
SAKREGISTER

Ackordsuppdrag s. 13
— konkurrens om s. 587, 589 f.
— och sidolöpare s. 491
A conto-inbetalning s. 239 ff., 355,

398 f.
Administrator
— redovisningsskyldighet för s. 395
— som konkursförvaltare s. 211 f.
— som rättens ombudsman s. 210
— uppdrag som s. 13
Adress
— upplysning om klients s. 302 ff.
Advokatbyrå
— överlåtelse av s. 74 ff., 568
Advokathjälp
— motparts s. 203, 446 ff., 466,

471 ff., 476
Advokatmonopol s. 1 f., 26 not 49
Advokatplikter s. 2 ff., 36 ff.
Advokatsed, se God advokatsed
Affärer med klient s. 74, 275 ff.
Affärsverksamhet s. 18, 72 ff.
Akt
— tillhandahållande åt domstol s. 319
— tillhandahållande åt kollega s. 310
Aktiebolagsform för advokatverksam-

het s. 2, 56ff.
Aktiebolagsregistret
— osann anmälan till s. 567, 572
Allmänna medel
— arvode utöver ersättning av s.

381 ff.
— begäran om ersättning av s. 319,

359
Ambulance chasing s. 95 f.
Amortering, se Anstånd
Anhållen
— otillåten kommunikation med s. 547
Anhörig
— hänvändelse till motparts s. 430 f.
— och intressekollision s. 184 ff.
— talan för s. 9 f.
Annan yrkesverksamhet s. 70 ff.

Annonsering
— gemensamt med annan än advokat

s. 54 f., 155
— innehåll och form s. 121 ff.
— tillåtlighet i allmänhet s. 91 f., 94,

121 ff.
— vid kontorsgemenskap mellan advo-

kater s. 53 f.
Anskaffningsprovision s. 111 ff.
Anslag på allmän plats s. 136 f.
Anstånd
— otillbörliga villkor för beviljande av

s. 443 ff.
Anställningsförhållande s. 70 ff.
Antedatering
— av brev s. 566
— av fångeshandling s. 527, 530
— av kvitto s. 527
— av skuldebrev s. 172, 462
— av specifikation s. 571
— av växel s. 566
Arbetsgivare
— hänvändelse till motparts s. 428 ff.
Arbetskamrater
— hänvändelse till motparts s. 428 ff.
Arbetsredogörelse s. 357 ff.
Argumentation, se Plädering
Arvode
— a conto s. 239 ff.
— avtal om s. 371 ff., 398 f.
— delarvode s. 239 ff.
— för onödigt arbete s. 361 f., 387 ff.
— för rättegångsuppdrag s. 349 ff.
— i annat än pengar s. 371 f.
— indrivning av s. 363 ff.
— oskäligt s. 360 ff.
— principer för beräknande av s.

341 ff.
— rättegång om s. 8 f., 318 f., 598 ff.
— skiljedom om s. 349, 365, 600 ff.
— utöver ersättning av allmänna

medel s. 381 ff.
Se även Riskavtal
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Arvodesdelning
— med kompanjon eller biträdande

jurists. 111 ff., 143
— med kontorspersonal s. 111, 113 f.
— med utomstående, som tillför

advokaten uppdrag, s. 111 ff.
Arvodesfordran
— överlåtelse av s. 363, 368 ff.
Arvodesförskott
— avskiljande av s. 81 f.
— begäran om s. 230 f., 239 ff., 353 f.,

405 f.
— i uppdrag med offentlig rättshjälp

s. 390
— redovisning för s. 398 f.
— upptagande av i räkning s. 354 f.,

357
Arvodesräkning
— dröjsmål med utställande av s.

355 f.
— för ingivande till domstol s. 358 f.
— innehållet i s. 356 ff.
— och specifikation av arvode s.

357 ff.
— oriktiga uppgifter i s. 356 f.
— skyldighet att utfärda s. 353 ff.
Arvodestaxor s. 342 f., 348 f.
Arvodestvist
— biträde åt klient i s. 598 ff.
— i eller utom advokatverksamheten

s. 8 f.
— med klient s. 363 ff.
— och tystnadsplikt s. 318 f.
Arvodesuttag ur klientmedel s. 84 f.
Arvskifte
— och biträde i mål om klander av

s. 215 f.
— och överenskommelse om s. 329
— utan kontakt med mer än en

dödsbodelägare s. 182 f.
Auktionsinrop
— av klients egendom s. 278 f.
— vid exekutiv auktion s. 250, 252 ff.
Avböjande av uppdrag
— skyldigheter vid s. 160 ff.
Avlyssning s. 64 ff., 305
Avskiljande av klientmedel s. 2, 80 ff.
Avskrift
— bestyrkande av s. 527 f.
— bevarande av s. 408 ff.
Avslöjande, se Brottsplaner

Avstående från arvode s. 107 ff.
— vid konkursbevakning s. 110 f.
Avsägelse, se Frånträdande av uppdrag
Avtal
— medverkan vid upprättande utan

kontakt med mer än den ena
kontrahenten s. 181, 183 f.
Se även Kontraktsformulär

Avvikelse, se Instruktioner

Bandupptagning (hemlig) s. 64 ff.
Bankjurister s. 71 f.
Barnuppfostringsmål s. 174 f.
Behörighetsmissbruk s. 482 f.
Beskyllningar
— försvar mot s. 316 f., 455
— mot domare, s. 513 f.
— mot klient s. 274 f., 367
— mot motpart s. 421 ff., 453 ff.,

456 ff.
— mot polisman eller åklagare s.

562 f.
— mot tredje man s. 493 ff.
— mot vittne s. 558 f.
Betalning
— till advokat av misstag s. 367 f.
— till motpartens advokat s. 594, 597
Betalningsföreläggande mot klient s.

365 f.
Bevisning
— falsk eller förvanskad s. 222 ff.,

526 ff., 537, 565
— förebringande av s. 531 ff.
— innehållande av s. 504
— skriftlig s. 525 ff., 532 ff.
— undertryckande av s. 224 f., 531,

534, 565
Bevittnande
— av avskrift s. 527 f.
— av namnteckning s. 528
Biträdande jurist
— anställningsavtal med s. 140 ff.
— avlöningsformer för s. 113, 143 f.
— förpliktelser under anställningstiden

s. 148 ff.
— förpliktelser vid anställnings upp-

hörande s. 151 f.
— gåvor av klient till s. 150 f.
— konkurrensklausul i avtal med s.

144 ff.
— lån och borgen av s. 140 f.
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— och egen advokatverksamhet s.
141 ff.

— och intressekonflikter s. 186, 196,
202, 214, 225 ff.

— och plikt till lojalitet mot
principalens. 150

— och tystnadsplikt s. 306 f., 320
— principalens övervakningsplikt s.

148 ff.
Biträdesersättning, se Fri rättegång
Bokföring s. 77 ff.
Bokföringsbyrå
— samarbete med s. 156 ff.
Bolagsjurister s. 71 f.
Borgen
— av anställd s. 141, 152
— av klient s. 283
— för klient s. 281 ff.
— vederlag för s. 281 ff.
Borgenärer
— otillbörligt förfarande mot s. 172,

477 f., 488 ff.
Se också Oredlighet
Boutredningsman
— konkurrens om uppdrag som s. 587,

590 f.
— och affärer med dödsboet s. 277 ff.
— och befattning med testaments-

bevakning s. 198 f.
— och onödigt avträdande till konkurs

s. 328 f.
— och uppdrag mot dödsbodelägare

s. 197 ff., 215 f.
— provision åt s. 342
— redovisningsskyldighet för s. 393 f.
— som konkursförvaltare s. 212 f.
— som rättens ombudsman s. 210
— uppdrag som s. 12 f.
Brev
— besvarande av s. 8, 17, 88 ff., 334
— bevarande och utlämnande av s.

408 ff.
Brevkort
— till klient s. 305 f.
— till motpart s. 431
Brevpapper
— innehåll och utformning av s. 54 f.,

135 f., 155
— tillhandahållande av åt annan s.

63 f.
Bristande tid, se Hinder

Brottsligt förfarande
— tillrådan av s. 273 f., 323, 329, 477
Brottsplaner
— avslöjande av s. 295 ff., 313 ff.
Bulvanskap s. 573

Cirkulär
— angående ändring av adress, tele-

fonnummer m. m. s. 120 f.
— för erhållande av fullmakter i kon-

kurs s. 101 ff., 110 f.
— för erhållande av uppdrag i vatten-

mål m. m. s. 97 ff., 109 f.
— i reklamsyfte s. 119 f.
Contingency basis, se Riskavtal

Delarvode s. 239 ff.
Delgivningserkännande s. 529
Delning, se Arvodesdelning
Deposition hos advokat s. 480 ff.
Disciplinärende
— och tystnadsplikt s. 315 f., 316 f.,

607 ff.
— sanningsplikt i s. 606 f.
— yttrande och svaromål i s. 604 ff.
Diskretion
— rörande motparts eller tredje mans

förhållanden s. 320 f., 428 ff.
Dom
— lösen av s. 498
— plikt att underrätta klienten om

s. 334
Domare
— anmälan mot s. 513 f.
— otillbörlig hjälp av s. 518
Domstol
— besked till s. 8, 91, 504 ff., 507
— förelägganden från s. 502 f., 504 f.,

507
— inställelse vid s. 270, 505 f.
— uppträdande inför s. 511 ff.
Se även Kritik, Kränkande uttalan-

den, Otillbörlig påtryckning
Domstolsprotokoll
— lösen av s. 389 f.
Dröjsmål
— med besked till motpart s. 17, 90,

507
— med besvarande av skrivelser s. 8,

17, 88 ff., 334
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— med förlikningsförhandlingar s.
506 f.

— med redovisning s. 392 f.
— med skriftligt genmäle eller svaro-

mål s. 506
— med uppgifter till advokatsamfun-

det s. 604 ff.
— med utbetalning av redovisnings-

saldo s. 402 ff.
— med utförande av uppdrag s. 333 f.,

335 f., 504 ff.
— med utlämnande av handlingar

s. 409
— med utställande av räkning s. 355 f.
— med yttrande och svaromål i

disciplinärende s. 604 ff.
Dödsbodelägare, se Boutredningsman

Egendomsförmedling, se Fastighets-
förmedling

Exekutionstitel
— missbruk av s. 432
Exekutiv auktion
— inrop på s. 250, 252 ff.
Expeditionsavgift s. 497 f.
"Expeditionskostnader" s. 360

Falskdeklaration, se Skattefusk
Fastighetsförmedling s. 20 ff., 176 ff.,

341 f.
— och upplysningsplikt s. 257, 259 ff.
Fastighetsköp
— med sidolikvid s. 172, 566 f., 568 f.
— utan erforderliga undersökningar s.

325
— utan samtycke av säljarens make

(giftorättsgods) s. 479 f.
Fastighetsförvaltning s. 12
Fatalier
— försittande av s. 331, 595 ff.
Fel
— begångna av motpartens advokat

s. 595 ff.
— vid juridisk rådgivning s. 236,

325 ff.
Filialkontor s. 59 ff.
Firma s. 61 ff.
Formella invändningar s. 507 ff., 595 f.
Formuleringar s. 332 f.
Formulär, se Kontraktsformulär
Foruminvändning s. 467, 595 f.

Frihet s. 45 f.
Fri rättegång
— biträdesersättning och ersättning

därutöver s. 381 ff.
— klients möjlighet att få s. 338 f., 340
— och ohemul klagan s. 171
— och rättegångsbiträde i skilsmässo-

måls. 194 f.
Friskrivning
— från ansvar s. 341
— från redovisningsskyldighet s. 406 f.
Frågeavdelningar, se Pressen
Frånträdande av uppdrag
— skyldigheter vid s. 230 f., 244 ff.
Fullföljd av talan
— plikt att underrätta klienten om

s. 335
Fullgörande av uppdrag s. 220 ff.,

229 ff., 266, 335 f.
Fullmaktsvärvning
— i konkurser s. 101 ff., 110 f.
— i utländska dödsbon s. 96 f.
Förbigående av motpartsombud s.

449 ff., 593 f.
Förhalande, se Förlikning, Rättegång
Förhandlingar
— direkt med motpart, som anlitat

advokat, s. 449 ff., 593 f.
— med motpart på uppdrag av annan

advokats klient s. 586
Förlikning
— förhalande av förhandlingar om

s. 506 f.
— ingående av s. 268 ff.
— uppgift till rätten om s. 324 f., 506
Förlikningserbjudande
— plikt att underrätta klienten om

s. 334
— åberopande av s. 486 f., 594
Förmedlingsprovision, se Provision
Förmedlingsuppdrag s. 20 ff., 176 ff.
Förmynderskap s. 9 f., 12, 362 f.
Förmögenhetsförvaltning s. 12
Förskingring s. 82
Förskott, se Arvodesförskott, Utlägg
Förskottsarvode s. 398 f.
Försträckning, se Lån
Försummelse s. 321 f., 322 f., 323 ff.,

325 ff., 330 ff.
Försvar mot angrepp från klient s.

316 ff.
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Försvarare
— ersättning åt s. 381 ff.
— frånträdande av uppdrag som s.

226, 235 f., 292 f., 523, 535 ff.
— lojalitetsplikt för s. 288 ff., 522,

535 ff.
— och ohemul klagan s. 168 ff.
— och utomrättsligt hörande av vittne

s. 555 ff.
— och plikt att ej förhala rättegång

s. 504
— och plikt till omsorg s. 340
— sanningsplikt för s. 235 f., 292 f.,

522 f., 535 ff., 546 f.
— som konkursförvaltare s. 195
— tystnadsplikt för s. 536, 538 ff.
Försäkringsagentur s. 24
— och upplysningsplikt s. 257, 261 f.
Försäkringsjurister s. 71 f.
Förtigande, se Upplysningsplikt
Förtroende
— av motpart s. 271
— av motpartens advokat s. 271, 594 f.
— från klientens sida s. 230, 237 f.
— för klient s. 234 ff.
— och tystnadsplikt s. 301 ff.
Fortroendemissbruk
— gentemot klient s. 250 ff., 276 ff.
— gentemot motpart s. 482
Förtroendesekretess, se Tystnadsplikt
Förvaltningsuppdrag s. 12 f.
Förvanskning av bevis, se Bevisning

God advokatsed
— begreppets rättsliga betydelse s. 1 ff.
Godkännande
— av arvodesdebitering och redovis-

ning s. 403, 415 f.
Godmanskap s. 12
Gåvobrev
— upprättande av utan kontakt med

givaren s. 181, 183
Gåvor
— av klient till advokat s. 185 f., 367,

382 f.
— av klient till biträdande jurist s.

150 f.

Handelsbolag, se Kompanjonskap
Handlingar
— utlämnande och innehållande av

s. 407 ff., 412 ff., 431
Hemlighållande, se Upplysningsplikt
Hinder
— för fullgörande av uppdrag s. 229

232, 233 f.
— för inställelse vid domstol s. 505 f.
Hot
— om hänvändelse till myndighet s.

423
— om hänvändelse till utomstående s

428 ff.
— om "obehagliga åtgärder" s. 423
— om polisanmälan m. m. s. 421 ff.,

598 ff.
— om saboterande av verkställighets-

åtgärd s. 432
— om skandalisering s. 424 ff.,

601 ff.
Huvudombud, se Kommissionsuppdrag
Hyresocker s. 472 f., 482
Häktad
— otillåten kommunikation med s.

547
Hänvisningshonorar s. 111 ff.
Hänvändelse
— för erhållande av uppdrag s. 94 ff.
— till motpart, som anlitat advokat,

s. 449 ff., 593 f.
— till utomstående s. 428 ff.

Indrivning, se Arvode
Information, se Upplysningsplikt
Inkassobyrå
— samarbete med s. 154 ff.
Inkassokostnad s. 441 ff.
Inkassouppdrag s. 13
— mot klient s. 262 ff.
Innehållande, se Handlingar
Instruktioner
— avvikelse från s. 266 ff.
— för försvarare s. 288 ff.
Inställelse
— inför disciplinnämnden s. 605 f.
— vid domstol s. 270, 505 f.
Integritet
— domstols och domarämbetets s.

516 ff.
Intervjuer, se Pressen
Intressekonflikter
— med eget eller anhörigas intresse

s. 184 ff., 225 ff., 255 f., 256 ff.,
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275 ff.
— mellan klientintressen s. 54, 188 ff.,

203 ff., 225 ff., 262 ff.
— och biträde åt flera klienter vid

ingående av avtal s. 199 ff., 264 f.,
447 f.

Se även Upplysningsplikt
Intyg
— av advokat s. 492 f., 528, 565 f.,

609
— av vittne s. 527, 528
Invändningar, se Formella invänd-

ningar, Foruminvändning

Juridisk byrå
— samarbete med s. 158 f.
Juridiska råd, se Rådgivning

Kassaförvaltare
— uppdrag som s. 14
Klandertid
— försittande av s. 331, 595 f.
Klient
— olämpligt uppträdande av s. 238 f.
— rättsliga åtgärder mot s. 363 ff.
— uppdrag mot s. 197 ff., 215 f.,

262 ff.
Se även Tidigare klient
Klientmedelsförvaltning s. 2, 80 ff., 250
Se även Redovisning, Ränta
Kollega
— anmälan mot s. 598, 599 ff.
— tystnadsplikt i förhållande till s.

306 ff.
— uppdrag mot s. 598 ff.
Se även Kritik, Kränkande utta-

landen, Otillbörlig påtryckning
Kollegialitet
— i förhållande till motpartens

advokat s. 591 ff.
— och konkurrens s. 580 ff.
— vid ombyte av advokat s. 582 ff.
Kommissionsombud, se Kommissions-

uppdrag
Kommissionsuppdrag
— arvode och kostnader för s. 497 f.,

577 ff.
— begreppet s. 576
— bojkott av s. 576
— lojalitet och omsorg vid utförande

av s. 576 f.

— redovisning för s. 579 f.
— övervakande av s. 334 f.
Kommunala förtroendeuppdrag s. 14,

164
Kompanjonskap
— ingående av s. 137
— konkurrensklausuler vid s. 137 f.,

144 ff.
— med advokat s. 52
— med annan än advokat s. 2, 52 f.
— och intressekonflikter s. 186, 196,

202, 214, 225 ff.
— och tystnadsplikt s. 306 f.
— skyldigheter vid s. 138 f.
— upplösning av s. 139 f.
Kompetens att sköta uppdrag s. 175 f.
Konkurrens om advokatuppdrag s.

580 ff.
Se även Ackordsuppdrag, Boutred-

ningsman, Konkursförvaltare
Konkurrensklausuler s. 137 f., 144 ff.,

152
Konkurs, se Fullmaktsvärvning
Konkursbevakning
— konkursförvaltares befattning med

s.
105 ff., 195, 336

— kostnadsfritt ombesörjande av s.
110 f.

Konkursförvaltare
— hinder för mottagande av uppdrag

som s. 195, 211 ff.
— konkurrens om uppdrag som s.

587 ff.
— provision åt s. 342
— uppdrag som s. 12 f.
Kontantprincipen s. 80
Kontorsgemenskap
— med advokat s. 53 f.
— med annan än advokat s. 54 ff.
— och kolliderande klientintressen s.

54, 186, 196, 214
Kontorsorganisation s. 52
Kontorspersonal
— anställning av s. 152
— konkurrensklausuler i avtal med s.

152
— och tystnadsplikt s. 306 f., 320
— som rättegångsombud s. 153
— övervakning av s. 152 f.
Kontraktsformulär s. 180 ff., 493
Kontroll av klients uppgifter
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— i rättegång s. 524 f.
— i uppdrag i allmänhet s. 323 ff.
— om för motpart nedsättande för-

hållanden s. 453 f., 456 f.
— vid framställande av anmärkning

mot domstol eller domare s. 513 f.
— vid framställande av anmärkning

mot annan myndighet eller ämbets-
man s. 560

— vid framställande av anspråk mot
motpart s. 456 f., 462 f.

— vid polisanmälan s. 421 f.
— vid uttalanden om tredje man s.

493 ff.
Kopior s. 408 ff.
Korrespondens
— bevarande och utlämnande av s.

408 ff.
— med klient s. 305 f.
— med motpart s. 431
Kostnader
— onödiga eller oproportionerligt stora

s. 336 ff., 339 f., 361 f., 366, 387 ff.
Kostnadsbelastning, se Kostnadsersätt-

ning
Kostnadsersättning
— av motpart s. 431 f., 441 ff.
Kreditupplysningsbyrå, se Inkassobyrå
Kritik
— mot domare eller domstol s. 513 f.
— mot kollega s. 451, 581, 593, 597
— mot myndighet eller ämbetsman s.

560 ff.
— mot vittne s. 555, 558 ff.
Kränkande uttalanden
— om eller till domare eller domstol

s. 513 f., 518
— om eller till kollega s. 593
— om eller till motpart s. 452 ff.,

456 ff.
— om eller till myndighet eller

ämbetsman s. 560 ff.
— om eller till tredje man s. 493 ff.
— om eller till vittne s. 558 ff.
Se även Beskyllningar
"Kvacksalvare" i advokatyrket
— samarbete med s. 154 ff.
Kvittning
— förvärv av motfordran för s. 404,

483 ff.
— vid redovisning s. 369 f., 403 ff.,

579 f.
Köpeavtal med klient s. 275 ff.

Laga förfall s. 229, 232
Lagfartsstämpel
— undandragande av s. 569 f.
Lagföring
— råd till klient att söka undandraga

sig s. 547
Lagsökning
— utan föregående krav s. 432 ff.
— återkallande av s. 438
Likvidator
— som konkursförvaltare s. 195, 212
— uppdrag som s. 19 f., 488
Lån
— av anställd s. 140 f., 152
— av klient s. 251, 279 ff.
— till klient s. 279 ff.
Låneförmedling s. 23 f., 176 ff., 191,

192

Massmedia, se Pressen, Radio, Tele-
vision

Meningsskiljaktigheter mellan advokat
och klient s. 229 f., 236 f., 503,
525 not 24
Misstag

— i rättsfråga s. 236, 325 ff.
— vid betalning till advokat s. 367 f.
Motfordran, se Kvittning
Motpart
— förtroenden av s. 271
— otillbörlig hjälp åt s. 190, 265 f.,

595 ff.
— rådrum för 432 ff.
— tillhandahållande av bevis åt s.

531 ff.
— uppdrag för s. 197 ff.
— utfästelse mot s. 480 ff.
Motpartens advokat
— anmälan mot s. 598 ff.
— betalning till s. 594, 597
— förbigående av s. 449 ff., 593 f.
— förtroenden av s. 271, 594 f.
— kollegialt uppträdande mot s.

591 ff.
— löften till s. 595
— otillbörlig hjälp åt s. 595 ff.
Se även Kritik, Kränkande utta-

landen, Otillbörlig påtryckning
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Mottagning på annan ort s. 59 f.
Muntliga överenskommelser s. 330
Myndighet
— anmälan mot s. 514, 562 ff.
— lån av handlingar från s. 564
— uppträdande mot s. 560 ff.
Se även Kritik, Kränkande utta-

landen, Otillbörlig påtryckning
Mäklarverksamhet, se Fastighetsför-

medling, Låneförmedling, Provision
No cure no pay, se Riskavtal
No cure no pay, if cure good pay, se

Riskavtal
Noggrannhet s. 321 ff., 339 f.
Nödfallssituationer
— och tystnadsplikt s. 316

Oaktsamhet s. 324
Oavhängighet och oberoende s. 45 f.,

141, 275, 279, 283
Ogiltiga avtal s. 172
Ohemul klagan s. 166, 168 ff.
Olaglig gottgörelse s. 482
Olovligt förfogande
— över avlidens kvarlåtenskap i strid

mot testamente s. 492
— över klientmedel s. 81 ff.
"Omoraliska" uppdrag s. 172 ff.
Omsorg s. 274 f., 321 ff., 339 f., 340
Onödiga kostnader, se Kostnader
Onödiga åtgärder s. 336 f., 361 f.,

387 ff., 420, 432 ff., 442 f.
Oredlighet
— mot borgenärer s. 172, 251, 274,

323, 406, 477 f., 491 f.
— mot klient s. 250 ff., 400 f.
— mot kompanjon s. 138
— utanför advokatverksamheten s.

3 f., 9
Organisation
— hänvändelse till motparts s. 430 f.
— samarbete med s. 114 ff.
Oriktiga uppgifter, se Sanningsplikt
Ortsombud, se Kommissionsuppdrag
Orätt
— avböjande av uppdrag, som skulle

innebära uppsåtlig medverkan till
främjande av s. 164 f., 166 ff., 172

— frånträdande av sådant uppdrag s.
222 ff.

Osann urkund s. 172, 526 ff., 565 ff.

Otillbörlig påtryckning
— på domare eller domstol s. 516 ff.
— på kollega s. 598,  601
— på motpart s. 420 ff.
— på myndighet s. 563 f.
— på vittne s. 548 ff.
Ovisshet om innebörden av uppdrag

s. 336

Pactum de quota litis, se Riskavtal
Platsombud, se Kommissionsuppdrag
Plädering
— av försvarare i brottmål s. 536,

538 ff., 546
— i rättsfrågor s. 514, 534 f.
— klar, redig och saklig s. 515
— och sanningsplikt s. 524, 538 ff.,

546
Polisanmälan s. 421 ff., 598 ff.
Polisförhör
— osanna uppgifter vid s. 8, 573 ff.
Preklusionstid
— försittande av s. 595 f.
Preskriberad fordran
— kärandetalan om s. 167 f.
Preskriptionstid
— försittande av s. 595 f.
Pressen
— frågeavdelningar i s. 127 ff., 133 ff.
— intervjuer i s. 127 ff., 425
— meddelanden till s. 127 ff.
— medverkan i s. 127 ff.
— och presskonferenser s. 130, 426
— "processande" i s. 128 ff., 424 ff.
— rättegångsreferat i s. 127 ff.
— skandalisering i s. 424 ff., 601 ff.
Procentavtal, se Riskavtal
Processföremål
— överlåtelse av s. 275 f., 374 ff.
Processföring s. 511 ff.
Protokoll, se Domstolsprotokoll
Provision
— delning av med mäklare s. 259 ff.
— eller arvode s. 341 f.
— hemlighållen för klienten s. 8,

176 f., 257, 259 ff., 574
— i mäklarverksamhet s. 20 ff., 176

ff.,
341 f.

— åt biträdande jurist s. 113, 143 f.
— åt boutredningsman eller konkurs-

förvaltare s. 342
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— åt kontorspersonal s. 113 f.
Se även Anskaffningsprovision

Radio
— meddelande till och medverkan i s.

127 ff., 132 f., 425 ff.
Redbarhet s. 3 f., 250 ff., 400 f.
Redovisning
— dröjsmål med s. 392 f.
— för kommissionsuppdrag s. 579 f.
— godkännande av s. 403, 415 f.
— kvittning vid s. 369 f., 403 ff., 579 f.
— och utbetalning av redovisnings-

saldo s. 390 f., 393, 402 ff.
— ränta vid s. 85 ff., 403
— till motpart s. 483
Redovisningsräkning
— utställande av s. 399 ff.
— verifikationer till s. 402
Redovisningsskyldighet
— begreppet s. 390 f.
— friskrivande från s. 406 f.
— och tystnadsplikt s. 395 ff.
— omfattningen av s. 397 ff.
— tidpunkt för s. 391 ff.
— till vem? s. 393 ff.
Se även Administrator, Boutred-

ningsman
Reduktion av arvode
— i ackvisitionssyfte s. 107 ff.
— vid hänvändelse till sakägare

i vattenmål m. m. s. 109 f.
— vid samarbete med organisation s.

114 ff.
Reklambroschyrer s. 119 f.
Reklamcirkular s. 119 f.
Repressalier s. 428, 559
Reseförbud s. 366
Retentionsrätt s. 407, 412 ff., 431
Revisorsintyg s. 604 f.
Revisorsuppdrag s. 14 ff., 491
Riskavtal s. 373 ff.
Rådgivning
— fel och misstag vid s. 236, 325 ff.
— åt annan advokats klient s. 580 f.,

586
— åt klient s. 10 ff., 271, 322 f.
Räkenskapsgranskning s. 605
Ränta
— motparts skyldighet att betala s.

443, 445 f., 476 f.

— på klientmedel s. 85 ff., 403
— vid utlåning till klient s. 279 ff.
Rättegång
— förhalande av s. 504 ff., 510
— i egen sak s. 8 f., 318 f.
— uppträdandet i s. 511 ff.
Rättegångsbiträde, se Fri rättegång
Rättegångsfullmakt s. 528
Rättegångsmissbruk s. 166 f f.
Rättegångsreferat, se Pressen
Rattegångsuppdrag s. 8 ff., 502 ff.
— för anhörig s. 9 f.
Se även Arvode
Rättens ombudsman
— och uppdrag för konkursboet eller

konkursgäldenären s. 211
— plikt att avböja uppdrag som s. 207,

210 f.
— uppdrag som s. 13
Rättshjälp
— ersättning för s. 381 ff.
— missbruk av s. 339
— tillvaratagande av klients möjlighet

att få s. 338 ff., 340
Rättsskyddsförsäkring s. 339 f.
— missbruk av s. 339, 496

Sakkunnig
— anlitande av s. 336 ff.
— ansvar för arvode till s. 497 ff.
Sakkunnigutlåtande
— framläggande av s. 533 f.
— kostnad för vid rättshjälp s. 389 f.
Sanningsplikt
— för försvarare i brottmål s. 235 f,

292 f., 522 f., 535 ff., 546 f.
— i disciplinärende s. 606 f.
— i tvistemål s. 9, 222 ff., 235, 519 ff.,

523 ff., 574
— mot klient s. 271 ff., 331, 335,

356 f., 400 f.
— mot motpart s. 431 f., 458 ff.,

460 ff., 464 ff.
— mot myndighet s. 561, 565 ff.
— och tystnadsplikt s. 522, 529, 536,

538 ff., 607 ff.
— vid polisförhör s. 8, 573 ff.
Sekreteraruppdrag s. 14
Servicebolag s. 58 f.
Sidolikvid, se Fastighetsköp
Sidolöpare, se Ackordsuppdrag
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Självständighet s. 45 f.
Skadeståndstalan mot advokat s. 9,

318 f., 598 ff.
Skandalisering s. 69, 424 ff., 601 ff.
Skattefusk s. 80, 172, 565 ff.
Se även Lagfartsstämpel
Skatteskilsmässa s. 526
Skenrättshandlingar s. 172, 483,

489 ff., 566, 570 f.
Skiljedom i arvodestvist s. 349, 365
Skiljemannaarvode
— ansvaret för s. 497 f.
Skiljemannauppdrag s. 24 ff., 190, 215
"Skrivbiträde" s. 184, 236 f., 322 f.,

463 f.
Skrivelser, se Brev
Skyltar, s. 53 f., 135 f.
Smädligt skrivsätt, se Kränkande utta-

landen
Soliditetsupplysningar s. 13 f., 462,

492 f.
Specialistangivelse s. 125 ff.
Standardregler s. 4 ff.
Statliga förtroendeuppdrag s. 14, 164
Styrelseuppdrag s. 14 ff., 178 ff.
Stämning
— mot klient s. 363 ff.
— till fel forum s. 467, 577, 595 f.
— underlag för s. 437 f.
— utan föregående krav s. 432 ff.
— utan skäligt rådrum för motparten

s. 432 ff.
Särlevnadsintyg s. 528

Television
— meddelande till och medverkan i

s. 127 ff., 132 f., 425 ff.
Testamente
— av klient till förmån för advokaten

s. 185 f.
— till förmån för klient s. 193 f.
— upprättande av utan kontakt med

testator s. 181, 183
Testamentsbevakning s. 198 f.
Testamentsklander s. 327 f., 331 f.
Tidigare klient
— uppdrag mot s. 203 ff., 225 ff.,

283 ff.
— åtgöranden till skada för s. 284 ff.
Tidningsartiklar, se Pressen
Tjänstebefattning med ärende s. 215

Transumt s. 527
Tredje man
— angrepp mot och uttalanden om s.

493 ff.
— ekonomiskt ansvar mot s. 496 ff.
— hänsyn till s. 488 ff.
— otillbörligt förfarande mot s. 172,

488 ff.
Tredskodom s. 597
Trolöshet mot huvudman s. 250 ff.,

265 f.
Tryckfrihet s. 131 ff., 309, 425 ff.
Tystnadsplikt s. 7 f., 293—321
— för försvarare i brottmål s. 536,

538 ff.
— i tvistemål s. 522, 529
— och redovisningsskyldighet s. 395 ff.
— och uppgiftsskyldighet s. 315 f.,

607 ff.

Underbjudande av kolleger s. 107 f.,
586 f.

Underombud, se Kommissionsuppdrag
Undersökning
— av fakta s. 323 ff.
— av gällande rätt s. 325 ff., 339
Undertryckande av bevis, se Bevisning
Uppgiftsskyldighet
— och tystnadsplikt s. 315 f., 607 ff.
— till advokatsamfundet s. 2, 315 f.,

604 ff.
Upplysningsplikt
— för försvarare i brottmål s. 535 ff.
— i tvistemål s. 529 ff.
— mot klient

om dom s. 334
om eget intresse s. 16 f., 187, 256 ff.
om förlikningsförslag från motsidan
s. 334
om förtroende av motpart s. 271
om kollision med annan klients in-
tresse s. 197
om kostnader s. 337 ff.
om möjlighet att framställa for-
mell invändning s. 509 ff., 596
om möjlighet att utnyttja rätts-
skyddsförsäkring s. 339 f.
om möjlighet till arvodesprövning
genom skiljedom s. 365
om möjlighet till offentlig rätts-
hjälp s. 338 ff.



630

om uppburen provision eller annan
gottgörelse från annan s. 8, 257,
259 ff., 271, 574
om vidtagna å tgärder s. 271 ff.,
334 ff.
vid rådgivning och annat biträ-
de s. 271, 322 f., 335 f.

— mot motpart
och oriktiga uppgifter s. 431 f.,
458 ff., 460 ff.
och underlåtenhet att lämna upp-
lysning s. 464 ff.
om behovet av advokathjälp åt
motparten s. 203, 448 f., 466, 475,
476
särskilt när motparten inte biträ-
des av egen advokat s. 471 ff., 476

— mot motpartens advokat s. 595 f.
Uppriktighet s. 271 ff., 595 ff.
Uppsåtlig orätt s. 3 f., 76, 80, 83 f.,

567 f.
Se också Orätt

Uppträdande
— i advokatverksamheten s. 69 f.,

511 ff., 560 ff.
— utanför advokatverksamheten s.

3 f., 9, 69 f.
Utlägg
— ersättning för i fri rättegång och

vid offentligt försvar s. 384 f.,
389 f.

— förskott till s. 239 ff., 353 f., 390
— onödiga s. 336 f., 361 f., 387 ff.
— upptagande av i räkning s. 356,

359 f., 400 ff.
Utlämnande, se Handlingar
Utomprocessuell verksamhet s. 10 ff.
Utomstående, se Hänvändelse

Vattenmål, se Cirkulär
Verifikationer s. 402
Verkställighet
— begäran om s. 438 ff.
— hot att sabotera s. 432
— återkallande av begäran om s.

440 f., 446
Villfarelse
— motparts s. 458 ff., 460 ff., 464 ff.,

471 ff.
Vilseledande av myndighet s. 565 ff.
Vinkelskriver

— samarbete med s. 54, 154 f., 158 f.
Vittne
— förhör vid domstol med s. 557 ff.
— repressalier mot s. 559
— utomrättsligt hörande av s. 547 ff.

Se även Kritik, Kränkande utta-
landen, Otillbörlig påtryckning

Vittnesintyg s. 527, 528
Vittneslön s. 497 f.
Vittnesmål av advokat s. 26 not 49,

216 ff., 294 ff., 312 f.
Vårdslöshet s. 321 f., 323 ff., 325 ff.,

330 ff.

Yttrandefrihet, se Kritik, Kränkande
uttalanden

Årsredovisning s. 391
Årsräkning s. 355 f.
Återkallande
— av begäran om verkställighet s.

440 f., 446
— av klients talan s. 267 f.
— av lagsökningsansökan efter betal-

ning s. 438

Äktenskapsförord
— försummelse vid upprättande av s.

332
— och oredlighet mot borgenärer s.

274, 323
— underlåtenhet att upprätta s. 331
— upprättande av utan kontakt med

mer än den ena kontrahenten s.
181,183

Ämbetsman
— anmälan mot s. 514, 562 ff.

Se även Kritik, Kränkande utta-
landen, Myndighet

Ärekränkning s. 422, 452 ff., 456 ff.,
493 ff.

Ärekränkningsmål s. 174 f.

Överförmyndare s. 12
Överlåtelse, se Advokatbyrå, Arvodes-

fordran, Processföremål
Överordnade
— hänvändelse till motparts s.

428 ff.
Övervakningsplikt s. 148 ff., 152 f.,

334 f.



INSTITUTET

FÖR RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING (IFRF)

I HJALMAR KARLGREN

Skadeståndsrätt
5:e uppl. 1972

II HÅKAN NIAL

Internationell förmögenhetsrätt
2:a uppl. 1953

III LARS WELAMSON

Om anslutningsvad och
reformatio in pejus

IV KARL OLIVECRONA

Rättegången i brottmål
enligt RB
3:e uppl. 1968

V GUNNAR LAGERGREN

Delivery of the goods and
transfer of property and
risk in the law on sale

VI HJALMAR KARLGREN

Avtalsrättsliga spörsmål

VII HÅKAN NIAL

Handelsbolag och enkla bolag

VIII PER OLOF EKELÖF

Processuella grundbegrepp och
allmänna processprinciper

IX LARS WELAMSON

Domwillobesvär av tredje man

X HANS THORNSTEDT

Om rättsvillfarelse

XI KNUT RODHE

Obligatinsrätt

XII TORE STRÖMBERG

Åtalspreskription

XIII PER OLOF BOLDING

Skiljeförfarande och rättegång

XIV ÅKE MALMSTRÖM

Föräldrarätt
3:e tryckn. 1969

XV PER OLOF EKELÖF

Rättegång I
3:e uppl. 1970

XVI NILS REGNER

Svensk juridisk litteratur
XVII NILS HERLITZ

Nordisk offentlig rätt I
XVIII NILS HERLITZ

Nordisk offentlig rätt II
XIX PER OLOF EKELÖF

Rättegång II
3:e uppl. 1970

XX HJALMAR KARLGREN

Säkerhetsöverlåtelse
XXI FOLKE SCHMIDT

Tjänsteavtalet
Nyskriven uppl. 1968
2:a tryckn. 1970

XXII IVAR AGGE

Straffrättens allmänna del I
4:e tryckn. 1970

XXIII HJALMAR KARLGREN

Kutym och rättsregel
XXIV KARL OLIVECRONA

Rätt och dom
2:a uppl. 1966

XXV LENNART VAHLÉN

Avtal och tolkning
2:a tryckn. 1966

XXVI OLE WESTERBERG

Skatter, avgifter och pålagor
XXVII PER OLOF EKELÖF

Rättegång III
3:e uppl. 1970

XXVIII SEVE LJUNGMAN—
PER STJERNQUIST

Den rättsliga kontrollen över
mark och vatten I
5:e uppl. 1970

XXIX KURT GRÖNFORS

Ställningsfullmakt och bul-
vanskap
XXX IVAR AGGE

Straffrättens allmänna del II
3:e tryckn. 1968

XXXI SIGURD DENNEMARK

Om svensk domstols behörighet
i internationellt förmögenhets-
rättsliga mål
XXXII LARS WELAMSON

Konkursrätt
XXXIII HILDING EEK

Internationell privaträtt
2:a uppl. 1967

XXXIV SEVE LJUNGMAN—
PER STJERNQUIST

Den rättsliga kontrollen över
mark och vatten II
3:e uppl. 2:a tryckn. 1970

XXXV PER OLOF BOLDING

Skiljedom
XXXVI NILS HERLITZ

Nordisk offentlig rätt III
XXXVII FOLKE SCHMIDT
Äktenskapsrätt
4:e uppl. 2:a tryckn. 1972

XXXVIII PER OLOF EKELÖF

Rättegång IV
2:a uppl. 1969

XXXIX AXEL ADLERCREUTZ

Arbetstagarbegreppet
XL IVAR AGGE

Straffrättens allmänna del III
3:e tryckn. 1970

XLI LARS WELAMSON

Konkurs
3:e uppl. 1971

XLII HJALMAR KARLGREN

Passivitet

XLIII PETER WESTERUND

Studier över tomträttsinstitutet I
XLIV LENNART VAHLÉN

Fastighetsköp
2:a uppl. 3:e tryckn. 1971

XLV ÅKE HASSLER

Skiljeförfarande
XLVI PER OLOF EKELÖF

Rättegång V
3:e uppl. 1972

XLVII KNUT RODHE

Lärobok i obligationsrätt
3:e uppl. 1972

XLVIII BERTIL BENGTSSON

Hävningsrätt
XLIX NILS BÖRJE LIHNÉ

Lagsökning
L KURT GRÖNFORS

Successiva transporter
LI HILDING EEK

Folkrätten
2:a tryckn. 1972

LII NILS REGNER

Rättspraxis i litteraturen
LIII OLE WESTERBERG

Förfarandet i förvaltningen
2:a tryckn. 1970

LIV NILS HERLITZ

Elements of Nordic Public Law
LV JACOB W. F. SUNDBERG

Familjerätt i omvandling
LVI FREDRIK STERZEL

Riksdagens kontrollmakt
LVII HJALMAR KARLGREN

Produktansvaret
LVIII E. G. WESTMAN

Kommunal förvaltning
genom avtal
LIX BERTIL BENGTSSON

Särskilda avtalstyper I
LX ANDERS AGELL

Växel, check och materiell
fordran
LXI NILS REGNER

Svensk juridisk litteratur II
LXII OLE WESTERBERG

Allmän förvaltningsrätt
LXIII ÅKE HASSLER

Specialprocess
LXIV FOLKE SCHMIDT

Arbetsrätt 1
LXV HILDING EEK

Lagkonftikter i tvistemål
LXVI ÅKE LÖGDBERG

Personlighetsrätt
LXVII HOLGER WIKLUND

God advokatsed
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