Vägledande regler om god advokatsed
utfärdade av Sveriges advokatsamfunds styrelse den 9 november 1984
Inledning
Enligt 8 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken är advokat skyldig att vid
utövande av sin verksamhet redbart och nitiskt utföra honom anförtrodda
uppdrag och i allt iaktta god advokatsed. Vad god advokatsed kräver är
inte närmare angivet vare sig i rättegångsbalken eller i stadgarna för Sveriges
advokatsamfund. Normer därom har utbildats inom advokatkåren och
kommit till uttryck i avgöranden av Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd.
Advokatsamfundets fullmäktige har vid sitt ordinarie möte 1967 hemställt
till styrelsen att utarbeta skrivna regler om god advokatsed. I anledning
härav har styrelsen, sedan förslag till sådana regler behandlats vid
allmänt advokatmöte och underställts samfundets avdelningar och disciplinnämnd
för yttrande, den 18 juni 1971 beslutat anta regler vilka efter
viss omarbetning och komplettering med kommentarer erhållit den lydelse
som anges nedan.
Dessa regler utgör i allt väsentligt endast en kodifiering av de normer
som hittills tillämpats och upprätthållits i styrelsens och disciplinnämndens
praxis. Såsom framgår av rubriken har reglerna till syfte att vara vägledande
för samfundets ledamöter. Det är omöjligt att i skrift reglera alla de
skiftande förhållanden och frågor som kan uppkomma i en advokats verksamhet.
Reglerna är inte på långt när uttömmande och får inte uppfattas så
att allt som inte uttryckligen är förbjudet skulle vara tillåtet. Å andra sidan
innebär reglerna inte heller att varje avsteg från desamma nödvändigtvis
måste föranleda disciplinär påföljd. Detta är en fråga som får bedömas med
hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
Allmänna bestämmelser angående advokatverksamheten
1 § Advokats främsta plikt är att, inom ramen för vad lag och god advokatsed
bjuder, efter bästa förmåga tillvarata klientens intressen. Han är
skyldig att främja dessa utan att låta sitt handlande påverkas av tanke på
egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till samhällsställning, nationalitet,
hudfärg, politisk eller religiös uppfattning eller andra ovidkommande
omständigheter.
Advokat får inte främja orätt.
2 § Advokats uppträdande skall vara sakligt och korrekt samt sådant att
förtroendet för advokatkåren upprätthålls.
Advokatrörelsens organisation
Firma, kontorsorganisation, bokföring och förvaltning av klienters egendom

3 § Advokats firma skall, såvida inte styrelsen medger annat, innehålla
ordet ”advokat”.
Advokat är skyldig att tillse att hans kontorsorganisation är i god ordning

samt att hans bokföring och förvaltning av klienters penningmedel
och värdehandlingar sker med iakttagande av vad som därom är föreskrivet
i lag och advokatsamfundets bokföringsreglemente.
Bedriver advokat verksamhet i bolag skall följande gälla.
Bolaget får inte ha annat verksamhetsändamål och får inte driva annan
verksamhet än advokatverksamhet. Endast advokat får direkt eller genom
bolag, som driver advokatverksamhet, inneha aktier i bolaget eller vara
bolagsman i detta. Endast advokat får vara styrelseledamot, styrelsesuppleant,
verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare eller
prokurist i bolaget. Bestämmelser med denna innebörd skall – där så lagligen
är möjligt – intas och innehållas i bolagsordning och bolagsavtal.
Skyldighet att besvara skrivelser
4 § Advokat är skyldig att utan dröjsmål besvara i hans verksamhet
ankommande skrivelser.
Kan en skrivelse inte utan dröjsmål besvaras i sak, bör skrivelsens mottagande
erkännas och advokaten återkomma med svar så snart ske kan.
Reklam och ackvisition
5 § Advokats reklam skall vara korrekt.
6 § Advokat får inte söka skaffa sig uppdrag genom att vända sig direkt till
annan och erbjuda sina tjänster i ett pågående ärende eller i en förväntad
rättslig angelägenhet.
Har en advokat mottagit uppdrag i en rättslig angelägenhet som berör
flera sakägare med överensstämmande eller likartade intressen och kan det
anses vara i klientens eller rättskipningens intresse att flera sakägare förenar
sig om gemensamt ombud, får dock advokaten med huvudmannens
samtycke erbjuda sitt biträde till andra sakägare som kan antas sakna eget
ombud.
7 § Advokat får inte medverka till eller godta att annan för honom bedriver
reklam eller ackvisitionsverksamhet, som han inte själv får utöva.
Ersättning för anskaffande av uppdrag
8 § Advokat får inte till annan avstå viss del av arvodet eller lämna honom
gottgörelse i annan form för att han tillfört eller tillför advokaten uppdrag
eller utfäster sig att vara verksam i sådant syfte. Sådan gottgörelse får inte
heller mottagas.
Vad som sagts i första stycket utgör inte hinder för fördelning av arvode
mellan advokaten och hans kompanjon eller biträdande juris t.

Anlitande av sakkunnig
9 § Anlitar advokat på klientens vägnar sakkunnig för verkställande av
utredning eller avgivande av utlåtande och vill han inte personligen ansvara
för den sakkunniges arvode och kostnader, bör han vid uppdragets överlämnande
fästa dennes uppmärksamhet härpå.
Kompanjoner och biträden
10 § Det är inte tillåtet för advokat:
1. att anställa biträdande jurist eller annan på villkor att denne lämnar
försträckning, ingår borgen eller åtar sig därmed jämförlig prestation;
2. att vid ingående av bolagsavtal med annan advokat eller vid anställande
av biträdande jurist eller annan personal avtala om konkurrensklausul,
som kan anses otillbörligt betungande för medkontrahenten;
3. att lämna biträdande jurist medgivande att utöva advokatverksamhet
även för egen räkning, eller
4. att för inställelse vid domstol anlita icke rättsbildad personal, där inte
särskilda omständigheter undantagsvis nödvändiggör detta.
Advokat är skyldig att, i den utsträckning som rimligen kan begäras,
övervaka att hos honom anställd biträdande jurist och annan personal fullgör
sina skyldigheter.
Tillhandahållande av brevpapper m.m. åt annan
11 § Advokat får inte tillåta annan att begagna brevpapper, blanketter,
kuvert el. dyl., som är försedda med advokatens namn eller firma.
Avböjande och frånträdande av uppdrag
12 § Advokat är inte skyldig att ta emot uppdrag som erbjuds honom.
Vill advokat inte åtaga sig erbjudet uppdrag, är han skyldig att ofördröjligen
meddela uppdragsgivaren detta. Han är inte skyldig att angiva skäl för
avböjandet.
13 § Föreligger särskild omständighet, som kan föranleda tvivel på advokatens
förmåga att obundet tillvarata uppdragsgivarens intressen, är advokaten,
om han överväger att trots denna omständighet åta sig erbjudet uppdrag,
skyldig att utan dröjsmål upplysa uppdragsgivaren om förhållandet.
14 § Advokat är skyldig att avböja erbjudet uppdrag, om han själv, hos
honom anställd biträdande jurist eller advokat, som är hans arbetsgivare
eller kompanjon eller med vilken han har gemensam kontorsorganisation:
1. i saken eller i annan sak, som kan vara av betydelse vid det erbjudna
uppdragets utförande, företräder eller själv har ett personligt eller
ekonomiskt intresse, som strider mot uppdragsgivarens, eller
2. tidigare konsulterats av eller eljest biträtt motparten i samma sak eller

i annan angelägenhet av sådan art, att de uppgifter vederbörande till
följd därav erhållit kan tänkas få betydelse vid det erbjudna uppdragets
utförande.
Likaså är advokat skyldig att avböja erbjudet uppdrag, om eljest någon
omständighet föreligger, som uppenbarligen utgör hinder för advokaten att
obundet hävda uppdragsgivarens intressen.
Utan hinder av vad ovan sagts äger advokat biträda i frågor rörande avtal
mellan två eller flera personer, som i samförstånd med varandra begär hans
biträde. l sådant fall är advokaten skyldig att beakta samtliga uppdragsgivares
intressen. Uppstår mellan klienterna tvist i saken, äger advokaten inte i
tvisten biträda någon av dem.
15 § Om advokat 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.
Advokat är jämväl skyldig att frånträda mottaget uppdrag:
1. om advokaten på grund av laga förfall eller därmed jämförliga
omständigheter blir förhindrad att fullfölja uppdraget;
2. om klienten begär att advokaten skall handla brottsligt eller i strid
mot god advokatsed och trots påpekande vidhåller sin begäran, eller
3. om klienten undertrycker eller förvanskar bevis eller handlar svikligt.
Har omständighet som avses i 13 § första stycket inträffat eller blivit
känd först efter uppdragets mottagande, skall vad som i nämnda stycke
stadgats om upplysningsplikt äga motsvarande tillämpning.
16 § Advokat är inte berättigad att mot klientens önskan frånträda av
denne lämnat uppdrag, med mindre advokaten jämlikt 15 § är skyldig att
frånträda uppdraget eller eljest giltigt skäl därtill kan åberopas. Sådant skäl
kan föreligga, bland annat:
1. om klienten i orimlig grad betungar eller besvärar advokaten och inte
kan förmås till rättelse;
2. om klienten lämnar advokaten 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 advokatens råd
eller eljest klart ger till känna att han förlorat förtroendet för advokaten,
eller
4. om klienten trots påminnelse underlåter att inbetala förskott eller
ersättning, som advokaten 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.
17 § Vill advokat 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 annan advokat. Om uppdrag som rättegångsombud
gäller vad som är stadgat i 12 kap. 18 § andra stycket rättegångsbalken.
Förhållandet till klienten
Trohet och lojalitet
18 § Advokat är skyldig att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet.
19 § Advokat skall iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter och
får inte, med mindre laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger, utan

vederbörligt samtycke yppa något, som i hans verksamhet förtrotts honom
eller som han i samband med sådant förtroende erfarit. Advokat är skyldig
att ålägga sin personal samma diskretions- och tystnadsplikt.
20 § Advokat får inte utan klientens samtycke av annan än klienten betinga
sig, låta åt sig utlova eller ta emot gottgörelse utöver det arvode som klienten
eller annan på dennes vägnar har att erlägga.
21 § Advokat får inte utan klientens samtycke träffa förlikning med motparten.
Kräver ställningstagandet till förlikningsförslag sådan skyndsamhet,
att klientens samtycke inte kan inhämtas, får advokaten dock, om han
är behörig därtill, godta förlikning, som han finner bäst förenlig med klientens
intressen.
22 § Mellan advokat och klient bör, bortsett från normala transaktioner
inom ramen för en av klienten bedriven rörelse, inte förekomma andra ekonomiska
transaktioner än vad som följer av uppdragsförhållandet. Advokaten
bör sålunda regelmässigt inte inlåta sig i affärsförbindelser med klienten
och inte personligen ekonomiskt engagera sig i dennes affärer, inte
lämna klienten lån och inte ikläda sig borgen för klientens skulder.
Inte heller bör han själv ta emot lån av klienten eller utverka dennes
borgen för gäld.
Finner sig advokaten i visst fall böra lämna klienten lån, får han inte
betinga sig eller ta emot annat vederlag än skälig ränta. För borgen får vederlag
inte begäras eller mottagas.
Uppdrags utförande
23 § Juridiska råd skall vara grundade på erforderlig undersökning av gällande
rätt.
Uppdrag skall utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet
samt med beaktande av att klienten eller – för det fall att allmän
rättshjälp eller rättsskydd föreligger – det allmänna eller försäkringsbolaget
inte åsamkas onödiga kostnader.
24 § Klienten skall på lämpligt sätt hållas underrättad om vad som förekommer

vid utförandet av hans uppdrag. Förfrågningar härom från klientens
sida skall besvaras skyndsamt.
Arvodesdebitering m.m.
25 § Debiterat arvode skall vara skäligt.
Gör klienten invändning mot skäligheten, bör advokaten upplysa honom
om förefintlig möjlighet att få arvodet prövat genom skiljedom enligt vad
som därom är föreskrivet i advokatsamfundets stadgar.
26 § Innan advokaten kan överblicka arbetets omfattning, bör avtal om
arvodets storlek inte träffas annat än på klientens uttryckliga begäran.
27 § Rättegångsarvode, som påförs klienten, får inte, med mindre särskilda

skäl därtill föreligger, överstiga vad advokaten i rättegången yrkat att motpart
skall förpliktas att utge till klienten.
28 § Advokat är skyldig att upplysa klienten om föreliggande möjligheter
att erhålla offentlig försvarare eller rättshjälp eller att utnyttja eventuellt
förefintlig rättsskyddsförsäkring. Han skall dessutom vid behov medverka
till att klientens möjligheter att erhålla dessa förmåner tillvaratas.
29 § Advokat får inte för arbete, som omfattas av uppdrag såsom offentlig
försvarare 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.
30 § Advokat får av klienten begära erforderliga förskott till bestridande av
utlägg för klientens räkning.
Har advokaten vid uppdragets mottagande gjort förbehåll därom, eller
är det eljest med hänsyn till omständigheterna rimligt, äger advokaten av
klienten begära även skäligt förskott på sitt arvode.
31 § Då uppdrag slutförts eller eljest upphört, skall sluträkning utan dröjsmål
tillställas klienten.
Debiterat arvode behöver, såvitt det avser ett och samma uppdrag, inte
specificeras, men advokaten är skyldig att på begäran lämna klienten skriftlig
redogörelse för det med uppdraget förenade arbetet.
Redovisning
32 § Då uppdrag, i vilket advokat uppburit medel, slutförts eller eljest upphört,
skall slutredovisning utan dröjsmål avges till klienten.
Om skyldighet i vissa fall att avge årsredovisning är stadgat i
bokföringsreglementet.
Redovisning sker genom att redovisningsräkning tillställs klienten.

33 § Redovisningsräkning skall vara klart och redigt uppställd. Den skall
upptaga allt vad advokaten i anledning av uppdraget uppburit samt ange
de utlägg som advokaten haft och det arvode han påfört klienten. Dag för
mottagande och utgivande av varje särskilt belopp bör anges, där inte med
hänsyn till uppdragets omfattning eller andra omständigheter ett sammanförande
av flera poster till en måste anses lämpligare. Redovisningsräkningen
skall vara daterad.
Vad som är stadgat i 31 § andra stycket skall äga motsvarande tillämpning
på arvode, som upptagits i redovisningsräkning.
34 § Utvisar slutredovisning ett saldo klienten till godo, skall saldobeloppet
utan dröjsmål utbetalas till klienten.
Advokat får inte som villkor för utbetalning av saldobeloppet eller del
därav uppställa krav på att redovisningen skall godkännas av klienten.
35 § Advokat får inte genom avtal eller förbehåll frita sig från redovisningsskyldighet.
Utlämnande av handlingar
36 § Sedan uppdrag slutförts eller eljest upphört, skall klienten tillhöriga
handlingar utan dröjsmål utlämnas till honom. Advokat får inte som villkor
för utlämnande av handlingarna uppställa krav på att av advokaten
debiterat arvode eller av honom avgiven redovisning skall godkännas av
klienten.
Förhållandet till motparten
37 § Advokat får inte genom otillbörlig påtryckning på motparten söka
främja klientens sak.
Förbjudna åtgärder är i enlighet härmed bland annat:
1. otillbörlig anmälan till polis- eller åklagarmyndighet eller annan myndighet,
så ock hot om sådan otillbörlig anmälan;
2. hot om skandalisering av motparten i press, radio eller television,
samt
3. opåkallad hänvändelse till utomstående, såsom motpartens anhöriga
eller eljest närstående, arbetsgivare, överordnade och arbetskamrater
eller organisation, som motparten tillhör, så ock hot om sådan opåkallad
åtgärd.
38 § Advokat bör inte vidta rättsliga åtgärder mot motparten utan att först
ha tillskrivit denne och berett honom skälig tid att ta ställning till klientens
anspråk och träffa uppgörelse i godo.
Är omständigheterna sådana, att ett dröjsmål med vidtagande av rättsliga
åtgärder kan vålla klienten rättsförlust eller annan skada, eller föreligger
eljest särskilda skäl för att skyndsamt vidta rättsliga åtgärder, står det
dock advokaten fritt att utan föregående meddelande till motparten vidta
de åtgärder som klientens intresse i varje särskilt fall kräver.

39 § Advokat 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 rimligen bör åläggas honom.
40 § Advokat får inte inför domstol eller annan myndighet förebringa
bevisning om förhållande, som är nedsättande för motparten, eller göra för
motparten kränkande eller förklenande uttalanden, där bevisningen eller
uttalandena inte är påkallade för talans utförande eller eljest för ett behörigt
tillvaratagande av klientens intressen .
Även i övrigt skall advokat avhålla sig från åtgärder eller uttalanden, som
är ägnade att i onödan kränka eller såra motparten.
41 § Advokat får inte vilseleda motparten genom att om faktiska förhållanden
eller innehållet i rättsregler lämna uppgifter, som han vet är oriktiga.
42 § Företräder eller biträder advokat klient vid förhandlingar med motpart
som inte anlitar ombud eller biträde, bör han, efter vad förhållandena i
varje särskilt fall kräver, fästa motpartens uppmärksamhet på att det i hans
uppdrag inte ingår att tillvarata dennes intressen samt tillråda honom att
anlita eller rådfråga annan advokat.
43 § Advokat får inte utan motpartens samtycke i rättegång åberopa av
denne framfört förlikningserbjudande.
Förhållandet till domstol
44 § Såsom ombud eller biträde i rättegång är advokat skyldig att i allt
iaktta vad rättegångsbalken och andra författningar rörande processen
föreskriver. Han är skyldig att ordentligt sätta sig in i saken och att bedriva
denna med den omsorg och skyndsamhet som god rättskipning kräver.
Av rätten meddelade förelägganden skall efterkommas och förfrågningar
från rättens sida utan dröjsmål besvaras.
Uppstår hinder för inställelse el. dyl., skall rätten skyndsamt underrättas
därom.
Upphör advokatens uppdrag som rättegångsombud eller rättegångsbiträde,
är han skyldig tillse att meddelande därom utan dröjsmål lämnas till
rätten.
45 § Advokat är inte, med mindre särskild anledning därtill föreligger,
skyldig att kontrollera riktigheten av de uppgifter som hans klient lämnar
honom men får inte vid talans utförande lämna uppgift, som han vet är
osann, eller bestrida uppgift, som han vet är sann.
Advokat får inte medverka till att bevis undertrycks eller förvanskas men
är inte skyldig – och mot klientens önskan inte heller berättigad – att i rättegången
förete eller åberopa bevis eller lämna uppgift, som talar till klientens
nackdel, med mindre skyldighet därtill åläggs honom jämlikt stadgandena

om vittnes- och editionsplikt.
46 § Advokat får inte utöva otillbörlig påverkan på vittne.
Advokat 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.
Advokat får inte lämna för vittne nedsättande uppgifter eller om vittnet
göra kränkande eller förklenande uttalanden, där uppgifterna eller
uttalandena inte är påkallade för talans utförande eller eljest för ett behörigt
tillvaratagande av klientens intressen. Vad nu sagts gäller även uppgifter eller
uttalanden om annan.
Förhållandet till andra myndigheter
47 § Vad som här ova n är sagt om förhållandet till domstol skall i tillämpliga
delar iakttas jämväl i förhållande till annan myndighet.
Förhållandet till kollegerna
48 § Advokat skall gentemot kolleger 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.
49 § Anlitar motparten advokat, skall förhandlingar i saken föras med
advokaten och meddelanden i ärendet riktas till honom. Det är inte tillåtet
att, med förbigående av motpartens advokat, söka kontakt med motparten
personligen, där inte fråga är om åtgärd, som lagligen måste företas
gentemot motparten själv, eller ock motpartens advokat genom bortovaro,
underlåtenhet att besvara brev el.dyl. gör en hänvändelse direkt till motparten
nödvändig. I sådant fall bör motpartens advokat underrättas.
Betalning till motparten skall erläggas till dennes advokat, förutsatt att
denne styrker sin behörighet att ta emot betalningen.
50 § Anlitar advokat på klientens vägnar kollega, t.ex. såsom platsombud,
är han, där han inte gjort förbehåll om annat, skyldig att ansvara för kollegans
arvode och kostnader, oavsett om klienten tillhandahåller erforderligt
belopp.
51 § Kritik mot kollega skall vara saklig och måttfull.
Advokat får inte genom otillbörligt hot om anmälan eller rättslig åtgärd
mot motpartens advokat söka förmå denne att vidta eller underlåta
åtgärd.
Förhållandet till advokatsamfundet
52 § Advokat är skyldig att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller
svaromål, som begärs av samfundets styrelse eller disciplinnämnd eller av

generalsekreteraren eller dennes medhjälpare. Han är därvid, utan hinder
av den tystnadsplikt som åvilar honom, skyldig att fullständigt och sanningsenligt
besvara framställda frågor och lämna begärda uppgifter.
_____________
Kommentar
till 1 § andra stycket
Kravet på iakttagande av god advokatsed leder till begränsningar i handlingsfriheten
vid tillvaratagandet av klientens intressen. Sålunda medför
hänsynen till rättsordningen samt till motparten och tredje man att en
advokat inte får i sin yrkesutövning begagna alla till buds stående medel.
Att en advokat inte får medverka till brott är självklart, men han får enligt
god advokatsed inte heller jämna vägen för annans brottsliga verksamhet1
eller främja klientens intressen på ett otillbörligt sätt. Han skall exempelvis
inte medverka till en rättshandling, som är ogiltig enligt avtalslagens regler,
och han skall avböja varje uppdrag, som går ut på att någon skall vilseledas
eller eljest otillbörligen förmås att företa en rättshandling. Han skall också
avstå från uppdrag som måste leda till att annans rätt kränks.2 Inte heller

får han medverka till att skriftliga handlingar upprättas för skens skull eller
ges osant innehåll.3 Han skall inte låna sig till att upprätta avtal eller andra
skriftliga handlingar av sådant innehåll att det kan befaras att de kommer
att brukas i otillbörligt syfte. För att kravet på iakttagande av god advokatsed
skall uppfyllas är det sålunda inte tillräckligt att advokaten förvissar sig
om att det förfaringssätt som han rekommenderar eller eljest medverkar till
inte är lagstridigt. Av en advokat måste fordras att han handlar på ett sätt
som främjar hederlighet och redbarhet inom rättslivet, inte på ett sätt som
verkar i motsatt riktning.
till 8 §
Av bestämmelsen följer att advokat inte får erbjuda sig att avstå från klientens
rättshjälpsavgift och inte heller utan skäl får underlåta att tillföra sig
sådan avgift. Motsvarande gäller beträffande självriskbelopp i rättsskyddsärende.
till 13 §
Advokat, som driver verksamhet som försäkringsagent eller auktionsförrättare,
är skyldig att vid rådgivning eller annat biträde rörande angelägenhet,
i vilken advokaten till följd av sådan verksamhet har ett ekonomiskt
intresse, upplysa uppdragsgivaren därom.
till 14 §
Med gemensam kontorsorganisation jämställs i detta sammanhang varje
organiserat samarbete, som är ägnat att framkalla risk för att advokatens
tystnads- och diskretionsplikt åsidosätts.
Beträffande uppdrag som styrelseledamot, se bl.a. TSA 1962 s. 17, fall
8. Se beträffande försvararens relationer till den misstänkte RB 21:3 andra

stycket.
Beträffande biträde av två eller flera personer (parter) i samma ärende,
se bl.a. TSA 1975 s. 98, fall 5, samt 1976 s. 115, fall 4. Se även artikel TSA
1984 s. 239 f.
_______________________
1 TSA 1978 s. 375, fall 12.
2 TSA 1968 s. 64, fall 24, samt 1967 s. 21, fall 6.
3 TSA 1979 s. 77, fall 5.
till 18 §
Se TSA 1977 s. 174, fall 3 (angående advokats förhållande till rättshjälpsnämnden
när fråga är om byte av biträde enligt rättshjälpslagen)
till 20 §
Vad som sagts i 20 § utgör inte hinder för advokat, som driver verksamhet
som försäkringsagent eller auktionsförrättare, att med klientens vetskap ta
emot provision, som tillkommer honom i denna verksamhet.
till 27 §
Har den tilltalade i fall som avses i RB 31:2 biträtts av advokat, som inte är
offentlig försvarare, utgör advokatens yrkande i rättegången övre gränsen
för vad han får påföra klienten i rättegångsarvode.

