
Fråga 8 
 
Övergång av biträdande jurist till annan byrå 
 
Som biträdande jurist är Du anställd på byrå 1 sedan ett halvår tillbaka. Du är särskilt 
intresserad av ett visst juridiskt ämnesområde som Du uteslutande arbetar med på byrå 1. I 
Ditt anställningsavtal är bestämt att om Din anställning upphör så får Du inte utan samtycke 
från byrå 1 konkurrera under två år på orten eller ta med Dig några klienter. Sedan Du 
anställts vet Du att klausulen kan ifrågasättas. Förklara varför.  
 
Bortsett från konkurrensklausulen i Ditt anställningsavtal inträffar följande. 
 
Under veckan före midsommar har Du en muntlig förberedelse i ett mål där motparten 
företräds av en tidigare kurskamrat anställd på byrå 2. Efter förhandlingen äter Du lunch med 
kurskamraten och av vad som verkar vara en händelse ansluter sig kurskamratens principal, 
advokaten A, senior partner på byrå 2. Han säger att han hört hur duktig Du är samt att byrå 2 
har för avsikt att bilda en specialgrupp inom Ditt rättsområde. Man ser gärna att Du ingick i 
den. Du får alltså ett anställningserbjudande innebärande övergång från byrå 1 till byrå 2. 
Advokaten förklarar att man företräder börsnoterade AB X, som under hösten kommer att 
påbörja rättsliga förfaranden mot flera stora organisationer. Han nämner som motparter bl.a. Y 
AB som Du vet tidigare företrätts av Din byrå 1. På byrå 2 finns flera äldre och inom Ditt 
specialområde framstående jurister som Du imponerats av. Advokat A säger att det för 
planeringens skull är bråttom. Specialgruppen måste vara operativ senast i mitten av oktober 
varför Du måste tillträda senast 1 oktober. Han vill därför ha besked genast efter nu 
förestående midsommarhelg.  
 
Du trivs i och för sig bra på byrå 1 men erbjudandet från byrå 2 är intressant och smickrande. 
Det blir en svår midsommarhelg. 
 
Du bestämmer Dig under helgen att acceptera. Uppsägningstiden är inte reglerad i 
anställningsavtalet varför Du vet att en månad gäller. Semesterperioden har börjat. Du ringer 
advokaten A – som befinner sig på sin segelbåt – och meddelar Din accept. Ni 
överenskommer om tillträde den 1 oktober.  
 
Du vet att Din uppsägning från byrå 1 kommer att göra dem besvikna och ledsna så Du 
bestämmer Dig för att vänta tills efter semesterperioden med att säga upp Dig. Detta kommer 
att bli omkring den 15 augusti. Det blir lugnast så. 
  
Redovisa resonemangsvis de fel och de problem som möjligen kan föreligga eller 
uppkomma. 


