
Fråga 15 
 
Kinesiska analogier m.m. 
 
Advokat A är verksam i en mindre stad. Han har bedrivit byrå i staden under många år med en 
kompanjon, advokat B. A och B anses vara synnerligen betrodda medborgare och är 
medlemmar i alla ”fina” föreningar som finns i staden. Advokatbyrån A och B har en 
biträdande jurist anställd. Hon är mycket duktig och bor i grannstaden, tre mil bort. Biträdande 
juristen har kontor i sitt hem. Kontoret är välutrustat och ser ut som en advokatbyrå, inget 
fattas. En stilig skylt mot gatan anger; ”Mottagningskontor för Advokatbyrån A och B”. 
 
Har Du några synpunkter på A:s och B:s organisation av sin verksamhet? 
 
Advokat A har under många år haft bisysslan att vara auktionsförrättare. Han tycker 
auktionsformen är oöverträffad i nästan alla affärer.  
 
Advokat A vet att advokat C, verksam i residensstaden, fyra mil bort, har en stor 
skogsfastighet till salu för en klient. Den skogsfastigheten kan intressera flera av advokat A:s 
klienter med skogsfastigheter i anslutning till den som skall säljas.  
 
Advokat A ringer upp C som accepterar ett anbudsförfarande arrangerat av advokat A. 
Anbudsförfarandet skall vara begränsat till kretsen av närbelägna skogsägare och sådan 
anbudsgivare som A företräder och förmedlar till C. 
 
A författar en skrivelse till samtliga de han vet skulle kunna vara intresserade. Han kallar 
skriften ”prospekt inför begränsat auktionsförfarande rörande skogsfastigheten Storskogen 
1:1”. Han beskriver där skogsfastigheten noggrant utifrån Lantmäteriverkets karta, anger 
trädbestånd, årliga avverkningsvolymer, väg- och kraftledningsservitut o.s.v. A anger vidare 
att om intresse föreligger skall preliminärt – ej slutligt bindande – anbud lämnas honom 
skriftligen senast inom en månad samt informerar om att de anbudsgivare som indikerat vilja 
att betala bäst senare kommer kontaktas för slutlig budgivning genom advokat A:s försorg. 
Det klarläggs slutligen att advokat A kommer att företräda flera budgivare och att svar till 
advokat A innebär samtycke till sådant förfarande. En fullmaktsliknande svarsblankett bifogas 
som ger advokaten A uppdrag att handlägga saken.  
 
Har Du några synpunkter på advokaterna A:s och C:s upplägg? 
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Flera av A:s skogsägande klienter och även andra som uppenbarligen sett advokat A:s 
inbjudan och kopierat svarsblanketten tillställer A undertecknade blanketter med uppgift om 
vad man kan tänkas betala. Det blir mycket för A att göra och han låter därför B ta hand om 
några av budgivarna.  
 
En budgivare som avgivit blanketten med preliminärt bud hör av sig och ber A särskilt utreda 
rykten han hört om att den utbjudna fastigheten skulle vara föremål för ett myndighetsföre-
läggande rörande omfattande återplanteringsskyldighet samt att expropriationsrisk föreligger 
avseende breddning av kraftledningsgatorna. I anledning av budgivarens begäran drabbas A 
av en besvärande känsla som emellertid strax går över då han erinrar sig biträdande juristens 
verksamhet i grannstaden. Han ber biträdande juristen vid ett hennes tillfälliga besök på 
”huvudkontoret” ta med den frågande budgivarens ärende och handlägga detta i sin helhet 
från mottagningskontoret så att det inte på något sätt ”kommer i närheten av de övriga 
budgivarnas uppdrag”. 
 
Biträdande juristen – som vid sidan av juridiken – är intresserad av kinesisk historia, särskilt 
Mingdynastins tidigare del kring 1300 – 1400-talet, erinrar sig begreppet ”kinesiska muren” 
inom advokatetiken. Hon vet att den riktiga kinesiska muren är 400 mil lång, 8 meter hög, 56 
meter bred, är full av sprickor och inte står emot modern teknik.  
 
Förklara vad biträdande juristen verkar kunna som inte hennes principal känner till. 
 
Advokaterna A och B tar gärna brottmål. En handläggare vid tingsrätten, som advokat A till jul 
brukar ge några biljetter till den lokala nyårsrevyn, ringer till A och erbjuder ett offentligt försvar 
avseende en anhållen. Häktningsframställning är gjord och förhandling skall hållas imorgon. A 
accepterar ett förordnande. Tingsrättens handläggare undrar om A inte också kan ta ”en 
frifotare men målkamrat från samma liga” så slipper hon ringa runt mera. A som förstått att 
detta med skogsfastigheten blir omfattande, tycker det räcker med ett nytt försvararuppdrag 
men uttrycker att han kan svara för kompanjonen B som gärna tar frifotaren. Tingsrättens 
handläggare tycker detta är utmärkt och tackar A för hjälpen och meddelar att förordnandena 
för A och B faxas över omgående. A tycker att det kommer att bli trevligt med B i samma mål. 
 
Har Du några synpunkter på A:s och B:s förhållningssätt till försvararuppdrag?  
 
 
 


