet och blir mindre noggrann eftersom han vet att han inte behöver
betala för det själv om han är försäkrad). Motsvarande resonemang kan man ju
tänka om ansvarsbegränsningarna, att det skulle medföra det negativa i att advo-
katen inte var lika noggrann. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det som driver
advokaterna att vara omsorgsfulla är en rad andra faktorer som är så viktiga att de
kommer att slå genom oavsett om det finns en försäkring. Om advokaten gör ett



Professionsansvar för advokater och andra rådgivare 67

misstag, även om de är försäkrade, får detta så många andra tråkiga konsekvenser
som påverkar honom eller henne både personligt och ekonomiskt. Så jag tror inte
att ansvarsbegränsningen eller möjligheten att försäkra sig skulle inverka negativt
på advokatens insatser.

Advokat Claes Beyer, Sverige:

Jag vill gärna ta upp en fråga som jag inte tror har berörts tidigare i diskussionen.
Jag kan inte se att det på allvar diskuterats huruvida en ansvarsbegränsning eller
friskrivning kräver accept från klienten för att vara gällande? En av de utländska
advokatbyråer som vi har kontakt med har tryckt längst ner på sitt brevpapper att
den tillämpar en viss ansvarsbegränsning. För mig är det inte alldeles självklart att
en sådan begränsning skulle binda klienten om denne inte alls hade gett uttryck
för någon uppfattning i frågan. Det måste väl överhuvudtaget ifrågasättas om en
ansvarsbegränsning som bara är en viljeyttring från advokaten, verkligen binder
klienten.

När det gäller beskrivning av uppdraget och begränsning av uppdraget, så är
sådant kanske ännu inte så vanligt. Däremot börjar det bli vanligt, när det gäller
upphandling av advokatuppdrag, att diskutera hur mycket det hela skall kosta.
Dessutom brukar vi, när vi lämnar anbud, vara ganska noggranna med att tala om
vad anbudet innefattar. I det ligger naturligtvis en begränsning såtillvida, att man
inte ansvarar för att man inte har givit råd i miljömässiga eller skattemässiga
frågor, om man i uppdragsbeskrivningen har klargjort att uppdraget inte omfatta-
de sådana frågor.

I detta sammanhang skulle jag vilja väcka en allmän fråga avseende skade-
stånd för fysiska personer, som jag tror att lagstiftaren har anledning att närmare
överväga. Är det verkligen någon mening i att samhället utkräver ett till summan
obegränsat skadeståndsansvar för enskild fysisk person som gjort sig skyldig till
ett misstag som orsakat skada? Har läkare i Amerika blivit bättre eller försiktigare
på grund av att en enskild läkare kan bli dömd att betala skadestånd med belopp
som är många gånger högre än vad vederbörande någonsin kommer att förmå
utge? Främjas något vettigt samhälleligt syfte av att man betalar enorma summor
i försäkringspremier för att kunna betala ett jättelikt skadestånd som man utan
försäkring aldrig ens t teoretiskt hade kunnat erlägga? Skulle det ändå inte vara en
tänkvärd tanke att överväga en skadeståndsbegränsning, antingen generellt för
alla fysiska personer för alla typer av skadestånd, eller åtminstone för professio-
nellt verksamma fysiska personer när det gäller skadestånd i yrkesutövningen,
innebärande att man inte tillåter att ett skadeståndsansvar går utöver exempelvis
en årslön eller en viss del av en persons förmögenhet? Vad är det för poäng med
att stämma t.ex. Sven Unger på 500 miljoner för att han har gjort ett misstag i ett
avtal?
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Jur.dr Lena Ebervall, Sverige:

Jag skulle bara väldigt kort vilja lägga in en brasklapp om etiken, därför att det är
ju så här med professionsansvar att pengar är en sak och försäkringsbarhet och
friskrivningsbarhet en annan. Men just advokatkåren har också ett väldigt unikt
etiskt ansvar och det har de i alla länder, i princip i hela världen. Och det är
definitivt mycket likvärdigt etiskt ansvar i de nordiska länderna. En intressant
fråga är hur det är med de andra näraliggande professionerna och deras etiska
regler och deras etiska ansvar? Revisorer har t.ex. också disciplinförfaranden osv.,
men är de lika långtgående som de som drabbar t.ex. en advokat, som blir
utesluten ur advokatsamfundet och vilka enorma ekonomiska och även sociala
och mänskliga konsekvenser det blir för just en advokat.

Ett mycket svårt problem just för advokater, och även många andra som
sysslar med sådan professionell rådgivning är just förhållandet till klienten.
Det är det som är otroligt besvärligt med en advokat, som begår ett misstag som
skadar klienten? Det är ju mycket mer än bara det som en eventuell försäkring kan
täcka.

Problemet är svårt, och det är det som gör advokatyrket så mångfacetterat.
Därför att ni handhar allt från enskilda galningar som har skjutit ihjäl tio personer
på gatan till en förtvivlad invandrare som inte kan ett ord av något nordiskt språk
och är helt hjälplös, till jättestora bolag, som har egna advokater och egna
juridiska avdelningar. Det är enorma spann mellan klient och klient. Hur stor
skillnad det är, är någonting som behöver uppmärksammas i juristvärlden. Kan-
ske behöver det uppmärksammas även i försäkringsverksamheten. Oavsett vem
klienten är, om den är en enskild galning eller ett jättestort multinationellt bolag,
så är det ett uppdrag som skall genomföras, och detta uppdrag kan ju medföra
ekonomisk vinning eller ekonomisk skada. Oftast handlar det om ekonomi i en
eller en annan form. Dessutom finns det här besvärliga med rådgivningen och
klientens önskemål. Hur mycket rådgivning ges till klienten? Är det klientens
önskemål som skall genomdrivas, såvida de inte är fullständigt olagliga eller
totalt vansinniga? Om klienten är normal, mentalt frisk och föreslår någonting
som är lagligt, har lyssnat på era råd, har tagit del av all tänkbar information och
ändå insisterar på att ni skall utföra uppdraget på ett sätt som ni anser vara
irrationellt eller oklokt? Gör man det då i alla fall? Gör lojaliteten mot klienten att
man börjar genomföra det här uppdraget även om man själv tycker att det är
oklokt och att klienten kan förlora på det?

Om man då tänker sig den här friskrivningen att man förklarar för klienten att
"jag tvår mina händer, jag genomför det här uppdraget, men då skall du veta att
jag friskriver mig från eventuellt ansvar". Om klienten går med på det, kan man
lita på detta, som Beyer sa om brevpappret. Kan man lita på att klienten har läst
brevpappersfriskrivningen i det finstilta eller överhuvudtaget förstått det? Nej, det
vet ju också alla advokater, man kan aldrig lita på en klient, utan ena dagen är
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allting jättebra och nästa dag så blir man stämd for att de är missnöjda for
någonting, eller hur?

Det stora problemet som jag ser, är förhållandet till klienten. Man far inte
identifieras med sin klient. Man utför ett uppdrag för klienten. Det innebär inte att
man själv tycker att det här är rätt eller bra, det som man gör, utan det är ju
klientens önskemål eller uppdrag man utför. Och i vilken mån kan man koppla
samman det här förhållandet med frihet från klientens åsikter med det
ekonomiska ansvaret för de eventuella råd man ger.

Referent, advokat Sven Unger, Sverige:

Jag vill bara ta upp en fråga som väcktes av Beyer. Jag tror inte att det räcker att
det på brevpapperet finns en ansvarsbegränsning. Jag tror att man far behandla
den som andra avtalsvillkor. Det skall finnas en accept i den form vi godtar
accepter på vanligt sätt.

Advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark:

Fisch-Thomsen konstaterade att han aldrig använder ansvarsfriskrivningar och
att han inte heller sett sådana friskrivningar. Fisch-Thomsen anser att man
inskriver sig från ansvar genom att för klienten beskriva riskerna, även om
klienten vill vara i god tro och bevara sig i god tro. Avgivande av ansvarsfriskriv-
ningar är obligatoriska för revisorer men för advokater gäller att de har bevisbör-
dan för att ha avgivit en friskrivning.

Korreferent, professor Mika Hemmo, Finland:

I början talade vi om advokatens ansvar mot huvudmannens medkontrahent och
sådana situationer där det kanske inte är helt klart vem den egentliga uppdragsgi-
varen är. Det är också fråga om god advokatsed i dessa situationer, om det är
lämpligt för en advokat att verka för båda avtalsparternas räkning.

Till sist kunde jag säga något om en särskild ansvarstyp, nämligen vållande av
avsiktlig skada, vilket i praktiken för det mesta har varit förenat med försnillning-
ar. Ansvaret för den som har gjort sig skyldigt till brottet är förstås inte intressant,
men vad är viktigare är att diskutera ansvaret för medbolagsmännen för de
ohederliga advokaterna. Jag tror att advokatbyrån inte med framgång kan säga att
gärningen har varit totalt oförutsebar med tanke på bolaget och dess övriga
delägare, eller att den har överskridit gränserna för normal advokatverksamhet.
De normala ansvarsförsäkringar åtminstone här i Finland har också formulerats så
att uppsåtet hos en advokat, åtminstone en sådan advokat som befinner sig i
delägarställning, utesluter försäkringsskydd. Därför är den risk som hänför sig till
medbolagsmannens pålitlighet mycket svårbehärskad. Vad jag sade behandlade ju
situationen i Finland, jag har förstått att det finns bättre försäkringsskydd t.ex. i
Sverige.
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Debattledare, advokat Elisabet Fura-Sandström, Sverige:

Vi måste alla känna ett ansvar för att lämna ett bidrag till de balanserade lösningar
som de här problemen kräver. Klienterna fordrar det och samhället fordrar det.
Jag tycker att Beyers uppkast här var mycket tankeväckande. Är det verkligen,
eller kan det vara, i samhällets intresse att man kan kräva ut ett obegränsat ansvar
av en profession, en läkare, tandläkare, advokat eller revisor? Den yttersta
konsekvensen är ju att Kung Lear får rätt. Det finns inga advokater, det finns inga
förlossningsläkare i vissa stater i USA därför att det inte går att försäkra sig längre
mot de risker man tar i sin profession. Min personliga förhoppning efter den här
diskussionen är ju då förstås att det finns en framtid för advokaterna och andra
professioner, och att den framtiden inte bara är så där, utan att den är blomstrande.


