
Fråga 14 
 
Goda vänners lag 
 
Vid en middagsdiskussion med goda vänner ”tvingas” Du inför några jurister och andra 
förklara advokatrollen och svara på frågor hänförliga till god advokatsed. (OBS! A, B, C, D och 
E). 
 
A/ 
 
Din kamrat domaren tycker att det är rationellt och inte minst processekonomiskt fördelaktigt 
att en advokat förordnas till rättshjälpsbiträde åt flera klienter med tvistiga fordringar på 
samma gäldenär. Hur förklarar Du för domaren att detta kan utgöra ett problem? 
 
B/ 
 
Diskussionen fortsätter och Din kamrat bankjuristen har hört att det finns ett begrepp som 
kallas ”bankjäv”, som innebär att banker och vissa andra stora organisationer skulle ha ett 
lägre klientskydd än advokatens andra klienter. Vilken förklaring ger Du till henne om hur 
det egentligen är? 
 
C/ 
 
Din kamrat, kusin med en nämndeman, som generellt inte förstår hur man kan försvara 
kriminella tycker mer utvecklat att advokater försvårar brottsbekämpningen genom att inte ens 
försöka kontrollera om klienten talar sanning. Nämndemannen hade till och med berättat om 
ett fall där en advokat utan att ”larma” känt till att hans klient felaktigt erkänt för att sitta av ett 
fängelsestraff för en bror, som därigenom gått fri. Vad svarar Du nämndemannens kusin? 
 
D/ 
 
Din kamrat managementkonsulten undrar om det är sant att advokaters klienter har särskilda 
privilegier än andra konsulters klienter. Vad kan Du härvid lära Din vän 
managementkonsulten? 
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E/ 
 
Din kamrat journalisten har suttit tyst under hela diskussionen men tar nu till orda. Han tycker 
att advokater beter sig så olika i förhållande till pressen och andra medier. ”I en del fall talar 
advokaten gärna med journalister men i andra fall får man inte ett ord ur dem”. Journalisten 
undrar vad detta beror på. Finns det några regler? Vad svarar Du? Journalisten säger sig 
också ha förstått att bara uppgiften om förhållandet att någon är klient hos advokaten i princip 
skall vara hemligt. Likväl påpekar journalisten att han under senare tid sett i ofta dyrt tryckta 
gratistidskrifter att advokater och byråer – till synes gärna i uppenbart marknadsföringssyfte – 
lämnat uppgifter om vilka klienter och i vilka uppdrag man företrätt. Journalisten undrar om det 
inte finns några regler kring detta. Vilka informationer kan Du lämna journalisten? 
 


