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Abstract 

Working as a lawyer demands not only legal skills, but also ethical ones due to the in-

volvement with humans. The area of ethics is far from as regulated as the area of law is. 

The reasons for this are both historical – as the area of ethics is, in comparison with the 

practice of law, a relatively new area, especially combined with the traditional work of law-

yers – and technical, since ethics is an area that seems difficult to regulate due to its adopt-

ing skills. Ethics looks different depending on which work area it addresses; who you ask; 

and in what situation it shall be enlightened. This essay’s purpose is to investigate where the 

border is between impartiality and ethical duty for a practising lawyer. In order to investi-

gate this, two questions are raised: 

- To what extent can a lawyer give information about certain rules of protection before he 

is perceived as partial? 

- How much information about certain rules of protection, in favour of one part, can a 

lawyer withhold before passing the ethical duty? 

In order to answer the questions, the current law is established through the recognized 

sources of law. Ethical guidelines are studied through available materials, for example the 

ethical rules of the Swedish Bar and Law Association (SLBA). Limitations in the essay are 

made to only cover ethics within the work of a practising lawyer, and not ethics as its own 

subject. In order to concretize the difficulties, situations are used, when certain rules of 

protection within family law are applicable, especially in the situation of division of proper-

ty.  

Lawyers’ work is regulated by law, 8’ ch. RB, together with codes of conduct drawn by the 

SLBA. In addition there is EU-legislation that provides fundamental frames for lawyers. Ju-

rists (non-members of SLBA) are lacking regulation for their profession. For their legitima-



 

 

cy they should apply the rules for lawyers, especially the core values of loyalty,  

information and truth. In accordance with those core values, the ethical duties towards cli-

ents and counter parts are rather extensive. This calls for a lawyer or a jurist to inform 

about rules of protection in most cases, and they cannot withhold such information with-

out risking violation of the ethical code of conduct. 
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Sammanfattning 

Att arbeta som jurist ställer inte enbart krav på skicklighet att kunna lagen. I och med att 

arbetsområdet berör människor, ställs även krav på en jurists etik. Etikområdet är dock 

långt ifrån så reglerat som rättsområdet är. Anledningarna är både av historisk karaktär – 

etik är ett, jämfört med rättstillämpningen, relativt nytt område, framförallt i kombinat-

ion med det traditionella juristarbetet – och av teknisk karaktär, då etik är ett område 

som ter sig svårreglerat med tanke på dess anpassningsförmåga. Etik ser olika ut bero-

ende på vilket yrkesområde det handlar om, vem man frågar, och i vilken situation den 

ska belysas. Denna uppsats syfte är att utreda var gränsen går mellan opartiskhet och 

etisk plikt för en praktiserande jurist. För att utreda detta används två frågeställningar: 

- I hur stor omfattning kan en jurist upplysa om vissa skyddsregler innan denne uppfatt-

tas som partisk? 

- Hur mycket kan en jurist undanhålla om vissa skyddsregler som skulle vara till gagn för 

endera parten, innan juristen passerar den etiska plikten? 

För att besvara frågeställningarna fastställs gällande rätt genom de etablerade rättskäl-

lorna (lagtext, prejudikat, förarbeten och doktrin). Etiska riktlinjer studeras utifrån till-

gängligt material, exempelvis Sveriges advokatsamfunds etikregler. Avgränsning görs i 

uppsatsen till att omfatta etik inom det praktiserande juristyrket, och inte etiken som 

eget ämne. För att konkretisera problematiken används de situationer då vissa familje-

rättsliga skyddsregler blir tillämpliga, i synnerhet vid bodelning. Ett typfall tjänar som 

exempel i hela uppsatsens framställning: en jurist får i uppdrag att upprätta bodelning 

och bouppteckning efter en avliden make. Dödsbodelägarna består av efterlevande 

make och särkullbarn, vilka har motstående intressen.  

Advokaters yrkesutövande regleras i lag, 8 kap. RB, samt genom advokatsamfundets 

uppförandekoder. Därtill finns EU-rättsakter som ställer upp grundläggande ramar för 

advokatyrket. Jurister, däremot, saknar regler för sitt yrkesutövande. För sin legitimitets 

skull torde ändå reglerna för advokater till viss del tillämpas även av jurister. De viktig-

aste etiska plikterna är lojalitetsplikten, upplysandeplikten och sanningsplikten. Med iakt-

tagande av dessa sträcker sig juristers etiska plikter både gentemot klient och gentemot 

motpart förhållandevis långt. Detta innebär att en jurist bör upplysa om skyddsregler i 

de flesta fall, och inte kan undanhålla sådana utan att riskera att bryta mot den etiska yr-

kesplikten. 
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Justice is a very personal thing.” 1 

Jag har valt att skriva min magisteruppsats inom familjerätt, med ett etiskt perspektiv. Fa-

miljerätt är för mig ett rättsligt område som påverkar alla människors liv, i större eller 

mindre omfattning, och därför något som intresserar mig väldigt mycket. Jag hoppas kunna 

arbeta inom detta område i framtiden, och eftersom det innebär nära kontakt med männi-

skor ser jag även etiska frågeställningar som centrala i arbetet.  

Ett exempel på denna problematik kan åskådliggöras av följande situation: en jurist har fått 

i uppdrag att göra bouppteckningen efter en avliden man. Mannen var gift, och efterlämnar 

utöver änkan även två barn. Änkan är dock inte mor till de båda barnen. Som särkullbarn 

har de rätt att få ut sin arvslott på en gång,2 d.v.s. de måste inte invänta änkans bortgång. 

Dock finns det vissa skyddsregler för den efterlevande makan, för att denna inte skall, så att 

säga, lämnas på bar backe. En av dessa skyddsregler finns i 3 kap. 1§ 2 st. Ärvdabalken 

(1958:637), hädanefter ÄB, där efterlevande make ges rätt att ur kvarlåtenskapen få ut så 

stor del att det motsvarar fyra basbelopp.3 Denna rättighet går före särkullbarnens rätt till 

arvslotten. I detta fall kan man tänka sig att särkullbarnen har ett motstående intresse än 

vad änkan har, och vill ha ut sin arvslott utan inskränkning av de fyra basbeloppen. Mot 

bakgrund av detta ställer denna uppsats frågan om juristen har en laglig eller etisk skyldig-

het att upplysa änkan om denna skyddsregel, eller om juristen då gör sig partisk i förhål-

lande till någon eller några av dödsbodelägarna. Därmed fann jag ämnet för min uppsats; 

var går gränsen mellan ett klanderfritt sakligt arbete som praktiserande jurist och de etiska, 

mer opreciserade, aspekter som kan finnas. 

                                                 

1 Citerat av många, bl.a. Gregorio Francis vid Morgan & Morgan PA, ombud för afro-amerikanska lantbru-

kare i samband med ett mål 2012 mot amerikanska jordbruksdepartementet om diskriminering. Okänd 

upphovsman. 

2 ÄB 3 kap. 1§ 1 st. 

3 Basbelopp enl. lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid dödsfallet. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt avseende en jurists uppdrag, i ljuset 

av å ena sidan opartiskhet gentemot sina klienter, och å andra sidan etiska överväganden. 

För att uppnå syftet används två frågeställningar: 

- I hur stor omfattning kan en jurist upplysa om vissa skyddsregler innan denne upp-

fattas som partisk?  

- Hur mycket kan en jurist undanhålla om vissa skyddsregler som skulle vara till gagn 

för endera parten, innan juristen passerar den etiska plikten? 

1.3 Metod 

Gällande rätt fastställs genom etablerade rättskällor, det vill säga lagtext, prejudikat, förar-

beten och doktrin. Inom ramen för uppsatsens ämne saknas relevanta prejudikat i vårt van-

liga rättsväsende. Därför saknas analys av konventionella prejudikat. Däremot finns en del 

avgöranden från Svenska advokatsamfundets disciplinnämnd, vilka inom etikområdet är 

vägledande. Sådana avgöranden tas med i framställningen. 

Etiska riktlinjer studeras utifrån tillgängligt material. Då etiken historiskt sett inte varit i fo-

kus vid utredande av gällande rätt, finns inte mycket svar på etiska frågeställningar i vare sig 

lagtext, avgöranden eller doktrin. Därmed återstår andra källor att söka kunskap i. Här kan 

nämnas Sveriges advokatsamfunds etiska riktlinjer. Ett problem med dylika riktlinjer är att 

dessa inte är juridiskt bindande gentemot klienter. Sanktioner för att bryta mot sådana rikt-

linjer är snarast interna inom (jurist)organisationen eller arbetsplatsen. Ändock visar de 

etiska riktlinjerna på var nivån för etik inom juristyrket ligger, och fyller därmed sitt syfte i 

denna uppsats.  

I sin bok Rättssociologi som rättsvetenskap4 anser Hydén att det inte enbart är lagen som 

bestämmer utgången i rättsliga avgöranden, utan även den socialpsykologiska delen har be-

tydelse.5 Rättssociologin kompletterar rättsdogmatiken, utredningen av gällande rätt som 

jurister och andra inom den juridiska doktrinen ägnar sig åt, såtillvida att den utreder vad 

                                                 

4 Hydén. 

5 Hydén, s. 22. 
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som bestämmer rättens tillämpning.6 Rättssociologin menar att det kan finnas andra fak-

torer, vilka inte är rent rättsliga, som påverkar tillämpningen av rätten. Exempel på sådana, 

icke-rättsliga, faktorer är ekonomi och politik. Även etik kan ses som en icke-rättslig faktor, 

vilken påverkar gemene man i dennes handlingar, så även jurister. Vidare menar Hydén att 

jurister beter sig som att det alltid finns en lösning på ett juridiskt problem, men att det 

egentligen är olika tolkningsmöjligheter som det handlar om. Mot denna bakgrund finns 

det ett intresse för moralisk rätt i dagens samhälle, enligt Hydén.7 Denna uppsats skulle där-

för kunna sägas vara en del av detta moralisk-rättsliga intresse. Analysen av gällande rätt 

kommer i denna uppsats leda vidare till en tolkning som är applicerbar på etikdelen av min 

frågeställning. 

För att utreda vad som gäller beträffande etiska förpliktelser som jurist, avser jag att an-

vända mig av en analogisk metod. Analogislut används inom juridiken traditionellt sett när 

det finns luckor i lagen.8 En lucka i lagen innebär att ett visst problem inte är, eller åt-

minstone inte är tillfredsställande, behandlat i något lagrum, men borde vara det. Man anser 

att ett visst faktum bör ha rättsföljder.9 En skillnad görs mellan laganalogi och rättsana-

logi.10 Laganalogin använder en befintlig lagregel för bedömningen av ett fall, som förvisso 

inte täcks av lagrummet, men ändå väsentligt liknar det eller de fall som lagregeln faktiskt 

reglerar. Rättsanalogin, å sin sida, använder sig av en allmän grundsats vid bedömningen av 

ett fall som inte är tillfredsställande reglerat i lagen, och alltså blir rättstillämpningen inte 

baserad på något lagrum.11 Den kan basera sig på sedvanerätt, men kan även vara en slut-

sats av flera, allmänt tolkade, lagregler tillsammans. Faran med att tillämpa analogi vid lag-

tolkning är uppenbar – finns inget specifikt lagrum att luta sig mot behöver inte tolkningen 

vara riktig. Som vedertagen metod inom juridiken kommer analogi ändå att användas i 

denna uppsats, i brist på mer lämpat tolkningsverktyg för analysen av juristers etiska för-

pliktelser. 

                                                 

6 Hydén, s. 18. 

7 Hydén, s. 21. 

8 Peczenik, s. 76. 

9 Ibid, s. 77. 

10 Ibid, s. 78 ff. 

11 Ibid, s. 83. 
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 I kapitel fyra kommer jag även att genom intervju med en praktiserande familjerättsjurist 

illustrera hur det ser ut i det dagliga arbetet med etikfrågor.  

1.4 Avgränsning 

Etikfrågan kring juridik kan naturligtvis föras på ett filosofiskt plan, men för att konkreti-

sera och analysera begreppet etik inom praktiserande juridik koncentreras denna uppsats på 

frågeställningarna vid tillämpning av vissa familjerättsliga skyddsregler, nämligen de skydds-

regler som kan bli aktuella vid en bodelning, antingen med anledning av dödsfall, eller vid 

äktenskapsskillnad. Anledningen till denna avgränsning är att alla de olika möjliga fallen i 

sig inte är det intressanta för uppsatsen, utan syftet är att utreda gällande rätt för etiska 

ställningstaganden i det praktiska arbetet som jurist. Att urvalet omfattar just familjerättsliga 

skyddsregler beror på att det i dessa situationer kan bli extra tydligt hur etiska överväganden 

kan spela en stor roll för en praktiserande jurist. I dessa situationer möter juristen männi-

skor i utsatta och ofta känslomässigt omvälvande lägen, och alldeles oavsett hur profess-

ionell juristen är, kan det vara svårt att förhålla sig till detta. 

Av utrymmesskäl kommer inte etiken som eget ämne att analyseras eller beskrivas. Istället 

koncentreras framställningen på de etiska riktlinjer som finns utformade inom den juridiska 

yrkeskåren. 

EU-rätten, som sedan 1995 är gällande i Sverige, ges en kort överskådlig syn. Uppsatsen 

syftar inte till att analysera hur EU-rätten har teknisk bärkraft i Sverige, därför förklaras den 

enbart övergripande. Inom advokatyrket finns ett fåtal rättsakter från EU som är viktiga 

och avgörande, och dessa redovisas. Denna redovisning görs dock med fokus på etiska 

riktlinjer och upprätthållandet av dessa. Befintliga rättsakter handlar enbart om advokater, 

därför lämnas jurister utanför EU-framställningen. Betydelsen av EU-rätten för jurister 

kommer dock kort analyseras i slutet av uppsatsen. 

Liksom inom svensk rätt saknas det inom EU prejudikat som behandlar etikområdet, 

mycket beroende på att disciplinförfaranden överlämnats åt de nationella advokatsamfun-

den. Därmed har inte den rättskällan betydelse för denna uppsats. 

1.5 Disposition  

Dispositionen av framställningen ser ut som följande. Efter det första kapitlets beskrivning 

av bakgrund, syfte och metod, inleds det andra kapitlet med en förklaring av vilka familje-
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rättsliga skyddsregler som finns, bakgrunden till deras förekomst och allmänt om syftet 

med dessa. Vidare ges i det tredje kapitlet en beskrivning av vilka ramar den praktiserande 

juristen arbetar inom, både svenska och EU-rättsliga. Efter dessa båda inledande delar, 

fortsätter uppsatsen i fjärde kapitlet med vilka etiska riktlinjer som finns inom yrkeskåren 

och juridiken. Även här presenteras både svenska etikregler och dylika inom EU. Kapitlet 

avslutas med en intervju av en praktiserande jurist kring etiska frågor i hennes arbete. Detta 

mynnar vidare, under det femte kapitlet, i en utredning och analys av vad som kan anses 

vara juristens juridiska skyldighet, dennes etiska plikt samt var opartiskheten ligger i detta. 

Uppsatsen avslutas i kapitel sex med slutsatser. 
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2 Familjerättsliga skyddsregler 

2.1 Inledning 

I detta avsnitt beskrivs de familjerättsliga skyddsreglerna som är intressanta ur uppsatsens 

perspektiv. De situationer som skyddsreglerna berör, involverar ofta känsliga lägen för 

människor, och lägen där en jurist ofta konsulteras. Därmed blir etiska överväganden i ju-

ristens arbete aktuella, samtidigt som det kan innebära att opartiskheten blir utsatt för 

prövning.  

Här kommer terminologin handla om både skyddsregler och garantiregler. Kapitlets rubrik, 

liksom första underrubriken 2.2 där bakgrunden beskrivs, syftar på skyddsregler som en 

sammanfattande term för både skydds- och garantiregler, medan det i kommande underru-

briker görs en åtskillnad. I de senare redovisas närmare de olika typerna av regler, och där-

för görs en uppdelning. Detta för att klargöra skillnaden mellan skydds- och garantiregler. 

Anledningen till terminologin bottnar i de lagförarbeten och den doktrin som finns. Där ta-

las om både skyddsregler och garantiregler.12 Begreppet skyddsregel förekommer oftare i 

doktrinen, medan det i lagförarbetena uttrycks som att reglerna är till för att skydda någon 

part.13 En utförligare beskrivning av detta följer i nedanstående avsnitt, 2.2. 

2.2 Bakgrund och syfte med skyddsreglerna 

De skyddsregler som behandlas i denna uppsats syftar som namnet antyder till att ta tillvara 

vissa intressen som anses extra skyddsvärda. Detta skyddsvärde har utvecklats och föränd-

rats över tid. Utvecklingen beskrivs i utredningen om förslag till ny lag om testamente från 

1929,14 samt i lagberedningens förslag till lag om arv från 1925.15 Bakgrunden är att det 

finns en växelverkan mellan utvecklingen i samhället och lagar och regler om arvsrätt, mel-

                                                 

12 Ang. begreppet ”garantiregel” se ex. prop. 1986/87:1, s. 2. 

13 Se ex. prop. 1986/87:1, s. 88, sista stycket, första meningen: ”Vad saken gäller är således att skydda den ef-

terlevande maken…” (gällande ÄktB 12 kap. 2 §). 

14 SOU 1929:22. 

15 SOU 1925:43. 
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lan ekonomiska förutsättningar och sociala förhållanden. En gammal princip är överföring-

en av produktionsmedel från en generation till nästa.16  

Historiskt sett gick jorden i arv på ett övergripande familjerättsligt plan; den var inte före-

mål för individuellt ägande, utan tillhörde familjen eller släkten som enhet. Detta kom sig 

av den germanska arvstraditionen som grundade sig i naturahushållningen. Däremot fanns 

individuell äganderätt till personlig lösegendom, och denna kom med tiden att omfatta allt 

fler egendomsslag, slutligen även jord. Denna utveckling kom att ställa krav på möjlighet-

erna att själv kunna bestämma över arvsfördelningen. I takt med att det blev vanligare med 

testamenten utvecklades ett behov av att fastställa dessas giltighet. Med anledning av detta 

kom principen om att arvlåtaren ansågs kunna fritt förfoga över en viss del av sin kvarlå-

tenskap, medan resten tillföll de lagliga arvingarna. Rätten till arv var starkast beträffande 

jorden.  

Den romerska arvstraditionen utvecklades på ett annorlunda sätt, mycket beroende på 

andra ekonomiska och sociala omständigheter än inom det geografiskt germanska rättsom-

rådet. I det romerska riket baserades samhället och försörjningen till mycket högre grad på 

handel, och inte som i de germanska samhällena på naturahushållning. Detta gjorde beho-

vet av att själv kunna testamentera sin kvarlåtenskap till lämpligast mottagare större. I bör-

jan innebar denna testamentsfrihet ingen fara för släkten, då skydd för denna fanns i form 

av regler för testamentets upprättande, och krav på omnämnande av de närmsta arvingarna. 

Vartefter blev detta skydd dock otillräckligt, och viss begränsning infördes för testaments-

friheten. Ett embryo till laglottsskyddet blev bestämmelsen att arvlåtaren ansågs vara under 

inverkan av sinnessjukdom om denne i sitt testamente utan grund helt uteslutit sina närm-

aste släktingar. Senare lagstiftning bestämde laglotten till hälften av arvslotten, om denna 

var mindre än en fjärdedel av kvarlåtenskapen, och i annat fall till en tredjedel av arvslot-

ten.17  

En grundläggande skillnad mellan den germanska arvsrätten och den romerska var 

huruvida arvlåtarens skulder ärvdes. Enligt den germanska traditionen följde skulder enbart 

med den egendom som ärvdes, och då inte jord, medan det inom den romerska traditionen 

förhöll sig så att skulderna togs över av arvtagaren, oaktat värdet på den ärvda egendomen. 

                                                 

16 SOU 1929:22, s. 29. 

17 SOU 1929:22, s. 32. 
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Testamentet kom att få betydelse under kyrkans inflytande i Sverige. I olika landskapslagar 

gavs möjlighet att testamentera ”själagåvor” till förmån för kyrkan. Denna möjlighet in-

skränktes dock med olika formkrav och krav på att inte inkräkta på arvingars rätt alltför 

mycket, även om skyddet för arvingar tidvis var mycket svagt. 

I 1734 års lag hade en ordentlig översyn av arvs- och testamentsreglerna gjorts, där man 

även sökte få till enhetlighet mellan landslagar och stadslagar. Dessa hade varit olika bero-

ende just på sociala och ekonomiska skillnader mellan land och stad; på landet var arvejor-

den viktig för försörjningen, och därmed var skyddet mot att testamentera bort kvarlåten-

skap större, medan försörjningen i staden i högre grad bottnade i handel, och följaktligen 

ansågs behovet av testamente större (jmf germanska och romerska rättstraditioner). I 1734 

års lag kom familjerättsliga skyddsregler till uttryck genom att rätten att testamentera sin 

kvarlåtenskap inskränktes av omyndiga barns rätt till så mycket av egendomen som doma-

ren fann behövligt för deras underhåll, om de saknade medel till uppehälle och uppfost-

ran.18 Efterlevande make hade ännu inget skydd. 

I 1928 års arvslag infördes rätten för efterlevande make att ärva den avlidne makens kvarlå-

tenskap före arvingar i andra arvsklassen (arvlåtarens föräldrar, och deras avkomlingar). 

Samtidigt fick dessa rätt till efterarv. På grund av denna rätt till efterarv, ärver efterlevande 

make kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt (d.v.s. rätt att fritt disponera tillgångarna, men 

inte rätt att förfoga över dessa i testamente). Motiven till efterlevande makes arvsrätt var 

den sociala och ekonomiska samhörigheten med arvlåtaren, liksom att skydda den efterle-

vande makens intresse och behov av att inte splittra det gemensamma hemmet. Rätten till 

efterarv var en konkretisering i lag av det som redan många barnlösa makar föreskrivit i tes-

tamenten tidigare.19 Med andra ord ytterligare ett exempel på hur lagstiftaren tar hänsyn till 

samhällets utveckling. Fortfarande idag ser makes arvsrätt före arvingar i andra arvsklassen 

ut som 1928, och återfinns i 3 kap. 1§ ÄB. 

1988 ändrades arvsordningen så att make ärver framför gemensamma bröstarvingar. När 

denne avlidit har bröstarvingarna rätt till arv efter den först avlidne. Däremot har särkull-

barn rätt att få ut sin arvslott direkt vid den först avlidne makens död. Anledningen till 

detta är att banden mellan särkullbarn och efterlevande make inte anses vara lika starka 

                                                 

18 SOU 1929:22, s. 49. 

19 Prop. 1920:15, s. 154, och SOU 1925:43, s. 150 f. 
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som banden till gemensamma barn, och att särkullbarn därför löper en större risk att åsido-

sättas av den efterlevande maken. Förändringen i arvsrätten 1988 speglar utvecklingen och 

uppfattningen i samhället, att efterlevande make anses vara i större behov av det gemen-

samma boet och dess tillgångar för sin fortsatta levnad, än vad de gemensamma barnen är.  

För att utreda huruvida denna lagändring uppnått sitt syfte, tillsattes en utredning 1996 med 

uppgiften att utvärdera 1988 års ändringar i arvsordningen, att effektivisera dödsboförvalt-

ningen och att ändra förutsättningarna för och förfarandet vid dödförklaring.20 Utredning-

en kom fram till att den reform 1988 års lagändring innebar stämde väl överens med all-

mänhetens rättsuppfattning. Detta speglar mycket väl just beskrivningen av hur lagen änd-

ras i takt med samhällets utveckling och förändring, samt dess invånares uppfattningar.  

I utredningen beskrivs de allmänna utgångspunkter som varit grunden för arbetet, och där 

står bl.a.: ”Respekten för rättshandlingar mellan jämställda makar och för den enskildes rätt att också på 

eventuella arvingars bekostnad förfoga över sin egendom bör vara en bärande princip vid utformningen av 

arvsregler.” 21 Ett tydligt uttryck för hur uppfattningen om arvsordningen och reglerna för 

denna förändrats genom århundradena, sedan tiden när jord ansågs så självklart ärvas av 

den egna familjen för dess försörjning, och möjligheterna till att testamentera sin egendom 

var små eller i vissa fall obefintliga. Idag bottnar arvsreglerna snarare i ett rättvisetänkande 

än i tanken om försörjning för efterlevande.22 De familjerättsliga skyddsregler som finns le-

ver dock kvar från tidigare tankar om försörjningsskydd, och har i alla utredningar och be-

tänkanden om arvsregler varit föremål för en behovsanalys. De befintliga reglerna tenderar 

dock att stå starka i sin ställning, då de inte har förändrats i någon stor utsträckning genom 

åren.  

Utvecklingen kanske ändå går mot förändring, där bl.a. särkullbarns rätt till att omedelbart 

få ut sitt arv ifrågasätts.23 Ett av argumenten är att det idag är vanligt med ombildade famil-

jer, där det finns både gemensamma barn och särkullbarn, och att särkullbarnens rätt till 

omedelbart arv kan få till följd att de gemensamma, oftast yngre, barnens ekonomiska ställ-

                                                 

20 SOU 1998:110, s. 15. 

21 SOU 1998:110, s. 72. 

22 Brattström/Singer, s. 28. 

23 Brattström/Singer, s. 240 ff. 
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ning blir sämre. Det kan innebära en orättvisa mellan barnen som knappast är avsedd med 

lagen. Ett annat argument rör det fall en avliden efterlämnar en änka som är pensionär. Ty-

piskt sätt har äldre kvinnor ofta ett större behov av försörjning från sin make, och då kan 

särkullbarns omedelbara rätt till sitt arv slå väldigt hårt. Detta argument kan antagligen för-

tunnas med tiden, eftersom det idag är betydligt vanligare med yrkesarbetande kvinnor och 

dessa på ett annat vis än i tidigare generationer tryggar sin egen försörjning efter pensionen.  

Att skyddsreglerna både genom återkommande statliga utredningar och inom litteraturen 

utsätts för kritisk översyn, och förändras, måste väl anses vara sunt. Det ligger i sakens na-

tur för rättsregleringar som förhoppningsvis speglar samhället i övrigt. 

2.3 De familjerättsliga skydds- och garantireglerna 

2.3.1 Inledning 

Efter föregående historiska bakgrund, kommer följande framställning handla om de olika 

skydds- och garantireglerna som finns inom familjerätten. I detta görs, som tidigare förkla-

rats, skillnad på skyddsregler och garantiregler. Skillnaden förklaras närmare under respek-

tive delrubrik. 

2.3.2 Skyddsregler 

Skyddsregler är som ovan, i inledningen till kapitlet, behandlats, delvis författarens egen be-

teckning av vissa regler. När dessa regler behandlats i lagförarbeten har det uttryckts som 

regler i syfte att skydda någon eller något. Beteckningen skyddsregler blir därför inte så 

långsökt. Även doktrinen benämner, i olika omfattning, dessa regler som skyddsregler. 

Gemensamt för skyddsreglerna som nedan redovisas är att de inte är tvingande eller ovill-

korliga, utan innebär en rättighet till något för en part. Regeln behöver alltså aktivt åbero-

pas av berörd part för att hänsyn ska tas till den. 

Undantag för personliga ägodelar 

10 kap. 2 § Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter ÄktB, ger efterlevande make rätt att 

från bodelningen undanta rent personliga saker, såsom kläder, glasögon och handikapp-

hjälpmedel. Detta får ske till en omfattning om anses skälig i förhållande till makarnas eko-

nomi i övrigt.24 Hänsyn ska även tas till vad maken sammanlagt vill undanta bodelningen.25 

                                                 

24 Tottie/Teleman, s. 265. 
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Paragrafen ger vidare make möjlighet att från bodelningen ta undan personliga presenter. 

Avsikten med denna undantagsmöjlighet är att exempelvis presenter från stora bemärkel-

sedagar eller liknande ska kunna undanhållas bodelning, även om dessa inte enbart varit äg-

nade för rent personligt bruk utan har kommit hela familjen till gagn.26 Presenten får dock 

inte varit ägnad till familjen som helhet, då anses den inte vara av personlig art.27 Undan-

tagsregeln innebär en rättighet för båda makarna vid äktenskapsskillnad, och därigenom 

uppnås troligen en viss jämvikt dem emellan.28 Dock gäller detta inte vid bodelning i sam-

band med makes död, då enbart den efterlevande maken äger denna rättighet, och inte den 

avlidnes arvingar eller universella testamentstagare, vilket skulle kunna innebära att dessa 

känner sig en aning förfördelade.29 

Jämkningsregeln 

Jämkning vid bodelning kan undantagsvis göras i fall där bodelning enligt gängse regler 

skulle vara uppenbart oskälig med hänsyn till äktenskapets längd och makarnas ekonomiska 

förhållanden eller omständigheter i övrigt (12 kap. 1 § ÄktB). Denna regel gäller bodelning 

som inte föranleds av makes död. 

Möjlighet till begränsning av andelen giftorättsgods 

Vid bodelning med anledning av makes död kan efterlevande make välja att vardera make 

ska behålla sitt giftorättsgods som sin andel, eller enbart inkludera giftorättsgods till viss 

del. Samma del gäller då även den avlidne makens giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Regeln 

ger efterlevande make möjlighet att skydda sig mot att dennes egendom delas till den av-

lidne makens arvingar.30 Viktigt att märka här är just det faktum att det är efterlevande 

make som bestämmer om jämkning ska göras eller inte. Övriga arvingar har inte möjlighet 

att åberopa denna regel. 

                                                                                                                                               

25 Prop. 1986/87:1, s. 161. 

26 Tottie/Teleman, s. 267. 

27 Teleman, s. 84. 

28 Ibid. 

29 Följer av lagrummets (10 kap. 2 § ÄktB) sista mening. 

30 Eriksson, s. 46 f. 
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Bodelning efter en makes död är oftast inte aktuell, då den efterlevande makens giftorätt 

och arvsrätt till kvarlåtenskapen träder in. Om den avlidne maken har särkullbarn, eller har 

skrivit testamente, behöver dock en bodelning göras.31 

2.3.3 Garantiregler 

Garantireglerna syftar till att ge ett minimiskydd i vissa fall. Här har lagstiftaren uppmärk-

sammat några situationer, där det är extra viktigt att garantera en viss levnadsstandard för 

efterlevande make/sambo. Tyngden av en garantiregel är alltså större än den av en skydds-

regel, och den ger en ovillkorlig rätt att tillämpas när den är aktuell. 

Basbeloppsregeln 

Vid bodelning och arv efter avliden make, har den efterlevande maken alltid rätt att erhålla 

egendom ur kvarlåtenskap som, tillsammans med vad den erhåller av giftorättsgodset i bo-

delningen och eventuellt egen enskild egendom, uppgår till fyra basbelopp enligt lagen 

(1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tiden för dödsfallet (3 kap. 1 § 2 st. ÄB). 

Det make erhåller enligt förmånstagarförordnande i försäkring ska inte medräknas vid till-

lämpningen av basbeloppsregeln. Denna paragraf är det enda skydd för makes arvsrätt som 

finns lagstadgat. En make kan, med undantag för vad basbeloppsregeln ger, testamentera 

bort resterande del av arvet till nackdel för den efterlevande maken. Syftet med basbelopps-

regeln är alltså att ge den efterlevande maken ett minimiskydd.32  

I ÄB 3 kap. 1 § andra stycket sista meningen talas om testamente som blir utan verkan om 

det inverkar på efterlevandes rätt till fyra basbelopp. Detta gäller utan att klandertalan mot 

testamentet måste väckas.33 Motiveringen till detta är enligt lagutskottet att ett sådant krav 

skulle ge den efterlevande maken en sämre ställning, vilket skulle motverka syftet med bas-

beloppsregeln, som är att värna om maken, så att denne inte behöver avstå egendom till 

bröstarvingar och testamentstagare när boets behållning är liten. Lagutskottet menade även 

                                                 

31 Agell/Brattström, s. 169. 

32 SOU 1998:110, s. 137. 

33 Walin/Lind, s. 64. 
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att det av olika skäl finns stor risk att maken missar tidsfristen för klandertalan, och då 

skulle gå miste om sin rätt.34  

Basbeloppsregeln fanns tidigare i ÄktB men flyttades 1988 till ÄB. Denna förändring inne-

bär att basbeloppsregeln ändrades från att vara en skyddsregel till att vara en tvingande ga-

rantiregel, samt att det som tidigare varit en bodelningsregel blev en arvsregel. I praktiken 

innebär det, att det efterlevande make ärver genom basbeloppsregeln ärvs med fri förfo-

ganderätt, med efterarvsrätt för den avlidna makens arvingar. En annan följd av flytten är 

att även en avliden makes enskilda egendom kan tas i anspråk för att täcka den efterlevande 

makens rätt enligt basbeloppsregeln.35 

Har särkullbarns rätt till omedelbart uttagande av arvslott efter den först avlidne maken fått 

stå tillbaka på grund av basbeloppsregeln, har särkullbarnet rätt att vid den sist avlidne ma-

kens död få ut så mycket ur kvarlåtenskapen som motsvarar andelen barnet fick avstå tills 

vidare. Tidigare, när basbeloppsregeln var en skyddsregel, trädde skyddet in vid bodelning-

en, och följaktligen fick den efterlevande maken tillgångarna med full äganderätt. 

En preskription finns enligt lagutskottets uttalande, för makes möjlighet att åberopa bas-

beloppsregeln, vilken kommer till uttryck i 16 kap. 4 och 5 §§ ÄB. Enligt lagutskottets utta-

lande baseras preskriptionen på makens möjlighet att avstå sin rätt till basbeloppsregeln, i 

likhet med vad som gäller för andra arvsberättigades arvsrätt. Ett sådant avstående kan ske 

genom ett skriftligt intyg, eller ett godkännande av testamente.36  

Huruvida basbeloppsregeln måste åberopas eller inte för att tillämpas verkar det finns olika 

åsikter om. Så som lagutskottets uttalande och även doktrinen, exempelvis Eriksson,37 ut-

trycker sig, kan tolkningen vara att åberopande krävs för tillämpning. Skatteverket har å sin 

sida i sin ”Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2013” uttalat att åberopande inte 

krävs för tillämpning, oavsett om det handlar om särkullbarns arvsrätt eller testamente som 

inkräktar på basbeloppsregeln.38 Handledningen hänvisar i detta till Walin/Linds kommen-

                                                 

34 LU 1986/87:18, s. 32. 

35 Walin/Lind, s. 62. 

36 LU 1986/87:18, s. 32. 

37 Eriksson, s. 76. 

38 SKV 460, utgåva 3, s. 61. 
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tar till ÄB 3:1, men i denna står detta inte uttryckligen att finna. Tvärtom kan tyckas att för-

fattarna anser att regeln ska åberopas för att tillämpas, då de i sina exempel skriver just att 

maken åberopar basbeloppsregeln.39 

Lilla basbeloppsregeln (avser samboförhållanden) 

Liknande den basbeloppsregel som finns för äkta makar (se ovan samma avsnitt), har sam-

bolagen en garantiregel för efterlevande sambo, även kallad lilla basbeloppsregeln. Denna 

återfinns i 18§ 2st. Sambolagen (2003:376), hädanefter SamboL, och ger efterlevande 

sambo rätt till så mycket av samboegendomen (d.v.s. den egendom som ska delas), efter 

avdrag för skulder, som motsvarar två, vid tiden för dödsfallet gällande, prisbasbelopp.40 

En sambo måste påkalla bodelning för att lilla basbeloppsregeln ska tillämpas. 

Viktigt att märka här är dock att basbeloppsregeln i sambolagen är en bodelningsregel, och 

inte en arvsregel, som är fallet med basbeloppsregeln i ÄB. Skillnaden märks först vid den 

efterlevande partens dödsfall. Att basbeloppsregeln i ÄB är en arvsrättslig regel innebär att 

behållning, som kommit den efterlevande maken till del med anledning av regeln, omfattas 

av efterarvsrätt. Lilla basbeloppsregeln, å sin sida, i egenskap av en bodelningsregel, innebär 

att det som erhålls med stöd av regeln erhålls med full äganderätt, och omfattas följaktligen 

inte av någon efterarvsrätt.41  

 

                                                 

39 Se exempelvis s. 67 Walin/Lind, Exempel 1. 

40 Prisbasbelopp enl. lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

41 Brattström/Singer, s. 86. 
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3 Den praktiserande juristens arbete 

3.1 Inledning 

I detta kapitel görs en åtskillnad mellan jurist och advokat, då advokat är en person som an-

tagits som ledamot hos Sveriges advokatsamfund, och titeln advokat är skyddad i lag.42 En 

jurist är en juridiskt skolad person, vilken dock inte är ledamot hos advokatsamfundet och 

därmed inte får kalla sig för advokat. Titeln jurist är inte en skyddad yrkestitel, såsom titeln 

advokat, vilket innebär att det står i princip vem som helst fritt att kalla sig jurist. Enligt 

Svenska Akademin är dock en jurist en person som har studerat juridik och avlagt en juri-

disk examen,43 och det är i den betydelsen titeln används här. Varför jag använder ordet ju-

rist i denna uppsats beror på att ämnet även omfattar dessa, och inte enbart advokater. Med 

jurist åsyftar jag följaktligen både advokater och jurister, utom i de avsnitt jag har gjort en 

tydlig uppdelning emellan de båda titlarna. Kapitlet avslutas med en blick på EU, och vad 

som finns reglerat där beträffande advokater. 

3.2 Ramar för arbetets utförande 

För både advokater och jurister finns sammanslutningar, Svenska advokatsamfundet re-

spektive Sveriges juridiska byråer (SJB), som uppställer ramar och förhållningsregler för 

sina medlemmar. För advokater är det särdeles viktigt att följa de riktlinjer som advokat-

samfundet ställer upp, då underlåtenhet att göra detta kan innebära uteslutning ur samfun-

det, och att rätten till advokattiteln därmed går förlorad. En jurist som är medlem av SJB 

riskerar även han uteslutning om han åsidosätter vad som fordras av honom genom sam-

manslutningens riktlinjer, men med en viktig skillnad gentemot advokater: han förlorar inte 

rätten till en yrkestitel. I det följande redovisas de ramar inom vilka advokater och jurister 

verkar. 

3.2.1 Advokater 

En advokats arbete regleras på flera olika ställen. Huvuddelen är 8 kap. Rättegångsbalken 

(1942:740), hädanefter RB, Om advokater, men regler finns även i kapitel 27, 36 och 38 

som reglerar skydd för klienthemligheter, samt i offentlighets- och sekretesslagens 

                                                 

42 RB 8:1. 

43 Svenska Akademiens Ordbok på nätet, 2013-04-15, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ . 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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(2009:400) 10:e kapitlet 21 och 23 §§. Även 5:e kapitlet 11§ i konkurrenslagen (2008:579), 

och 47:e kapitlet 1§ i skatteförfarandelagen (2011:1244), kan beröra advokater, och då 

främst beträffande olika handlingar. Dessa lagregler kompletteras med advokatsamfundets 

stadgar och bokföringsreglemente, vägledande uttalanden som advokatsamfundets styrelse 

gör, samlingen ”Vägledande regler för god advokatsed” (VGA) som antas av samfundets 

styrelse och fastställs av dess fullmäktige, samt kommentarer från samfundets etikkom-

mitté. För att erhålla ytterligare ledning i god advokatsed finns praxis att tillgå från flera 

håll, nämligen advokatsamfundets disciplinnämnds avgöranden, HDs avgöranden i uteslut-

ningsärenden samt ärenden som JK överklagat till HD. 

3.2.2 Om Svenska advokatsamfundet 

Svenska advokatsamfundet bildades 1887, och fick officiell status 1948 när den nya rätte-

gångsbalken infördes. Det är en privaträttslig sammanslutning, som dock har vissa myndig-

hetsuppgifter. Dess verksamhet regleras till vissa delar genom lag, närmare bestämt i 8:e 

kapitlet RB, ”Om advokater”. Utöver lag regleras advokaternas verksamhet av advokatsam-

fundets stadgar, vilka fastställs av regeringen. Anledningen till denna myndighetsanknytning 

är behovet av kvalificerade juridiska ombud i en rättsstat. Advokatsamfundet har drygt 

5000 medlemmar,44 och enbart dess medlemmar äger rätt till titeln advokat. Samfundets 

syften är att ”vidmakthålla en etiskt och professionellt hög kvalitet inom kåren, följa rättsutvecklingen 

och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna tillgodo, tillvarata advokaternas allmänna yrkesin-

tressen, samt verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna”.45  

För att bli advokat måste flera krav uppfyllas, vilka finns uttryckta i advokatsamfundets 

stadgar, 3 §. Till att börja med krävs en juris kandidatexamen, eller annan juridisk examen 

som kvalificerar för domaryrket. Andra juridiska utbildningar med påföljande examen, 

såsom en affärsrättslig examen, är inte kvalificerande för advokattiteln. Efter examen krävs 

minst tre års praktisk kvalificerad verksamhet, som biträdande jurist vid en advokatbyrå el-

ler vid egen juridisk byrå. Vidare måste den som vill bli advokat genomgå advokatexamen, 

vilket är en utbildning, arrangerad av advokatsamfundet, som avslutas med muntlig tenta-

                                                 

44 Svenska advokatsamfundets hemsida, 2013-04-15, ”Om advokatsamfundet”. 

45 Från advokatsamfundets hemsida, ”Om advokatsamfundet”, 2013-04-15, 

http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Om-samfundet/ . 

http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Om-samfundet/
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men. Dessutom ställs krav på ordnad ekonomi, redbarhet, och ett i övrigt godtagbart upp-

förande för att kunna verka som advokat.46 

Advokatsamfundet har en disciplinnämnd, vars verksamhet regleras i 12-16a §§ i samfun-

dets stadgar, som prövar anmälningar mot advokater som kommer in. Den som anser att 

en advokat brutit mot god advokatsed kan göra en anmälan. Disciplinnämnden består av 

elva ledamöter, varav åtta stycken är advokater, däribland ordföranden och vice ordföran-

den, och de återstående tre ledamöterna ska vara offentliga företrädare som utses av rege-

ringen. Sanktionerna disciplinnämnden kan utdöma är erinran, varning – vilken kan kom-

bineras med en straffavgift om högst 50 000 kr – och i de svåraste fallen uteslutning.47 Di-

sciplinnämnden kan även välja att göra ett uttalande, vilket ses som klargörande av god ad-

vokatsed. JK utövar tillsyn över advokatsamfundet, och kan i en del fall begära om- eller 

överprövning av disciplinnämndens beslut. En advokat själv, som blivit utesluten ur sam-

fundet, kan överklaga beslutet till HD. 

Under 2012 inkom totalt 567 anmälningar till advokatsamfundets disciplinnämnd.48 Av 

dessa ledde 73 ärenden till påföljd (för 2011 var motsvarande siffra 136). Den mildaste och 

vanligaste påföljden erinran utdelades till 55 advokater. Vidare fick åtta advokater en var-

ning med åtföljande straffavgift, och tio advokater fick enbart en varning. Inget ärende 

ledde 2012 till uteslutning. Advokatsamfundets generalsekreterare (Anne Ramberg) menar 

att den satsning som gjorts på etikutbildning för blivande advokater har givit resultat, vilket 

visas av att det sällan är yngre och nyblivna advokater som blir föremål för disciplinnämn-

dens avgöranden.49 

3.2.3 Jurister 

För en jurist finns inte alls samma uppställning av regler för yrkesutövandet som för advo-

kater, och framförallt finns ingen lagreglering för juristers arbete. Förvisso finns Sveriges 

Juridiska Byråer, (SJB), en sammanslutning för jurister som vill kodifiera förhållningsregler 

                                                 

46 Svenska advokatsamfundets hemsida, 2013-04-15, ”Att bli advokat”. 

47 14§ advokatsamfundets stadgar, med hänvisning till 8 kap. 7 § 1-4 styckena RB. 

48 Artikel i Dagens Juridik, publicerad 2013-01-15, ”73 advokater prickades av disciplinnämnden efter 567 

anmälningar – ”etiksatsning har gett resultat”. 

49 Ibid. 
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för sina medlemmar, och därigenom upprätthålla en viss nivå av kvalité och respekt för ju-

rister. SJB har dock inte, än så länge åtminstone, rönt vare sig stor uppmärksamhet eller an-

slutning av jurister.50 I brist på andra intresseorganisationer och kodifierade förhållningsreg-

ler för jurister, ges i det följande ändå en beskrivning av SJB. 

3.2.4 Om Sammanslutningen Sveriges Juridiska Byråer (SJB) 

SJB är en intresseorganisation, bildad 1995, ”som verkar för kvalitet i medlemmarnas juri-

diska arbete”.51 Organisationen vill syfta till att garantera trygghet för både jurister och de-

ras kunder. I stadgarnas 3 § ”Ändamål” står: ”SJB har till ändamål att organisera jurister som be-

driver juridisk verksamhet i eget företag, eller är anställd i sådant företag, för att tillvarata gemensamma 

allmänna yrkesintressen.” 

För att bli medlem krävs en juris kandidatexamen eller motsvarande, samt att juristen upp-

fyller de medlemskrav och följer de etiska riktlinjer, kallade ”god juristsed” 52 som SJB har. 

Organisationen kan även utfärda titeln auktoriserad jurist, efter medlems ansökan och upp-

fyllande av krav för detta. Auktorisationen gäller för två år, och därefter måste juristen an-

söka om förnyelse för att få fortsätta inneha titeln. För auktorisationen uppställs krav om 

viss sysselsättningsgrad, vilket innebär att sökanden de tre senaste åren före ansökan varit 

yrkesmässigt verksam som jurist minst 75 % av sin tid.  För att erhålla titeln auktoriserad 

jurist krävs därutöver medlemskap i SJB, att medlemmen har juridik som huvudsaklig 

sysselsättning, minst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet som jurist, samt att sökanden föl-

jer SJBs etiska regler och för branschen tillämpliga lagar och förordningar.53 

SJB har en etisk nämnd som prövar disciplinärenden gällande sina medlemmar. Nämnden 

är densamma som den som prövar ärenden för titeln auktoriserad jurist, och består av tre 

ledamöter samt en suppleant. En av ledamöterna i nämnden är representant från SJBs sty-

relse. Övriga ledamöters funktion är inte uttryckt, och nämnden saknar sådana offentliga 

                                                 

50 En genomgång av SJBs hemsida – som dock inte är uppdaterad sedan 2010-09-14 om man ska döma av 

senaste nytt från styrelsen som publicerats – visar att antalet medlemmar endast är 34 stycken, varav flera 

representerar en och samma byrå.  

51 Citat från SJBs hemsida, ”Om SJB”, 2013-04-13, www.ssjb.se/ . 

52 SJBs stadgar, 7 § p.5. 

53 Ur SJBs ”Krav för auktorisation”. 

http://www.ssjb.se/
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ledamöter utsedda av regeringen, som advokatsamfundets disciplinnämnd har. Nämnden 

sammanträder två gånger per år, i mars och i oktober. Som disciplinärenden räknas brott 

mot organisationens stadgar eller etiska riktlinjer. Disciplinära påföljder för brott mot stad-

gar eller god juristsed, eller om medlem på annat sätt skadat organisationens anseende eller 

dess medlemmars intressen, utdöms enligt 9 § i stadgarna. Uteslutning är uttryckligen stad-

gat som en sådan påföljd, men enligt paragrafen kan även andra, icke specificerade, påfölj-

der bli aktuella. Vid en genomgång av kraven för auktorisation (se ovan) finner man att 

andra disciplinära påföljder kan vara erinran, varning samt upphävande av auktorisationen 

genom uteslutning ur SJB.  

Anmälan till SJBs styrelse kan göras av klient som är missnöjd med hur dennes jurist utfört 

sitt uppdrag. Styrelsen har även själv möjlighet att initiera ett disciplinärende, om den har 

fått kännedom om förhållanden som kan tyda på misskötsamhet.54 Ett annat medel för 

kontroll ges styrelsen genom möjligheten till stickprov hos föreningens medlemmar. Ett 

stickprov kan grundas på så kallade riskfaktorer, exempelvis en onormalt stor mängd åta-

ganden, eller att en medlem varit föremål för upprepade disciplinåtgärder.55 

Det finns ingen tillgänglig statistik över hur många, om ens några, avgöranden som avgjorts 

av SJBs disciplinnämnd. Inte heller finns några uppgifter om antalet anmälningar. SJB sak-

nar, motsvarande advokatsamfundets, vägledande uttalanden om god juristsed, och därmed 

kan inte heller några slutsatser dras om huruvida några, eller i sådant fall vilka, områden di-

sciplinnämnden har behandlat.  

3.3 EU 

3.3.1 Inledning 

Sedan den 1 januari 1995 är Sverige medlem i den Europeiska Unionen (EU). EU grundar 

sig på ett antal fördrag mellan medlemsstaterna, det senaste är Lissabonfördraget som 

trädde i kraft 1 december 2009. I dessa fördrag finns grunden till den EU-lagstiftning som i 

och med medlemskapet i EU blir gällande även nationellt. EU-rättens delar som berör lag-

stiftningen direkt är förordningar och direktiv. Därutöver finns beslut, rekommendationer 

                                                 

54 Media anges som ett exempel på varigenom sådan kännedom kan inhämtas. SJBs hemsida, 2013-04-15, 

”Auktorisationsnorm”, http://www.ssjb.se/files/norm.pdf . 

55 Ibid. 

http://www.ssjb.se/files/norm.pdf
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och yttranden. Förordningar är rättsakter som gäller omedelbart för medlemsländerna, dess 

medborgare och företag. Direktiv riktar sig till medlemsländerna, och anger vilka resultat 

lagstiftningen ska uppnå, och inom vilken tid, men medlemsländerna beslutar själva hur de 

uppnår målen. Beslut är bindande och riktar sig till medlemsländer, företag eller personer. 

De avser enskilda ärenden men bottnar i förordningar och direktiv. Rekommendationer är 

inte juridiskt bindande, och riktar sig till medlemsländerna. Slutligen finns yttranden, vilka 

inte är bindande och enbart talar om en institutions ståndpunkt i en fråga.56 

3.3.2 Ramverk för europeiska advokater 

1977 kom det första EU-direktivet som gäller advokater.57 Direktivet grundas på den fria 

rörligheten för tjänster som finns inom EU,58 och ger advokater rätt att tillfälligt tillhanda-

hålla sina tjänster i ett annat medlemsland. Direktivet syftar till att ”underlätta för advokater 

att effektivt utöva sin verksamhet i form av att tillhandahålla tjänster”.59 I direktivet ges in-

struktioner om hur en advokat får arbeta i andra medlemsländer, vilka villkor som får stäl-

las upp vid sådant arbete, samt under vilka regler en advokat lyder som utövar sitt yrke i ett 

annat medlemsland än sitt eget. Där klargörs även att det är det reglerna i det medlemsland 

advokaten verkar som ska tillämpas,60 samt att det är behörig myndighet i det landet som 

utövar tillsyn över advokaten och utdömer eventuella disciplinära påföljder.61 

Därefter kom ett direktiv om erkännande av examensbevis inom EU.62 Detta syftar till att 

integrera advokater i värdlandets advokatyrke, och inte att ändra värdlandets bestämmelser 

för yrket eller att utestänga advokater från ett annat medlemsland från dessa bestämmelser. 

                                                 

56 Art. 288 Romfördraget efter revidering. 

57 Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna 

sig av friheten att tillhandahålla tjänster. 

58 Artikel 49 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. 

59 Inledningen, direktiv 77/249/EEG. 

60 Art. 4.1, direktiv 77/249/EEG. 

61 Art. 7.2, direktiv 77/249/EEG. 

62 Rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av exa-

mensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier. 
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Nästa avgörande EU-direktiv för advokater handlar om etableringsfriheten, och kom 

1998.63 I detta direktiv ges advokater inom EU rätt att etablera sig i ett annat medlemsland, 

och utöva sin verksamhet under den yrkestitel han erhållit i sitt hemland.64 Kraven för detta 

är att advokaten blir registrerad/antagen hos det nationella advokatsamfundet.65 En advo-

kat som i ett värdland utövar verksamhet under sitt hemlands yrkestitel har att följa värd-

landets regler för yrket, likväl yrkesmässiga som etiska.66 Åtföljs inte värdlandets regler för 

yrket kan advokaten bli föremål för disciplinära följder enligt värdlandets regler.67 

År 2000 utfärdade EUs ministerråd en rekommendation, med avsikt att främja advokater-

nas rätt till fritt utövande av sina tjänster i syfte att stärka rättsstaten.68 I första artikeln 

anges att beslut gällande advokaters auktorisation bör tas av en oberoende myndighet, och 

sådana beslut bör övervakas av en oberoende och opartisk tillsynsutövare.69 I rekommen-

dationen uttrycks även att alla behövliga åtgärder ska tas för att försäkra en hög standard av 

juridisk skolning och moral.70 I tredje avsnittet av rekommendationen behandlas advokaters 

uppförande. I enlighet med detta ska nationella advokatsamfund formulera yrkesmässiga 

standarder och uppförandekoder, som åtföljs av sanktioner om de inte efterföljs.71 De di-

sciplinära åtgärderna behandlas närmare i rekommendationens femte avsnitt, där det även 

ställs upp villkor för respekt av de mänskliga rättigheterna och iakttagande av proportional-

itetsprincipen vid utdömandet av sanktioner.72 

                                                 

63 Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigva-

rande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls. 

64 Art. 2, direktiv 98/5/EEG. 

65 Art. 3, direktiv 98/5/EEG. 

66 Art. 6, direktiv 98/5/EEG. 

67 Art. 7, direktiv 98/5/EEG. 

68 Rådets rekommendation nr (2000)21. 

69 Art. 1.2, rekommendationen. 

70 Art. 2.2, rekommendationen. 

71 Art. 3.1 och 3.2, rekommendationen. 

72 Art. 5.3 och 5.4, rekommendationen. 
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3.3.3 Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) 

För att tillvarata advokaters intressen inom EU, och vara ett forum för samverkan mellan 

de olika medlemländernas nationella advokatsamfund, finns paraplyorganisationen The 

Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE).73 CCBE grundandes 1960, och är en 

internationell ideell organisation med säte i Belgien. Som namnet antyder är organisationen 

ämnad för advokater, och inte jurister i den svenska betydelsen. Den har 31 europeiska 

länder som medlemmar, och samarbetar med ytterligare elva länder som är potentiella med-

lemsländer. Tillsammans omfattar dessa cirka en miljon europeiska advokater.74 

CCBE är erkänt av både de nationella advokatsamfunden och av EU-institutionerna som 

ombud för det europeiska advokatyrket, och är länken mellan EU och de nationella advo-

katsamfunden. CCBE agerar som rådgivare i frågor som rör advokatyrket inom EU, och 

var involverade vid tillkomsten av nämnda direktiv ovan. Utöver dess rådgivande funktion, 

verkar CCBE för rättsstaten, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Speciellt 

fokus ligger på rätten till rättslig prövning, och skyddet för klienten genom respekt för ad-

vokatyrkets grundläggande värden.75  CCBE samarbetar även med advokatsamfund och or-

ganisationer utanför EU.76 Som under kapitel 4 redovisas, upprättar CCBE regler kring dess 

medlemmars yrkesutövning, vilka genom Sveriges advokatsamfunds medlemskap i organi-

sationen har betydelse för advokaters arbete i Sverige.  

CCBE har inget eget disciplinärt organ, men har upprättat ett grundläggande styrdokument 

för de nationella advokatsamfundens disciplinnämnder.77 Styrdokumentet, som kom 2007, 

grundar sig i mycket på rådets rekommendation nr. (2000)21, som ovan behandlats, men 

även på FNs principer för disciplinära åtgärder mot advokater.78 De fundamentala tankarna 

bakom disciplinära sanktioner är de gemensamma yrkesgrunder advokatsamfunden i olika 

länder har. Dessa gemensamma yrkesgrunder är väsentliga för upprätthållandet av rättvisa, 

                                                 

73 På svenska ”Rådet för de europeiska advokatsamfunden”. 

74 CCBEs hemsida, ”Introduction – About us”, http://www.ccbe.eu/index.php?id=375&L=0 ,  2013-05-04. 

75 CCBEs hemsida, ”Introduction – Objectives”. 

76 CCBEs hemsida, ”Introduction – About us”. 

77 CCBE Recommendations on Disciplinary Process for the Legal Profession. Se bilaga III. 

78 Se bilaga III. 

http://www.ccbe.eu/index.php?id=375&L=0
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exempelvis rättigheten till en rättvis juridisk prövning, och därför är det viktigt att dessa åt-

följs.79 

                                                 

79 Inledningen till CCBEs styrdokument för disciplinära sanktioner. Se även bilaga III. 
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4 Etiska riktlinjer 

4.1 Inledning 

Vad är etik? Det är en fråga som inte har ett självklart svar. Med etik menas ofta moral, hur 

vi förhåller oss till olika människor och situationer. Etik kan dock få en mer övergripande 

betydelse, den är en morallära, en reflektion över moralen.80 Även värderingar kan sägas 

vara en del av etiken, allmänna principer som är överordnade andra typer av regler.  Då ta-

las det ibland om metaetik. Exempel på sådana principer är rätten till liv, kroppslig integri-

tet, rätt till självbestämmande och skyldighet att hjälpa andra.81 Begreppet etik kopplas ofta 

ihop med en verksamhet, ett arbete. Då talas det om yrkesetik. Yrkesetiken är relativ, den 

kopplas till just den verksamhet den berör, och behöver inte vara lika konform som mora-

len.82 

När etik i arbetslivet diskuteras, är detta ofta initierat av en händelse som satt etiken i strål-

kastarljuset, som en vårdskandal, ett omhändertaget barn eller ett bidragsärende. Beklagligt 

nog, kan tyckas, eftersom många nog anser att etik borde vara ett centralt och naturligt in-

slag i allt arbetsutövande, och inte något som ska komma genom utbildning, seminarier el-

ler fastslagna dokument. Oavsett bakgrunden till etikdiskussionen brukar denna ändå för-

kroppsligas och fastslås i någon form av dokument som ska vara vägledande för arbetsutö-

vandet. Dessa dokument följer inga mallar, utan varje arbetsplats och organisation formule-

rar sitt eget passande dokument, utifrån behov, arbetsuppgifter och medarbetare. 

I juridisk verksamhet är en viss grad av etik nödvändig för att vi ska kunna kalla oss för ett 

rättssamhälle. Utan dessa krav skulle inte verksamheten ha någon legitimitet i samhället. 

Yrkesetiken inom juridiken syftar till att se till att det rättssystem som en gång skapades för 

att skydda den enskilde individen från övergrepp, inte självt gör sig skyldigt till just över-

grepp. Etiken ska även hindra utövare inom området att gynna sig själva på bekostnad av 

andra eller det allmänna.83 En del etiska krav är de samma för allt juristarbete inom dom-

                                                 

80 Leijonhufvud, s. 11 f. 

81 Wahlgren, artikel i Dagens Juridik, http://www.dagensjuridik.se/2012/02/juridik-och-etik , hämtad 2013-

05-03. 

82 Leijonhufvud, s. 11 f. 

83 Ibid. 

http://www.dagensjuridik.se/2012/02/juridik-och-etik
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stolsverksamheten och inom annan offentlig förvaltning. Som exempel finns kravet på re-

spekt för människors integritet och att uppgifter om dem inte sprids till obehöriga. Detta 

finns reglerat i bl.a. sekretesslagstiftningen. Sådana krav kan och, kanske även bör, förtydli-

gas genom icke lagstadgade etiska riktlinjer. Utöver de riktlinjer som är direkt riktade till 

advokater och jurister, kan det finnas ledning även i andra yrkeskårers anvisningar. Leijon-

hufvud för fram Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) och Pressens samarbetsnämnd 

som två bra exempel på sådana etiska riktlinjer.84 

Leijonhufvud menar i sin bok ”Etiken i juridiken” att etik förvisso funnits med juridikstu-

derande och andra utövare av lagen även tidigare, men att med den genomslagskraft media 

idag har, så har denna fråga aktualiserats på ett helt annat sätt. Kritik mot och debatt kring 

lagen och dess tillämpning kommer var man till del både snabbare och i större omfattning 

än vad som tidigare var fallet. Det kan vara svårare att få utrymme för tillrättalägganden 

och svar på kritik. Därför, menar Leijonhuvud, är det viktigt att etikdiskussionen tidigt 

finns med i juridikutbildningarna. Jurister kan tillföra mycket i samhällsdebatten, där de ge-

nom sin yrkeskunskap har både möjlighet att formulera och se till att etiska krav efterföljs. 

En förutsättning för att kunna göra detta är dock att juristerna själva har tänkt igenom vad 

etik innebär för yrkesområdet, och att det finns en vilja att leva upp till det.85 

Notarietjänstgöringen, menar Leijonhufvud, har inneburit en överföring av juristetik mellan 

äldre och yngre personer. Den har givit en unik möjlighet till inblick och absorberande av 

en kultur, som inte fått utrymme inom juridikstudierna. I takt med att juridikutbildningarna 

utvecklats och delvis förändrats, så är inte notarietjänstgöringen lika attraktiv längre. Många 

jurister väljer andra vägar ut i yrkeslivet, och därmed finns risken att den unika överföring-

en av nämnda kultur minskar. Detta ställer större krav på att det redan i juridikutbildning-

arna ges utrymme för etikfrågor, enligt Leijonhufvud.86 Med all rätt i denna mening, måste 

ändå Leijonhufvuds exempel om notarietjänstgöringens kunskapsöverföring kompletteras. 

Sådan kunskapsöverföring sker med all säkerhet även vid juristavdelningar hos olika myn-

digheter, såsom Skatteverket och Försäkringskassan, liksom vid juristbyråer där både äldre 

och mer erfarna jurister arbetar tillsammans med yngre och mer oerfarna jurister. Det finns 

                                                 

84 Leijonhufvud, s. 35 ff. 

85 Leijonhufvud, s. 9 f. 

86 Leijonhufvud, s. 10. 
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många fler arbetsplatser som skulle kunna exemplifiera den kunskapsöverföring Leijon-

hufvud tar upp. 

4.2 Etikens betydelse i rättstillämpningen 

Kopplingen mellan samhället, dess invånares åsikter och lagen har tidigare behandlats (se 

avsnitt 2.2). För att lagen ska resultera i ett etiskt godtagbart rättssystem krävs att lagen till-

lämpas på rätt sätt. Processrätten ställer upp krav på hur förundersökning och domstols-

prövning ska utföras, samt hur åklagare och försvarare ska arbeta. Detta syftar till att garan-

tera en etiskt riktig behandling i rättssystemet. Sådana krav ställs även internationellt genom 

FNs och Europarådets rättighetskonventioner, och visar hur viktigt det är med etik i rätts-

systemet (åtminstone, beträffande vissa länder, i teorin). 87 

Eftersom etiken har så stor betydelse i rättstillämpningen, finns sanktioner för brott mot 

förhållningsreglerna. De aktörer som sanktionerna kan riktas emot är åklagare, domare, po-

lis, försvarare och liknande andra ombud, och kriminalvårdspersonal. Sanktionerna kan 

vara både straffrättsliga och disciplinära. 

I det följande ges en redovisning av de etiska riktlinjer som finns för advokater och jurister. 

4.3 Etiska regler för advokater 

8 kapitlet i RB är grunden för den disciplinära tillsynen över advokater. Där stipuleras att 

advokatsamfundets styrelse har att ”tillse att advokat vid utförande av talan inför domstol och i sin 

övriga verksamhet fyller de plikter som åvilar honom”.88 För praktiserande advokater finns i Sveri-

ges advokatsamfunds ”Vägledande regler om god advokatsed” de etiska förhållningsregler 

som ska följas. Samfundet har en disciplinnämnd som prövar ärenden och i sina avgöran-

den klargör vad som är god advokatsed. Nämnden består av åtta advokater och tre av rege-

ringen utsedda ledamöter. Vidare finns även olika förhållningsregler för yrkesplikten i sam-

fundets stadgar. Sanktionerna för brott mot dessa riktlinjer består av erinran, varning – i 

vissa fall tillsammans med böter - och i yttersta fall uteslutning ur samfundet. Dessa påfölj-

der är reglerade i lag, 8 kap. 7 § RB. 

                                                 

87 Leijonhufvud, s. 35. 

88 8 kap. 6 § RB. 



 

 
27 

I det följande kommer några av de grundläggande etiska plikterna för advokater att redovi-

sas. I anslutning till den första, lojalitetsplikten, finns en utvikelse till det närliggande förhål-

landet jäv, och anledningen till denna utvikelse är de disciplinavgöranden i samband med 

boutredningar som finns. 

4.3.1 Lojalitetsplikten 

En advokats viktigaste plikt är den gentemot sin klient. I de vägledande reglerna om god 

advokatsed uttrycks i första punkten, andra stycket: ”En advokats främsta plikt är att visa trohet 

och lojalitet mot klienten.” 89 Innebörden är redan till ordalydelsen klar, men förtydligas genom 

att vidare förklara att advokatens uppgift är att tillvarata klientens intressen inom ramen för 

lag och rätt, samt därvid iaktta god advokatsed. Advokaten ska göra så mycket för sin klient 

som krävs för uppdraget, men utan att förlora sin integritet och professionalism. I de av 

advokatsamfundets antagna europeiska riktlinjerna för god advokatsed, förklaras i kom-

mentaren till advokatkårens kärnprinciper, princip (e) – lojalitet mot klienten – följande: 

”..måste han eller hon göra klart för klienten att advokaten inte kan kompromettera sina 

plikter mot domstol och rättsskipning för att göra en ohederlig framställning på klients 

vägnar.” 90 Detta syftar på balansen mellan lojalitetsplikten och de andra (etiska) plikter en 

advokat har. Lojalitetsplikten innebär även att advokaten ska ha sin egen klients bästa för 

ögonen, och inte ge motparten någon onödig hjälp (jmf nedan om förhållandet till mot-

part). 

En advokat som blir anlitad av två eller flera personer i samförstånd angående ett avtal dem 

emellan, är skyldig att vara lojal gentemot samtliga, liksom att tillvarata samtligas intressen. 

Han måste därvid vara absolut opartisk.91 Advokaten får inte obehörigen tillgodose någon 

av klienternas intresse till nackdel för denne eller övriga, och inte heller får han övergå till 

att företräda någon av klienterna mot de andra.92 Kanske något motsägelsefullt måste ad-

                                                 

89 Utdrag ur ”Vägledande regler om god advokatsed”, 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter. 

90 Ur ”Kommentar till stadgan om den europeiska advokatkårens kärnprinciper”, Princip e, hämtad från ad-

vokatsamfundets hemsida 2013-04-16, 

http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/Stadga_om_den_euro

peiska_advokatkarens_karnprinciper_med_kommentar.pdf . 

91 Wiklund, s. 202. 

92 Wiklund, s. 264. 

http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/Stadga_om_den_europeiska_advokatkarens_karnprinciper_med_kommentar.pdf
http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/Stadga_om_den_europeiska_advokatkarens_karnprinciper_med_kommentar.pdf
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vokaten dock för var och en förklara rättsläget, och, om det skulle krävas, påpeka ett sär-

skilt intresse för en av klienterna, även om detta intresse kan tala emot övriga klienters in-

tressen.93 För att undvika att förlora sin ”grupplojalitet” krävs att advokaten hela tiden ana-

lyserar om en av klienternas intresse står i så stark kontrast till övrigas, att ett eget juridiskt 

ombud skulle vara lämpligt. I så fall ska advokaten genast upplysa om detta. Det kan bli ak-

tuellt för advokaten att frånträda uppdraget, enligt punkt 3.2 i de vägledande reglerna om 

god advokatsed, på grund av uppkommen intressekonflikt.  

4.3.2 Jäv vid boutredningar 

En annan punkt i reglerna om god advokatsed, som inte faller direkt under lojalitetsplikten 

men i närheten, är jäv och berörs i några disciplinavgöranden beträffande boutredningar. 

Claes Peyron tar upp några av dessa i sin bok.94 I avgörandet 92/2005 hade en advokat ac-

cepterat ett uppdrag som boutredningsman i ett dödsbo, där det rådde starka motsättningar 

och där advokaten tidigare hade företrätt en dödsbodelägare mot en annan. Advokaten fick 

en erinran. Avgörandet 33/1999 visade att en advokat inte bör upprätta en tilläggsboupp-

teckning om han företräder en dödsbodelägare i tvist med en annan. Disciplinnämnden 

gjorde ett uttalande i det fallet. Däremot visar båda fallen 35/1995 och 46/2008 att advokat 

kan vara boutredningsman i ett dödsbo, där han tidigare företrätt en dödsbodelägare i ett 

annat ärende som inte riktat sig mot någon annan av dödsbodelägarna. Enligt Peyron måste 

regeln vara att en advokat kan vara boutredningsman i ett dödsbo, så länge denne inte varit 

företrädare för en av dödsbodelägarna i ärende mot en annan av dödsbodelägarna, även om 

det tidigare ärendet inte berör själva dödsboet.95 

4.3.3 Upplysningsplikten och förhållandet till motpart 

Punkt 5.4 ”Vilseledande uppgifter” i de vägledande reglerna om god advokatsed behandlar 

hur advokaten ska uppträda mot motpart. Där framhålls att advokaten inte får komma med 

oriktiga påståenden om en rättsregel eller faktiska förhållanden. En advokat får inte vilse-

leda en motpart. I kommentaren förklaras att regeln tar sikte på vad en advokat vet, men 

                                                 

93 Wiklund, s. 202. 

94 Peyron, s. 107. I avsaknad av möjlighet att själv ta del av berörda ärenden, med undantag av 30/2002 och 

160/1993, har jag använt mig av de ärendebeskrivningar Peyron gjort i sin bok. 

95 Ibid. 
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inte vad han borde veta. Dock får en advokat förutsättas ha viss kännedom om aktuella 

rättsregler och dess betydelse, och har han då framfört något direkt felaktigt kan han ha 

brutit mot denna regel.96   

Baserat på genomgången av avgöranden från advokatsamfundets disciplinnämnd, menar 

Peyron att advokater har en plikt att upplysa sina klienter om sådana regler dessa bör känna 

till.97 Mot bakgrund av avgörandena i 81/2005 och 30/2002 menar Peyron att en advokats 

upplysningsplikt mot motpart inte sträcker sig så långt att den riskerar att kollidera med lo-

jalitetsplikten mot klienten. Peyron framför även en alternativ tolkning av avgörandena, 

nämligen att genom att upplysa tredje man om hur denne kunde agera ådrog sig advokaten 

ansvar för att informationen blev fullständig.98 Holger Wiklund, författaren till det standar-

verk inom advokatetik som trots sin ålder fortfarande får anses gällande i många avseen-

den, har samma inställning. Han menar att om en advokat upplyser en motpart om ett 

rättsligt förhållande, så har motparten ingen rätt att utgå från att advokatens bedömning av 

rättsläget är materiellt riktig (advokaten har ju sin klients intressen för ögonen), dock ska en 

fråga från motpart om en viss rättsregel är tillämplig besvaras korrekt.99  

Relationen till motpart regleras även i punkt 5.5 ”Om motparten saknar ombud eller bi-

träde”. Advokaten ska till en viss gräns även ta tillvara motpartens intressen. Var denna 

gräns går är oklart, och enligt Wiklund får troligen denna gräns bedömas från fall till fall, 

beroende på omständigheterna.100 Kommentaren till de vägledande reglerna om god advo-

katsed ger samma vägledning, och exemplifierar att en sådan omständighet kan vara vem 

motparten är. En tumregel för advokatens plikt att råda motparten att söka eget juridiskt 

ombud, enligt regeln i 5.5.1, är när det är uppenbart att motparten inte själv kan ta tillvara 

sina egna intressen. Enligt samma punkt ska advokaten även upplysa motparten om att det 

inte ingår i advokatens uppgifter att tillvarata motpartens intressen, detta för att ytterligare 

mana motparten till att söka eget ombud. 

                                                 

96 Kommentaren till ”Vägledande regler om god advokatsed”, punkt 5.4. 

97 Peyron, s. 78. 

98 Peyron, s. 147. 

99 Wiklund, s. 460. 

100 Wiklund, s. 471. 
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Wiklund uttrycker en advokats förhållningsregler på ett talande sätt: ”..klientens berättigade 

intressen är advokaten skyldig att främja; motpartens är han skyldig att inte kränka.” 101  

Advokaten verkar ha ett större ansvar än annars för motpartens intressen då denne saknar 

ombud.102 Även om denna gräns är, som tidigare påpekats, flytande, finns några disciplin-

nämndsavgöranden från senare tid, som visar på hur långt skyldigheten inte sträcker sig. I 

30/2002 fastslog nämnden att en advokat inte är skyldig att fästa motpartens uppmärksam-

het på att en indexklausul blev ogiltig på grund av för kort hyrestid, vid upprättandet av ett 

tilläggsavtal för hyreskontrakt som advokaten medverkade till. I 160/1993, där en advokat 

som anlitats av sonen till den avlidne för bouppteckning, sände den avlidnes testamente till 

en god man för underåriga med begäran om godkännande, utan att advokaten upplyste om 

laglottsreglerna, fick advokaten en erinran. I praktiken innebar godkännandet att syskon 

och syskonbarn blev utan del i kvarlåtenskapen, vilken då i sin helhet tillföll sonen. Peyron 

menar att den omständigheten att advokaten begärde godkännande, eller faktumet att 

denne hade hand om bouppteckningen, var avgörande faktorer för erinran. Om advokaten 

enbart delgivit testamentet, anför Peyron, hade han troligen inte haft någon upplysnings-

plikt om rättsverkningarna.103 Wiklund tar upp det hypotetiska fallet med en advokat som 

bistår en testamentstagare i bevakning och delgivning av ett testamente. Där, menar 

Wiklund, har inte advokaten någon skyldighet att upplysa motparten om hur denne ska 

agera för att klandra testamentet.104 

4.3.4 Sanningsplikten 

En advokat ska både tala och skriva sant, han har en sanningsplikt. Denna är i förhållande 

till en klient både negativ och positiv. Med negativ sanningsplikt menas att det råder förbud 

                                                 

101 Wiklund, s. 459. 

102 Wiklund hänvisar i detta till äldre disciplinavgöranden från advokatsamfundet, bl.a. TSA 1968 s. 59, TSA 

1962 s. 13 (minoritetens åsikt i beslutet), TSA 1960 s. 57 samt TSA 1951 s. 12, vilka tyvärr inte har varit 

möjliga att få fram för författarens egen analys. 

103 Peyron, s. 146. 

104 Wiklund, s. 480. 
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mot att lämna klienten oriktiga uppgifter, och positiv sanningsplikt innebär att advokaten 

ska delge klienten allt som advokaten inser är av vikt för klienten.105  

Även i förhållande till motpart har advokaten en sanningsplikt, uttryckt i punkt 5.4 VGA: 

 ”En advokat får inte vilseleda motparten genom att om faktiskt förhållande eller innehållet i rättsregel 

lämna uppgift som advokaten vet är oriktig.” En liknande bestämmelse finns i de europeiska rikt-

linjerna för god advokatsed, där det stadgas att: ”En advokat får aldrig medvetet lämna falska el-

ler vilseledande upplysningar till domstol, och en advokat får inte heller någonsin ljuga för tredje man i sin 

yrkesverksamhet.” 106 Enligt Peyron finns dock gentemot motpart ingen positiv sannings-

plikt,107 innebärandes att advokaten förvisso inte får fara med osanning om rättsregler eller 

faktiska förhållanden, men är inte skyldig – som är förhållandet gentemot sin klient – att 

upplysa om faktorer som kan vara till gagn för motparten.  

4.4 Etiska regler för jurister 

Ovan har de etiska spelreglerna för advokater behandlats, men vad gäller för de yrkesutö-

vare av juridik som inte är medlemmar i advokatsamfundet? Klart är att det inte på långa 

vägar finns lika långtgående etiska regler för dessa, som för advokater. I brist på lagstad-

gade regler, eller som för advokater etiska regler från ett lagstadgat samfund, torde jurister 

söka etisk vägledning på delvis andra håll. En sådan källa kan vara SJBs etiska regler, och 

därför kommer dessa här att redovisas. 

SJBs etiska regler är tydligt influerade av VGA, både till upplägg och till innehåll. Detta är 

möjligen en följd av att SJB bildades 1995, och alltså är en ung förening, där tiden ännu inte 

medfört ett helt eget ställningstagande kring etik. Det kan även förhålla sig så, att jurister 

anser sig i sin verksamhet likna advokater så mycket, att de etiska riktlinjer som gäller för 

advokater även känns självklara för jurister. 

                                                 

105 Peyron, s. 161. 

106 Ur ”Kommentar till stadgan om den europeiska advokatkårens kärnprinciper”, Princip i, hämtad från ad-

vokatsamfundets hemsida 2013-04-16, 

http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/Stadga_om_den_euro

peiska_advokatkarens_karnprinciper_med_kommentar.pdf .  

107 Peyron, s. 162. 

http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/Stadga_om_den_europeiska_advokatkarens_karnprinciper_med_kommentar.pdf
http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/Stadga_om_den_europeiska_advokatkarens_karnprinciper_med_kommentar.pdf
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4.4.1 Juristens plikter gentemot sin klient 

I 1 § av SJBs etiska regler stadgas en jurists främsta plikt, nämligen att tillvarata sin klients 

intressen. Detta ska ske på bästa sätt inom ramen för lag och god yrkesetik, samt efter bästa 

förmåga.  

Vidare ställs krav på att juristens uppträdande ska vara sakligt och korrekt, 2 §. Detta kom-

pletteras i 17 §, där det uttrycks att juridiska råd ska vara baserade på erforderlig undersök-

ning av gällande rätt.  

Krav på tystnadsplikt ställs upp i 14 §, som inte bara tar sikte på juristen utan även dennes 

anställda. Tystnadsplikten gäller för allt det juristen anförtrotts i sin verksamhet, eller som 

han därigenom erfarit. Undantag från tystnadsplikten gäller enbart då detta föreskrivs i lag, 

eller då vederbörligt samtycke lämnas. 

4.4.2 Förhållandet till motpart 

Motpart får inte av juristen tvingas till något som främjar klientens intresse.108 Som sådant 

tvång räknas hot om, eller otillbörlig anmälan till polis, åklagarmyndighet eller annan myn-

dighet. Skandalisering av motpart i press eller utomstående, eller hot därom, är förbjudet 

enligt samma paragraf. Även andra åtgärder som är ägnade att kränka motparten är för-

bjudna.109 

Liksom advokatsamfundets etiska riktlinjer ställer SJB krav på att juristen inte vilseleder 

motparten genom att medvetet lämna oriktiga uppgifter. Detta uttrycks i 35 §. Om motpar-

ten saknar eget ombud ställs högre krav på juristens förhållningssätt och han åläggs att 

klargöra för motparten att dennes intressen inte är föremål för juristens omsorg, samt att 

råda motparten att anlita eget ombud.110 

4.4.3 Förhållandet till domstol och andra myndigheter  

I 38 § behandlas juristens förhållande till domstol, och uttrycks enligt följande: ” Såsom om-

bud eller biträde i rättegång är medlem skyldig att i allt iakttaga vad gällande rätt rörande processen före-

                                                 

108 SJBs Etiska regler, 31 § 

109 34 § 

110 36 § 
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skriver. Medlem är skyldig att ordentligt sätta sig in i saken och bedriva ärendet med omsorg och skynd-

samhet som god rättsskipning kräver. Förelägganden och förfrågningar från rätten skall efterkommas utan 

dröjsmål. Uppstår hinder för inställelse eller dylikt skall rätten skyndsamt underrättas, likaså gäller om 

medlems uppdrag som ombud eller biträde upphör.” Den första meningen i paragrafen kan tyckas 

så självklar att den inte borde behöva uttryckas – det som är skrivet i lag måste åtföljas och 

kan inte undvikas med stöd av några yrkesetiska riktlinjer. Anledningen till att meningen 

ändå finns med torde, enligt min åsikt, därför vara disciplinär – det ger SJBs disciplinnämnd 

en grund för utdömande av påföljd vid brott mot regeln. 

41 § uttrycker att vad som i 38 § stadgas, i tillämpliga delar även gäller i förhållande till an-

nan myndighet. 

4.5 Etiska riktlinjer för advokater inom EU 

CCBE har upprättat ”Regler om god advokatsed inom Europeiska unionen” (i fortsätt-

ningen kallat Uppförandekoden), vars första upplaga kom 1988, och som sedan dess ge-

nomgått förändringar tre gånger, senast 2006.111 Uppförandekoden är bindande för alla ad-

vokater i de medlemsländer där det nationella advokatsamfundet har antagit koden.112 I 

Sverige antogs Uppförandekoden av advokatsamfundet år 2008. Reglernas syfte är att defi-

niera gemensamma regler för advokaters gränsöverskridande yrkesutövning inom EU.113  

Uppförandekoden liknar i mycket de regler om god advokatsed som finns i Sverige. Den 

omfattar ett antal allmänna principer, såsom oberoende, tystnadsplikt och klientens in-

tresse. Ett jämförande exempel (jmf ovan under 4.3.1, Lojalitetsplikten, se även bilaga I) är 

artikel 2.7 om klientens intresse, som lyder: 

” Med iakttagande av samtliga rättsregler och regler om god advokatsed skall advokat alltid agera i sin 

klients intresse och skall ge detta intresse företräde framför sina egna intressen eller intressena hos övriga le-

damöter av advokatkåren.”  

                                                 

111 Regler om god advokatsed inom Europeiska unionen, s. 2. 

112 Art. 1.2.1 samt 1.3.2 Uppförandekoden. 

113 Art. 1.3.1 Uppförandekoden. 
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Uppförandekoden går även djupare in på områden som förhållandet till klienter och förhål-

landet till domstol.114 En skillnad gentemot de svenska reglerna är dock att förhållandet till 

motpart inte är reglerat. Det närmsta Uppförandekoden kommer förhållandet till motpart 

är regleringen i artikel 3.2, Intressekonflikt, där det stadgas att advokat inte får ge rådgiv-

ning till eller företräda två eller flera klienter i samma ärende, som har motstridiga intres-

sen.115 När en intressekonflikt uppstår har advokaten skyldighet att frånträda uppdraget 

från båda klienterna, liksom när det finns risk för brott mot tystnadsplikten eller hotat obe-

roende.116 

Sammanfattningsvis kan sägas om de regler som finns för advokater inom EU, att de med-

vetet syftar till att harmonisera med de nationella etik- och yrkesreglerna, men inte är lika 

preciserade som dessa. Icke desto mindre spelar de en viktig roll såsom tvingande för de 

advokater vars medlemsländer antagit reglerna. 

4.6 Intervju med praktiserande jurist 

I detta avsnitt illustreras hur en praktiserande jurist, som alltså inte är medlem av advokat-

samfundet, arbetar med etikfrågor. Den jurist som är intervjuad heter Mari Jakobsson, är 

jur. kand., och hon driver sedan några år tillbaka Swedbank Juristbyrå i Norrköping och 

Linköping. Det är en juristbyrå som arbetar under Swedbanks varumärke, men är en fran-

chiseverksamhet. Verksamheten är inriktad på privaträtt, och då främst familjerätt. Vanliga 

uppdrag är upprättande av bouppteckning, testamente, samboavtal, gåvobrev och bodel-

ning. Huvudsakligen är det Swedbanks kunder som är klienter, men byrån är även öppen 

för andra, icke-Swedbankkunder. Juristbyrån i Norrköping/Linköping består, förutom Mari 

som både är ägare och arbetar aktivt, av ytterligare två jurister. Intervjun genomfördes via 

mail och Mari fick svara på följande intervjufrågor:117 

- Är etiska överväganden vanliga i arbetet som jurist? 

- Var finner du ledning i etiska dilemman? 

                                                 

114 Avsnitt 3 och 4, Uppförandekoden. 

115 Art. 3.2.1, Uppförandekoden. 

116 Art. 3.2.2, Uppförandekoden. 

117 Författaren erhöll svarsmailet 2013-04-18. 
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- Är advokatsamfundets etiska riktlinjer av betydelse för dig som jurist? I så fall: på vilket 

sätt? 

- Har du som jurist någon kontakt eller något utbyte med andra jurister i branschen (ej kol-

legor på samma firma), där ni diskuterar etiska frågor i ert arbete? 

- Har du hört talas om SJB (Sammanslutningen Sveriges Juridiska Byråer)? 

Mari svarade som följande:118 

- ”Etiska överväganden är mycket vanliga i mitt arbete. Det jag oftast ställs inför är i dödsbon där man 

kan känna sig osäker på om det är jag, i egenskap av opartisk bouppteckningsförrättare, som skall upp-

lysa den efterlevande maken om att han/hon har rätt att begära den s.k. 12 2:an, d.v.s. att han/hon begär 

att som sin andel i den stundande bodelningen få behålla sitt giftorättsgods. Är det min uppgift att upplysa 

om detta eller kommer särkullbarnen uppfatta mig som partisk till fördel för maken? 

Är det jag som opartisk bouppteckningsförrättare som exempelvis skall upplysa syskonen om att en tidi-

gare gåva från föräldern är att anse som förskott å arv om inte frågan kommer från dödsbodelägarna 

själva?  Skall jag upplysa om det förstärkta laglottsskyddet enl. ÄB 7:4? 

I en bodelningssituation mellan sambor kan jag ibland brottas med huruvida jag skall upplysa ett ”över-

ens” par om att den ena faktiskt har rätt att få skuldtäckning ur samboegendomen för sina övriga skulder. 

De är ju överens när de kommer till mig och vill egentligen bara ha min hjälp att upprätta handlingarna 

för lån och lagfart. Det finns många fler exempel som man brottas med nästan varje dag faktiskt.” 

- ”Jag finner ledning av äldre erfarna jurister (som t.ex. Owe Karlström)119 och jag letar efter praxis i rätts-

fall m.m.” 

- ”Jag tar inte så värst mycket fasta på advokatsamfundets riktlinjer faktiskt. Jag lyder ju inte under dem. 

Men, det har hänt att jag letar bland riktlinjerna om jag blir osäker.” 

- ”Jag har mycket kontakt och utbyte med vissa jurister på orten. Exempelvis Dennies Moberg på Fonus 

Öst (chefsjurist) som jag ofta äter lunch tillsammans med. Jag har också god kontakt med Sten Bergström 

                                                 

118 Författaren har tagit sig friheten att i första citatet/svaret göra en del smärre formaliajusteringar, såsom 

styckeavdelning och punkter i förkortningen dvs. 

119 Tidigare ägare av Juristbyrån Norrköping, och den Mari Jakobsson efterträdde och köpte företaget av, för-

fattarens anm. 
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på Grant Thornton. Jag brukar höra med dem hur de gör i olika fall. Sedan har jag såklart mycket hjälp 

av Owe Karlström som jag fortfarande pratar med nästan varje dag.” 

- ”Jag har aldrig hört talas om SJB.” 

Som intervjun visar är etiska dilemman dagligen förekommande hos den praktiserande ju-

risten. De uppstår både kring rena sakfrågor och vid mer övergripande situationer. I avsak-

naden av ett klart regelverk kring dessa frågor, återstår för juristen att vända sig till andra 

kollegor, säkerligen inom den egna firman men även hos konkurrenter. Genom att stämma 

av med dessa hur de agerar i olika situationer, finner juristen vägledning och svar för sitt 

egna handlande. I detta avseende torde konkurrentförhållandet inte ha någon större bety-

delse. Att juristkåren upprätthåller en viss etisk nivå ligger i allas intresse, och för att uppnå 

detta måste nog även gränsöverskridande diskussioner till.  

Även kontakten med äldre generationers jurister verkar vara av vikt. Hos dessa hämtas led-

ning i både juridiska och etiska dilemman. Här sker en kunskapsöverföring mellan generat-

ioner, och ett utbyte av erfarenheter. I brist på mer kodifierade regler för juristers yrkesutö-

vande, kan detta utbyte möjligen betraktas som praxis. 
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5 Juristens opartiskhet kontra etiska plikt, en analys 

Vad som ovan under kapitel 4 har behandlats om juristers etiska plikter är de formella krav 

som finns i form av lag, praxis och riktlinjer. Som tidigare framhållits (se uppsatsens meto-

davsnitt) saknas dock en större lagreglering inom detta område. Därför får doktrin och öv-

riga källor tillmätas större betydelse än annars brukligt. Att utröna var gränsen går mellan 

opartiskhet och etisk plikt blir därmed en balansgång mellan gällande rätt och mer allmänna 

principer om etik, moral och rättvisa. 

Om vi i första hand ser till de lagar som finns, är dessa riktade till advokater. Redan här 

uppstår en problematik om dess betydelse för jurister som inte är advokater. Då lagen inte 

adresserar andra jurister än advokater, är inte heller dessa jurister bundna av den. Vilka 

följder detta kan ha, återkommer jag till senare i detta kapitel. Nedan kommer till att börja 

med advokaters skyldigheter och etiska plikter behandlas. 

Grunden för advokaters arbete, och tillsynen däröver, finns i 8 kapitlet RB. Där fastställs 

att advokat är en titel på någon som är upptagen i det advokatsamfund som ska finnas i ri-

ket.120 Tillsynen över advokater utövas av advokatsamfundet.121 En advokat måste följa de 

stadgar för advokatsamfundet som regeringen fastställer, samt samfundets regler om god 

advokatsed. Samfundet har rätt att i en disciplinnämnd utdöma sanktioner mot en advokat 

som inte följer vad som åligger honom.122 Genom Sveriges medlemskap i EU finns även 

tvingande regler i form av direktiv riktade till medlemstaterna, som påverkar advokater. 

Dessa rör bl.a. advokaters rätt till fri rörlighet för tjänster och etableringsfrihet. Det finns 

även ett internationellt advokatsamfund, CCBE, som verkar inom EU för advokaters yr-

kesutövande. CCBE har även de uppförandekoder för dess medlemsstaters advokater, vilka 

när de väl är antagna av ett nationellt advokatsamfund är tvingande för dess yrkesutövare. 

Som medlem i CCBE, och genom antagandet av dess uppförandekod, har Sveriges advo-

katsamfund anammat dessa regler. Reglerna berör områden som advokaters plikter och yr-

kets mål för rättsstatens försvar. 

                                                 

120 8 kap. 1 § RB. 

121 8 kap. 6 § RB. 

122 8 kap. 6 och 7 §§ RB. 
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En advokats främsta plikt är den gentemot sin klient. Klientens intressen ska tillvaratas så 

långt det är möjligt inom ramen för lag och rätt, och med iakttagande av god advokatsed. 

Det finns inom god advokatsed några viktiga plikter som kan kopplas ihop med etiska för-

pliktelser, såsom lojalitetsplikten, upplysningsplikten och sanningsplikten. Lojalitetsplikten 

gäller gentemot advokatens klient, och poängterar att det är mot denne advokaten ska vara 

lojal, och tillvarata dennes intressen på bästa sätt, utan att för den skull inkräkta på gällande 

lag eller förlora sin integritet och professionalism. Lojalitetsplikten innebär också att advo-

katen inte ska ge motparten onödig hjälp. Upplysningsplikten och förbudet mot att lämna 

vilseledande uppgifter handlar om att advokaten är skyldig att upplysa sina klienter om såd-

ana regler dessa bör känna till. Till en viss gräns gäller upplysningsplikten även mot mot-

part, dock är gränsen något flytande och beroende av omständigheter i varje enskilt fall. En 

sådan omständighet är exempelvis vem motparten är, och om motparten saknar eget juri-

diskt ombud. I avsaknaden av eget ombud för motparten kan advokatens upplysningsplikt 

gentemot denne sträcka sig längre än annars. Om motparten frågar om en viss rättsregel är 

tillämplig i det aktuella fallet har en advokat skyldighet att svara sanningsenligt (även om ett 

sanningsenligt svar kan vara att advokaten inte kan bedöma just detta), och inte komma 

med vilseledande uppgifter. En advokat får inte ljuga, vare sig för sin klient eller för mot-

part, vilket sanningsplikten kräver. Advokaten ska, när det är uppenbart att behovet finns, 

uppmana motparten att anlita ett eget juridiskt ombud för att tillvarata motpartens intres-

sen. 

Mot bakgrund av dessa plikter, återstår bedömningen av hur en advokat ska förhålla sig i 

sitt dagliga arbete, i de olika situationer som uppstår. Det är inte ofta detta behandlas speci-

fikt i doktrinen, och därför är Telemans utvikning, om än en begränsad sådan, intressant. 123 

Den utgår från en bodelningsförrättares arbete. En bodelningsförrättare utses av rätten ef-

ter ansökan av make.124 Hos ett dödsbo som har ställts under förvaltning av en boutred-

ningsman, är, enligt samma lagrum, denne utan särskilt förordnande bodelningsförrättare, 

om inte någon annan har förordnats till detta. Bodelningsförrättarens uppgift är att få till en 

fördelning och upplösning av makarnas gemensamma ekonomi. Han ska försöka förlika 

makarna, och få till ett resultat som är rättvist. Eftersom en bodelning kan innebära pro-

blem som är både förmögenhetsrättsliga och skatterättsliga, behöver parterna vägledning. I 

                                                 

123 Teleman, s. 277 ff. 

124 ÄktB 17 kap. 1 §. 
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detta behöver bodelningsförrättaren ställa frågor till parterna, samt göra dem uppmärk-

samma på vissa relevanta omständigheter.125 Teleman konstaterar härvid att bodelningsför-

rättarens uppgift är komplicerad, och det kan vara svårt att inte uppfattas som partisk av 

någon make. Därför bör en bodelningsförrättare inte ”lägga orden i mun på en part”,126 

men för båda parter förklara vilka de viktigaste reglerna är kring bodelning. Bodelningsför-

rättaren bör även rekommendera en part att anlita ett eget sakkunnigt ombud, om det är 

uppenbart att det behövs.127 

Teleman sammanfattar här problematiken kring opartiskhet och etisk plikt. Han drar en 

slutsats utifrån, vad det verkar – i avsaknad av hänvisning till några uppförandekoder -, 

egna etiska och moraliska överväganden. Troligen fungerar advokater och jurister på ett 

liknande sätt, dock med skillnaden att advokater har olika uppställda regler att förhålla sig 

till.  

Situationer där en advokats (och jurists) opartiskhet och etiska förpliktelser sätts på prov 

har ovan (i kapitel 2) belysts genom ett urval familjerättsliga skyddsregler, med tonvikt på 

sådana som kan bli tillämpliga i en bodelning. Dessa skyddsregler kan i sin tur delas in i 

skydds- och garantiregler, med skillnaden att de förra syftar till att undanta viss egendom 

från bodelningen ur ett skydds- och rättviseintresse, och de senare garanterar en viss mini-

minivå av levnadsstandard för make eller sambo vid bodelning. Beträffande den första ka-

tegorin skyddsregler är det klart att dessa måste åberopas av part för att bli tillämpliga. Vad 

det gäller den andra kategorin, de så kallade garantireglerna, råder det mer tveksamhet kring 

huruvida de måste åberopas eller inte för sin tillämpning.  

Formkrav för skyddsreglernas tillämpning är enligt min mening av betydelse vid en advo-

kats balansgång mellan opartiskhet och etisk plikt. Om en regel ska tillämpas villkorslöst, 

utan åberopande, ska advokaten naturligtvis ta hänsyn till det, utan att behöva göra några 

avväganden om opartiskhet. Tillämpningen är då ett krav, som advokaten i sitt yrkesutö-

vande av gällande rätt måste följa. En annan sak är att advokaten upplyser parterna om re-

geln, och dess konsekvenser. Om det å andra sidan krävs åberopande av en rättsregel för 

dess tillämpning, då blir saken annorlunda för den opartiske advokaten. För att en part ska 

                                                 

125 Teleman, s. 278. 

126 Teleman, s. 279. 

127 Ibid. 
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kunna åberopa en sådan regel krävs till att börja med kännedom om den, och vidare kun-

skap om hur parten ska göra för att åberopa regeln. Om parten inte redan besitter kun-

skapen måste advokaten avgöra om han i detta läge ska upplysa parten om rättsregeln, möj-

ligheten till dess tillämpning och hur ett åberopande i så fall går till. För att utröna hur ad-

vokaten ska förhålla sig till denna problematik kommer vidare en analys mot bakgrund av 

några av de familjerättsliga skyddsreglerna att företas. Normfallet i analysen är det som be-

skrevs i uppsatsens inledning, nämligen en bodelning (och påföljande bouppteckning) med 

anledning av makes död, där det finns en efterlevande make samt särkullbarn, med motstå-

ende intressen i boet. Dessa parter anlitar gemensamt ett oberoende ombud för upprät-

tande av bodelning och bouppteckning. 

10 kap. 2 § ÄB ger rätt för make att vid bodelning undanta personliga ägodelar och presen-

ter. Denna rätt gäller vid bodelning med anledning av makes dödsfall dock enbart efterle-

vande make. Eftersom arvingar och universella testamentstagare inte kan åberopa denna 

rätt, finns risken att de vid bodelningsförfarandet upplever detta som en orättvisa. Möjlig-

heten i 12 kap. 2 § ÄktB till begränsning av det giftorättsgods som ska ingå vid en bodel-

ning gäller likaså den enbart för efterlevande make, vid bodelning i samband med makes 

dödsfall. Samma orättvisa kan upplevas här av arvingar och universella testamentstagare. 

De båda garantireglerna om efterlevande makes och sambos rätt till ett visst minimibelopp 

ur kvarlåtenskapen respektive boet, basbeloppsregeln och lilla basbeloppsregeln (3 kap. 1 § 

2st ÄB respektive 18 § 2st SamboL), kan i än högre grad inkräkta på arvingars och testa-

mentstagares rättigheter och intressen. Här är risken för att advokaten ska uppfattas som 

partisk troligen än större. 

Om den efterlevande maken inte har kunskap om de rättigheter som ovan nämnts, måste 

advokaten som oberoende ska upprätta bodelning och bouppteckning avgöra om han ska 

upplysa den efterlevande maken om dessa rättigheter. I enlighet med lojalitetsplikten ska 

advokaten vara lojal med sin klient, vilket i denna situation kan sägas antingen vara ingen-

dera av efterlevande make eller arvingar, eller båda parter som grupp. Oavsett vilket ska lo-

jaliteten vägas jämt mellan parterna. Enligt vad som framförts i doktrinen128 är en advokat 

som blir anlitad av två eller flera personer i samförstånd skyldig att tillvarata samtligas in-

tressen, och denna skyldighet sträcker sig så långt att han ska förklara rättsläget för var och 

en, samt påpeka sådant av särskilt intresse för klienterna, även om det kan tala emot övriga 

                                                 

128 Wiklund, se avsnitt 4.3.1. 
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klienters intressen. Detta talar starkt för att advokaten ska upplysa efterlevande make om 

dennes rättigheter, även om övriga arvingar har ett motstående intresse. 

Advokatens upplysningsplikt kan i detta läge också sägas väga jämt mellan parterna, men 

mot bakgrund av ett avgörande i advokatsamfundets disciplinnämnd,129 skulle upplysnings-

plikten kunna innebära att advokaten ska upplysa den efterlevande maken om dennes rät-

tighet, samt hur denne ska framföra sitt yrkande. Fallet handlade dock om testamente, där 

advokaten dessutom begärde godkännande av detta, och därför kan en viss försiktighet 

vara påkallad i fallets tillämplighet för bodelningsärende där det inte är fråga om testa-

mente. 

Slutligen måste advokaten ta hänsyn till sin sanningsplikt. Denna plikt ter sig lite olika be-

roende på om den riktar sig till klient eller motpart, då den har två dimensioner; en positiv 

och en negativ.130 Den negativa sanningsplikten innebär att advokaten inte får fara med 

osanning om ett rättsläge, och denna dimension är aktuell i förhållandet till motpart. Att 

inte upplysa om en rättsregels förekomst kan dock knappast innebära att advokaten far 

med osanning, och därför inte vara ett brott mot sanningsplikten. Den positiva dimension-

en av sanningsplikten riktar sig mot klient, och innebär att advokaten ska delge klienten allt 

som är av vikt för denna. I klientperspektivet råder det ingen tvekan om att advokaten 

skulle ha en plikt att upplysa om en rättsregels förekomst och tillämplighet. Eftersom ad-

vokaten i detta läge inte är ombud för en av parterna, utan oberoende ska upprätta en bo-

delning och bouppteckning, ligger det, enligt mig, närmare tillhands att se advokaten i ett 

klientförhållande än i ett motpartsförhållande, och därför borde den positiva sanningsplik-

ten vara vägledande för advokatens handlande. 

Eftersom de nationella reglerna för god advokatsed harmoniserar med EU-lagstiftningen, 

finns inga andra lösningar på upprätthållandet av opartiskhet och etikproblematiken inom 

EU-rätten. Den uppförandekod som CCBE utfärdat stämmer väl överens med VGA, och 

är till sin natur mer övergripande hållen, med syfte att låta de nationella advokatsamfunden 

mer i detalj reglera god advokatsed. Detta är, som tidigare i uppsatsen berörts, en något 

ovanlig ordning, då det inte är så mycket nationell lag som styr, utan i stor utsträckning ad-

vokatsamfundens egna stadgar och uppförandekoder. Samtidigt kan denna ordning vara en 

                                                 

129 Nr 160/1993, se ovan under 4.3.2. 

130 Peyron, se ovan avsnitt 4.3.3. 
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trygghet för advokaten i sitt yrkesutövande, då denne i princip bara behöver vända sig till 

den nationella regleringen för att finna vägledning i de situationer som uppstår i hans ar-

bete. 

Eftersom en advokats oberoende och undvikande av intressekonflikt är två av kärnvärdena 

för yrkeskåren, både enligt nationella regler (VGA) och CCBEs regler, är dessa extra viktiga 

att värna, och bör sättas i främsta rummet i en advokats yrkesutövning. Vid risk för att 

uppfattas som opartisk bör därför den bästa, och för advokaten tryggaste, lösningen vara – 

då tillräcklig ledning inte står att finna i lojalitets- upplysnings- eller sanningsplikten, och 

inte heller i några andra uppföranderegler – att råda parterna att anlita egna juridiska om-

bud, som kan tillvarata deras intressen. Denna lösning är lika tillämplig för jurister som inte 

är advokater. 

Vad som gäller för en jurist som inte är advokat, i dennes yrkesutövande, är mer svårt att 

avgöra. I brist på reglering i både nationell lag, EU-rätt och bindande uppförandekoder i 

likhet med advokatsamfundens, kan troligen de etiska övervägandena bli ganska godtyck-

liga. Den sammanslutning som finns för jurister i Sverige, SJB, är vare sig grundad i lag eller 

särskilt känd bland de praktiserande juristerna. Det märks inte minst av det låga medlems-

antalet. Syftet med sammanslutningen är dock gott, med en önskan om att upprätthålla en 

viss kvalité i juristyrket. För detta finns även inom SJB etiska regler, som dess medlemmar 

är tvungna att följa. Vid brott mot dessa finns en disciplinär funktion inom SJB, som kan 

utdöma påföljder. Varför denna sammanslutning inte rönt någon uppmärksamhet eller an-

slutning är okänt, men en möjlig förklaring kan vara att de jurister som finns i landet inte 

tycker ett medlemskap i sammanslutningen leder till någon förbättrad position. Givet är, att 

i brist på en lagstadgad grund för SJB, såsom Sveriges advokatsamfund åtnjuter, är incita-

mentet för medlemskap och betydelse litet. 

Rent lagtekniskt är inte de regler för advokater som finns tvingande för jurister. Frågan är 

då om en del av dessa regler ändå kan anses tillämpliga genom analogisk tolkning. En sådan 

tolkningsmetod kan bli aktuell om ett visst scenario inte täcks av lagen, men det finns ett 

liknande scenario som gör det. I dessa fall kan det bli aktuellt att applicera lagrummet på 

fallet som inte är behandlat i lag. Eftersom grunden för advokatyrket och advokatsamfun-

det i RB lades redan 1948, borde det under tidsperioden fram till idag ha förekommit nå-

gon praxis på området om jurister genom analog tolkning kan anses lyda under bestämmel-

serna om advokater. Någon sådan praxis har inte stått att finna, och därmed sluter jag mig 
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till att lagen inte är analogt tillämplig på jurister. Med anledning av den speciella ordning för 

upprätthållande av god advokatsed som finns både nationellt och inom EU, finner jag det 

dock möjligt att använda analogi som modell för juristers yrkesutövande beträffande var 

gränsen går mellan opartiskhet och etisk plikt.  

Intervjun med Mari Jakobsson131 visar att en jurist ofta står inför etiska överväganden i sitt 

yrkesutövande. Ledning i dessa frågor fås ofta från äldre erfarna jurister och från kollegor, 

både inom den egna arbetsplatsen och hos konkurrenter. Mari själv tar inte så stor hänsyn 

till VGA, men söker ibland i riktlinjerna om hon är osäker. Även om omvärld, värderingar 

och yrket i sig förändras, är äldre juristers erfarenheter viktiga. Det borde enligt mig inne-

bära, med den historiska tyngd advokatyrket har, att VGA och dess föregångare har ett 

stort inflytande även hos jurister, om än inte så uttalat. Enligt min åsikt torde sådana grund-

läggande principer för advokater som lojalitetsplikt, upplysningsplikt och sanningsplikt, på 

ett analogiskt liknande sätt tillämpas även av jurister. Dessa principer liknar grundläggande 

etiska värderingar som rättvisa, omtanke och ärlighet, och borde därför vara något som 

både advokater och jurister finner vara sunt. Oavsett SJBs ringa betydelse bland jurister, 

pekar ändå dess etiska regler på att de principer som gäller för advokater även är tillämpliga 

i en jurists arbete.  

En aspekt som inte heller bör ignoreras är juristers behov av sin egen legitimitet. Om inte 

jurister i sitt yrkesutövande skulle följa vissa etiska värderingar, om än icke kodifierade, 

skulle de knappast anlitas av klienter. Följden skulle troligen bli att advokater uppfattas som 

den enda legitima yrkesgruppen i juridiska spörsmål. Jag är därför av uppfattningen att ju-

rister i mångt och mycket bör följa de grundläggande kärnvärden och etiska principer som 

finns för advokater, för att ha möjligheten att fortsätta arbeta på en konkurrensutsatt 

marknad. Ett än mer attraktivt alternativ skulle vara ett gemensamt, tvingande, ramverk för 

juristers yrkesutövning. Detta skulle även vara till gagn för upprätthållandet av rättsstaten, 

då jurister mer och mer kliver in på den arena enbart advokater tidigare ansetts kunna be-

träda. En sådan lösning skulle till och med kunna sträcka sig så långt att det för advokater 

och jurister fanns en gemensam lagstadgad yrkesgrund, med tillhörande uppförandekod. 

Med anledning av den historiska bakgrunden och förankringen, kan det dock för advoka-

ter, enligt min åsikt, troligen ligga långt ifrån nära till hands att acceptera en sådan lösning. 

                                                 

131 Se avsnitt 4.6. 
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För att avgöra i hur stor omfattning en jurist kan upplysa om vissa skyddsregler, innan 

denne uppfattas som partisk, bör det först avgöras om parten det berör kan räknas som kli-

ent eller motpart. Detta är ofta enkelt, framför allt om det endast är en person som anlitat 

juristen. I vissa fall kan det dock vara svårare, exempelvis om juristen blivit anlitad av delä-

garna i ett dödsbo. Så länge juristen avgör att uppdragsgivarna inte är motparter, har han att 

tillvarata samtligas intressen i enlighet med lojalitetsplikt, upplysningsplikt och sannings-

plikt. Det innebär att han även ska upplysa om sådana förhållanden som är av intresse för 

en av parterna, även om övriga har motstående intressen. Juristen får dock i dessa lägen 

aldrig bli partisk. Finns risk för detta skall han istället råda part att anlita ett eget juridiskt 

ombud, som ensidigt kan tillvarata partens intressen. Med andra ord bör en jurist, i fallet 

med flera parter som anlitat honom för en gemensam uppgift, exempelvis bodelning eller 

bouppteckning, kunna i ganska stor utsträckning upplysa om de olika skyddsregler som kan 

vara tillämpliga för någon av parterna. I samband med detta kan dock juristen ha en skyl-

dighet att uppmana part att anlita eget juridiskt ombud, för att undvika att bli partisk. 

Är det en motpart juristen möter, sträcker sig hans skyldigheter olika långt beroende på 

omständigheterna i fallet. Saknar till exempel motparten eget juridiskt ombud, sträcker sig 

upplysningsplikten och sanningsplikten längre för juristen. Han får inte fara med osanning, 

men hans främsta plikt är lojaliteten mot sin egen klient. Denna plikt får juristen inte bryta. 

Ett möjligt scenario i detta fall kan vara, enligt min åsikt, att juristen upplyser motparten 

om att det kan finnas vissa skyddsregler som kan vara aktuella för partens situation, men att 

denne bör anlita eget juridiskt ombud för att få vidare bistånd i frågan. 

Hur mycket en jurist kan undanhålla om vissa skyddsregler som kan vara till gagn för en-

dera parten, innan juristen passerar den etiska plikten, är likaledes beroende av om det är en 

klient eller en motpart juristen har framför sig. Med iakttagande av det nyss avhandlade, får 

en jurist inför en klient inte undanhålla något som är av vikt för denne i enlighet med alla 

tre grundläggande etiska plikterna.  

Om det är en motpart juristen möter, bör juristen i första hand uppmana denne att anlita 

ett eget juridiskt ombud. Har motparten ett eget ombud, torde juristens etiska plikt inte 

sträcka sig längre än till den negativa sanningsplikten, som innebär att han inte får svara 

osant på en fråga från motparten, men inte behöver upplysa om faktorer som är till gagn 

för motparten. Saknar däremot motparten ombud, sträcker sig juristens etiska plikt längre, 

men omfattningen är beroende av omständigheterna i fallet. Har juristen uppmanat mot-
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parten att anlita eget ombud, och denne ignorerar detta, borde omfattningen av juristens 

etiska plikt även här inskränkas till den negativa sanningsplikten. I annat fall, eller till dess 

motparten anlitat eget ombud, kan den etiska plikten innebära att juristen upplyser om att 

det finns skyddsregler som kan vara tillämpliga för motparten. Juristen får dock inte bryta 

sin lojalitetsplikt gentemot sin klient, och bör därför inte bistå motparten i att avgöra vilka 

skyddsregler som är tillämpliga för denne, eller hur motparten ska gå tillväga för att åbe-

ropa dessa. 
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6 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att en jurists arbete ställer stora krav på dennes för-

måga att handskas med etiska dilemman. Advokater har vägledning och regler att följa, me-

dan jurister som inte är advokater saknar sådana. De regler som gäller för advokater bör 

dock även vara vägledande för jurister, inte minst för juristens legitimitet hos sina klienter. 

De tre viktigaste etiska plikterna är lojalitetsplikten, upplysningsplikten och sanningsplikten. 

Dessa etiska plikter är tämligen omfattande, och inkluderar inte bara klienter utan i varie-

rande utsträckning även motparter. Den viktigaste plikten en jurist har att iaktta är dock lo-

jaliteten mot sin klient, vilken aldrig får kränkas. Med detta för ögonen bör en jurist ändå, 

mot bakgrund av de etiska plikterna, upplysa en grupp av klienter, likväl som en motpart då 

denne saknar eget juridiskt ombud, om skyddsregler som kan vara av intresse för parten. 
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Bilaga 1, Valda utdrag ur Sveriges Advokatsamfunds ”Vägledande 

regler om god advokatsed, med kommentar” 

1 Advokatens roll och främsta skyldigheter  

En fri och självständig advokatkår som verkar enligt sunda regler utvecklade av advokaterna 
själva är en viktig del av rättssamhället och en förutsättning för att enskildas fri- och rättig-
heter skall kunna hävdas. En advokat har därför en särskild ställning och ett särskilt ansvar.  
 
En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten skall som 

en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, inom ramen för gällande 
rätt och god advokatsed. Advokaten får inte låta sitt handlande påverkas av tanke på egna 
fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter.  
 
En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda 

rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för ad-
vokatkåren upprätthålls.  
 

En advokat får inte främja orätt. 

5.4 Vilseledande uppgifter  

En advokat får inte vilseleda motparten genom att om faktiskt förhållande eller innehållet i 

rättsregel lämna uppgift som advokaten vet är oriktig. 
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Bilaga 2, Etiska regler SJB 

          Allmänna bestämmelser angående verksamheten  

§1 Medlemmens främsta plikt är att, inom ramen för lag och god yrkesetik, efter 
bästa förmåga tillvarata klientens intressen. Ovidkommande hänsynstaganden 
gentemot andra kolliderande intressen får härvid inte beaktas.  

§2 Medlemmens uppträdande skall vara sakligt och korrekt.  
 
Rörelsens organisation  
 
Firma, kontorsorganisation, bokföring och förvaltning av klients egen-

dom  

§3 Verksamhetens firma får ej vara vilseledande. Artfrämmande verksamhet får ej 
förekomma i firman. Kontorsorganisationen skall hållas i god ordning.  

 
Skyldighet att besvara skrivelser 

§4 Medlem är skyldig att utan oskäligt dröjsmål besvara skrivelser i verksamhet-

en. Om skrivelsen ej kan besvaras inom skälig tid skall erkännande av motta-
gandet ske.  
 
Reklam m m  

§5 Reklam får ej vara ägnad att lämna vilseledande uppgifter om verksamheten. 

§6 Medlemmen bör inte söka skaffa sig uppdrag genom direkt marknadsföring 
gentemot parter i pågående eller förväntade ärenden.  

 

Kompanjoner och biträden  

§7 Medlem får inte anställa någon mot att denne som villkor härför lämnar för-

sträckning eller ingår borgensåtagande eller därmed jämförlig förpliktelse eller 
ingå bolags- eller anställningsavtal med konkurrensklausul av otillbörligt slag 
för medkontrahenten.  
 
Tillhandahållande av brevpapper m m  

§8 Medlem i SJB får ej tillåta annan än medlem i föreningen att yrkesmässigt an-
vända kontors material m m märkt med föreningens kännetecken.  
 
Avböjande och frånträdande av uppdrag  

§9 Medlem är inte skyldig att åta sig erbjudet uppdrag. I förekommande fall skall 

besked härom utan oskäligt dröjsmål meddelas uppdragsgivaren. Skäl härför 
behöver ej anges.  

§10 Föreligger omständighet, som kan föranleda tvivel på juristens förmåga att 
obundet tillvarata uppdragsgivarens intressen, är han skyldig att utan dröjsmål 
underrätta uppdragsgivaren om förhållandet. Medlem är alltid skyldig att av-
böja eller frånträda uppdrag om eljest någon omständighet föreligger som up-
penbarligen utgör hinder för honom att obundet hävda uppdragsgivarens in-

tressen. Med parternas samtycke kan medlem biträda i frågor rörande avtal 
mellan dem. Vid tvist äger medlemmen ej rätt att biträda någondera part.  
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§11 Om medlem efter mottagande av uppdrag finner sådan omständighet föreligga, 

att han med kännedom därom skulle ha varit skyldig att avböja uppdraget, är 
han skyldig att frånträda detta. Medlem är även skyldig att från träda mottaget 

uppdrag: 1. om medlemmen p g a laga förfall eller därmed jämförliga omstän-
digheter blir förhindrad att fullfölja uppdraget;  
 
2. om klienten begär att medlemmen skall handla brottsligt eller i strid mot 
god juristsed och trots påpekande vidhåller sin begäran, eller;  
 
3. om klienten undertrycker eller förvanskar bevis eller handlar svikligt.  

§12 Medlem är inte berättigad att mot klientens önskan frånträda av denne lämnat 
uppdrag, om inte medlemmen enligt 11 § är skyldig att frånträda uppdraget el-
ler annat giltigt skäl därtill kan åberopas. Sådant skäl kan föreligga, bland an-

nat:  
 

l. om klienten i orimlig grad betungar eller besvärar medlemmen och inte kan 
förmås till rättelse;  
 
2. om klienten lämnar medlemmen instruktioner att vid uppdragets utförande 
förfara på ett sätt, som uppenbarligen är gagnlöst eller stridande mot klientens 

intressen, och trots påpekande vidhåller dessa instruktioner,  
 
3. om klienten i väsentliga avseenden handlar i strid mot medlemmens råd el-
ler annars klart visar att han förlorat förtroendet för medlemmen, eller;  
 
4. om klienten trots påminnelse underlåter att inbetala förskott eller ersätt-
ning, som medlemmen i anledning av uppdraget har rätt att fordra.  

 
Om entledigande från förordnande, som meddelats av domstol eller annan 
myndighet, gäller vad för varje fall är stadgat i lag.  

§13 Vill medlem frånträda mottaget uppdrag, är han skyldig att för klienten uppge 
skälen till frånträdandet samt att på klientens begäran lämna skriftligt besked 
därom. Han skall vidare såvitt möjligt bereda klienten skälig tid att anlita an-
nan jurist. Om uppdrag som rättegångsombud gäller vad som är stadgat i 12 
kap 18 § andra stycket rättegångsbalken.  
 
Förhållandet till klienten  

 
Trohet och lojalitet  

§14 Medlem får inte, om inte laglig skyldighet föreligger, utan vederbörligt sam-

tycke yppa något, som i hans verksamhet förtrotts honom eller som han i 
samband med sådant förtroende erfarit. Medlem är skyldig att ålägga sin per-
sonal samma tystnadsplikt.  

§15 Medlem får inte utan klientens samtycke träffa förlikning med motparten. Krä-

ver ställningstagandet till förlikningsförslag sådan skyndsamhet, att klientens 
samtycke inte kan inhämtas, får medlemmen dock, om han är behörig, godta 
förlikning, som han finner bäst förenlig med klientens intressen.  

§16 Mellan medlem och klient bör, bortsett från normala transaktioner inom ramen 
för en av klienten bedriven rörelse, inte förekomma andra ekonomiska trans-
aktioner än vad som följer av uppdragsförhållandet. Medlemmen bör sålunda 
regelmässigt inte inlåta sig i affärsförbindelser med klienten och inte personlig-
en ekonomiskt engagera sig i dennes affärer, inte lämna klienten lån och inte 
ikläda sig borgen för klientens skulder. Inte heller bör medlem själv ta emot lin 

av klienten eller utverka dennes borgen för gäld.  
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Vid lån till klient, får medlem inte betinga sig eller ta emot annat vederlag än 
skälig ränta. För borgen får vederlag inte begäras eller mottagas.  

 
Uppdragets utförande  

§17 Juridiska råd skall vara grundade på erforderlig undersökning av gällande rätt. 
Uppdraget skall, utan avkall på omsorg och noggrannhet, utföras så snabbt och 

kostnadseffektivt som möjligt.  

§18 Klienten skall på lämpligt sätt hållas underrättad om vad som förekommer vid 
utförandet av hans uppdrag. Frågor från klienten skall besvaras skyndsamt.  

 
Arvodesdebitering m m  

§19 Debiterat arvode skall vara skäligt. Gör klienten invändning mot skäligheten 

skall medlem upplysa klienten om möjligheten att bestrida betalningsansvaret 
för att därmed få frågan om arvodet prövad vid allmän domstol.  

§20 Innan medlem kan överblicka arbetets omfattning, bör avtal om arvodets stor-
lek inte träffas annat än på klientens uttryckliga begäran.  

§21 Rättegångsarvode, som påförs klienten, får inte, med mindre särskilda skäl 
därtill föreligger, överstiga vad medlem i rättegången yrkat att motpart skall 
förpliktas att utge till klienten.  

§22 Medlem är skyldig att upplysa klienten om föreliggande möjligheter att erhålla 
offentlig försvarare eller rättshjälp eller att utnyttja eventuell förefintlig rätts-
skyddsförsäkring. Medlem skall dessutom vid behov medverka till att klientens 

möjligheter att erhålla dessa förmåner tillvaratas.  

§23 Medlem får inte för arbete, som omfattas av uppdrag såsom offentlig försva-

rare eller biträde enligt rättshjälpslagen, av klienten eller annan förbehålla sig 
eller ta emot arvode eller annan ersättning utöver den ersättning som fastställs 

av vederbörande myndighet.  

§24 Medlem får begära erforderliga förskott för täckande av utlägg som skall göras 
för klientens räkning. Medlem får även ta ut skäligt förskott på sitt arvode, om 

överenskommelse därom gjorts med klienten.  

§25 Då uppdraget slutförts eller upphört skall klienten utan dröjsmål erhålla slut-
räkning. En skriftlig redogörelse för det arbete som utförts bör lämnas. Om kli-

enten så begär skall skriftlig redovisning lämnas.  
 
Redovisning  

§26 Slutredovisning för uppdraget där medlem uppburit medel skall, efter det att 

uppdraget avslutats, utan dröjsmål tillsändas klienten. Redovisning sker genom 

att redovisningsräkning tillställs klienten.  

§27 Redovisningsräkningen skall vara klart utformad och omfatta alla de summor 

som medlemmen med anledning av uppdraget mottagit. Vidare skall den redo-
visa de utlägg medlemmen haft och det arvode klienten påförts. Datum för de 
gjorda transaktionerna skall anges. Redovisningsräkningen skall vara daterad.  

§28 Om slutredovisningen utvisar en saldo klienten tillgodo skall klienten utan 
dröjsmål och utan krav på godkännande av slutredovisningen återfå detta be-
lopp.  
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§29 Medlem får inte genom avtal eller förbehåll frita sig från redovisningsskyldig-

het.  
 

Utlämnande av handlingar  

§30 Sedan uppdrag slutförts eller eljest upphört skall klientens handlingar utan 
dröjsmål utlämnas till honom.  
 

Förhållande till motparten  

§31 Medlem får inte genom otillbörlig påtryckning på motparten söka främja klien-
tens sak. Som otillbörlig påtryckning anses bl a hot om, eller otillbörlig anmä-

lan till polis, åklagarmyndighet eller annan myndighet, skandalisering i press 
eller opåkallad hänvändelse till utomstående.  

§32 Medlem bör inte vidta rättsliga åtgärder mot motparten utan att först ha till-

skrivit denne och berett honom skälig tid att ta ställning till klientens anspråk. 
Är omständigheterna sådana att dröjsmål med vidtagande av rättsliga åtgärder 
kan vålla klienten rättsförlust eller annan skada, eller föreligger eljest särskilda 
skäl för att vidtaga rättsliga åtgärder, står det dock medlem fritt att utan före-
gående meddelande till motparten vidta de åtgärder som klientens intresse i 
varje särskilt fall kräver.  

§33 Medlem får inte som villkor för att bevilja av motparten begärt anstånd med 
betalning eller annan prestation uppställa krav på att motparten skall ersätta 
kostnader, som han inte lagligen är skyldig att gälda och som inte heller rimli-
gen bör åläggas honom.  

§34 Medlem får inte inför domstol eller annan myndighet förebringa bevisning om 
förhållande som är nedsättande för motparten, eller använda sig av kränkande 
uttalanden där det ej är påkallat för talans utförande eller eljest för ett behörigt 
tillvaratagande av klientens intressen. Även i övrigt skall medlem avhålla sig 

från åtgärder eller uttalanden, som är ägnade att i onödan kränka eller såra 
motpart.  

§35 Medlem får inte vilseleda motparten genom att medvetet lämna oriktiga upp-

gifter.  

§36 Företräder eller biträder medlem klient vid förhandlingar med motpart som inte 
anlitar ombud eller biträde bör han göra motparten uppmärksam på att det i 

hans uppdrag inte ingår att tillvarata dennes intressen samt tillråda honom att 
anlita egen jurist.  

§37 Medlem får inte utan motpartens samtycke i rättegång åberopa av denne fram-
fört förliknings erbjudande.  

 
Förhållandet till domstol  

§38 Såsom ombud eller biträde i rättegång är medlem skyldig att i allt iakttaga vad 

gällande rätt rörande processen föreskriver. Medlem är skyldig att ordentligt 
sätta sig in i saken och bedriva ärendet med omsorg och skyndsamhet som 
god rättsskipning kräver. Förelägganden och förfrågningar från rätten skall ef-
terkommas utan dröjsmål. Uppstår hinder för inställelse eller dylikt skall rätten 
skyndsamt underrättas, likaså gäller om medlems uppdrag som ombud eller bi-
träde upphör.  

§39 Medlem är inte, om inte särskild anledning föreligger, skyldig att kontrollera 
riktigheten av uppgifter som hans klient lämnat. Medlem får inte vid talans ut-
förande lämna uppgift som han vet är osann, eller bestrida uppgift som han vet 
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är sann. Medlem får inte medverka till att bevis undertrycks eller förvanskas. 

Medlem är dock inte skyldig att i rättegång förete eller åberopa bevis, om inte 
skyldighet föreligger enligt lag. Medlem får inte mot klientens önskan förete el-

ler åberopa bevis eller lämna uppgift som talar till klientens nackdel.  

§40 Medlem får inte utöva otillbörlig påverkan på vittne. Medlem är, utan hinder av 
att vittne åberopats av motparten, oförhindrad att sätta sig i förbindelse med 
vittnet för att göra sig underrättad om vad vittnet kan uppge. Medlem får inte 

lämna för vittne nedsättande uppgifter eller om vittnet göra kränkande utta-
landen, där uppgifterna eller uttalandena inte är påkallade för talans utförande 
eller för ett behörigt tillvaratagande av klientens intressen. Vad nu sagts gäller 
även uppgifter eller uttalanden om annan.  
 
Förhållandet till andra myndigheter  

§41 Vad som här ovan sagts om förhållande till domstol skall i tillämpliga delar 
iakttas även i förhållande till annan myndighet.  

 
Förhållandet till kollegerna  

§42 Medlem skall gentemot kollegor visa den hänsyn och det tillmötesgående som 
god kollegialitet kräver. Kollegiala hänsyn får dock inte föranleda till handling 
eller underlåtenhet, som kan skada den egna klientens intressen.  

§43 Anlitar motparten jurist, skall förhandlingarna och korrespondens i saken föras 
med juristen. Det är inte tillåtet att, med förbigående av motpartens ombud, 
söka kontakt med motparten personligen. Endast när frågan är om åtgärd som 

lagligen måste företas gentemot motparten själv eller om motpartens ombud 
är frånvarande eller underlåter att agera, kan hänvändelse ske direkt till mot-
parten. I sådant fall skall motpartsombudet underrättas. Betalning till motpar-
ten skall erläggas till motpartsombudet om denne styrker sin behörighet att ta 
emot betalning.  

§44 Anlitar medlem på klientens vägnar kollega, t ex som platsombud, är han, där 
han inte gjort förbehåll för annat, skyldig att ansvara för kollegans arvode och 
kostnader, oavsett om klienten tillhandahåller erforderligt belopp.  

§45 Kritik mot kollega skall vara saklig. Medlem får inte genom otillbörligt hot om 
anmälan eller rättslig åtgärd mot motpartens ombud söka förmå denne att 
vidta eller underlåta åtgärd.  
 
Förhållandet till SJB  

§46 Medlem är skyldig att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller svaromål, 
som begärs av SJBs styrelse eller av den etiska nämnden. Medlem är, utan 
hinder av den tystnadsplikt som åvilar honom, skyldig att fullständigt och san-
ningsenligt besvara framställda frågor och lämna begärda uppgifter.  

§47 Medlem är skyldig att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att han ej ska-
dar SJBs ändamål eller avseende. 
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Bilaga III, Utdrag ur CCEBs (Rådet för advokatsamfund i EU) rikt-

linjer för disciplinärenden, antagna 7 september 2007 

 
CCBE RECOMMENDATIONS ON DISCIPLINARY PROCESS FOR THE LEGAL 
PROFESSION 
“Rules of professional conduct are designed through their willing acceptance by those to 
whom they apply to ensure the proper performance by the lawyer of a function which is rec-
ognised as essential in all civilised societies. The failure of the lawyer to observe these rules 
may result in disciplinary sanctions.” 

– CCBE Code of Conduct for European Lawyers, Preamble 1.2 
 
Each Bar or Law Society has its own system of disciplinary proceedings arising from its own 
traditions. These proceedings nevertheless are based on a common set of principles that rec-
ognise the role of the legal profession within society and the values which are inherent to the 
legal profession, including the right of Bars and Law Societies to participate in the conduct 
and decision-making of disciplinary proceedings concerning lawyers. In this regard, reference 

is also made to international and European instruments. The Bars and Law Societies of Eu-
rope are committed to these principles, which are essential for the proper administration of 
justice, access to justice and the right to a fair trial, as required under the European Conven-
tion of Human Rights. Courts, legislators, governments and international organisations 
should seek to uphold and protect these principles, in the public interest. 
 

The basic principles are, in particular the following: 
(a) although the State may set the framework within which disciplinary proceedings should 
take place, the proceedings should be independent of state authorities (excluding the ordi-
nary court system); 
(b) the primary responsibility of the conduct of disciplinary proceedings at first instance con-
cerning lawyers preferably lies with the Bar or Law Society; 
(c) disciplinary proceedings should be carried out in accordance with the principles of due 

process, as laid down in the European Convention on Human Rights, including the right to 
defend himself/herself through legal assistance; 
(d) disciplinary proceedings should be separate from criminal trials of the same alleged mis-

conduct; 
(e) attorney-client privileged confidential information should be protected throughout the 
disciplinary proceedings, without prejudice to the lawyer’s right to self defence; 
 

Annex 
United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers 

Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treat-
ment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990 
[…] 
Disciplinary proceedings 
26. Codes of professional conduct for lawyers shall be established by the legal profession 
through its appropriate organs, or by legislation, in accordance with national law and custom 
and recognized international standards and norms. 

27. Charges or complaints made against lawyers in their professional capacity shall be pro-
cessed expeditiously and fairly under appropriate procedures. Lawyers shall have the right to 

a fair hearing, including the right to be assisted by a lawyer of their choice. 
28. Disciplinary proceedings against lawyers shall be brought before an impartial disciplinary 
committee established by the legal profession, before an independent statutory authority, or 
before a court, and shall be subject to an independent judicial review. 
29. All disciplinary proceedings shall be determined in accordance with the code of profes-

sional conduct and other recognized standards and ethics of the legal profession and in the 
light of these principles. 
 
Council of Europe 
Recommendation Rec(2000)21of the Committee of Ministers to member states on 
the freedom of exercise of the profession of lawyer 
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(Adopted by the Committee of Ministers on 25 October 2000 at the 727th meeting of the 

Ministers’ Deputies) 
[…] 
Principle VI - Disciplinary proceedings 
1. Where lawyers do not act in accordance with their professional standards, set out in codes 

of conduct drawn up by Bar associations or other associations of lawyers or by legislation, 
appropriate measures should be taken, including disciplinary proceedings. 
2. Bar associations or other lawyers’ professional associations should be responsible for or, 
where appropriate, be entitled to participate in the conduct of disciplinary proceedings con-
cerning lawyers. 
3. Disciplinary proceedings should be conducted with full respect of the principles and rules 
laid down in the European Convention on Human Rights, including the right of the lawyer 

concerned to participate in the proceedings and to apply for judicial review of the decision. 
4. The principle of proportionality should be respected in determining sanctions for discipli-
nary offences committed by lawyers. 


