
38 Carl Jacob Arnholm

Professor, dr. jur. CARL JACOB ARNHOLM, Norge:

På møtets vegne bringer jeg professor Opsahl vår hjertelige
takk for det foredrag han har holdt for oss. Vi vet at det har vært
et betydelig offer for ham å påta seg dette veldige utrednings-
arbeidet. Og enkelte vet — jeg vet — om den uendelige møye han
har hatt i innspurten for å få komprimert sitt foredrag, og få
komprimert det på en slik mate at vi allikevel beholdt de store
linjer. Jeg kan underhånden meddele at professor Opsahl og jeg
hadde en liten konferanse umiddelbart før han steg opp på taler-
stolen, hvor han avkrevet meg et løfte — han kjenner meg — om
at jeg ikke skulle se på klokken om han trakk noe over tiden.

Jeg har meget omhyggelig iakttatt forsamlingen, og har med
giede kunnet konstatere at den almindelige økende konsentrasjon
om venstre håndledd som gjerne melder seg hvis et foredrag
varer ett minutt over den fastsatte tid, har jeg ikke kunnet kon-
statere her. Og det er vel den smukkeste kompliment jeg kan gi
professor Opsahl. Jeg takker hjertelig.

Forhandlingene fortsatte om ettermiddagen med seksjonsmøter.

I seksjon 1 behandlet man med professor THEODOR B. LINDAL
som ordfører emnet

Advokatens oppdrag og ansvar

Grunnlaget for forhandlingene var den nedenfor inntatte avhand-
ling av advokat ÅKE ROSCHIER-HOLMBERG:

Advokatens uppgift och ansvar

En granskning av de nordiska juristmötenas förhandlingar visar
att under snart etthundra år endast ett överläggningsämne före-
kommit, som direkt behandlat advokatväsendet och advokatverk-
samheten. Detta skedde vid det första mötet i Köpenhamn år
1872, då den svenske adjunkten L. Annerstedt såsom inledare
refererade ämnet
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«Skall sakförareverksamheten betraktas såsom ett fritt yrke,
hvilket bör stå öppet för en hvar välfrejdad person, eller böra
särskilda qualifikationer erfordras för utövande av denna verk-
samhet.»1)

Överläggningsämnets behandling kunde ej då slutföras utan
stod över till det andra juristmötet i Stockholm år 1875. Inledaren
framhöll att sakförarverksamheten i främsta rummet var en faktor
i rättsskipningen. Man måste därför på sakförarna ställa samma
kvalifikationskrav som på domarna. Vid denna tidpunkt hade man
i Danmark och Norge redan länge haft ett på basen av utbild-
ning och erfarenhet auktoriserat advokatstånd med i lag stadfästa
rättigheter och skyldigheter. Inledarens konklusion hälsades där-
för med bifall av danska och norska jurister. I Finland hade två
år tidigare, alltså år 1873, utvecklingens hjul vridits tillbaka. Då
upphävdes Kgl. Förordningen av den 10 mars 1749 och Kongl.
brevet av den 27 maj 1807, genom vilka rätten att procedera i
överrätt förbehållits lagfarna personer. För Finlands del sades
därför på mötet att man visserligen ansåg uppkomsten av ett
organiserat advokatstånd önsklig, men att man ansåg sig tvungen
att lämna dess tillkomst beroende av fullständig frihet.

Diskussionerna om advokatverksamhetens mål, former och
organisation vid de både första juristmötena för snart ett sekel
sedan visar att ehuru rätt mycket av det, som då ansågs nödigt
för uppkomsten av ett aktat, skickligt och självständigt advokat-
stånd, redan uppnåtts, ännu mycket synes återstå att göra för att
ståndet skall kunna fylla sin uppgift som en naturlig del av
rättssäkerhetsgarantin i dagens samhälle.

Ett överläggningsämne med en så vitt omspännande rubrik som
«Advokatens uppgift och ansvar» kan icke utan rätt stora ned-
skärningar inrymmas i ett sektionsämne på ett nordiskt jurist-
möte. Framställningen måste begränsas till att omfatta endast
advokatväsendet i de nordiska länderna. Överläggningsämnet
kommer att behandlas främst ur rättsliga och etiska synpunkter.
Beträffande advokatansvaret kommer framställningen att begrän-
sas endast till det civilrättsliga ansvaret. En systematisk genom-
gång av advokatverksamheten och dess olika grenar, en redo-
görelse för advokatsamfundens organisationsformer, advokatmyn-
digheternas verksamhet och befogenheter kan ej heller få rum i
denna framställning. Ett grundigt studium av det rika rättsfalls-

1) Vid det 19 nordiska juristmötet i Stockholm 1951 behandlades
överläggningsämnet «Advokaters och läkares tystnadsplikt».
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materialet har ej heller varit möjlig. Här må endast hänvisas till
de rika källor som advokatsamfundens tidskrifter utgör och till
den litteratur, som under senaste årtionden vuxit fram kring
advokatverksamheten. Författaren vill särskilt nämna Axel H.
Pedersens «Indledning til Advokatgerningen», detta standardverk
om det nordiska advokatväsendet, vilket flitigt använts som källa
till denna framställning.

Utom ämnet synes ligga även de frågor, som belyser advokat-
verksamhetens lönsamhet, såsom arvodesfrågor, etablerings-
former etc.

I. Advokatens uppgift.
1. Advokatväsendets uppbyggnad och advokatens uppgifter

sammanhänger av naturen intimt med det rättegångsväsende
och samhälle advokaten är satt att tjäna. Det är därför naturligt
att begreppet «advokat» i olika länder har fått en innebörd som
starkt varierar efter de skiftande legala och etiska krav, som
ställs på advokaten. Man har i doktrinen försökt sig på en defini-
tion av advokatbegreppet och resultatet har blivit en mångfald
definitioner, i vilka än det ena än det andra av advokatverksam-
hetens element framhäves. Är icke denna lärda möda förspilld?
Såsom nyss framhållits, torde det ej finnas något entydigt advo-
katbegrepp. Den som vil veta innebörden av begreppen «advokat»
och «advokatverksamhet», får svaret genom att läsa sitt lands
processlagar, där advokatens rättigheter och skyldigheter är klar-
lagda, samt de regler för gott advokatskick, som samma lands
advokatorganisation har fastställt.

I «Then Swenska Processus Civilis» säger Nehrman-Ehren-
stråle, att «en advokats syssla är att utreda det som andra för-
villat, försvara folks liv och välfärd samt förhjälpa de orätt-
lidande till deras rätt».

I inledningen till de «Regler for god sakførerskikk og kollegialt
forhold», som Den Norske Sakførerforening fastställt år 1960
säges i inledningen, att «en sakførers oppgave er å fremme rett
og hindre urett».

För att en advokat skall kunna fylla den uppgift, som så klart
och kärnfullt formulerats i nyss citerade uttalanden, måste han
vara självständig, fri och obunden. Oavhängigheten är en grund-
förutsättning för advokatverksamheten, en förutsättning, vars
omistlighet framstår klarare än någonsin i dag, då vi nödgas
bevittna huru friheten i dess olika former undertryckes på så
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många håll i världen. Yttrandefriheten är den centrala funktionen
av oavhängigheten och det är advokatens rätt och privilegium
att inför domstolar och statliga myndigheter, var helst hans
klients rätt kan ifrågakomma, orädd och fritt föra klientens talan
utan något avkall på oavhängigheten. Men en advokat skall vara
oavhängig även i förhållandet till sin klient. Advokaten skall icke
identifiera sig med klienten, han skall vara fri och obunden att
föra sin klients talan på det sätt han på grund av sin utbildning
och sin erfarenhet anser bäst tjäna klientens intressen.

Tillit s förhållandet mellan klienten och advokaten är en annan
av advokatverksamhetens grundförutsättningar. Har advokaten
icke sin klients fulla förtroende kan han icke effektivt bevaka
hans intressen. En funktion av detta förtroendeförhållande är
advokatens tystnadsplikt. Även ur processpolitisk synpunkt är det
av vikt att klienten kan med fullt förtroende giva sin advokat
fullständiga och riktiga upplysningar i det ärende advokaten har
anmodats sköta. Tystnadsplikten skall ytterligare behandlas
senare i denna framställning.

Trohetsplikten eller lojalitetsplikten mot klienten åligger advo-
katen såväl på grund av lag, som på grund av god advokatsed.
Tydligast har väl denna plikt fått ett uttryck i de danska reglerna
för god advokatsed, där det säges att «en advokat skal alene og
udelukkende handle i klientens intresse». Lojalitetsplikten mot
klienten kan emellertid i särskilda situationer komma i konflikt
med sanningsplikten, som i sin tur är ett uttryck för lojaliteten
mot samhället. Man är ense om att en advokat aldrig får lämna
domstolen medvetet oriktiga uppgifter. Advokaten måste alltså
tala sanning, men får å andra sidan inte säga hela sanningen om
han därigenom brister i sin lojalitetsplikt mot klienten och för-
sämrar dennes ställning. En tysk författare har, med tanke på
försvaret i brottmål, sammanfattat detta i orden «Alles was der
Verteidiger sagt, muss wahr sein, er braucht aber nicht alles zu
sagen, was wahr ist».

2. God advokatsed.

I de nordiska ländernas lagstiftning ingår i olika sammanhang
regler om advokaternas skyldigheter vid deras yrkesutövning.
Några av dessa lagrum skall här citeras.

I Danmark utsäger Retsplejeloven i § 133:
«Advokater er pligtige med flid og troskab at udføre de dem

betroede forretninger. De er pligtige at fremme de dem betroede
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retssager med den hurtighed, som tilfældets beskaffenhed tillader.
De må som folge herav ikke forhale sagerne ved onødvendige
udsættelser, grundlcse formalitetsindsigelser eller andre udflugter.
De skal afholde sig fra usømmelig tale og skrivemåde for retten
og efterkomme de pålæg, som særlig gives dem av retten i med-
før av denne lov.»

I Norge stadges i § 202 Lov om Domstolene:
«Straff av bøter kan også ilegges en part, hjelpeintervenient,

lovlig stedfortreder, prosessfullmektig eller rettslig medhjelper,
når han unødig vidløftiggjør saken, eller når han ved falske eller
åpenbart intetsigende påstander eller påskudd eller ved annen
uredelighet har søkt å hindre sakens rette opplysning eller å
trekke den utilbørlig i langdrag.»

I Sverige säges i Nya Rättegångsbalken 8:4:

«Vid utövande av sin verksamhet skall advokat redbart och
nitiskt utföra honom anförtrodda uppdrag och i allt iakttaga
god advokatsed.»

I Finland stadges i § 5 i lagen om advokater:
«Advokat skall redbart och samvetsgrannt utföra honom anför-

trodda uppdrag samt i all sin verksamhet iakttaga god advo-
katsed.»

I den finländska strafflagens 38 kap. är dessutom stadgat straff
för advokat, som genom att bistå motparten eller på annat sätt
förorsakar sin huvudman skada, eller som mot bättre vetande
förleder sin huvudman driva orätt sak eller som annars åtagit
sig och drivit orätt sak.

Författaren har beklagligtvis icke haft tillgång till översätt-
ning av motsvarande lagstiftning i Island.

Vid sidan av dessa och andra lagbestämmelser har uppstått
sedvanor och med dem jämförbara regler om huru en advokat
skall bete sig i olika situationer för att han icke skall bryta mot
vad lagen och ståndets anseende av honom kräver. Dessa kutymer,
som delvis fått karaktären av moralregler, har sammanfattats i
begreppet «god advokatsed». Detta begrepp har sedermera accep-
terats av lagstiftaren, såsom framgår av ovan citerade svenska
och finländska lagrum. En växelverkan mellan skriven lag och
sedvana har sålunda ägt rum.
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I likhet med andra rättsliga standarder är den goda advokat-
seden icke något konstant, en gång för alla fastslaget och god-
taget. I begreppet «rättsliga standarder» inneligger tvärtom, att
de ständigt utvecklas jämsides med samhällsutvecklingen. Av
detta följer icke blott att redan existerande rättsliga standarder
ytterligare utvecklas, utan även att nya standarder alltjämt upp-
står på områden av samhällslivet där sådana icke tidigare funnits.

Den goda advokatsedens normer står främst att finna i advokat-
arbetets egen natur och i de allmänna moralregler, som gäller
inom samhället, men även i advokatsamfundens stadgar och i de
regler, som advokatorganisationernas beslutande organ fastställt
eller som de givit uttryck för i principiella uttalanden eller i av-
göranden i disciplinära ärenden.

Normer för god advokatsed har kodifierats, i Danmark den
19 mars 1943 och den 7 september 1956, i Finland den 8 maj
1928 och den 1 juni 1962, i Island i «Codex Ethicus» och i Norge
den 5—6 juni 1946, senast nyredigerade år 1960. I Sverige offent-
liggöres fortlöpande styrelsesavgöranden i disciplinära och andra
ärenden.

I de flesta andra länder med ett ordnat advokatväsende har
normerna för god advokatsed fastställts av advokatorganisa-
tionerna. Särskilt känd är The American Bar Association's «47
Cannons of Professional Ethics», om vilka det sagts, att om det
finnes änglar på denna jord, så är det de amerikanska advo-
katerna, om de verkligen efterlever dess föreskrifter. Även de
internationella advokatorganisationerna har fastställt sina etiska
normer, av vilka kanske mest känd i Norden är «International
Code of Ethics», antagen av International Bar Association vid
dess möte i Oslo år 1956.

Finlands kände rättslärde, den nyligen bortgångne professor
T. M Kivimäki2) yttrade år 1919 vid Finland Advokatförbunds
konstituerande möte följande:

«Endast genom sin verksamhet och genom sitt sinnelag kan
vårt stånd visa sig vara en behövlig och en socialt värdefull
faktor i samhället. I vår verksamhet måste vi visa beslutsam
kraft och att vi orädda försvarar rättvisan, i vårt sinnelag en

2) Kivimäki var en av stiftarna av Finlands Advokatförbund och
han disputerade år 1924 för juris utriusque doktorsgraden med en av-
handling, som bar titeln «Advokatens civilrättsliga ansvar». Avhand-
lingen är beklagligtvis icke översatt till svenska och har därför ej
varit tillgänglig för jurister i de övriga nordiska länderna.
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osjälvisk strävan att medla i mänskliga konflikter och framför
allt trohet mot lagen då vi försöker utfinna dess rätta mening
och tillämpning. Trohet måste vi visa även mot domstolen, då vi
försöker hjälpa den att finna det rätta även i sådana fall då ett
misstag av domstolen vore vår klient till nytta. I vår verksamhet
måste vi vidare visa trohet mot vår motpart och dennes ombud
genom att försöka undvika ett förolämpande uppträdande och
missbruk av tillfälliga fördelar. Främst måste vi dock visa trohet
mot vår klient genom att använda all vår kraft till att bevaka
hans rättsliga intressen, genom att såsom hederliga män bevara
oss anförtrodda hemligheter och se oss för så att vi icke uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet går motparten tillhanda.»

I dessa ord har advokaternas hela ståndsetik fått ett koncen-
trerat uttryck. Om man ännu minnes att ansvarsmedvetandet
utgör själva kärnpunkten i den goda advokatverksamheten och
att det är ansvarsmedvetandet som är skiljemärket mellan advo-
katerna sådan de bör vara och dem, som kanske särskilt i gångna
tider bidragit till att giva advokattiteln en mindre god klang, har
man klarlagt de krav, som bör ställas på god advokatsed.

En systematisk uppräkning och undersökning av den goda advo-
katsedens normer ligger utom ramen för denna framställning.

3. Olika former av advokatverksamhet.

Begreppet advokatverksamhet forbindes vanligen med proce-
duren inför domstol. Tidigare låg advokatverksamhetens tyngd-
punkt alldeles klart i advokatens uppgift såsom biträde eller full-
mäktig i rättegång. Utvecklingen i det moderna samhället har
emellertid lett därhän, att tyngdpunkten nu allt mera över-
flyttats till advokatens rådgivande verksamhet. Någon skarp
gräns kan dock icke dragas mellan proceduren och konsultverk-
samheten. En rättegång inledes ju i regel därmed, att klienten
konsulterar advokaten angående rättsgrunden för sin talan och
möjligheterna att bevisa dess riktighet. Proceduren innehåller
alltså regelmässigt ett element av rådgivning.

Till proceduren hör ej blott uppträdandet i domstolen utan
alla de förberedande åtgärder, som leder till att rättegången
anhängiggöres.

Vid de nordiska advokatorganisationernas delegerademöte i
Köpenhamn år 1963 diskuterades bl. a. frågan om huru advo-
katerna kunde möta konkurrensen från andra yrken och i detta
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sammanhang gavs även uppgifter angående inkomstfördelningen
i en dansk advokatfirma med fyra innehavare och två anställda
jurister. Denna firma uppgavs representera genomsnittet i en
dansk advokatfirma utanför Köpenhamn. Av dess inkomst här-
ledde sig endast 10,4 % av «retssager», medan 27,3 % kom av
«Skøder og pantebreve», 14,9 % av inkassouppdrag, 11,1 % av
byggnadsärenden och 8 % av konkurser och likvidationer. Resten
fördelade sig på småposter, huvudsakligen konsultverksamhet.
Den rådgivande verksamheten var alltså tydligt dominerande. En
i Sverige år 1965 utförd statistisk undersökning utvisar jämväl
att advokaternas inkomster till övervägande del härför av kon-
sultverksamhet. I Norge anser man dock att proceduren allt fort-
farande är advokatverksamhet «par excellence» och det centrala
i yrket.

Mot bakgrunden av samhällsutvecklingen synes det dock som
om den rådgivande verksamheten kommer att taga överhanden
över den procederande. Befolkningstillväxten, samhällets indu-
strialisering och urbanisering har medfört växande anpassnings-
problem, där individens och samhällets intressen ofta står emot
varandra. Den enskilda medborgaren har svårt att utan sakkun-
nig hjälp finna sig till rätta i den allt mera växande administra-
tionens labyrinter och i floden av utkommande lagar, förord-
ningar och administrativa föreskrifter. Advokaten har blivit och
kommer allt mera att bliva sin klients rådgivare icke blott i
juridiska utan även i rent ekonomiska angelägenheter.

Konsultverksamhetens ökande dominans har på nytt väckt till
liv den gamla debatten om advokatens rätt att specialisera sig.
Den stora ansvällningen av nya lagar, förordningar och admini-
strativa föreskrifter gör det omöjligt för en advokat att behärska
hela det rättsområde, där hans klienter har sina intressen. Av
nödvändighet har därför en viss specialisering uppstått, särskilt
i större städer. Bland områden, där advokater på detta sätt
specialiserat sig, kan nämnas patent- och varumärkesrätt, sjö-
rätt, internationell handelsrätt, vattenrätt, byggnadsrätt, bolags-
rätt osv. Redan tidigare har en viss specialisering på olika om-
råden förekommit, såsom t. ex. försvaret i brottmål.

Problemet om specialisträttigheter har diskuterats i de nordiska
advokatorganisationerna, I Danmark är det förbjudet att använda
specialistbeteckning. I Norge och Sverige gäller samma förbud,
dock sålunda, att advokat må i sin reklam framhäva en eller flere
grenar av advokatverksamheten. Finland har speciella regler be-
träffande specialisträttigheter, vilka kan av styrelsen beviljas
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under vissa vilkor. Hittills har endast en ansökan om specialist-
rättighet inlämnats.

I diskussionen återkommer ständigt samma motiv för och emot
specialisträttigheter. För sådana anföres, att klienten därigenom
blir bättre betjänt för sina speciella behov och att advokaten får
ett bättre ekonomiskt utbyte av sina specialstudier. Emot har
anförts, att specialisterna blir ensidiga, att framhävelse av en
specialist är konkurrenshandikap för unga advokater och andra
som ej specialiserat sig. I Danmark har frågan behandlats på nytt
så sent som i maj 1968 vid ett gemensamt kretsstyrelsemöte i
Köpenhamn. I diskussionen anfördes bl. a. att en specialistord-
ning skulle leda till en icke önskvärd klassindelning inom ståndet.
Det erkändes att en viss specialisering redan existerade, men fram-
hölls att man icke skulle skylta med den. Specialistordningen
finge icke rubba det normala anknytnings- och förtroendeför-
hållandet mellan klienten och hans fasta advokat, men om den
sistnämnde märkte att han icke mäktade med något uppdrag,
skulle han icke «være for stor eller for lille» att söka bistånd
hos en specialiserad kollega. Något beslut i saken fattades icke.
Redan det faktum, att specialiseringsproblemet allt som oftast
tages upp till ny debatt, visar dock att frågan pockar på en lös-
ning. Samhällsutvecklingen kommer utan tvivel att leda därhän.
Den tid kan väl sägas vara förbi då en allmänt praktiserande
advokat kunde behärska juridiken så väl att han kunde åtaga sig
vilka uppdrag som helst på de områden där han bedrev sin verk-
samhet. Konkurrensen från närliggande fack framtvingar special-
kunskaper och efterutbildning t. ex. i skatterätt och internationell
privaträtt. Nya rättsområden uppstår såsom t. ex. den omfattande
lagstiftning, som vuxit upp kring de båda västeuropeiska mark-
nadssammanslutningarna EEC och EFTA. Konkurrensbegräns-
ningslagstiftningen har våldsamt utvecklats under de senaste år-
tiondena. Allt detta har lett till att det redan existerar en rätt
omfattande specialisering, för vilken vi icke kan blunda och som
tydligen kräver någon ordning för auktorisering av specialister.

Man föreställer sig i allmänhet att advokaternas rådgivande
verksamhet främst går ut på att biträda klienterna vid lösningen
av deras juridiska problem. Klienten ber om råd i familjerätts-
liga angelägenheter, om bistånd vid upprättande av köpebrev och
andra kontrakt, skuldsedlar mm. Detta är emellertid en alltför
snäv bild av advokatverksamheten i dagens samhälle, där förbises
advokatens uppgift som sin klients ekonomiska rådgivare. Innan
klienten avslutar ett viktigt kontrakt, besluter sig för ett köp eller
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för att etablera ett nytt företag, söker han sin advokats råd
huruvida den planerade transaktionen är för honom rent affärs-
mässigt sett gynnsam. Denna sida av advokatverksamheten har
blivit allt mera betydande i samma mån som näringslivet ut-
vecklats. Särskilt har den internationella handelns tillväxt ökat
behovet av ekonomisk rådgivning. Vid etablering av dotterbolag
i utlandet söker moderbolaget oftast råd av en advokat i mark-
nads- och skattefrågor, vilka är av avgörande betydelse vid
etableringen. En annan form av ekonomisk rådgivning är leda-
motskapet i bolags och andra sammanslutningars styrelser, där
advokaten förutom som juriskonsult stundom medverkar i före-
tagets rent affärsmässiga ledning.

4. Försvaret i brottmål.

Författaren nalkas detta avsnitt i referatet med en mycket
stor försiktighet. Detta beror därpå, att han beklagligtvis har
en mycket ringa praktisk erfarenhet av försvaret i brottmål och
därför är i sin framställning helt hänvisad till vad erfarna för-
svarare därom uttalat.

Advokatens uppgift såsom försvarare i brottmål varierar med
processystemet i det land där han verkar. Under en processord-
ning, där ett lekmannaelement, juryn, avgör skuldfrågan, är sek-
torn för försvararens möjligheter att effektivt ingripa i rätte-
gången vida större än i en domstol, där såväl skuldfrågan som
brottets rubricering och straffutmätningen avgöras av lagfarna
domare. I en straffprocess enligt den inkvisitoriska metoden är
den tilltalade mera ett föremål för en undersökning än en part och
försvararen i motsvarande grad i underläge, medan i rättegån-
gen enligt den ackusatoriska metoden åklagaren och målsäganden
å ena sidan och den tilltalade å andra sidan är i princip jäm-
ställda parter och försvarets ställning och möjligheter präglade
härav. Processens muntlighet eller skriftlighet påverkar jämväl i
hög grad försvararens uppgifter och möjligheter. I en muntlig och
omedelbar straffprocess är den inkvisitoriska metoden utesluten.

Den muntliga och omedelbara rättegången infördes i Danmark
den 1 oktober 1919 genom Retsplejeloven, i Norge den 13 augusti
1915 genom Lov om Rettergangsmåten for tvistemål och i Sverige
den 1 januari 1948 genom Nya rättegångsbalken.

I Finland har man kvar det muntligt-protokollariska förfarandet
i rättegången, men den ackusatoriska metoden tar allt mer över-
handen.
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Beträffande försvaret i brottmål kan nämnas att Danmark har
en fast kår av försvarare, som utnämnas av justitieministeriet
på grund av § 733 i retsplejeloven. Den, som är på detta sätt
auktoriserad, är skyldig att åtaga sig honom anförtrodda för-
svarsuppdrag. På grund av en lag av år 1946 kan envar tilltalad
dessutom få sin egen advokat utnämnd till försvarare. I Norge
har jämlikt § 103 i straffprosessloven høyesterettsadvokaterna
monopol på försvaret i Høyesterett, medan i andra domstolar
varje advokat eller, efter särskild tillåtelse av domstolen, även
annan välfrejdad och för uppdraget lämplig person kan användas
såsom försvarare.

I Sverige stadgas i 21 kap. i Nya Rättegångsbalken att den
misstänkte själv utser sin försvarare. Har han ej gjort så eller
avvisas av honom utsedd försvarare och befinnas det att hans
rätt icke kan utan biträde försvaras, skall offentlig försvarare
för honom förordnas. Offentlig försvarare skall alltid vara advo-
kat. Är den misstänkte anhållen eller häktad skall även eljest på
hans begäran offentlig försvarare för honom utses. Advokat är
skyldig att åtaga sig uppdrag som offentlig försvarare.

I Finland är frågan om offentlig försvarare för tilltalad beklag-
ligtvis ännu icke löst. I lagen av den 31.5.1940 om unga för-
brytare är dock stadgat att försvarare skall förordnas om den
tilltalade är häktad och meddelar att han önskar försvarare, men
att han på grund av medellöshet icke kan själv vidtala sådan.

Vid försvaret i brottmål framstår betydelsen av advokatens
oavhängighet särskilt tydligt. Advokaten får ej i sitt värv vara
bunden av lojalitetsförpliktelser eller av personliga hänsyn. Han
får därför ej välja och vraka bland uppdrag, som står honom till
buds, han är yrkesmässigt förpliktad att försvara envar, som ber
honom därom. Denna uppfattning torde ha sin rot i England, där
den tillämpas på all plädering vid domstol. En barrister anses
vara att förlikna vid en droskchaufför vid sin station, skyldig att
köra för envar som först ropar på honom.

Försvararen bör givetvis vara fri och obunden även i förhållande
till statsmakten. Oavhängigheten går förlorad om försvararen är
fast anställd av staten. Då i Sverige år 1968 väcktes en motion
om tillskapande av en kår statsanställda offentliga försvarare,
var det därför naturligt att Sveriges Advokatsamfund i avgivet
yttrande avstyrkte förslaget. Motionen blev sedermera avslagen
av riksdagen.

Ett centralt tema i diskussionen om försvararens rättigheter
och plikter har varit frågan därom, huruvida försvararen såsom
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ett led i rättsordningen och upprätthållandet av samhällsintresset
är ett organ för rättsvården. Denna uppfattning har biträtts av
bl. a. Georg Stjernstedt, Wilhelm Brodin och Karl Axel Vinge i
Sverige, Stang Lund och Leif S. Rode i Norge, samt Bruno A.
Salmiala i Finland. I Sverige har Bo Westman uttalat en avvik-
ande uppfattning. Försvarareinstitutionen kan icke bliva effektiv,
om icke försvararen erkänner, att han därvid står helt på indi-
videns sida i dennes motsatsförhållande till samhället. Det mot-
satsförhållande Westman här avser är det, att å ena sidan sam-
hällets intresse kräver att brott åtminstone med någorlunda regel-
bundenhet skall leda till fällande dom och att man därvid måste
ta en viss risk — ehuru givetvis så liten som möjligt — att en
oskyldig fälles, medan å andra sidan individens intresse är att
risken för en oriktig fällande dom, huru liten den än är, elimineras.

Den kände danske advokaten C. B. Henriques har i en artikel
om «Forsvarerens Stilling» sagt:

«Hvis man når til den konklusion, at det er en forsvarers
opgave inden for lovens grænser ved loyale midler og på loyal
måde att søge ganske ensidigt at opnå den for klienten gunstigste
afgørelse af den pågældende sag uden hensyn til hvad han selv
mener er det «riktige» resultat, så vil jeg hævde, at det efter min
erfaring, er en forsvarers opgave — ligesom det er en anklagers —
at søge sagen oplyst bedst muligt.»

Det är rätt intressant att se vart dessa olika uppfattningar om
försvararens ställning leder om de i praktiken tillämpas på det
«klassiska» fallet, då den tilltalade under processens gång bekänner
för sin försvarare, att han begått den gärning för vilken han
åtalats, men samtidigt meddelar, att han kommer att i domstolen
vidbliva förnekandet av sin skuld. Axel H. Pedersen uppger att
detta spörsmål aldrig kommit till avgörande i Norden, varken
inför domstolar eller advokatmyndigheter.

Alla är ense om att försvararen icke har rätt att mot bättre
vetande i domstolen påstå att den tilltalade är oskyldig. Alla är
också ense om att, om försvararen drager sig tillbaka, får det icke
ske på ett sätt som kan skada den tilltalade.

Men beträffande det rent praktiska förfarandet i dylika fall
anser

— Stjernstedt att klienten kan välja emellan antingen att advo-
katen fortsätter försvaret i det rent formella, men utan att argu-
mentera för frikännande, eller att advokaten frånträder försvaret,

— Vinge att «i en dylik situation förtroendet mellan den till-
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talade och hans advokat anses mera värt att skydda än sam-
hällets behov att få en skyldig brottsling straffad»,

— Brodin att försvararen skall frånträde uppdraget med den
motiveringen att försvararen och den misstänkte har olika upp-
fattningar om huru försvaret skall utföras,

— Stang Lund att försvararen skall träda tillbaka, men om det
är hans plikt att fortsätta får han icke ge uttryck för någon
personlig uppfattning om den tilltalades skuld,

— Rode att försvararen bör söka finna ett plausibelt skäl att
draga sig ur saken, finner han icke ett sådant måste han ha rätt
att «prosedere på bevisbyrden»,

— Salmiäla att försvararen icke får argumentera för frikän-
nande och icke försöka söndersmula åklagarens bevis; däremot
får han framhålla förmildrande omständigheter,

— Westman att lojaliteten mot klienten kräver att försvararen
träder tillbaka dock givetvis utan att angiva den verkliga orsaken.

Slutligen förtjänar anföras huru Henriques vill lösa problemet:

«Så spørger man: hvad skal forsvareren gøre? Hvis det var
mig — men nu er jeg jo ikke forsvarer mere — så ville jeg ikke
tro hverken mandens benægtelse eller tilståelse. Jeg ville under-
søge, hvad er der for beviser. Manden negtede, og nu undersøger
vi beviserne. Jeg ville ikke træde frem i skranken og sige at han
tilstået overfor mig; det må jeg heller ikke. Det avgørende må
være, er der beviser? Manden kan lyve både når han negter at
have gjort det, og når han siger, at han har gjort det. Det ville
jo ikke være til hans fordel, men man ved ikke, hvad han kunde
finne på. Derfor er det i høj grad kampen om beviserne, og ikke
kampen om mennesket som sådant, når det drejer sig om en sag,
hvor der ikke er tilståelse.»

Wilhelm Penser har i en kommentar till en artikel av Westman
i denna fråga gjort en konklusion, som kanske kan tjäna som
ett allmänt svar på frågan:

«Det bör vara en god tröst för en försvarare att veta, att det
är försvarligt, att han i vissa lägen icke avsäger sig sitt uppdrag,
trots att den tilltalade för honom erkänt den brottsliga gärningen.
Men det synes också vara en god tröst för honom att veta att
det i princip aldrig strider mot god advokatsed, att försvararen
i en sådan situation fransager sig uppdraget.»
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5. Tystnadsplikten.
I de flesta kulturländer är man på det klara med att det ligger

i samhällets intresse att advokatens tystnadsplikt är så vidsträckt
som möjligt. Detta gäller även de nordiska länderna. Axel H.
Pedersen nämner ett danskt rättsfall redan från år 1793, där det
fastslogs att vittnesplikten fick vika för advokatens tystnadsplikt.
Den danske konungen Christian VII utfärdade samma år en för-
ordning där det, under intryck av nyssnämnda rättsfall, stadgades
att advokat icke allenast var fritagen utan även förbjuden att
vittna i en civilsak, som han fått i uppdrag att utföra eller vari
han blivit rådfrågad. Denna förordning gällde i Danmark ända
till år 1916.

I de nordiska länderna är advokatens tystnadsplikt genomförd
i större eller mindre utsträckning. Bestämmelser härom ingår dels
i allmän strafflag dels i processlagstiftningen. Tystnadsplikten
begränsas av den allmänna medborgerliga skyldigheten att genom
angivelse eller vittnesmål beivra vissa grövre brott. Klienten kan
givetvis själv befria advokaten från tystnadsplikten. Det har
vidare ansetts att i en regressrättegång mellan klient och advokat,
där klienten utför talan om ersättning för skada, som advokaten
förorsakat honom, är advokaten löst från sin tystnadsplikt be-
träffande sådana omständigheter, som stöder hans försvar. Detta
har stöd i uppfattningen att förtroendeförhållandet mellan advo-
katen och klienten genom rättegången upplösts.

De nordiska ländernas lagstiftning om tystnadsplikt utvisar
vissa inbördes olikheter av vilka här skall nämnas några. I Dan-
mark, Norge och Finland är tystnadsplikten fastslagen såväl i
allmän strafflag som i processlagstiftningen, men i Sverige är
sekretessfrågan icke reglerad genom någon allmän straffsank-
tionerad lagbestämmelse och icke heller genom någon lagbestäm-
melse, som direkt föreskriver tystnadsplikt för dem, som sysslar
med advokatverksamhet. I motsats till vad som gäller i Norge
och Finland omfattar tystnadsplikten i Danmark och Sverige icke
advokatens biträden och personal. Vid kollision mellan vittnes-
plikt och tystnadsplikt gäller i Finland och Danmark att tyst-
nadsplikten gäller endast vad som anförtrotts advokat för målets
utförande. I Norge och Sverige gäller icke denna inskränkning.

Tystnadsplikten kommer att i framtiden bli föremål för debatt.
Diskussionen har hittills kanske för mycket rört sig om tystnads-
plikten i samband med rättegång. I dagens värld anmäler sig
nya problem, som kommer att föra debatten på ett annat plan.
Det allmänna ingriper allt mera i den enskilde medborgarens
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rättssfär. Såsom ett exempel härpå kan påpekas huru statens
fiskaliska intressen allt mera ingriper i det ekonomiska privat-
livets fred. I ett principuttalande, som de nordiska advokat-
organisationerna gjorde till Nordiska Rådet år 1959, framhölls,
att i de nordiska länderna vidtagits vissa lagstiftningsåtgärder,
som innebar ett avsteg från principen att advokaterna har både
rätt och plikt att iakttaga tystnad om de förhållanden, som an-
förtros dem i deras verksamhet. Till rådet riktades en hemställan
att upptaga frågan till behandling och undersöka möjligheterna
att vidtaga sådana åtgärder, att medborgarnas intresse av tyst-
nadspliktens upprätthållande icke krankes. Beklagligtvis blev
hemställan resultatlös. I sitt år 1962 givna svar uttalade Nor-
diska Rådet att det icke syntes «være gjort sådanne ingrep i
advokaternes tavshedspligt, at der er grundlag for at søge den
nævnte lovgivning i de nordiske lande ændret.» Man fann ej
heller skäl att vidtaga åtgärder för att i de nordiska länderna
åstadkomma mera ensartade regler beträffande tystnadsplikten.

Även om advokatorganisationernas initiativ icke gav något
resultat i Nordiska Rådet, får man kanske dock hoppas att den
omständigheten, att advokatorganisationerna sålunda visade sig
vara på sin vakt, varit ett memento för de lagstiftande organen
i Norden. Särskilt förvånande är att Nordiska Rådet icke funnit
skäl att förorda en samordning av reglerna om tystnadsplikten
i de nordiska länderna. Ovan har givits exempel på den brokighet
som nu råder. En samnordisk lagstiftning vore på sin plats be-
träffande det viktiga institut, som reglerar sekretesskyddet för
rättssökandes hemligheter.

II. Advokatens ansvar,

1. Skadeståndsskyldighet vid advokatverksamhet förutsätter
enligt en allmänt accepterad uppfattning skuld, antingen uppsåt
eller vållande. Någon entydig och klar definition av culpa-normen
har man här lika litet som på andra områden kunnat komma
fram till, men man är i stort sett ense om dess anknytning till
den omsorg, uppmärksamhet och fackliga insikt, som en god och
ordentlig utövare av advokatyrket besitter. En speciell omstän-
dighet, som gäller culpa-bedömningen beträffande advokater kan
noteras. Domarna är här, mera än då det gäller annat yrkes-
mässigt ansvar, själva sakkunniga då det gäller att bedöma advo-
katens culpa-ansvar och att alltså bedöma huruvida ett visst
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handlande eller underlåtande är försvarligt i advokatverksam-
heten eller icke.

En vägledning beträffande advokatverksamhetens aktsamhets-
norm står att finna i de föreskrifter i skriven lag, av vilka en
del citerats tidigare i denna framställning och vilka innehåller
föreskrifter om advokaters plikter och skyldigheter. Upplysning
står även att finna i den goda advokatsedens normer, vilka dock
främst siktar på att utgöra en yrkeskodex för advokatståndet,
men vilka icke i och för sig utgör en måttstock vid bedömningen
av advokatens skadeståndsrättsliga ansvar. Åsidosättande av god
advokatsed kan medföra disciplinära påföljder för vederbörande
advokat, oberoende av om den medfört skada för klienten. Upp-
kommer sådan skada kan i allmänhet dock antagas att skade-
ståndsskyldighet föreligger. Å andra sidan kan det icke heller
sägas att varje skadeståndsskyldighet medförande beteende från
advokatens sida skulle i sig själv innebära ett brott mot god
advokatsed.

Vid diskussionen om advokatens culposa ansvar har särskild
uppmärksamhet fästs vid de subjektiva elementen, t. ex. veder-
börandes kvalifikationer och dessas relation till vad som kallats
normalstandarden.

Advokatens ansvarighet mot klienten har i allmänhet i nordisk
doktrin ansetts vara ett kontraktsansvar. I Sverige och Finland
torde detta ha gällt redan före tillkomsten av 1734 års lag och
i sagda lag fick kontraktssynpunkten ett uttryck i 15 kap. rätte-
gångsbalken och 18 kap. handelsbalken. Beträffande rådgivning
har den uppfattningen anförts att ett kontraktsförhållande upp-
står endast om rådgivaren förfarit svikligt eller om en garanti-
förpliktelse föreligger.

Kontraktssynpunkten har en rent praktisk betydelse vid be-
dömandet av yrkesmässigt ansvar överhuvudtaget. A. Vinding
Kruse framhåller att i livet förekommer en så rik mångfald av
situationer att traditionsmässiga fackliga uppfattningar om vilka
skyldigheter åvilar utövarna av ett visst yrke icke kan täcka dem
alla och i så fall bidrar ett avtal väsentligen till att klargöra
vilka skyldigheter den sakkunniga har påtagit sig eller rimligtvis
kan påläggas. Föreligger ett kontraktsförhållande som bas för
rådgivningen, kan det icke vara något tvivel om att utgångs-
punkten för ansvarsbedömningen är den allmänna kontrakts-
rättens culpa-norm.

I det följande skall göras ett försök att behandla advokat-
ansvaret med utgångspunkt från vad som kan kallas typfall.
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2. a) Gentemot klienten kan advokaten komma i skadestånds-
ansvar för formal- och realfel såväl i proceduren inför domstol,
som vid rådgivning. Vad först vidkommer i proceduren begångna
formalfel, torde man i praxis vara enig därom att t. ex. försuttna
frister, vare sig underlåtenheten beror på glömska eller okunskap
om lag, alltid medför skadeståndsansvar. Skadans omfång kan
dock endast avgöras av domstol i en process där klienten för
talan mot advokaten om ersättning för den skada han lidit då
han förlorat målet i stället för att han enligt sin uppfattning
skulle ha vunnit det om alla frister iakttagits. Domstolen har då
att efter realitetsprövning uttala sig om huru saken skulle ha ut-
fallit. I frågan om bevisbördan i en sådan process har man varit
enig om att klienten principiellt bör bevisa att saken borde ha
vunnits, men att man ej borde resa stränga krav på bevisningen.

b) I fråga om realitetsfel i proceduren inför domstol må först
framhållas, att man är enig därom att advokat regelmässigt icke,
om målet förloras, kan åläggas skadeståndsskyldighet enbart på
grund av sitt talanglösa eller dåliga sätt att procedera i saken.
En motsatt uppfattning skulle, som A. Vinding Kruse alldeles
riktigt påpekar, medföra ett orimligt osäkerhetstillstånd för advo-
katerna. Man får falla tillbaka på satsen «Jura novit curia» och
förlita sig på att våra domstolar kommer till ett rätt resultat
oberoende av advokatens förmåga att procedera. Detta innebär
givetvis icke något fribrev från culpa-ansvar, den befriar blott
parten i målet från skyldigheten att för domaren utreda, på vilka
rättsnormer han grundar sin talan.

En strängare bedömning av culpa-ansvaret bör tillämpas vid
sådana situationer, då advokaten underlåtit att anföra för klien-
tens talan betydelsefulla skäl eller invändningar, eller att presen-
tera på saken verkande utredning osv. Vad särskilt bevismate-
rialet vidkommer är advokaten skyldig att informera klienten om
vilka faktiska förhållanden han måste bevisa för att kunna vinna
målet. Å andra sidan kan advokaten icke göras ansvarig för
felaktig värdering av bevismaterialet, enär hans möjligheter att
bedöma är avsevärt mindre än domarens, vars bevisbedömning
sker först då båda parterna presenterat sin bevisning. I detta
sammanhang framhåller Holger Wiklund att den nyare lagstift-
ningen utmärkes av en viss strävan att lämna domstolarna stor
frihet att tillämpa regler, som i lagen ej är specificerade på ett
verkligt vägledande sätt. Såsom exempel på detta namnes de allt
vanligare generalklausulerna med hänvisning till «gott affärs-
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skick», «god försäkringssed» och andra rättsliga standarder. En
konsekvens härav och av den nya fria bevisprövningen är att det
blir allt svårare att på förhand bedöma utgången av en process
och att skadeståndsskyldighet för en advokat på grund av här
nämnda fel blir allt mera sällsynt. Försiktigheten bjuder numera
en advokat att i större utsträckning än hittills upplysa sin klient
om att utgången av processen icke kan anses säker.

c) Vid rådgivning uppkommer frågan i vilken utsträckning
advokaten blir ersättningsskyldig för ett felaktigt eller ett dåligt
råd. Någon skarp gräns mellan rådgivning och bistånd i rätte-
gång föreligger egentligen icke. Rättegången föregås ju regel-
mässigt av konsultation. Om klienten förorsakats skada av ett
dåligt råd eller utlåtande, är den första uppgiften vid culpa-
bedömningen att besvara frågan i vad mån advokaten är skyldig
att känna till lag och rättspraxis. Här har uppfattningarna pend-
lat mellan två extrema ytterligheter. Enligt tysk uppfattning
(redovisad av Wiklund) föreligger culpa om advokaten icke kän-
ner till alla klara och otvetydiga lagbestämmelser även då det
gäller speciella rättsområden. Dessutom bör advokaten känna till
alla Reichsgerichts officiellt publicerade avgöranden. Enligt den
motsatta uppfattningen, representerad av bl. a. J. Tjernéld, före-
kommer misstag i juridiska råd visserligen icke sällan, men för-
anleder icke skadeståndsskyldighet, «då detta knappast skulle
kunna ifrågakomma».

Det riktiga ligger här, som i så många andra fall, mitt emellan
de extrema ytterligheterna. En advokat bör känna till «lag och
rätt», men i detta begrepp kan utan undantag innefattas endast
bestämmelserna i skriven lag. Knut Blom framhåller att när det
kommer till svåra tolkningsfrågor eller till gällande rätt, som
icke kommit till uttryck i skriven lag, kan ett oriktigt uttalande
icke under alla omständigheter läggas advokaten till last. Hela
vårt system med processuella rättsmedel bygger ju på tanken att
en underdomare kan göra fel; varför skulle större krav resas på
advokater än på domare, som svarar endast för uppenbara fel.
Med hänsyn till att det finnes många rättsområden, där man ej
överhuvudtaget kan med säkerhet på förhand säga vad som är
rätt och vad som är fel, kommer Blom till den slutsatsen, att
uppenbara fel vid rådgivning kan medgöra ansvar och även vid
dem måste man taga hänsyn bl. a. till frågans art, den mängd
arbete och det honorar, som uppdraget förutsattes betinga, samt
graden av den säkerhet med vilken advokaten givit sitt råd. Om
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advokaten t. ex. är känd såsom specialist på ett visst rättsområde
och klienten vetat detta, bör vid culpa-bedömningen större krav
kunna ställas på hans juridiska kunnande. Vad rättsfall och
juridisk litteratur vidkommer, kan väl det kravet uppställas, att
advokaten bör känna till hävdvunnen praxis, i den mån sådan
framgår av kända uppslagsverk och i lagkommentarer, samt
åtminstone även referenslitteratur. I detta sammanhang kan
följande uttalande av A. Vinding Kruse citeras:

«Nu turde det være klart, at man ikke kan gøre advokaten
ansvarlig for et «fejlskøn« vedrørende forståelsen af en tvilsom
retsregel i den lige anførte forstand, når lovteksten, lovens mo-
tiver, eventuel retspraksis og den retsvidenskabelige litteratur,
og hans slutninger fra disse kilder er i overensstemmelse med
— eller dog ikke klart afviger fra — sædvanlig retskildelære.
Thi i så fald foreligger der ikke culpa, og pålæggelse af ansvar
ville være udtryk for et objektivt ansvar, som der ikke ville være
nogen rimelig grund til at påbyrde advokatstanden, og som for
øvrigt heller ikke ville være i klienternes interesse. Samme syns-
punkter må selvsagt gælde, når talen drejer sig om indholdet af
en regel, som har udviklet sig i retspraksis.»

d) När det gäller rådgivning om huru klienten bör handla
under vissa faktiska och rättsliga förutsättningar, blir culpa-
bedömningen beroende av på vilket område man rör sig. Man kan
icke av en advokat begära, att nan skall vara sakkunnig på andra
områden än juridiken och advokatens ansvar är alltså betydligt
mera begränsat. Det klassiska fallet är väl det då en av advo-
katen tillrådd ekonomisk disposition slagit fel och förorsakat
klienten skada. Wiklund framhåller att ansvarsfrågan icke kan
här besvaras genom uppställande av någon enkel regel. Hänsyn
måste tagas t. ex. till huruvida advokaten särskilt åtagit sig att
undersöka även den rent ekonomiska frågan men brustit i nog-
grannhet vid undersökningen, huruvida advokaten på grund av
tidigare verksamhet kan anses vara sakkunnig på det område
saken gäller samt huruvida klienten själv är oerfaren och okunnig
i ekonomiska ting eller kanske tvärtom, framstående affärsman
och fackman på området. Om advokaten icke är fackman på
ifrågavarande område, bör han uppmana sin klient att konsultera
en sådan fackman.

e) En rådgivningen närliggande gren av advokatverksamheten
är biträde vid uppgörande av kontrakt. I stort sett gäller gent-
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emot klienten samma ansvarsregler som tillämpas då det gäller
rådgivning. Även här bär advokaten ansvaret för uppenbara fel,
dvs. fel som har sin grund i okunnighet om gällande lag beträf-
fande den art av kontrakt varom är fråga. Wiklund påpekar att
frågan om huruvida advokaten är skyldig att beakta även de
skatterättsliga konsekvenserna, även om klienten inte begärt ut-
låtande därom, har fått en allt större praktisk betydelse. Wik-
lunds uppfattning att en sådan skyldighet föreligger på associa-
tionsrättens område, bör anses vara riktig. Skatterätten har fått
en allt större betydelse i dagens samhälle och speciellt i närings-
livet. Skattemässiga aspekter beaktas numera rent rutinmässigt
vid f öretagsetablering men även vid kontraktsuppgörelser speciellt
i internationell handel.

3. Kan advokat i sin utomprocessuella verksamhet bli skade-
ståndsskyldig mot annan än sin klient, i detta fall klientens mot-
part eller annan, som står i rättsförhållande till klienten? Den
allmänna utgångspunkten vid besvarandet av denna fråga är, att
då något kontraktsförhållande ej föreligger mellan advokaten och
den skadalidande, kan ansvar ej heller föreligga, åtminstone icke
i samma utsträckning som då det gäller förhållandet till klienten.
En advokat skall tillvarataga sin klients intressen, motparten må
själv se till sina intressen.

A. Vinding Kruse framhåller dock, att det finnas tillfällen, då
advokatens förhållande till tredje man är av den art att starka
skäl talar för ersättningsskyldighet, men att det är vanskligt att
uppdraga generella riktlinjer. I praxis har dock utkristalliserats
särskilda grupper av situationer, då ansvar ansetts föreligga.

En grupp av sådana fall gäller ansvar för uppgifter om klien-
tens rätts- och förmögenhetsförhållanden. Sådana uppgifter kan
givetvis icke lämnas om advokaten därigenom bryter mot sin
tystnadsplikt. Ansvar föreligger i dessa fall om advokaten givit
oriktiga uppgifter om fakta, vilka han borde ha kontrollerat.
Direkt upplysningsskyldighet har åter ansetts föreligga då advo-
kat, som lett ett byggnadsföretag för byggherren, underlåtit att
upplysa leverantörer och entreprenörer om att byggets ekono-
miska grund var av den art, att större kreditrisk än vanligt före-
låg. I dessa fall har oaktsamhet ansetts ligga advokaten till last.
Ersättningsskyldighet kan uppkomma för sk. «skadliga rekom-
menderande upplysningar», dvs. alltför optimistiska utlåtanden
om klientens ekonomi t. ex. med kreditförlust som följd. Upplys-
ningar om klientens ekonomi bör därför, såsom Axel H. Pedersen
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framhåller, icke avgivas utan att advokaten har en positiv vet-
skap om klientens ekonomi eller har företagit nödiga undersök-
ningar. Utlåtandet bör vara riktigt och objektivt såväl i för-
hållande till klienten som till den, som begärt upplysningar.

Ansvar utan egen skuld har advokaten endast då det gäller
fel, som i tjänsten begåtts av hos honom anställda biträdande
jurister eller hans kontorspersonal. Advokaten svarar givetvis
personligen för «culpa in eligendo vel inspiciendo vel instruendo»,
men detta hör till hans allmänna culpa-ansvar.

Då advokatverksamhet bedrives i bolagsförhållande mellan flere
advokater, uppstår frågan huruvida de övriga delägarna svarar
för enskild bolagsmans ersättningsansvar gentemot dennes klient.
Axel H. Pedersen säger, att om delägare i en advokatfirma vid
utförandet av ett honom personligen anförtrott uppdrag har
begått ett fel, som förorsakar klienten skada, häftar firman i
allmänhet icke för sådan skada. Har uppdraget givits firman
eller bolaget som sådant och sedan överförts på den mest sak-
kunniga av delägarna, svarar firman/bolaget för skadan.

Om en anställd biträdande jurist har rätt att utföra egna upp-
drag, är det klart att ansvaret för dessa åvilar endast honom.

4. Det åligger klienten att giva advokaten alla de uppgifter han
behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Mot denna klientens
underrättelseplikt svarar advokatens skyldighet att sätta sig in i
saken. Klientens underrättelseplikt är emellertid begränsad. Det
visar sig ofta i praxis att klientens uppfattning och bedömning
av såväl faktiska som juridiska förhållanden är felaktig. Juridiska
förhållanden såsom t. ex. alla i det ifrågavarande fallet tillämpliga
lagbestämmelserna har klienten icke ens möjlighet att känna till.
Klienten bör därför kunna förutsätta att advokaten med sin sak-
kunskap kan få fram alla de juridiska konsekvenserna av fallet.
Då klienten även kan ha en fel uppfattning om på saken verkande
faktiska omständigheter, bör en försiktig advokat inom rimlig-
hetens gränser göra en efterkontroll beträffande dessa. Beträf-
fande bevisen i saken har klienten i allmänhet en upplysnings-
skyldighet på eget initiativ. Brister klienten i denna skyldighet
har advokaten rätt till culpakompensation. Till en sådan kom-
pensation leder jämväl det förhållandet, att klienten underlåtit
att vidtaga skadebegränsande åtgärder.

Om bedömningen av advokatens culpa-ansvar blir alltför sträng
kan följden bliva, såsom Blom framhåller, att advokaterna vid
rådgivning kommer att avgiva mångordiga juridiska utlåtanden,



Advokatens oppdrag og ansvar 59

där problemen dryftas pro et contra utan att advokaten vågar stå
för någon klar egen konklusion. En annan sak är att advokaten
kan — och bör — ge uttryck för tvivel då han finner skäl till det.
Vad han däremot ej bör göra — anser Blom — är att friskriva
sig från ansvar för att rådet eventuellt är oriktigt.

5. Frågan om huruvida ansvarsförbehåll är förenligt med god
advokatsed har diskuterats i rättslitteraturen. I Tyskland anses
ansvarsförbehåll nedsätta advokatståndets anseende, varför de
leder till disciplinärt förfarande. I England kan en solicitor ei
genom förbehåll minska sitt ansvar. I Finland har Kivimäki hän-
visat till 10 och 13§, 15 kap. rättegångsbalken (i 1734 års lag,
som bl. a. till denna del fortfarande gäller i Finland), vilka så
som offentligrättsliga normer reglerar advokatansvaret. Kivimäki
anser dock att då reglerna i dessa lagrum är av rent privaträttslig
natur — systematiken i 1734 års lag är ej konsekvent genom-
förd — kan de ej utgöra hinder för ett ansvarsförbehåll under
förutsättning att förbehållet icke är stridande mot god advokat-
sed. A. Vinding Kruse anser att bedömningen av ansvarsförbehåll
i princip skall rätta sig efter det sakförhållande, som förbehållet
hänför sig till. Är sakförhållandet t. ex. sådant, att advokaten
icke i normala fall är ansvarig för rådgivning därom, är förbe-
hållet visserligen otillåtet, men snarare överflödigt. Gäller det
däremot rådgivning beträffande klara rättsförhållanden och därpå
följande rent expeditionsmässiga åtgärder, är förbehållet icke
förenligt med god advokatsed. I undantagsfall kan ansvarsför-
behåll dock accepteras. Ett sådant är de tillfällen då klienten av
någon särskild orsak önskar taga en viss risk. Advokaten skall
visserligen då upplysa sin klient om risken. Är risken dock så stor
att transaktionen kan kallas lättsinnig kan det måhända anses
stridande mot god advokatsed att överhuvudtaget medverka till
densamma.

Ovanstående framställning beträffande advokatens ansvar är
synnerligen kursorisk. Det har varit möjligt att behandla blott
en ringa del av det rika stoff som rättslitteraturen och de nor-
diska advokatsamfundens tidskrifter erbjuder. En allmän, säker-
ligen naturlig iakttagelse kan göras. I Danmark och Norge där
man har advokatmonopol i viss utsträckning är kraven på culpa-
bedömningen av advokatansvaret strängare än t. ex. i Finland, där
advokatmonopol icke existerar. I Sverige synes kraven jämväl
vara rätt stränga, trots avsaknaden av ett allmänt monopol. Man
vill gärna instämma i den konklusion, som Knut Blom kommii
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till i sitt föredrag om «Sakførerens rettslige ansvar» och som
förtjänar att citeras för ett nordiskt juristmöte:

«Noen vidtgående innskrenkning i sakførerens ansvar vil hver-
ken være i publikums eller standens interesse. Jo høyere standen
står, desto mer må det også kreves av den. Men, og her er det et
avgjort men, hvis en sakfører som holder rene linjer og uavkortet
går inn for klientens interesser, griper feil i en skjønsmessig av-
gjørelse, og da særlig en avgjørelse på et felt som ligger utenfor
det juridiske, må man med nebb og klør verge seg mot ansvar.
Det moderne samfunn er så komplisert at vi ikke kan beherske
alle det økonomiske livs sider. Kan vi beherske jussen, hvilket
i dag tør være vanskelig nok, får både vi og publikum være
fornøyd.»

III. Advokaten i dagens samhälle.

Ovan har berörts den strukturforandring, som advokatverksam-
heten undergått under de senaste decennierna. En förskjutning
av verksamhetens tyngdpunkt från procedur till rådgivning har
kunnat konstateras. Man får kanske se detta såsom ett uttryck
för att allmänheten allt mera börjat förstå att en enskild med-
borgare icke mera kan på egen hand lösa alla de problem, som
samhället ställer honom inför, och att han insett att han i en
advokat har en sakkunnig, ansvarsmedveten och pålitlig råd-
givare. Medan man förr rätt ofta skrev kontrakt, upptog lån
eller grundade företag utan att ty sig till lagfaret bistånd, rådgör
man numera allt oftare på förhand med en advokat för att und-
vika framtida konflikter med medkontrahenter, kreditgivare,
köpare och säljare. Advokatens uppdrag ligger i dag mera än
förr i «conflict avoidance».

Ser man på advokatens uppgift mera allmänt finner man att
advokatståndets betydelse och insats vid rättsutvecklingen kanske
inte i tillräcklig mån observerats och erkänts. Denna insats kom-
mer mera än förr til synes i dagens föränderliga samhälle, där
ståndscirkulationen fortsätter och en urbaniserings- och industri-
aliseringsprocess pågår i snabb takt. Samtidigt har vi emellertid
på vår väg mot den sociala välfärdsstaten fått uppleva huru mot-
sättningarna mellan olika intressegrupper i samhället ökat och
banat väg för nya, ofta radikala strömningar. Detta har lett till
kritiska omvärderingar av tidigare till synes grundfasta sam-
hälleliga institutioner.
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I denna smältdegel har även rättsväsendet blivit föremål för
kritik. Medborgaren i det moderna samhället synes ha en annan
syn på rättvisan än tidigare generationer. Det är det nya sam-
hället och dess krav, som enligt hans mening bör utgöra grund
för rättsliga värderingar.

Advokaten bör icke vara någon samhällsreformator. Men han
bör ha en öppen blick för det nya, som växer fram i samhället.
Han bör vara medveten om att lagen i dag i många fall bör
tolkas och tillämpas på annat sätt än i går, för att orättvisa ej
skall ske. Han bör minnas orden i Olaus Petri domarregler:

«Den menige mans bästa är den yppersta lagen, och derföre
det som finnes den menige man till nytta vara, det bör hållas för
lag, ändock att beskriven lag efter orden synes annorlunda lyda.

Alla lagar skola vara sådana, att de tjäna till det meniga bästa,
och derföre då lagen bliver skadlig, så är det icke mera lag, utan
olag, och bör avläggas.»

Det är här advokaten i dag har en stor uppgift. Han bör vid
rättsskipningen icke tveka att föra fram nya, av etiskt och socialt
förändrat synsätt betingade uppfattningar om lagens tillämpning,
om han anser att de leder till rättvisa. Han bör — och här har
advokatorganisationerna en stor uppgift — mera aktivt än hit-
tills deltaga i lagstiftningsarbetet, såsom initiativtagare och sak-
kunnig beträffande förslag till lagändringar och till nya laga
Advokaten bör alltså icke passivt åse vad som händer i sam
hället, han bör aktivt deltaga i och göra sin röst hörd vid ska-
pandet av det nya, som växer fram inom lagstiftningen och lag-
skipningen.
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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.


