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Intressekonflikt; biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan. 
Erinran.  
 
 
Bakgrund 
 
W är verksam på Advokatbyrån 1. W företräder, tillsammans med kollegor från 
Advokatbyrån 1, A i tvister mot B. B företräds av advokaterna Q och Z, som är 
verksamma på Advokatbyrån 2. 
 
Avslutade och pågående mål mellan A och B är, inräknat överklagade mål, sju stycken 
(benämns fortsättningsvis ”Målen”). Målen rör samma sakomständigheter och innehåller 
bl. a. tvistefrågor om avtal ingåtts och av avtals innehåll.  
 
De två mål som alltjämt pågår rör vite och skadestånd. Det är fråga om dels ett mål 
rörande utdömande av vite vid D-hovrätt, där A är klagande (benämns fortsättningsvis 
”Vitesmålet”), dels ett mål rörande skadestånd vid Z tingsrätt, där A är kärande (benämns 
fortsättningsvis ”Skadeståndsmålet”). I Skadeståndsmålet finns ytterligare part på 
svarandesidan. 
  
Vid anmälans ingivande var Vitesmålet utsatt till huvudförhandling i hovrätten  
den 1–2 oktober 2015. Skadeståndsmålet behandlades fortfarande i tingsrätten.  
 
Den 20 mars 2015 anställde Advokatbyrån 1 C som biträdande jurist. C 
påbörjade sin anställning den 1 juni 2015. Under sin anställning utförde C visst arbete i 
Skadeståndsmålet. 
 
C sa upp sig från Advokatbyrån 1 den 22 juni 2015 för att påbörja anställning hos 
Advokatbyrån 2. Hon lämnade Advokatbyrån 1:s kontor i Stockholm den 26 juni 2015. 
Formellt var hon anställd t.o.m. den 30 juni. 
 
C undertecknade anställningsavtalet hos Advokatbyrån 2 den 16 juni 2015. Anställningen 
påbörjades den 31 augusti 2015. 
 
 
Anmälan 
 
W har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 11 september 2015, riktat 
anmärkningar mot Q och Z och gjort gällande att det föreligger en intressekonflikt för Q 
och Z och att de med anledning av detta ska frånträda de uppdrag som pågår mellan A och 
B. Enligt anmälan grundar sig den potentiella intressekonflikten i att C i sin verksamhet 
på Advokatbyrån 1 har haft befattning med Skadeståndsmålet, och i vart fall därigenom, 
fått förtrolig information om Målens handläggning. Hon har därefter övergått i tjänst hos 
Advokatbyrån 2. Det föreligger en intressekonflikt för C i enlighet punkt 3.2 VGA. Den 
intressekonflikt som föreligger för C utgör en dylik konflikt även för Q och Z enligt 
punkten 3.5 VGA. Med anledning av detta skall Q och Z frånträda de pågående 
uppdragen. 
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W har utvecklat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande. Någon gång under 
vecka 24 (den 8–10 juni 2015), bad advokat V på Advokatbyrån 1 C om biträde med att ta 
fram en rättsutredning i frågor som rörde bl.a. yrkandena i Skadeståndsmålet. Enligt 
Advokatbyrån 1:s tidredovisningssystem påbörjade C sitt arbete den 10 juni 2015 och 
redovisade för detta arbete sammanlagt 7,5 timmar. Det saknas kännedom om hur mycket 
mer tid som C lade ner i ärendet. När C utförde sitt arbete hade hon tillgång till samtliga 
akter (huvudsakligen digitalt) i Målen. Advokatbyrån 1:s digitala akt innehåller digitala 
mappar och undermappar hänförliga till samtliga engagemang mellan Advokatbyrån 1 och 
byråns klient A. I de mappar i akten som innehåller digital information om Målen finns, 
utöver rättegångshandlingar ingivna i Målen och därmed allmänna handlingar samt annan 
information som är tillgänglig för allmänheten (t.ex. artiklar och utdrag från 
Bolagsverket), information och handlingar som är av förtrolig karaktär och för vilka det 
föreligger strikt sekretess. Exempel på sådan information som finns i akten är 
rättsutredningar i för i Målen väsentliga frågor, rådgivningsbrev till A om hur 
Advokatbyrån 1 bedömer tvistefrågor samt utgången i Målen, annan korrespondens med 
klienten avseende processtaktik, samt information och handlingar som kan komma att 
inges som bevisning i Skadestånds- och Vitesmålen (”Förtrolig Information”). 
 
Av C:s anteckningar i tidredovisningssystemet framgår vad hon har utfört 
för arbete; 
– Den 10 juni antecknas  Läsa mig in på fallet "                     " 
– Den 10 juni skriver hon vidare  rättsutredning ang hur framställa yrk (solidariskt ansvar "                                                          
bl.a.)       " 
– Den 11 juni antecknas  fortsatt rättsutred. "                    " 
 
I samband med sitt arbete diskuterade C ärendet med advokat V. Advokatbyrån 1 känner 
inte till om C diskuterade ärendet med någon annan på byrån eller överhörde diskussioner 
mellan andra medarbetare avseende ärendet. Vid den aktuella tidpunkten arbetade flera 
jurister vid kontoret där C hade sin arbetsplats på ett omfattande yttrande i ärendet som 
skulle ges in den 15 juni 2015, och det förekom därför en del diskussioner mellan C:s 
kollegor under perioden 1 juni – 15 juni 2015.  
 
Måndagen den 15 juni 2015 meddelade C advokat U att hon fått ett erbjudande om 
anställning från en annan advokatbyrå och att hon övervägde att acceptera detta. I 
samband med att C sedermera sade upp sig från sin anställning, tillfrågades hon av U 
vilken byrå hon skulle börja på. C ville inte besvara denna fråga.  
 
Genom sitt arbete i Skadeståndsmålet och kontakter med annan personal på 
Advokatbyrån 1 har C haft befattning med Förtrolig Information. Det kan därmed inte 
uteslutas att hon tagit del av mycket känsligt material vid utförandet av uppdraget. Under 
arbetets utförande har det stått klart för C att advokater vid Advokatbyrån 2 företrädde 
motparten. 
 
Intressekonflikten har förelegat sedan avtal om anställning ingicks mellan C och 
Advokatbyrån 2 (jfr Advokatetik, En praxisgenomgång, Claes Peyron, s. 101 in fine och 
102). Intressekonflikten är absolut och kan inte avhjälpas, t.ex. genom att C avlägsnas från 
Advokatbyrån 2:s lokaler under kortare eller längre perioder eller intill dess att Målen 
slutligt avgjorts. Det räcker inte heller att Advokatbyrån 2 är organiserad på sådant sätt att 
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C hålls avskild från de anställda som är eller har varit engagerade i målet – samt från 
advokatfirmans IT-system.  
 
Advokatbyrån 1 har uppmärksammat advokaterna (genom Q) om intressekonflikten den 
3 september 2015. Med hänsyn till att huvudförhandling ska avhållas i det överklagade 
Vitesmålet den 1–2 oktober 2015 samt att B var förelagd att yttra sig i Skadeståndsmålet 
den 9 september 2015, ansågs att intressekonflikten borde påtalas snarast för att ge Q och 
Z tillfälle att ta ställning till den uppkomna frågan och bereda B tid att hantera Q:s och Z:s 
frånträde. 
 
Den 7 september 2015 erhölls skriftligt svar i vilket Q och Z och, som det får förstås, 
Advokatbyrån 2, har bestritt att det föreligger en intressekonflikt. Vid fall det är fråga om 
en intressekonflikt har de, efter en intresseavvägning, meddelat att de har för avsikt att 
fortsatt biträda B. 
 
A har bland annat erbjudit sig att vid behov medverka till att förhandlingen i hovrätten 
flyttas fram i tiden för att minimera men för B. Q och Z har inte återkommit med 
anledning av detta erbjudande. 
 
A har en befogad anledning att utgå från att advokater och biträdande jurister som 
omfattas av Advokatsamfundets etiska regler och som vid den anlitade advokatens 
advokatbyrå (Advokatbyrån 1) arbetat i det aktuella ärendet samt därvid haft full faktiskt 
tillgång till bland annat för klientens räkning upprättade rättsutredningar, PM med 
processbedömningar och annat känsligt processmaterial, inte därefter är verksamma vid 
den advokatbyrå (Advokatbyrån 2) där av motparten anlitade advokater är verksamma. 
Denna princip torde vara avgörande för klienten vid dennes val av ombud (advokater) och 
därmed grundläggande för advokatens verksamhet. 
 
 
Advokaternas yttrande 
 
Q och Z har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 29 september 2015, 
tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.  
 
Z har varit sjukskriven sedan den 18 maj 2015 och har sedan dess inte haft befattning med 
de aktuella målen. Z återkom delvis i tjänst den 14 september 2015. Samma dag 
meddelade hon såväl hovrätten som tingsrätten att hon frånträtt de aktuella uppdragen. 
Anmälan mot Z ska därför lämnas utan åtgärd.  
 
Den 13 maj 2015 inledde Advokatbyrån 2:s HR-avdelning en sedvanlig 
utvärderingsprocess beträffande C. C:s kontrakt med Advokatbyrån 1 var då (och fram till 
den 3 september 2015) okänt för Advokatbyrån 2. Den 5 juni 2015 fick C per e-post 
anställningsavtalet för påseende. Den 14 juni 2015 mottog C kontraktshandlingarna, som 
hon undertecknade och lämnade till Advokatbyrån 2 den 16 juni 2015. C tillträdde sin 
tjänst som biträdande jurist hos Advokatbyrån 2 den 31 augusti 2015 med placering på 
byråns avdelning för privat M&A. 
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Advokatbyrån 2 biträder B sedan oktober 2013 i ett flertal sammanhängande tvister mot 
A. I Skadeståndsmålet utfärdades stämning mot B och de ytterligare två svarandeparterna, 
X AB och Y AB, den 1 augusti 2014. X AB och Y AB företräds inte av Advokatbyrån 2. 
1 april 2015 hölls muntlig förberedelse i målet. Vid förberedelsen förklarade A att man 
hade för avsikt att eventuellt justera sina yrkanden. I enlighet med tingsrättens tidplan 
inkom A den 12 juni 2015 med yttrande, i vilket yrkandena mot X AB återkallades. B var 
ursprungligen förelagt att bemöta detta yttrande senast den 11 september 2015, men har 
med anledning av jävsinvändningen begärt och beviljats anstånd till den 11 oktober 2015. 
Advokatbyrån 2:s biträde i de olika tvisterna har varit intensivt och omfattande. Sedan 
uppdraget accepterades och fram till den 3 september 2015 uppgår antalet arbetade 
timmar till knappt 850. Målen involverar delvis mycket komplicerade frågor. 
 
Jävsinvändningen och Advokatbyrån 2:s inställning 
Den 3 september 2015 kontaktades Q av W, som meddelade att Advokatbyrån 1 ansåg att 
Advokatbyrån 2 genom att anställa C ”smittats” av C:s intressekonflikt och därför var 
skyldigt att avträda uppdragen för B. Enligt Advokatbyrån 1 skulle C under sin tid vid 
byrån ha arbetat med uppdraget för A och i samband därmed ha beretts tillgång till de 
akter som omfattar samtliga processer mellan bolaget och B. Hon uppgavs därmed ha haft 
befattning med och fått förtrolig information Advokatbyrån 1:s uppdrag. 
 
Med anledning av W:s påringning bekräftade C att hon under sin tid på Advokatbyrån 1 
biträtt i uppdraget för A. Arbetet skulle ha utförts någon gång i inledningen av C:s 
anställning på Advokatbyrån 1 och bestått i att utreda en processuell fråga. I samband med 
utredningen skulle hon ha tagit del av doktrin och delar av en stämningsansökan. Arbetet 
skulle ha varit begränsat såväl i tid som i omfattning. Med hänsyn till C:s eventuella 
tystnadsplikt ställdes inte några mer detaljerade frågor, som t.ex. vilken processuell fråga 
utredningen gällde eller vilken stämningsansökan det varit fråga om. Advokatbyrån 2 
uppfattade C:s besked så att hon inte haft någon initierad kunskap om uppdragen eller om 
de sakfrågor processerna gäller eller om A:s eventuella strategier. C:s befattning med 
uppdragen såg istället ut att ha gällt en isolerad fråga av generisk natur. Mot bakgrund av 
att tvisterna processuellt sett i vissa delar är komplicerade var informationen om att en 
rättsutredning behövt göras inte på något sätt förvånande och kunskapen gav alltså ingen 
särskild insikt i A:s förhållanden eller taktik. Advokatbyrån 2 utgick också ifrån att den 
stämningsansökan som C i delar tagit del av var någon av dem som getts in i tvisterna. 
Den var därmed redan känd för Advokatbyrån 2 och åtgärden medförde därför inte heller 
att någon särskild insikt i A:s förhållanden erhölls. 
 
Mot den bakgrunden meddelade Advokatbyrån 2 W att man inte ansåg att C erhållit någon 
förtrolig information. 
 
Eftersom anmälan förtydligat vari C:s befattning med uppdraget ska ha bestått har de sett 
sig fria att genom byråkollega som inte är involverad i uppdraget kontakta C, som för 
närvarande är arbetsbefriad, för att få hennes bekräftelse på att dessa uppgifter stämmer. I 
samband med att texten i det avsnitt i anmälan som heter ”Händelseförloppet” lästs upp 
för C, har hon i tillägg till vad hon uppgett tidigare enligt ovan uppgett följande: 
 
Hon var aldrig på något sätt insatt i målet. 
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Utredningsuppgiften lämnades av V mer eller mindre i förbigående. Han nämnde endast 
att han arbetade med ett mål där fråga uppkommit om man kunde utforma yrkanden på ett 
visst sätt. V hade redan tittat på frågan men ville att C snabbt skulle dubbelkolla det han 
kommit fram till. 
 
C tog del av doktrin (en eller två böcker) och något rättsfall. Eftersom V:s instruktioner 
varit knapphändiga och uppgiften inte var helt klar för C tog hon fram stämningsansökan. 
I den läste hon bakgrundsbeskrivningen och, kanske, yrkandena. Att läsa mer än så 
motiverade inte arbetsuppgiften. Något annat underlag varken fick eller tog hon del av. 
Det krävdes inte heller för att utföra uppgiften. Inte heller att vara insatt i målet. 
 
Resultatet av utredningen dokumenterades inte i någon PM eller liknande. I och med att C 
inte funnit något särskilt vid sin genomgång av litteratur och praxis nämnde hon det för V 
vid ett tillfälle då han passerade hennes rum. Den tid C lade på uppgiften är den tid hon 
noterat, inte mer. 
 
Några ytterligare uppgifter med anknytning till uppdragen för A erhöll inte C under sin 
tid på Advokatbyrån 1. 
 
C har inte talat om frågeställningen med någon annan än V. De samtal hon och V hade 
inskränkte sig till de flyktiga kontakter de hade i samband med att hon tilldelades 
uppgiften och när hon avrapporterade resultatet av sin utredning. Hon har inte diskuterat 
uppdraget i övrigt med någon, inte heller med V. Hon har inte överhört några 
diskussioner som rört uppdraget. C:s rum låg för övrigt lite avskilt, i och för sig nära 
fikarummet, men diskussioner där har hon inte kunnat uppfatta på annat sätt än som 
bakgrundssorl. Mellan C:s rum och fikarummet var två andra rätt stora arbetsrum. 
Avståndet uppskattar hon till 10–15 meter. 
 
C kan inte minnas att hon kände till att Advokatbyrån 2 var motpartsombud. Hon minns 
knappt parternas namn. C är angelägen om att framhålla att utredningsuppgiften var så 
pass flyktig att hon, om hon inte hade påmints om den, hade glömt den. Anledningen till 
att hon alls minns vad uppgiften rörde och vem klienten var är att anmälaren angett detta 
i sin anmälan. 
 
Vad anmälaren har angivit när det gäller vilka åtgärder C vidtagit i ärendet och C:s egna 
uppgifter kring det, stärker deras uppfattning att dessa knappast kan medföra att hon kan 
anses ha deltagit i handläggningen av uppdraget eller att de medfört att hon fatt förtrolig 
information om det. 
 
Det är nu bekräftat att den enda handling i akten som C delvis tagit del av alltså var en 
stämningsansökan. Genom uppgifterna i anmälan förstår de att det är stämningsansökan i 
Skadeståndsmålet som avses. Denna stämningsansökan om 32 sidor fick B del av i augusti 
2014. C:s information i den delen var alltså redan känd för B. De förstår också att det är 
denna isolerade åtgärd som avses med C:s notering i tidsregistreringssystemet ”Läsa mig 
in på fallet”. 
 
Det är vidare bekräftat att C inte talat om uppdraget med någon annan än V eller överhört 
några diskussioner. I samtalen med V har hon endast fått information om att målet 



 6 

existerade. Att ha tillgång till en akt kan i sig inte heller medföra att konflikt uppkommer. 
Ett motsatt synsätt skulle leda för långt i det att undantagsbestämmelsen i 3.5 i VGA i så 
fall aldrig skulle kunna tillämpas, eftersom varje byrås så gott som samtliga akter finns 
tillgängliga i dess dokumenthanteringssystem som normalt alla jurister på en byrå har 
digital tillgång till. 
 
Enligt anmälan utförde C sin uppgift den 10 och 11 juni 2015. Advokatbyrån 1:s yttrande 
till tingsrätten med återkallelse av talan mot X AB är daterat den 12 juni 2015. Utifrån 
dessa uppgifter är det tydligt att C:s utredningsåtgärd rört Skadeståndsmålet. 
 
Vidare framstår det som klart av W:s och C:s uppgifter att C har haft till uppgift att lösa en 
rent generisk fråga avseende hur yrkanden om solidariskt ansvar kan utformas. Eftersom 
C:s utredningsuppgift rört Skadeståndsmålet, kan under alla omständigheter någon smitta 
inte ha uppkommit i förhållande till Vitesmålet. 
  
Sammanfattningsvis är omständigheterna inte sådana att C:s påstådda intressekonflikt har 
smittat Advokatbyrån 2, vare sig i Vitesmålet eller i Skadeståndsmålet. I alla händelser har 
C:s befattning med tvisterna varit så ringa och ovidkommande att den inte lett till att hon 
erhållit någon förtrolig information. 
 
Avträdande och intresseavvägning 
Om det trots allt skulle vara så att jäv hos C smittat övriga jurister på Advokatbyrån 2 
menar de att Advokatbyrån 2 inte kan avträda uppdragen för B. Advokatbyrån 2 har iklätt 
sig en advokatetisk förpliktelse mot B att fullgöra uppdraget, som med beaktande av 
omständigheterna i detta fall, väger tyngre än A:s intresse av motsatsen. Som nämnts har 
Advokatbyrån 2 biträtt B i tvisterna mot A sedan hösten 2013. Arbetet har varit intensivt, 
turerna många och frågorna i mångt och mycket komplicerade.  
 
En kortfattad sammanfattning som visar på komplexiteten och antyder omfattningen av 
arbetet finns i den bilaga som lagts till yttrandet. Som tidigare nämnts har Advokatbyrån 2 
per den 3 september 2015 lagt ner cirka 850 timmar på de sammanhängande fyra målen, 
varav cirka 210 timmar avser Vitesmålet och cirka 220 timmar avser Skadeståndsmålet. 
Vid arbetet med de pågående målen kan stor nytta dras av att samma omständigheter har 
behandlats i tidigare processer och att båda parters ställföreträdare och vittnen redan har 
förhörts. Detta är av särskild betydelse eftersom A successivt har ändrat sina uppgifter och 
sin position, först mellan sina olika skrifter och därefter återigen efter att ha hållit sina 
parts- och vittnesförhör. Med byte av ombud skulle i praktiken B förlora möjligheten att 
uppmärksamma dessa positionsbyten. 
 
Det som hänt historiskt är således av betydelse för de processer som fortfarande kvarstår. 
Processerna är dessutom i ett sådant skede att det inte är något reellt alternativ att byta 
ombud. Huvudförhandling ska hållas i hovrätten den 1–2 oktober 2015 och yttrande inges 
till tingsrätten inom en i sammanhanget begränsad tid. Även om såväl hovrätt som 
tingsrätt skulle acceptera ett anstånd, som skulle kunna möjliggöra ett ombudsbyte, 
kommer det att kosta B i form av tid, kraft, pengar och rättssäkerhet. För det fortsatta 
arbetet med processerna är också den detaljkunskap som ombuden erhållit genom de 
tidigare processerna – som alla alltså rört i stort sett samma sak – av största betydelse för 
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B:s möjligheter att få sin sak rättvist prövad. Inte ens till höga kostnader kan nya ombud 
förväntas kunna tillägna sig kunskaper som härrör från de tidigare processerna. 
 
Därutöver skulle det innebära en betydande nackdel för B om B – till skillnad från A – 
vore tvunget att anlita ett nytt ombud. Det är sålunda av stor vikt för B att Advokatbyrån 2 
kan fortsätta sina uppdrag. Sammantaget är det uppenbart att B kommer att lida betydande 
men om Advokatbyrån 2 avträder uppdragen. Advokatbyrån 2 kan inte se att A skulle 
kunna lida något men alls av att B fortsatt biträds av Advokatbyrån 2. Att en generisk 
utredningsuppgift har vidtagits, att yrkanden och bakgrundsbeskrivningen i en för 
motparten redan känd stämningsansökan har lästs och att akter – som man inte tagit del av 
– har varit tillgängliga är omständigheter som inte är av sådan art att de har gett inblick i 
A:s förhållanden. Kunskapen är därför av sådan natur att den inte kan användas på något 
för A menligt vis. Vid en intresseavvägning bör Advokatbyrån 2 således inte avträda 
uppdraget. 
 
 
Genmäle från anmälaren 
 
W har, i genmäle som kom in till Advokatsamfundet den 14 oktober 2015, utöver vad som 
redan anförts i anmälan, tillagt i huvudsak följande.  
 
Det finns inga invändningar mot att Advokatsamfundet lämnar anmälan mot Z utan 
åtgärd. 
 
 
Jävsinvändningen och Advokatbyrån 2:s inställning 
Vad Q och Z anfört såvitt avser C:s inblandning i Skadeståndsmålet och hennes egna 
uppgifter om bl.a. vilka åtgärder hon utfört är irrelevanta vid bedömningen av om Q och Z 
har en intressekonflikt. Utredningen visar bl.a. att C för A:s räkning arbetat i 
Skadeståndsmålet samtidigt som hon muntligen hade accepterat ett anställningskontrakt 
med Advokatbyrån 2. Detta är graverande för intressekonflikten. Det kan vidare 
konstateras att C, av någon anledning, inte varit sanningsenlig mot U om att hon 
accepterat anställning hos annan arbetsgivare. C har heller inte berättat för Advokatbyrån 
2 att hon haft anställning vid annan advokatbyrå. C:s utsagor och undanhållande av 
väsentlig information från två samtidiga arbetsgivare, ger skäl till att betvivla hennes 
trovärdighet. Vad C uppgett om hur mycket tid hon lagt ner i ärendet, vad hon tillnärmat 
sig och uträttat under sitt arbete i Skadeståndsmålet, bör därför bedömas utifrån detta. 
Uppgiften från C att hon inte ens skulle noterat att det var Advokatbyrån 2 som agerade 
motpartombud synes i sammanhanget helt absurd (bl.a. förekommer Advokatbyrån 2:s 
logotyp på varje sida i Q:s och Z:s inlagor i Skadeståndsmålet). Såvitt avser 
intressekonflikten hänvisas även till Advokatsamfundets beslut den 24 september 2015 i 
ärende D-2015/1169. 
 
Frånträdande och intresseavvägning 
När det gäller Q:s och Z:s uppgifter om A:s processföring i Målen och konsekvenserna av 
denna för Q:s och Z:s klient, är detta en partsinlaga, vilken får stå för Q och Z och är i 
sammanhanget helt ovidkommande. De vägledande reglerna om god advokatsed ger inget 
utrymme för en intresseavvägning av det slag Q och Z gör gällande. Det ligger i sakens 
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natur att det kan få vittgående konsekvenser i form av tid, kraft och pengar för en klient 
om en advokat måste frånträda på grund av jäv, i synnerhet i tvister av det slag som nu är i 
fråga. Det bör härvid påpekas att intressekonflikten överhuvudtaget inte hade uppkommit 
vid fall Q:s och Z:s arbetsgivare Advokatbyrån 2, gjort en sedvanlig jävskontroll av C i 
samband med anställningen.  
 
I Skadeståndsmålet torde det vara fråga om att hålla ett andra sammanträde för muntlig 
förberedelse innan datum för huvudförhandling ens kan planeras. Huvudförhandling kan 
bli aktuell under hösten 2016. Det föreligger överhuvudtaget ingen risk för rättsförlust 
enbart på den grunden att annat ombud än Q och Z läser in sig på och biträder klienten i 
Skadeståndsmålet. I Vitesmålet är det fråga om en i förhållande till Skadeståndsmålet 
betydligt mindre omfattande prövning; tingsrättens dom ska omprövas genom sedvanlig 
uppspelning av redan gjorda bild- och ljudupptagningar. En tidigare planerad 
huvudförhandling har ställts in och tid för ny huvudförhandling har inte bokats. Det 
föreligger ingen risk för rättsförlust enbart på den grunden att annat ombud än Q och Z 
läser in sig på och biträder klienten i Vitesmålet. De redan avslutade målen om 
säkerhetsåtgärd och fastställelsetalan – som båda avskrivits vid respektive domstol utan 
att Q:s och Z:s klient erhållit ersättning från A för sina rättegångskostnader – saknar 
betydelse för en intresseavvägning. Vad avser merkostnad för det nya ombudets 
nödvändiga arbete med inläsning (som alltid uppkommer vid byte av ombud med 
anledning av intressekonflikt), torde klienten på sedvanligt sätt hållas skadeslös genom 
motsvarande nedsättning av slutfaktura eller avräkning avseende arvode för de uppdrag 
som Q och Z har att frånträda. Detta innebär att det pekuniära problemet inte hamnar hos 
klienten utan hos Q och Z. Denna omständighet skall således inte beaktas vid en 
intresseavvägning.  
 
 
Replik från advokaterna 
 
Q och Z har, i replik som kom in till Advokatsamfundet den 27 oktober 2015, tillagt i 
huvudsak följande. 
 
Uppgiften om att C:s arbete avsåg en generisk fråga avseende hur yrkanden om solidariskt 
ansvar kan utformas måste, med hänsyn till vad W anfört i sitt yttrande, anses ostridig. W 
skriver vidare att uppgiften att C inte ens noterat att Advokatbyrån 2 agerade 
motpartsombud synes ”i sammanhanget helt absurd”. Det bör dock i detta sammanhang 
noteras att C uppgett att hon endast tog del av en mindre del av stämningsansökan, 
nämligen bakgrundsbeskrivningen och, kanske, yrkandena. Hon har således inte läst något 
av de yttranden som upprättats av Advokatbyrån 2. I hennes generiska utredning av hur 
yrkanden om solidariskt ansvar kan utformas saknade parternas namn, och än mer 
motpartsombudets namn, helt relevans. Det kan inte heller uteslutas att en biträdande 
jurist efter sju dagars arbetslivserfarenhet inte tillmäter motpartsombudet samma 
betydelse som en mer erfaren processjurist kan göra. Det kan även konstateras att C inte 
hade ingått anställningsavtal med Advokatbyrån 2 när hon arbetade i Skadeståndsmålet 
samt att uppgifterna i C:s tidredovisning stämmer väl överens med de uppgifter hon har 
lämnat. Tvärtemot vad W gör gällande finns därmed goda skäl att fästa tilltro till hennes 
uppgifter. 
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Omständigheterna i ärende D-2015/1169 skiljer sig i avsevärd mån från de förevarande 
omständigheterna. För det första hade den biträdande juristen i det disciplinärendet arbetat 
betydligt mer med ärendet (55 timmar, innefattande ingående utredning av såväl 
materiella som processuella frågor) och erhållit förtrolig information avseende strategiska 
överväganden. C har endast har arbetat 7,5 timmar med en generisk och rent processuell 
fråga. För det andra, och mer väsentligt, hade en annan senior biträdande jurist vid den 
anmälde advokatens advokatbyrå i ärendet sedan ett halvår varit på secondment hos 
motparten och där erhållit synnerligen ingående kännedom om motpartens 
affärsverksamhet och ekonomiska förhållanden, innefattande detaljerade uppgifter av 
ytterst konfidentiell natur. Vidare hade denna seniora biträdande jurist arbetat mycket nära 
den person hos motparten som var huvudansvarig för den aktuella tvisten. Det måste 
därmed ha stått klart i ärende D-2015/1169 att det redan till följd av denne seniora 
biträdande jurist förelåg såväl lojalitetsjäv som sekretessjäv. Slutligen bör även noteras 
den skillnad att advokaten i ärende D-2015/1169 just hade åtagit sig ärendet, medan de 
aktuella processerna i detta ärende är långt gångna och Advokatbyrån 2 har lagt ner cirka 
850 timmar på de sammanhängande målen. Den advokatetiska hänsynen till klienten (jfr 
punkten 3.6 i VGA) måste innebära att jävsbedömningen även innefattar en 
intresseavvägning, där man beaktar den skada klienten lider om advokaten måste frånträda 
uppdraget. 
 
 
Ytterligare skriftväxling 
 
Ytterligare skriftväxling har förevarit, varvid W i yttrande som kom in den 16 november 
2015, och Q och Z i yttrande som kom in den 18 november 2015, har fört ytterligare 
argumentation i ärendet.  
 
 
Nämndens bedömning och beslut 
 
Av utredningen framgår att C under sin anställning som biträdande jurist på Advokatbyrån 
1 har utfört visst arbete i Skadeståndsmålet mellan A och B. Genom att C haft befattning 
med ärendet hos Advokatbyrån 1 har det uppkommit en intressekonflikt för advokater hos 
Advokatbyrån 2 när hon övergick dit. När detta stod klart för Q och Z, har det ålegat dem 
att frånträda uppdraget för B mot A. En intresseavvägning föranleder i detta fall inte 
någon annan bedömning. 
 
Av utredningen framgår att Z frånträtt uppdraget så snart hon återkommit i tjänst från sin 
sjukskrivning. Anmälan mot Z ska därmed inte föranleda någon åtgärd. 
 
Q däremot, har fortsatt att företräda B. Genom att inte frånträda uppdraget har han 
åsidosatt sina plikter som advokat.  
 
Nämnden tilldelar därför Q erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. 
 
Nämnden konstaterar att Q är skyldig att frånträda uppdraget. 







1



Intressekonflikt; biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan. Erinran. 





Bakgrund



W är verksam på Advokatbyrån 1. W företräder, tillsammans med kollegor från Advokatbyrån 1, A i tvister mot B. B företräds av advokaterna Q och Z, som är verksamma på Advokatbyrån 2.



Avslutade och pågående mål mellan A och B är, inräknat överklagade mål, sju stycken (benämns fortsättningsvis ”Målen”). Målen rör samma sakomständigheter och innehåller bl. a. tvistefrågor om avtal ingåtts och av avtals innehåll. 



De två mål som alltjämt pågår rör vite och skadestånd. Det är fråga om dels ett mål rörande utdömande av vite vid D-hovrätt, där A är klagande (benämns fortsättningsvis ”Vitesmålet”), dels ett mål rörande skadestånd vid Z tingsrätt, där A är kärande (benämns fortsättningsvis ”Skadeståndsmålet”). I Skadeståndsmålet finns ytterligare part på svarandesidan.

 

Vid anmälans ingivande var Vitesmålet utsatt till huvudförhandling i hovrätten 
den 1–2 oktober 2015. Skadeståndsmålet behandlades fortfarande i tingsrätten. 



Den 20 mars 2015 anställde Advokatbyrån 1 C som biträdande jurist. C

påbörjade sin anställning den 1 juni 2015. Under sin anställning utförde C visst arbete i Skadeståndsmålet.



C sa upp sig från Advokatbyrån 1 den 22 juni 2015 för att påbörja anställning hos Advokatbyrån 2. Hon lämnade Advokatbyrån 1:s kontor i Stockholm den 26 juni 2015. Formellt var hon anställd t.o.m. den 30 juni.



C undertecknade anställningsavtalet hos Advokatbyrån 2 den 16 juni 2015. Anställningen påbörjades den 31 augusti 2015.





Anmälan



W har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 11 september 2015, riktat anmärkningar mot Q och Z och gjort gällande att det föreligger en intressekonflikt för Q och Z och att de med anledning av detta ska frånträda de uppdrag som pågår mellan A och B. Enligt anmälan grundar sig den potentiella intressekonflikten i att C i sin verksamhet på Advokatbyrån 1 har haft befattning med Skadeståndsmålet, och i vart fall därigenom, fått förtrolig information om Målens handläggning. Hon har därefter övergått i tjänst hos Advokatbyrån 2. Det föreligger en intressekonflikt för C i enlighet punkt 3.2 VGA. Den intressekonflikt som föreligger för C utgör en dylik konflikt även för Q och Z enligt punkten 3.5 VGA. Med anledning av detta skall Q och Z frånträda de pågående uppdragen.



W har utvecklat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande. Någon gång under vecka 24 (den 8–10 juni 2015), bad advokat V på Advokatbyrån 1 C om biträde med att ta fram en rättsutredning i frågor som rörde bl.a. yrkandena i Skadeståndsmålet. Enligt Advokatbyrån 1:s tidredovisningssystem påbörjade C sitt arbete den 10 juni 2015 och redovisade för detta arbete sammanlagt 7,5 timmar. Det saknas kännedom om hur mycket mer tid som C lade ner i ärendet. När C utförde sitt arbete hade hon tillgång till samtliga akter (huvudsakligen digitalt) i Målen. Advokatbyrån 1:s digitala akt innehåller digitala mappar och undermappar hänförliga till samtliga engagemang mellan Advokatbyrån 1 och byråns klient A. I de mappar i akten som innehåller digital information om Målen finns, utöver rättegångshandlingar ingivna i Målen och därmed allmänna handlingar samt annan information som är tillgänglig för allmänheten (t.ex. artiklar och utdrag från Bolagsverket), information och handlingar som är av förtrolig karaktär och för vilka det föreligger strikt sekretess. Exempel på sådan information som finns i akten är rättsutredningar i för i Målen väsentliga frågor, rådgivningsbrev till A om hur Advokatbyrån 1 bedömer tvistefrågor samt utgången i Målen, annan korrespondens med klienten avseende processtaktik, samt information och handlingar som kan komma att inges som bevisning i Skadestånds- och Vitesmålen (”Förtrolig Information”).



Av C:s anteckningar i tidredovisningssystemet framgår vad hon har utfört

för arbete;

– Den 10 juni antecknas "Läsa mig in på fallet"

– Den 10 juni skriver hon vidare "rättsutredning ang hur framställa yrk (solidariskt ansvar bl.a.)"

– Den 11 juni antecknas "fortsatt rättsutred."



I samband med sitt arbete diskuterade C ärendet med advokat V. Advokatbyrån 1 känner inte till om C diskuterade ärendet med någon annan på byrån eller överhörde diskussioner mellan andra medarbetare avseende ärendet. Vid den aktuella tidpunkten arbetade flera jurister vid kontoret där C hade sin arbetsplats på ett omfattande yttrande i ärendet som skulle ges in den 15 juni 2015, och det förekom därför en del diskussioner mellan C:s kollegor under perioden 1 juni – 15 juni 2015. 



Måndagen den 15 juni 2015 meddelade C advokat U att hon fått ett erbjudande om anställning från en annan advokatbyrå och att hon övervägde att acceptera detta. I samband med att C sedermera sade upp sig från sin anställning, tillfrågades hon av U vilken byrå hon skulle börja på. C ville inte besvara denna fråga. 



Genom sitt arbete i Skadeståndsmålet och kontakter med annan personal på Advokatbyrån 1 har C haft befattning med Förtrolig Information. Det kan därmed inte uteslutas att hon tagit del av mycket känsligt material vid utförandet av uppdraget. Under arbetets utförande har det stått klart för C att advokater vid Advokatbyrån 2 företrädde motparten.



Intressekonflikten har förelegat sedan avtal om anställning ingicks mellan C och Advokatbyrån 2 (jfr Advokatetik, En praxisgenomgång, Claes Peyron, s. 101 in fine och 102). Intressekonflikten är absolut och kan inte avhjälpas, t.ex. genom att C avlägsnas från Advokatbyrån 2:s lokaler under kortare eller längre perioder eller intill dess att Målen slutligt avgjorts. Det räcker inte heller att Advokatbyrån 2 är organiserad på sådant sätt att C hålls avskild från de anställda som är eller har varit engagerade i målet – samt från advokatfirmans IT-system. 



Advokatbyrån 1 har uppmärksammat advokaterna (genom Q) om intressekonflikten den 3 september 2015. Med hänsyn till att huvudförhandling ska avhållas i det överklagade Vitesmålet den 1–2 oktober 2015 samt att B var förelagd att yttra sig i Skadeståndsmålet den 9 september 2015, ansågs att intressekonflikten borde påtalas snarast för att ge Q och Z tillfälle att ta ställning till den uppkomna frågan och bereda B tid att hantera Q:s och Z:s frånträde.



Den 7 september 2015 erhölls skriftligt svar i vilket Q och Z och, som det får förstås, Advokatbyrån 2, har bestritt att det föreligger en intressekonflikt. Vid fall det är fråga om en intressekonflikt har de, efter en intresseavvägning, meddelat att de har för avsikt att fortsatt biträda B.



A har bland annat erbjudit sig att vid behov medverka till att förhandlingen i hovrätten flyttas fram i tiden för att minimera men för B. Q och Z har inte återkommit med anledning av detta erbjudande.



A har en befogad anledning att utgå från att advokater och biträdande jurister som omfattas av Advokatsamfundets etiska regler och som vid den anlitade advokatens advokatbyrå (Advokatbyrån 1) arbetat i det aktuella ärendet samt därvid haft full faktiskt tillgång till bland annat för klientens räkning upprättade rättsutredningar, PM med processbedömningar och annat känsligt processmaterial, inte därefter är verksamma vid den advokatbyrå (Advokatbyrån 2) där av motparten anlitade advokater är verksamma. Denna princip torde vara avgörande för klienten vid dennes val av ombud (advokater) och därmed grundläggande för advokatens verksamhet.





Advokaternas yttrande



Q och Z har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 29 september 2015, tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande. 



Z har varit sjukskriven sedan den 18 maj 2015 och har sedan dess inte haft befattning med de aktuella målen. Z återkom delvis i tjänst den 14 september 2015. Samma dag meddelade hon såväl hovrätten som tingsrätten att hon frånträtt de aktuella uppdragen. Anmälan mot Z ska därför lämnas utan åtgärd. 



Den 13 maj 2015 inledde Advokatbyrån 2:s HR-avdelning en sedvanlig utvärderingsprocess beträffande C. C:s kontrakt med Advokatbyrån 1 var då (och fram till den 3 september 2015) okänt för Advokatbyrån 2. Den 5 juni 2015 fick C per e-post anställningsavtalet för påseende. Den 14 juni 2015 mottog C kontraktshandlingarna, som hon undertecknade och lämnade till Advokatbyrån 2 den 16 juni 2015. C tillträdde sin tjänst som biträdande jurist hos Advokatbyrån 2 den 31 augusti 2015 med placering på byråns avdelning för privat M&A.



Advokatbyrån 2 biträder B sedan oktober 2013 i ett flertal sammanhängande tvister mot A. I Skadeståndsmålet utfärdades stämning mot B och de ytterligare två svarandeparterna, X AB och Y AB, den 1 augusti 2014. X AB och Y AB företräds inte av Advokatbyrån 2. 1 april 2015 hölls muntlig förberedelse i målet. Vid förberedelsen förklarade A att man hade för avsikt att eventuellt justera sina yrkanden. I enlighet med tingsrättens tidplan inkom A den 12 juni 2015 med yttrande, i vilket yrkandena mot X AB återkallades. B var ursprungligen förelagt att bemöta detta yttrande senast den 11 september 2015, men har med anledning av jävsinvändningen begärt och beviljats anstånd till den 11 oktober 2015. Advokatbyrån 2:s biträde i de olika tvisterna har varit intensivt och omfattande. Sedan uppdraget accepterades och fram till den 3 september 2015 uppgår antalet arbetade timmar till knappt 850. Målen involverar delvis mycket komplicerade frågor.



Jävsinvändningen och Advokatbyrån 2:s inställning

Den 3 september 2015 kontaktades Q av W, som meddelade att Advokatbyrån 1 ansåg att Advokatbyrån 2 genom att anställa C ”smittats” av C:s intressekonflikt och därför var skyldigt att avträda uppdragen för B. Enligt Advokatbyrån 1 skulle C under sin tid vid byrån ha arbetat med uppdraget för A och i samband därmed ha beretts tillgång till de akter som omfattar samtliga processer mellan bolaget och B. Hon uppgavs därmed ha haft befattning med och fått förtrolig information Advokatbyrån 1:s uppdrag.



Med anledning av W:s påringning bekräftade C att hon under sin tid på Advokatbyrån 1 biträtt i uppdraget för A. Arbetet skulle ha utförts någon gång i inledningen av C:s anställning på Advokatbyrån 1 och bestått i att utreda en processuell fråga. I samband med utredningen skulle hon ha tagit del av doktrin och delar av en stämningsansökan. Arbetet skulle ha varit begränsat såväl i tid som i omfattning. Med hänsyn till C:s eventuella tystnadsplikt ställdes inte några mer detaljerade frågor, som t.ex. vilken processuell fråga utredningen gällde eller vilken stämningsansökan det varit fråga om. Advokatbyrån 2 uppfattade C:s besked så att hon inte haft någon initierad kunskap om uppdragen eller om de sakfrågor processerna gäller eller om A:s eventuella strategier. C:s befattning med uppdragen såg istället ut att ha gällt en isolerad fråga av generisk natur. Mot bakgrund av att tvisterna processuellt sett i vissa delar är komplicerade var informationen om att en rättsutredning behövt göras inte på något sätt förvånande och kunskapen gav alltså ingen särskild insikt i A:s förhållanden eller taktik. Advokatbyrån 2 utgick också ifrån att den stämningsansökan som C i delar tagit del av var någon av dem som getts in i tvisterna. Den var därmed redan känd för Advokatbyrån 2 och åtgärden medförde därför inte heller att någon särskild insikt i A:s förhållanden erhölls.



Mot den bakgrunden meddelade Advokatbyrån 2 W att man inte ansåg att C erhållit någon förtrolig information.



Eftersom anmälan förtydligat vari C:s befattning med uppdraget ska ha bestått har de sett sig fria att genom byråkollega som inte är involverad i uppdraget kontakta C, som för närvarande är arbetsbefriad, för att få hennes bekräftelse på att dessa uppgifter stämmer. I samband med att texten i det avsnitt i anmälan som heter ”Händelseförloppet” lästs upp för C, har hon i tillägg till vad hon uppgett tidigare enligt ovan uppgett följande:



Hon var aldrig på något sätt insatt i målet.



Utredningsuppgiften lämnades av V mer eller mindre i förbigående. Han nämnde endast att han arbetade med ett mål där fråga uppkommit om man kunde utforma yrkanden på ett visst sätt. V hade redan tittat på frågan men ville att C snabbt skulle dubbelkolla det han kommit fram till.



C tog del av doktrin (en eller två böcker) och något rättsfall. Eftersom V:s instruktioner varit knapphändiga och uppgiften inte var helt klar för C tog hon fram stämningsansökan. I den läste hon bakgrundsbeskrivningen och, kanske, yrkandena. Att läsa mer än så motiverade inte arbetsuppgiften. Något annat underlag varken fick eller tog hon del av. Det krävdes inte heller för att utföra uppgiften. Inte heller att vara insatt i målet.



Resultatet av utredningen dokumenterades inte i någon PM eller liknande. I och med att C inte funnit något särskilt vid sin genomgång av litteratur och praxis nämnde hon det för V vid ett tillfälle då han passerade hennes rum. Den tid C lade på uppgiften är den tid hon noterat, inte mer.



Några ytterligare uppgifter med anknytning till uppdragen för A erhöll inte C under sin tid på Advokatbyrån 1.



C har inte talat om frågeställningen med någon annan än V. De samtal hon och V hade inskränkte sig till de flyktiga kontakter de hade i samband med att hon tilldelades uppgiften och när hon avrapporterade resultatet av sin utredning. Hon har inte diskuterat uppdraget i övrigt med någon, inte heller med V. Hon har inte överhört några diskussioner som rört uppdraget. C:s rum låg för övrigt lite avskilt, i och för sig nära fikarummet, men diskussioner där har hon inte kunnat uppfatta på annat sätt än som bakgrundssorl. Mellan C:s rum och fikarummet var två andra rätt stora arbetsrum. Avståndet uppskattar hon till 10–15 meter.



C kan inte minnas att hon kände till att Advokatbyrån 2 var motpartsombud. Hon minns knappt parternas namn. C är angelägen om att framhålla att utredningsuppgiften var så pass flyktig att hon, om hon inte hade påmints om den, hade glömt den. Anledningen till att hon alls minns vad uppgiften rörde och vem klienten var är att anmälaren angett detta i sin anmälan.



Vad anmälaren har angivit när det gäller vilka åtgärder C vidtagit i ärendet och C:s egna uppgifter kring det, stärker deras uppfattning att dessa knappast kan medföra att hon kan anses ha deltagit i handläggningen av uppdraget eller att de medfört att hon fatt förtrolig information om det.



Det är nu bekräftat att den enda handling i akten som C delvis tagit del av alltså var en stämningsansökan. Genom uppgifterna i anmälan förstår de att det är stämningsansökan i Skadeståndsmålet som avses. Denna stämningsansökan om 32 sidor fick B del av i augusti 2014. C:s information i den delen var alltså redan känd för B. De förstår också att det är denna isolerade åtgärd som avses med C:s notering i tidsregistreringssystemet ”Läsa mig in på fallet”.



Det är vidare bekräftat att C inte talat om uppdraget med någon annan än V eller överhört några diskussioner. I samtalen med V har hon endast fått information om att målet existerade. Att ha tillgång till en akt kan i sig inte heller medföra att konflikt uppkommer. Ett motsatt synsätt skulle leda för långt i det att undantagsbestämmelsen i 3.5 i VGA i så fall aldrig skulle kunna tillämpas, eftersom varje byrås så gott som samtliga akter finns tillgängliga i dess dokumenthanteringssystem som normalt alla jurister på en byrå har digital tillgång till.



Enligt anmälan utförde C sin uppgift den 10 och 11 juni 2015. Advokatbyrån 1:s yttrande till tingsrätten med återkallelse av talan mot X AB är daterat den 12 juni 2015. Utifrån dessa uppgifter är det tydligt att C:s utredningsåtgärd rört Skadeståndsmålet.



Vidare framstår det som klart av W:s och C:s uppgifter att C har haft till uppgift att lösa en rent generisk fråga avseende hur yrkanden om solidariskt ansvar kan utformas. Eftersom C:s utredningsuppgift rört Skadeståndsmålet, kan under alla omständigheter någon smitta inte ha uppkommit i förhållande till Vitesmålet.

 

Sammanfattningsvis är omständigheterna inte sådana att C:s påstådda intressekonflikt har smittat Advokatbyrån 2, vare sig i Vitesmålet eller i Skadeståndsmålet. I alla händelser har C:s befattning med tvisterna varit så ringa och ovidkommande att den inte lett till att hon erhållit någon förtrolig information.



Avträdande och intresseavvägning

Om det trots allt skulle vara så att jäv hos C smittat övriga jurister på Advokatbyrån 2 menar de att Advokatbyrån 2 inte kan avträda uppdragen för B. Advokatbyrån 2 har iklätt sig en advokatetisk förpliktelse mot B att fullgöra uppdraget, som med beaktande av omständigheterna i detta fall, väger tyngre än A:s intresse av motsatsen. Som nämnts har Advokatbyrån 2 biträtt B i tvisterna mot A sedan hösten 2013. Arbetet har varit intensivt, turerna många och frågorna i mångt och mycket komplicerade. 



En kortfattad sammanfattning som visar på komplexiteten och antyder omfattningen av arbetet finns i den bilaga som lagts till yttrandet. Som tidigare nämnts har Advokatbyrån 2 per den 3 september 2015 lagt ner cirka 850 timmar på de sammanhängande fyra målen, varav cirka 210 timmar avser Vitesmålet och cirka 220 timmar avser Skadeståndsmålet. Vid arbetet med de pågående målen kan stor nytta dras av att samma omständigheter har behandlats i tidigare processer och att båda parters ställföreträdare och vittnen redan har förhörts. Detta är av särskild betydelse eftersom A successivt har ändrat sina uppgifter och sin position, först mellan sina olika skrifter och därefter återigen efter att ha hållit sina parts- och vittnesförhör. Med byte av ombud skulle i praktiken B förlora möjligheten att uppmärksamma dessa positionsbyten.



Det som hänt historiskt är således av betydelse för de processer som fortfarande kvarstår. Processerna är dessutom i ett sådant skede att det inte är något reellt alternativ att byta ombud. Huvudförhandling ska hållas i hovrätten den 1–2 oktober 2015 och yttrande inges till tingsrätten inom en i sammanhanget begränsad tid. Även om såväl hovrätt som tingsrätt skulle acceptera ett anstånd, som skulle kunna möjliggöra ett ombudsbyte, kommer det att kosta B i form av tid, kraft, pengar och rättssäkerhet. För det fortsatta arbetet med processerna är också den detaljkunskap som ombuden erhållit genom de tidigare processerna – som alla alltså rört i stort sett samma sak – av största betydelse för B:s möjligheter att få sin sak rättvist prövad. Inte ens till höga kostnader kan nya ombud förväntas kunna tillägna sig kunskaper som härrör från de tidigare processerna.



Därutöver skulle det innebära en betydande nackdel för B om B – till skillnad från A – vore tvunget att anlita ett nytt ombud. Det är sålunda av stor vikt för B att Advokatbyrån 2 kan fortsätta sina uppdrag. Sammantaget är det uppenbart att B kommer att lida betydande men om Advokatbyrån 2 avträder uppdragen. Advokatbyrån 2 kan inte se att A skulle kunna lida något men alls av att B fortsatt biträds av Advokatbyrån 2. Att en generisk utredningsuppgift har vidtagits, att yrkanden och bakgrundsbeskrivningen i en för motparten redan känd stämningsansökan har lästs och att akter – som man inte tagit del av – har varit tillgängliga är omständigheter som inte är av sådan art att de har gett inblick i A:s förhållanden. Kunskapen är därför av sådan natur att den inte kan användas på något för A menligt vis. Vid en intresseavvägning bör Advokatbyrån 2 således inte avträda uppdraget.





Genmäle från anmälaren



W har, i genmäle som kom in till Advokatsamfundet den 14 oktober 2015, utöver vad som redan anförts i anmälan, tillagt i huvudsak följande. 



Det finns inga invändningar mot att Advokatsamfundet lämnar anmälan mot Z utan åtgärd.





Jävsinvändningen och Advokatbyrån 2:s inställning

Vad Q och Z anfört såvitt avser C:s inblandning i Skadeståndsmålet och hennes egna uppgifter om bl.a. vilka åtgärder hon utfört är irrelevanta vid bedömningen av om Q och Z har en intressekonflikt. Utredningen visar bl.a. att C för A:s räkning arbetat i Skadeståndsmålet samtidigt som hon muntligen hade accepterat ett anställningskontrakt med Advokatbyrån 2. Detta är graverande för intressekonflikten. Det kan vidare konstateras att C, av någon anledning, inte varit sanningsenlig mot U om att hon accepterat anställning hos annan arbetsgivare. C har heller inte berättat för Advokatbyrån 2 att hon haft anställning vid annan advokatbyrå. C:s utsagor och undanhållande av väsentlig information från två samtidiga arbetsgivare, ger skäl till att betvivla hennes trovärdighet. Vad C uppgett om hur mycket tid hon lagt ner i ärendet, vad hon tillnärmat sig och uträttat under sitt arbete i Skadeståndsmålet, bör därför bedömas utifrån detta. Uppgiften från C att hon inte ens skulle noterat att det var Advokatbyrån 2 som agerade motpartombud synes i sammanhanget helt absurd (bl.a. förekommer Advokatbyrån 2:s logotyp på varje sida i Q:s och Z:s inlagor i Skadeståndsmålet). Såvitt avser intressekonflikten hänvisas även till Advokatsamfundets beslut den 24 september 2015 i ärende D-2015/1169.



Frånträdande och intresseavvägning

När det gäller Q:s och Z:s uppgifter om A:s processföring i Målen och konsekvenserna av denna för Q:s och Z:s klient, är detta en partsinlaga, vilken får stå för Q och Z och är i sammanhanget helt ovidkommande. De vägledande reglerna om god advokatsed ger inget utrymme för en intresseavvägning av det slag Q och Z gör gällande. Det ligger i sakens natur att det kan få vittgående konsekvenser i form av tid, kraft och pengar för en klient om en advokat måste frånträda på grund av jäv, i synnerhet i tvister av det slag som nu är i fråga. Det bör härvid påpekas att intressekonflikten överhuvudtaget inte hade uppkommit vid fall Q:s och Z:s arbetsgivare Advokatbyrån 2, gjort en sedvanlig jävskontroll av C i samband med anställningen. 



I Skadeståndsmålet torde det vara fråga om att hålla ett andra sammanträde för muntlig förberedelse innan datum för huvudförhandling ens kan planeras. Huvudförhandling kan bli aktuell under hösten 2016. Det föreligger överhuvudtaget ingen risk för rättsförlust enbart på den grunden att annat ombud än Q och Z läser in sig på och biträder klienten i Skadeståndsmålet. I Vitesmålet är det fråga om en i förhållande till Skadeståndsmålet betydligt mindre omfattande prövning; tingsrättens dom ska omprövas genom sedvanlig uppspelning av redan gjorda bild- och ljudupptagningar. En tidigare planerad huvudförhandling har ställts in och tid för ny huvudförhandling har inte bokats. Det föreligger ingen risk för rättsförlust enbart på den grunden att annat ombud än Q och Z läser in sig på och biträder klienten i Vitesmålet. De redan avslutade målen om säkerhetsåtgärd och fastställelsetalan – som båda avskrivits vid respektive domstol utan att Q:s och Z:s klient erhållit ersättning från A för sina rättegångskostnader – saknar betydelse för en intresseavvägning. Vad avser merkostnad för det nya ombudets nödvändiga arbete med inläsning (som alltid uppkommer vid byte av ombud med anledning av intressekonflikt), torde klienten på sedvanligt sätt hållas skadeslös genom motsvarande nedsättning av slutfaktura eller avräkning avseende arvode för de uppdrag som Q och Z har att frånträda. Detta innebär att det pekuniära problemet inte hamnar hos klienten utan hos Q och Z. Denna omständighet skall således inte beaktas vid en intresseavvägning. 





Replik från advokaterna



Q och Z har, i replik som kom in till Advokatsamfundet den 27 oktober 2015, tillagt i huvudsak följande.



Uppgiften om att C:s arbete avsåg en generisk fråga avseende hur yrkanden om solidariskt ansvar kan utformas måste, med hänsyn till vad W anfört i sitt yttrande, anses ostridig. W skriver vidare att uppgiften att C inte ens noterat att Advokatbyrån 2 agerade motpartsombud synes ”i sammanhanget helt absurd”. Det bör dock i detta sammanhang noteras att C uppgett att hon endast tog del av en mindre del av stämningsansökan, nämligen bakgrundsbeskrivningen och, kanske, yrkandena. Hon har således inte läst något av de yttranden som upprättats av Advokatbyrån 2. I hennes generiska utredning av hur yrkanden om solidariskt ansvar kan utformas saknade parternas namn, och än mer motpartsombudets namn, helt relevans. Det kan inte heller uteslutas att en biträdande jurist efter sju dagars arbetslivserfarenhet inte tillmäter motpartsombudet samma betydelse som en mer erfaren processjurist kan göra. Det kan även konstateras att C inte hade ingått anställningsavtal med Advokatbyrån 2 när hon arbetade i Skadeståndsmålet samt att uppgifterna i C:s tidredovisning stämmer väl överens med de uppgifter hon har lämnat. Tvärtemot vad W gör gällande finns därmed goda skäl att fästa tilltro till hennes uppgifter.



Omständigheterna i ärende D-2015/1169 skiljer sig i avsevärd mån från de förevarande omständigheterna. För det första hade den biträdande juristen i det disciplinärendet arbetat betydligt mer med ärendet (55 timmar, innefattande ingående utredning av såväl materiella som processuella frågor) och erhållit förtrolig information avseende strategiska överväganden. C har endast har arbetat 7,5 timmar med en generisk och rent processuell fråga. För det andra, och mer väsentligt, hade en annan senior biträdande jurist vid den anmälde advokatens advokatbyrå i ärendet sedan ett halvår varit på secondment hos motparten och där erhållit synnerligen ingående kännedom om motpartens affärsverksamhet och ekonomiska förhållanden, innefattande detaljerade uppgifter av ytterst konfidentiell natur. Vidare hade denna seniora biträdande jurist arbetat mycket nära den person hos motparten som var huvudansvarig för den aktuella tvisten. Det måste därmed ha stått klart i ärende D-2015/1169 att det redan till följd av denne seniora biträdande jurist förelåg såväl lojalitetsjäv som sekretessjäv. Slutligen bör även noteras den skillnad att advokaten i ärende D-2015/1169 just hade åtagit sig ärendet, medan de aktuella processerna i detta ärende är långt gångna och Advokatbyrån 2 har lagt ner cirka 850 timmar på de sammanhängande målen. Den advokatetiska hänsynen till klienten (jfr punkten 3.6 i VGA) måste innebära att jävsbedömningen även innefattar en intresseavvägning, där man beaktar den skada klienten lider om advokaten måste frånträda uppdraget.





Ytterligare skriftväxling



Ytterligare skriftväxling har förevarit, varvid W i yttrande som kom in den 16 november 2015, och Q och Z i yttrande som kom in den 18 november 2015, har fört ytterligare argumentation i ärendet. 





Nämndens bedömning och beslut



Av utredningen framgår att C under sin anställning som biträdande jurist på Advokatbyrån 1 har utfört visst arbete i Skadeståndsmålet mellan A och B. Genom att C haft befattning med ärendet hos Advokatbyrån 1 har det uppkommit en intressekonflikt för advokater hos Advokatbyrån 2 när hon övergick dit. När detta stod klart för Q och Z, har det ålegat dem att frånträda uppdraget för B mot A. En intresseavvägning föranleder i detta fall inte någon annan bedömning.



Av utredningen framgår att Z frånträtt uppdraget så snart hon återkommit i tjänst från sin sjukskrivning. Anmälan mot Z ska därmed inte föranleda någon åtgärd.



Q däremot, har fortsatt att företräda B. Genom att inte frånträda uppdraget har han åsidosatt sina plikter som advokat. 



Nämnden tilldelar därför Q erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.



Nämnden konstaterar att Q är skyldig att frånträda uppdraget.

