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Charterresebolaget Rossi har ett omfattande samarbete med flygbolaget BOA. 
Dessvärre är de båda bolagen invecklade i en infekterad tvist med varandra. Tvisten 
är av mycket stor betydelse för deras respektive verksamheter. 
 
BOA företräds i tvisten av sin sedvanlige rådgivare, advokaten Dag Dur vid 
Advokatfirman Dur & Partners. D & P är en liten nischbyrå som inriktat sig på 
flygjuridik. Byrån har totalt åtta jurister. 
 
Rossi å sin sida företräds av en av landets större advokatfirmor, Fish and Fish, med 
kontor i New York, London och Stockholm. Totalt har FF mer än tusen jurister 
anställda varav 150 i Stockholm.  
 
Tvisten mellan Rossi och BOA har hamnat i allmän domstol och parterna har under 
en tid förberett sig för en muntlig förberedelse.  
 
Dag har inför förberedelsen irriterats över att hans duktige biträdande jurist, Sune 
Snygg, sagt upp sig för att påbörja en anställning hos just FF.  
 
Sune sade upp sin anställning hos D & P för mer än en månad sedan och påbörjade 
sin anställning hos FF tre dagar före den muntliga förberedelsen i tingsrätten. Även 
om Sune inte varit direkt involverad i tvisten med Rossi retar det Dag att han nu är 
anställd på samma firma som motpartsombudet. 
 
Vid den muntliga förberedelsen möter Dag den ständigt lika aggressive, och i Dags 
ögon osympatiske, advokaten Willy Varg från FF. 
 
Redan innan tingsrätten ropar på målet har Dag och Willy hunnit bli ovänner.  
 
Dag uttrycker sin förvåning över att Willy överhuvudtaget dyker upp i tingsrätten 
eftersom, enligt Dags uppfattning, FF jävat ut sig genom att anställa Sune. Willy 
förklarar att han inte vet vad Dag talar om, att han aldrig hört talas om Sune, men att 
det är mycket möjligt att denne numera är anställd på FF. Willy har nog med att hålla 
reda på de fyra biträdande jurister som ingår i hans eget arbetslag.  
 
När den muntliga förberedelsen påbörjas upprepar Dag att han tycker att FF på 
grund av jäv är förhindrade att företräda Rossi i målet. Stämningen blir lite tryckt och 
parterna blir överens om att ställa in den muntliga förberedelsen för att FF skall få 
tillfälle att analysera den påstådda jävsituationen.  
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Väl hemma på kontoret tar Willy upp frågan med några av sina kolleger. Jävsfrågan 
avgörs i den för FF stadgade ordningen och man stannar för uppfattningen att Sune 
inte utgör något hinder för FF att företräda Rossi i tvisten med BOA. Dag informeras 
om FF’s ställningstagande via ett mail redan dagen efter den muntliga förberedelsen. 
 
Det utbryter nu ett mindre gräl mellan Willy och Dag i en intensiv mailkorrespondens.  
 
Dag hävdar att FF’s oförmåga att hålla reda på sina biträdande jurister, och de 
jävsituationer ett byråbyte kan medföra, har inneburit att den muntliga förberedelsen 
fått ställas in, vilket förorsakat hans huvudman onödiga kostnader. 
 
Willy å sin sida menar att om nu Dag var så störd av Sunes byråbyte borde han ha 
framfört sin jävsinvändning fyra veckor tidigare i samband med att han blev 
informerad om att Sune skulle sluta på D & P och börja hos FF.  
 
Dag tycker att det är FF som borde ha bättre ordning på jävsfrågorna. 
 
Willy påpekar nu att Sune uppgivit att han under den tid han varit anställd på D & P 
överhuvudtaget inte haft med tvisten mellan Rossi och BOA att göra varför det, redan 
av det skälet, inte föreligger något jäv.  
 
Dag replikerar att detta inte har någon betydelse. D & P är en så liten byrå att alla 
ärenden ventileras vid interna genomgångar och emellanåt också vid fikapauser. 
 


