
Fråga 20 
 
Notarier, notarier 
 
Tidigare kurskamraterna A och B träffas i ankomsthallen på Bromma. A är advokat och 
delägare i advokatbyrån som bildades för knappt ett år sedan. B är chefsjurist på 
börsnoterade ABX. A berättar för B att han just varit nere och ”sett till det” på advokatbyråns 
filial i Göteborg. Filialen bemannas av fem duktiga nyanställda biträdande jurister som har fullt 
upp att göra. A har inom byrån delegerats ansvaret för filialen och berättar vidare att han 
brukar åka ner till Göteborg ”så där en dag i veckan”. Egentligen är det inga problem, dom är 
självgående berättar A vidare för B. Fyra kommer direkt från tinget men ”filialchefen” är 
erfaren. Han har några år varit bankjurist och blir snart advokat och ”vet hur det skall skötas”. 
 
Har Du några synpunkter på advokatbyråns filialupplägg? 
 
A fortsätter och underhålla B i väntan på bagaget. A berättar att nu hade i och för sig 
göteborgarna fått ett problem med en ”rättshaverist” som tyckte byrån skulle ersätta honom för 
ett råd som han menade varit fel och orsakat honom skada. B undrar hur man hanterar 
sådant. A uttrycker ”mycket i detta att vara chef är ju att lugna ner saker och ting. Jag sa till 
dom där nere att det är inget att bry sig om att lägga ner mer kraft på – man skall ju jobba 
framåt och företeelsen med rättshaverister får man vänja sig vid i det här yrket”. 
 
Har Du några synpunkter på advokaten A: s förhållningssätt till den av honom kallade 
rättshaveristen och dennes klagomål mot byrån? 
 
A och B delar taxi in till Stockholms centrum. B berättar att han just håller på att nyrekrytera 
två jurister till ABX. Juristerna behövs i ett just påbörjat större internationellt projekt. Den ene 
är tänkt att placeras i Malmö och den andre, under i vart fall det första halvåret i Warszawa 
och senare för att hålla ihop dom ”finansiella bitarna” i London. A hänvisar till att det tydligen 
är fråga om projekt som i alla fall någon gång kommer att avslutas och erbjuder sig genast att 
”låna ut två duktiga biträdande jurister från advokatbyrån till ABX”. På det sättet får Ni ju inga 
problem när projektet avslutas säger A till B. A tänker genast specifikt på två biträdande 
jurister vid Stockholmskontoret – som definitivt inte skulle göra bort sig och kunna etablera 
goda kontakter med ABX för framtiden. B frågar A hur ett sådant upplägg skulle se ut. A 
menar att eftersom båda vill bli advokater måste dom på något sätt vara knutna till advokat-
byrån och föreslår därför att advokatbyrån debiterar ABX för halva lönekostnaden med något 
litet påslag och så får ABX svara för den andra hälften direkt till biträdande juristen. B tycker 
att detta låter mycket intressant och säger innan han hoppar ur taxin vid Stureplan – att jag 
tycker vi gör så. Skriv ner några rader i något avtalsliknande och ring mig för en tid att träffa 
biträdande juristerna.  
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Har Du några synpunkter på A: s och B: s arrangemang? 
 
Väl på byrån berättar A för övriga delägare om sitt sammanträffande med B. A uttrycker att 
biträdande juristerna C och D skulle vara synnerligen lämpliga för ABX. Alla delägare är ense 
om detta men beträffande D uttrycks att hon egentligen just nu behövs under några månader 
framåt på byrån. A menar att detta inte är några problem därför att hon kan ersättas då hon är 
hos ABX genom att byrån hyr in en jurist från ett bemanningsföretag. A menar att detta är att 
föredra då byrån då inte behöver göra någon nyanställning där hänsyn skall tas till de 
krångliga vikariereglerna och så får vi fler juristnamn på brevpapperet. 
 
Redovisa de synpunkter Du har på inhyrning av jurister till advokatbyråer.  
 
När A talat med C och D och dessa blivit entusiastiska över att engageras för ABX kommer A 
på att det inte finns någon konkurrensklausul i C: s och D:s anställningsavtal med byrån. C 
och D måste ju förbjudas att om anställningarna upphör, ta med sig ABX som klient eller 
kanske låta sig anställas på riktigt av ABX. A börjar skriva på ett tillägg till anställningsavtalet 
med C och D. 
 
Hur tycker Du A skall förfara i konkurrensförbudsfrågan? 
 


