
Fråga 13 
 
Upprättande av handlingar – biträde åt flera klienter rörande avtal dem 
emellan 
 
A/ 
 
AB X lämnar Dig uppdrag att upprätta ett formulär till anställningsavtal att användas för 
framtida anställningar. AB X vill att Du tar med en klausul som föreskriver förbud för 
anställningar i konkurrerande verksamhet under ett år efter det anställningen hos AB X 
upphört. Eftersom Du vet att en sådan klausul – med tillämpning av svensk rätt – inte annat än 
i undantagsfall är bindande för den anställde vid uppsägning från AB X sida och inte heller i 
övrigt kan göras gällande utan bl.a. långtgående ekonomiska åtaganden från AB X mot den 
anställde, så upplyser Du om detta. Företrädaren för AB X menar emellertid att klausulen skall 
vara med, även om han förstår att den inte håller, eftersom den i vart fall har ”avhållande 
effekt”. Hur agerar Du? 
 
B/ 
 
AB X ställföreträdare återkommer och ber Dig upprätta ett köpekontrakt sedan han för bolaget 
muntligen träffat överenskommelse om överlåtelse av en fastighet. Han vill ha med sig 
kontraktshandlingen i två exemplar och önskar inget vidare biträde. Kontraktet skall innehålla 
vissa villkor som inte är otillbörliga och inte heller alldeles ovanliga i 
fastighetsöverlåtelsesammanhang men som är ägnade att skydda säljaren AB X. 
 
Redovisa hur Du resonerar inför uppdraget. Kan Du kontakta köparen för att förvissa 
Dig om att han förstår kontraktsinnehållet i alla dess delar? Nämn exempel på andra 
dokument som advokat kan anlitas upprätta och som kräver samma advokatens goda 
omdöme i etiskt hänseende. 
 
C/ 
 
Sedan Du upprättat och tillhandahållit AB X köpekontraktet avseende fastighetsöverlåtelsen 
hör AB X ställföreträdare av sig igen och säger att han och köparen avhandlat kontraktet och 
nu vill komma upp till Dig på byrån och ”få viss gemensam vägledning” innan man skriver 
under. Den gemensamma ”konsultationen” hos Dig skall enligt AB X ställföreträdare debiteras 
dem båda med hälften var.  
 
Redovisa vilka överväganden Du gör i den nu uppkomna situationen. 


