
ÖREBRO UNIVERSITET 

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 

Juridicum 

 

 

 

 

Advokat på fel sida om lagen 

Dilemmat när lojalitetsplikten  

möter straffrättsskipningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt juridiskt arbete, 15 hp 

VT 2010 

Författare: Elin Karls 

Handledare: Andreas Anderberg 

 

 



2 

 

Sammanfattning 

Varje dag möter advokaten rättsliga problem och spörsmål som ska lösas men han 

möter också sitt eget dilemma. Enighet råder inte alltid mellan den absoluta lojaliteten 

mot klienten och rättssystemet vilket innebär en prövning av de olika normer som 

advokaten har att förhålla sig till. Lagstiftaren har givit Svenska Advokatsamfundet 

befogenhet att besluta om gällande regler för god advokatsed samtidigt som lagstiftaren 

behållit strafflagstiftningen för advokater inom sin egen sfär. Advokatsamfundets 

styrelse och disciplinnämnd beslutar om disciplinära åtgärder i situationer där advokater 

inte tillgodosett god advokatsed. Uteslutning, varning, erinran eller varning med 

straffavgift är sådana disciplinära åtgärder som kan sanktionera advokaters handlande. 

Av stor betydelse för advokaten är biträdeslagen vilken föreskriver straffansvar för 

advokater som med grov oaktsamhet främjat brottslig gärning. Vårdslöst biträde är en 

kompletterande bestämmelse till medverkansansvaret i 23 kap. BrB. Även PTL har en 

central ansvarsbestämmelse i vilken advokaten kan göras ansvarig vid uppsåt eller av 

grov oaktsamhet för att brutit mot gransknings-, och rapporteringsskyldigheten eller mot 

meddelandeförbudet. PTL kommer ursprungligen från ett EG-direktiv med syftet att 

motverka ekonomisk brottslighet och reglerar förhållandet när advokaten har misstanke 

om penningtvätt i samband med klientuppdrag. Biträdeslagen och PTL kräver i vissa 

situationer att advokaten ska frångå sin lojalitetsplikt till förmån för rättsamhället, 

exempelvis bryter advokaten sin tystnadsplikt när han rapporterar misstänkt 

penningtvätt till Rikspolisstyrelsen. Om advokaten inte haft fog att frångå sin 

lojalitetsplikt drabbas han av disciplinära åtgärder. Således måste advokaten vara 

aktsam i sina beslut gällande främjande eller avslöjande av brott. Dels riskerar han 

klientens förtroende, dels riskerar han sin egen frihet, sin verksamhet och sitt anseende. 

Detta arbete belyser tillämpningen av kriterierna i ansvarsbestämmelserna samt hur 

advokaten gör sin bedömning för att tillgodose god advokatsed och rättsreglerna som 

inte alltid faller samman. Som hjälp finns praxis från HD och disciplinnämnden men 

dessa är långt ifrån uttömmande. Således måste advokaten lita till sin egen förmåga att 

utifrån varje situation göra en bedömning och därefter agera så långt lojalitetsplikten 

sträcker sig utan att bryta mot lagen. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Många gånger har jag förundrats över hur advokater som arbetar med klienter 

misstänkta för brott kan behärska balansgången mellan advokatetikens kärna och 

straffrättsskipningen. Lojalitetsplikten som advokaten innehar gentemot sin klient 

innebär flera olika delar. Strafflagstiftning som tillämpas på advokater är likaså av stor 

omfattning. När dessa två företeelser möts ställs advokatetikens kärna och 

straffrättskipningens syfte på sin spets. Lena Ebervall har skrivit ett par ord som 

stämmer väl överens med hur jag betraktar advokatens ställning och dennes sätt att 

arbeta: ”Advokatens grundläggande roll i rättssystemet är att lojalt biträda sin klient och 

att göra detta på ett sätt som främjar god rättsskipning, dvs. inte missbruka 

rättssystemet, men utnyttja det till fullo för sin klients räkning.”
1
 Det kan uppfattas 

tämligen okonstlat men vid närmare eftertanke är innebörden av meningen komplicerad 

enär advokaten måste tillmötesgå god advokatsed samtidigt som denne måste hålla sig 

till lagen, vilka inte alltid vill gå samma väg. 

För att förstå problemet på ett överskådligt sätt exemplifieras det med fallet när en klient 

vill att sin advokat ska överföra en summa pengar till en persons konto. Det kan vid ett 

första ögonkast te sig uppenbart att advokaten ska tillmötesgå klientens önskan utan att 

reflektera över själva summan, till vilket sorts konto pengarna ska överföras till eller 

vem som är innehavare av kontot. Ponera att klienten vill använda advokatverksamheten 

för att tvätta pengar. Vid uppsåt eller grov oaktsamhet kan advokaten göra sig skyldig 

till penninghäleri respektive vårdslöst biträde för att han erhållit hjälp till transaktionen. 

Advokaten kan också fällas enligt ansvarsbestämmelsen i PTL för att denne inte har 

tillgodosett sin kontroll-, och rapporteringsskyldighet. En skillnad i förhållandet till 

andra gärningsmän är det faktumet att den brottsliga handlingen föregåtts av att 

advokaten tvingats ta ett, i många fall, svårt beslut. Advokaten måste göra en 

bedömning om lojalitetsplikten kvarstår i den situation som föreligger och därefter ett 

val om inskränkning. Om han väljer att inskränka lojalitetsplikten och den 

inskränkningen är obefogad kan advokatens handlande bli föremål för disciplinära 

                                                 
1
 Ebervall, Advokatetik i brottmål, s. 20. 
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åtgärder, vilka i de flesta fall uppfattas som nedslående och som ingen advokat vill 

utsättas för. Det är detta som blir advokatens dilemma. Endera riskerar han förtroendet 

för klienten och därmed disciplinär åtgärd eller riskerar han straffansvar. Hur advokaten 

än beslutar sig för att agera efterföljs agerandet av någon form av konsekvens. 

Naturligtvis påträffas advokater som medvetet vill åstadkomma ett visst resultat med en 

brottslig handling och det må vara fascinerande hur rättens tjänare kan strida mot rätten 

själv, men mitt huvudsakliga intresse är gråzonen där advokaten tvingas göra en 

bedömning. Straffrätt och advokatetik har alltid legat mig varmt om hjärtat, således 

passar det utmärkt att kombinera dessa två till ett förenat ämne. Intresset ligger i valet 

hos advokaten, hur beslutet grundar sig på en bedömning utifrån hur kriterierna i de 

straffrättsliga bestämmelserna tillämpas. Detta arbete är ensamt i sitt slag och därmed 

torde bearbetningen om advokatens dilemma där den omnämnda problematiken utreds 

och behandlas vara efterfrågat. 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med arbetet är att försöka klargöra reglerna kring straffrättsliga bestämmelser 

som är av särskild betydelse för advokater och påvisa de problem som advokater kan 

ställas inför vad gäller bedömningen av hur långt lojalitetsplikten sträcker sig. Jag vill 

utreda och analysera om lojalitetsplikten går hand i hand med rättsskipningen när ett 

visst beteende eller handling hos en advokat kan främja brottslig gärning eller rentav 

vara en brottslig gärning. Syftet kan formuleras i följande frågeställning. Var går 

gränsen för när advokaten får inskränka sin lojalitetsplikt för att inte främja brott eller 

begå brott? För att uppnå syftet erfordras lösningar på flera delfrågor. Vad innebär 

kriterierna i ansvarsbestämmelserna i biträdeslagen och PTL? Hur hanterar advokater 

intressekonflikten mellan klientlojalitet och ansvarsbestämmelserna? Vilka disciplinära 

åtgärder kan beslutas för advokater och vilka konsekvenser för dem med sig? 

Gällande ansvarsbestämmelserna är ämnesområdet brett och berör många yrkesutövare. 

Således avgränsas arbetet till att omfatta advokater. Fokus ligger på försvarsadvokater 

men även övriga advokater inkluderas. Det förefaller sig naturligt att försvarsadvokater 

får en speciell position i detta arbete eftersom det är dessa som arbetar med klienter 

misstänkta för brott och därav större risk för att advokaten ställs inför dilemmat. 

Advokater med affärsjuridisk inriktning torde omfattas till betydande del av PTL 
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således innehar även dem en central plats. För att arbetet ska vara hanterligt och ha en 

röd tråd har jag valt att inrikta arbetet på de mest centrala strafflagstiftningarna utifrån 

advokatens perspektiv vilka efter föregående efterforskning torde vara biträdeslagen och 

PTL. 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har jag använt mig av rättsdogmatisk 

metod vilken innefattar unionsrätt, lagstiftning, förarbeten kompletterade med praxis 

och doktrin. Dessa rättskällor är inte helt tillräckliga för att erhålla svar på mina 

frågeställningar och således erfordras annat material. Lagstiftaren har exempelvis inte 

reglerat mer än att god advokatsed ska följas och delegerat befogenheten att besluta 

över detta till Advokatsamfundet. Således krävs VRGA och rättsvetenskapliga artiklar 

för att få kunskap om lojalitetspliktens omfattning. Vidare är uttalanden från 

Advokatsamfundet och kommentarer från advokater värdefulla för att få en överblick 

över advokatens perspektiv gällande problemet. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra större delar som sedan delas in i flera mindre avsnitt. Den 

första delen omfattar lojalitetsplikten och har ett kort inledande avsnitt som sedan 

övergår till de mer specifika delarna om de disciplinära åtgärderna. Tystnadsplikten 

vilken är en väsentlig del av lojalitetsplikten behandlas i ett eget avsnitt. Den andra 

delen omfattar strafflagstiftning där biträdeslagen och PTL hör till de största avsnitten. 

Även inom dessa erhålls en inledande kort del om lagens omfattning som sedan övergår 

till de mer specifika delarna av lagarna. Slutligen behandlas ansvarsbestämmelserna. 

Det förekommer rättsfallsreferat med åtföljande kommentarer vilka gäller överklagande 

av disciplinärenden i HD och biträdeslagen. Efter flera avsnitt följer en reflektion av den 

föregående texten som sedan utvecklas i analysen där även problem och källor bearbetas 

som behandlats i arbetet. Avslutningsvis finns ett kapitel med en allmän slutsats och 

egna kommentarer. 
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2 Lojalitetsplikt 

2.1 Vägledande regler om god advokatsed 

Enligt 8 kap. 4 § 1 st. RB ska advokaten i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de 

uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed. En advokat är skyldig att 

förtiga vad han får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta. 

Vad god advokatsed innebär är inte angivet i vare sig RB eller i stadgarna
2
 för Sveriges 

Advokatsamfund. God advokatsed har utvecklats inom advokatkåren, som kommit till 

uttryck i avgöranden från Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd. VRGA 

framför de allmänna principer som hjälper advokaten i sin verksamhet och har utfärdats 

av Advokatsamfundets styrelse. VRGA är inte uttömmande vilket medför att reglerna 

inte får uppfattas som att allt som inte uttryckligen är förbjudet skulle vara tillåtet. Vid 

avvikelse från VRGA behöver det inte nödvändigtvis innebära disciplinär åtgärd, utan 

det ska bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
3
 Advokatens 

främsta skyldighet är att tillvarata klientens intressen på bästa sätt och efter bästa 

förmåga vilket innebär trohet och lojalitet gentemot klienten. Dock får en advokat inte 

handla i strid med gällande rätt eller vad som följer av god advokatsed. Det är en 

självklarhet att en advokat inte får medverka till brott och enligt VRGA får man inte 

heller underlätta för brottslig verksamhet.
4
 

2.2 Disciplinära åtgärder 

En advokat är ålagd att handla på ett rättrådigt och hederligt sätt inom ramen för 

lojalitetsplikten. När en advokat beaktar kärnvärden inom advokatetiken förekommer 

emellanåt en intressekollision mellan advokatens skyldigheter gentemot klienten å ena 

sidan och rättsskipningen å andra sidan. I detta hänseende prövas inte gränsdragningen i 

de allmänna domstolarna enligt en vanlig process utan advokaten har sitt eget forum. 

Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd utövar tillsyn över advokaten och dess 

verksamhet vilket regleras i 8 kap. 6 § 1 st. RB. Frågor om disciplinära åtgärder prövas 

av disciplinnämnden och i enlighet vad som bestäms i stadgarna av styrelsen. 

                                                 
2
 Vilka fastställs av regeringen, se Ekelöf & Edelstam, s. 194. 

3
 VRGA, s. 1. 

4
 Regler för advokatverksamhet, s. 31 f. 
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Tolkningen av rekvisiten i 8 kap. 7 § RB har medfört en del problematik vilket 

framkommit i de fall då disciplinnämnden tillämpat bestämmelsen felaktigt. Det är ett 

enormt steg mellan oredlighet och varning eller erinran. För den enskilde advokaten är 

uteslutning en mycket ingripande åtgärd vilket medför att det är av stor betydelse vilket 

lagrum som tillämpas. Disciplinnämnden har således högt ställda krav på att välja 

lagrum med stor omsorg och på laga grund.
5
 

2.2.1 Uteslutning 

Enligt 8 kap. 7 § 1 st. RB ska en advokat som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt 

eller annars förfar oredligt, uteslutas ur Advokatsamfundet. Är omständigheterna 

mildrande, får advokaten i stället tilldelas en varning. Uteslutning är således 

obligatorisk med undantag för mildrande omständigheter. Uteslutning innebär praktiskt 

sett att advokaten inte längre får tillhöra Advokatsamfundet och därmed förlorar han sin 

advokattitel. Enligt förarbetena torde ett sådant förfarande när advokaten i sin 

verksamhet uppsåtligen gör orätt eller annars förfar oredligt avse advokatens 

förhållande till huvudmannen det vill säga mellan advokat och klient. Ett sådant 

förfarande kan inbegripa att advokaten gjort sig skyldig till brottslig gärning men det är 

ej en nödvändighet. Disciplinär åtgärd kan följaktligen bli aktuell när advokaten ådöms 

straff men även i de fall då straff ej kan ådömas. Advokatsamfundets styrelse kan 

anmärka huruvida en advokat förfarit oredligt även om det faller utanför 

advokatverksamheten, såsom när advokaten i egna angelägenheter gör sig skyldig till 

bedrägligt eller svikligt förfarande. Disciplinnämnden har således befogenhet att 

utesluta en advokat som förfarit oredligt som privatperson.
6
 

2.2.2 Varning och erinran 

Enligt 8 kap. 7 § 2 st. RB får en advokat som annars åsidosätter sina plikter som 

advokat meddelas en varning eller erinran. Härunder faller varje förhållande som inte 

kan anses överensstämma med god advokatsed vilket beskrivs i förarbetena. Allt 

agerande av advokaten som kan klassas som oetiskt och inte uppfyller de högt ställda 

kraven i första stycket faller in under andra stycket. Andra stycket föreskriver en mindre 

ingripande åtgärd i förhållande till första stycket med ett undantag för uteslutning då 

                                                 
5
 Ebervall, Advokatetik i brottmål, s. 22 f. 

6
 Ebervall, Advokatetik i brottmål, s. 22 f. 
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omständigheterna är synnerligen försvårande. Advokaten som tilldelas varning får, om 

det finns särskilda skäl, även åläggas att utge en straffavgift till advokatsamfundet med 

lägst 1000 kronor och högst 50 000 kronor enligt bestämmelsen i 8 kap. 7 § 3 st. RB. 

2.3 Tystnadsplikt 

8 kap. 4 § RB föreskriver att en advokat är skyldig att förtiga vad han får kännedom om 

i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta. Enligt 2.2 VRGA har en advokat 

tystnadsplikt med undantag om klienten samtycker eller om laglig skyldighet att lämna 

upplysning föreligger. Undantag gäller också de situationer då yppandet är nödvändigt 

för att advokaten ska kunna värja sig mot klander från klientens sida eller när advokaten 

ska hävda ett befogat ersättningsanspråk avseende det ifrågavarande uppdraget. 

Tystnadsplikten är det viktigaste elementet av lojalitetsplikten, kanske den viktigaste 

regeln inom hela advokatetiken. Trots detta finns inte tystnadsplikten lagstadgad mer än 

att den framgår e contrario till vittnesförbudet 36 kap. 5 § RB. Det förefaller vara det 

enda lagrummet som ger vägledning för hur tystnadsplikten ska tolkas och har gett 

upphov till missförstånd eftersom det inte alltid är ett adekvat verktyg för att finna om 

en advokat brutit mot tystnadsplikten. Vittnesförbudet omfattar advokater och andra 

yrkesgrupper som har tystnadsplikt.
7
 36 kap. 5 § 2 st. RB är ett undantag där advokater 

får höras som vittnen om något som i deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i 

samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån 

tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Ett annat undantag regleras i 36 kap. 5 § 3 st. 

RB där rättegångsombud, biträden och försvarare får höras som vittnen om vad som 

anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det. Vid grov 

brottslighet kan andra än försvarare bli föremål för sekretessgenombrott enligt 36 kap. 5 

§ 4 st. 1 p. RB vilket innebär att andra advokater har vittnesplikt i mål om grov 

brottslighet. Tystnadsplikten torde omfatta allt som advokaten inte får höras om som 

vittne i 36 kap 5 § RB. Emellertid får det inte tolkas som att en advokat alltid skulle ha 

rätt att yppa varje omständighet varom denne skulle vara berättigad att höras som 

vittne.
8
 Försvararen och klienten har ett speciellt förhållande eftersom den tilltalade har 

rätt att tiga och därmed är även försvararen skyldig att förtiga uppgifter som klienten 

lämnar i förtroende. Det förefaller sig naturligt att för att inte den tilltalades intresse i 

                                                 
7
 Ebervall, Advokatetik i brottmål, s. 82 f. 

8
 Wiklund, s. 301. 
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saken ska ta skada eller förvärras ska denne ha möjlighet till att diskutera fritt med sin 

försvarare.
9
 RB och dess aktuella lagrum vad gäller tystnadsplikt har allt igenom 

genomsyrats av grundprincipen om att försvarare aldrig tillåts bryta sin tystnadsplikt 

och advokater endast i undantagsfall. Emellertid är lagtexten otillräcklig ur advokatens 

perspektiv eftersom denne inte får veta mer än att han endast får höras som vittne vid 

samtycke från klienten, vid medgivande i lag samt vid mål om grova brott. Lagrummet 

är skrivet för domstolen, inte för advokaten. Emellan raderna kan utläsas att lagstiftaren 

inte vill reglera advokatens tystnadsplikt utanför rättssalen. I god advokatsed stadgas 

förhållandet mellan advokat och klient. Tystnadsplikten är sålunda mer långtgående i 

god advokatsed än i lag.
10

 Enligt god advokatsed får tystnadsplikten endast brytas i 

vissa undantagsfall. En advokat får göra undantag vid avslöjande om planerat brott 

vilket måste ha fortskridit fram till straffbar förberedelse, stämpling eller straffbart 

försök. Brottet måste således också vara så pass grovt att det omfattas av 23 kap. 6 § 

BrB vilket reglerar underlåtenhet att avslöja sådant brott. Exempel på sådana grova brott 

är mord, våldtäkt, rån, mordbrand, människorov, sabotage och landsförräderi. En 

advokat torde vara skyldig att anmäla eller avslöja sådana brottsplaner för ovannämnda 

brott även om dessa erhållits i förtroende. Vid kännedom om att ett sådant brott är fara å 

färde är advokaten inte bara berättigad att bryta tystnadsplikten utan han är skyldig att 

avslöja brottet. Advokaten har således en viss form av vägvisare men vid andra brott, 

exempelvis bedrägeri, grovt bedrägeri, stöld eller grov stöld som inte regleras av 23 

kap. 6 § BrB, finns ingen ledning vad gäller god advokatsed huruvida advokaten är 

berättigad att bryta tystnadsplikten.
11

 Här torde lagstiftaren inte ha önskat besluta över 

vilka regler som ska gälla för advokatens tystnadsplikt utan överlämnat det till 

Advokatsamfundet och VRGA. 

2.3.1 Brott mot tystnadsplikt 

20 kap. 3 § BrB: Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller 

annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd 

av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om 

ej gärningen eljest är särskild belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter 

eller fängelse i högst ett år. 

                                                 
9
 Ebervall, Försvararens roll, s. 209. 

10
 Ebervall, Advokatetik i brottmål, s. 84-89. 

11
 Ebervall, Advokatetik i brottmål, s. 94. 
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Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I 

ringa fall skall dock ej dömas till ansvar. 

En advokat som bryter mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § BrB bryter även mot sin 

tystnadsplikt enligt god advokatsed. Enligt 8 kap. 7 § sista stycket RB får brott mot 

tystnadsplikt enligt 8 kap. 4 § RB inte åtalas av annan än Justitiekanslern. Åtal får 

väckas endast om det är påkallat från allmän synpunkt.  

Ett omtalat disciplinärende
12

 vad gäller tystnadsplikt handlar om ett rån mot 

Nationalmuseum där tre tavlor värda 370 miljoner kronor, en Rembrandt och två Renoir 

tillgreps. En kort tid därefter blev en advokat kontaktad av två män varav till den ena 

advokaten företrätt som försvarare samt varit övervakare. Den för advokaten kända 

mannen berättade att de hade kontakter till en person som kunde lämna upplysningar 

om de stulna tavlorna. Männen frågade hur de eller advokaten kunde medverka till att 

tavlorna återställdes utan att de gjorde sig skyldiga till brott. ”Prislappen” för 

återställande av tavlorna skulle vara 10 miljoner kronor per tavla. Advokaten försökte 

ringa till Justitieministern men det utan resultat. Han blev uppmanad av 

statssekreteraren att kontakta polisen men innan advokaten hann detta kontaktade 

polisen honom. Advokaten berättade att det fanns en ”prislapp” på tavlorna. Polisen 

ville se nytagna fotografier på tavlorna vilka advokaten anskaffade från de två männen, 

dock endast på Renoirtavlorna, som han senare vidarebefordrade till polisen. Advokaten 

anhölls men försattes på fri fot två dagar senare och Advokatsamfundet hänsköt ärendet 

vidare till disciplinnämnden. De båda männen åtalades för grov utpressning och 

advokaten för medhjälp därtill. Tingsrätten ogillade åtalet. Hovrätten dömde männen till 

tre års fängelse för försök till grov utpressning vad gäller Rembrandttavlan och för grovt 

häleri vad gäller Renoirtavlorna, samt fastställde tingsrättens frikännande dom 

beträffande advokaten. Hovrätten anförde i domskälen att advokaten objektivt sett hade 

främjat männens brottslighet genom att framföra deras krav på lösensumma och 

vidarebefordra fotografierna men att han saknat uppsåt. Advokaten har i sitt yttrande till 

Advokatsamfundet hävdat att hans agerande varit såväl lagligt som advokatetiskt riktigt. 

Han har vidare anfört att han ensam, utan att någon på hans byrå känt till det och utan 

ekonomisk vinning, samarbetat med polisen och gjort vad polisen bett honom om för att 

i en oerhört svår situation hjälpa dem att återfinna tavlorna. I och med att han hade blivit 

                                                 
12

 Advokaten 2002, nr 6, fall 14 
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misstänkt för brott gjorde advokaten bedömningen att hans tystnadsplikt inte längre 

gällde och därför vid polisförhör medverkat till att männen identifierats. 

Disciplinnämnden anförde att ett erbjudande att återlämna stöldgods mot betalning kan 

utgöra brott. Advokaten borde därför ha avvisat männen men genom att underlåta detta 

och i stället tagit befattning med saken har han allvarligt åsidosatt sina plikter som 

advokat. I förhållande till männen har advokaten haft tystnadsplikt och på grund av att 

männen kunde misstänkas för sådana brott där vittnesmål inte kunnat avkrävas honom 

enligt 36 kap. 5 § RB, borde han inte ha medverkat till att männen identifierades. Även i 

detta avseende har advokaten allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. 

Disciplinnämnden tilldelade advokaten en varning enligt 8 kap. 7 § 2 st. RB.  

Disciplinnämndens beslut visar vikten av att en advokat följer god advokatsed. Detta är 

ett fall som både prövats av domstol och i disciplinnämnden. Även fast domstolen inte 

fann att uppsåt gick att styrkas för medhjälp till brott ansåg disciplinnämnden att 

advokaten inte tillgodosett god advokatsed. Ärendet belyser två viktiga grundvalar i vad 

god advokatsed innebär, dels att en advokat inte får medverka i handlingar som kan vara 

brottsliga, dels vilken betydelse tystnadsplikten har i advokatverksamhet. Grundvalarna 

har olika skyddsvärden som möts i den situation som advokaten stått inför vilka är 

samhällsintresset för brottsprevention och lojaliteten mot sin klient. Det kan anses vara 

beaktansvärt och något underligt att advokaten inte åtalats för vårdslöst biträde enär 

uppsåt inte är ett krav samt att andra kriterier är uppfyllda. Man kan fråga sig om detta 

är ett tecken på att advokater sällan åtalas för brott som begåtts inom 

advokatverksamheten. 

 2.4 Överklagande till HD 

Enligt 8 kap. 8 § RB får den som uteslutits ur Advokatsamfundet överklaga beslutet till 

HD. För att belysa gällande rätt och dess tolkning avseende den disciplinära åtgärden 

uteslutning medtas i detta arbete referat från utvalda rättsfall. 

Det första ledet i bestämmelsen om uteslutning enligt 8 kap. 7 § 1 st. RB där rekvisitet 

är att advokaten ”uppsåtligen gör orätt” behandlas i ett gammalt prejudikat, NJA 1949 s. 

238 där en advokat hade gjort sig skyldig till medverkan till urkundsförfalskning och 

främjat brott. Kravet för uppfyllande av rekvisitet är att advokaten i princip ska bryta 
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mot lag, även om det kravet inte uppställts i förarbetena har således praxis kommit att 

göra detta.  

1972 not C 438 handlar om en advokat som upprättat ett skenavtal och sedan angivit 

felaktig köpeskilling på ett fastighetskontrakt. Upprättande av skenavtal var att anse 

som åsidosättande av advokatplikt enligt 8 kap. 7 § 2 st. RB men det faktum att han 

angivit fel köpeskilling var att likställas med rekvisitet om att göra orätt enligt 8 kap. 7 § 

1 st. RB. Gränsdragningen mellan första och andra stycket torde inte alltid vara lätt att 

urskilja vilket åskådliggörs av flera rättsfall.  

Av särskilt intresse är att praxis fastslagit att situationer när advokater medverkar till 

kommunikation mellan häktade klienter med restriktioner och omvärlden, inte tillhör 

första stycket utan till andra stycket, enär advokaten överträder lag vilket kan tyckas 

märkligt då situationen i själva verket kunde förväntas omfattas av första stycket. NJA 

2001 s. 535 är ett prejudikat som belyser frågan om en advokat som befordrar 

information från en häktad klient med restriktioner. Advokaten hade förordnats som 

offentlig försvarare för A som var häktad, misstänkt för grovt narkotikabrott. I ett 

avlyssnat telefonsamtal av polisen mellan advokaten och A:s medmisstänkte B 

uppdagades att advokaten upplyst B om telefonavlyssning samt förklarat att A ville att 

ett fällt yttrande från honom vid ett avlyssnat samtal skulle ges viss innebörd. Enligt 

disciplinnämnden ansågs advokaten sålunda uppsåtligen gjort orätt enligt första stycket 

(disciplinnämnden har dock tillämpat fel stycke i det skriftliga beslutet om uteslutning 

men som rättades till muntligen vid förhör i HD) genom att ha brutit mot 

häktesrestriktionerna. HD klargjorde att advokaten vid telefonsamtalet vidarebefordrat 

uppgifter från sin klient på ett sätt som stått i strid med de restriktioner i fråga om 

kontakter med omvärlden som gällt för denne enligt 24 kap. 5 a § RB. Vidare måste 

förfarandet anses ha skett uppsåtligen. Emellertid belyste HD att gränsdragningen är 

svår för tillämpningsområdet gällande första och andra stycket. Praxis vid liknande 

förfaranden omfattades av andra stycket även i allvarliga fall och därför ska sålunda 

advokaten uteslutas enligt andra stycket. Vid bedömningen om omständigheterna varit 

synnerligen försvårade beaktade HD att advokaten missbrukat en för 

advokatverksamheten central regel, nämligen en försvarares rätt att sammanträffa med 

sin klient i enrum. Vidare fastslog HD att vidarebefordrandet av den ifrågavarande 

uppgiften från klienten har varit att försvåra förundersökningen och därmed 

omintetgjort ett viktigt syfte med restriktionerna för den häktade. Om sådana brott mot 
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advokatplikten förekommer kan rätten till enskild kommunikation mellan den 

misstänkte och hans offentlige försvarare komma att ifrågasättas. HD lämnade 

överklagandet utan bifall. Värt att notera är att varken disciplinnämnden eller HD var 

eniga i sina beslut. Det var fem stycken dissidenter i disciplinnämnden och två stycken i 

HD. Det kan konstateras att tillämpningsområdet för 8 kap. 7 § RB är oklart efter vad 

som framkommit gällande häktesrestriktioner. 

Frågan är varför man inte beslutar om uteslutning enligt första stycket enär det är 

fastslaget att advokaten brutit mot häktesrestriktioner vilket torde anses som att 

uppsåtligen göra orätt. Under förutsättning att advokaten handlat med uppsåt och att det 

är obestridligt att brytande mot häktesrestriktioner är lagstridigt, borde det tillhöra första 

stycket. Tidigare praxis vilka refererats tidigare prejudicerar första stycket. En fråga 

som inte besvaras av HD är varför förevarande situation ska bedömas annorlunda än 

andra där advokater uppsåtligen handlar orätt. En naturlig faktor till avgörandet torde 

vara tidigare prejudikat till vilka HD ej vill göra avsteg ifrån. Ytterligare en tänkvärd 

företeelse är att dissidenterna i disciplinnämnden liksom dem i HD påtalade den 

förmildrande omständigheten att advokaten har 25 år väl vitsordad erfarenhet. Likväl 

kan det tyckas vara en försvårande omständighet eftersom en advokat med så lång 

yrkeserfarenhet förväntas ha kunskap om rådande regler om god advokatsed och 

därmed kan det krävas att vederbörande ska handla med betänksamhet. 
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3 Strafflagstiftning 

3.1 Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i 

vissa fall 

3.1.1 Omfattning 

Biträdeslagen trädde i kraft den 1 juli 2001
13

 och efterträdde rådgivningslagen. 

Förarbetena motiverar att det fordras en lagstiftning för att skärpa kontrollen över 

juridiska och ekonomiska rådgivare som kan tänkas främja organiserad och ekonomisk 

brottslighet.
14

 Den ska syfta till att försvåra oseriös rådgivningsverksamhet som kan 

vara en förutsättning för ekonomisk brottslighet.
15

 Rådgivningslagen omfattade endast 

rådgivningsverksamhet vilket definieras som en verksamhet där någon yrkesmässigt går 

andra tillhanda med råd eller annat biträde i juridiska eller ekonomiska 

angelägenheter.
16

 Innebörden av begreppet rådgivningsverksamhet samt ”råd eller annat 

biträde” diskuteras i förarbetena till biträdeslagen. Detta aktualiseras i NJA 1995 s. 505 

där HD konstaterar att ordalydelsen är mer vidgående än vad motiven åsyftade. När 

lagtexten och motiven är motsägelsefulla bör det förmånligaste alternativet för den 

misstänkte ges företräde vilket innebar att rådgivningsverksamhet endast omfattade 

sådant biträde som i praktiken innefattar rådgivning. Genom HD:s dom, vilken 

behandlas senare i arbetet, uppmärksammades behovet att även juridiskt och 

ekonomiskt biträde som inte kan sägas innefatta rådgivning skulle omfattas av 

bestämmelsen. En utvidgning av lagen till att omfatta all slags biträde skulle leda till att 

biträden var mer vaksamma vad gäller förekomsten av brott. Finansiering, förmedling, 

värdering och hjälp med ansökningar om tillstånd är exempel på sådana verksamheter 

som inte omfattades av rådgivningslagen.
17

 Resultatet efter lagstiftningsarbetet blev 

biträdeslagen som omfattar biträde vilket föreligger när en kund erhåller hjälp från ett 

biträde. Hjälpen ska vara av betydelse för kunden i dennes relation till andra.
18

 

                                                 
13

 SFS 2001:367. 
14

 Prop. 1984/85:90 s. 9. 
15

 Prop. 1984/85:90 s. 2. 
16

 1 § rådgivningslagen. 
17

 Prop. 2000/01:105 s. 78 f. 
18

 Zila, s. 3. 
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3.1.2 Ansvarsbestämmelsen 

2 § biträdeslagen: Den som lämnar juridiskt eller ekonomiskt biträde och därvid av 

grov oaktsamhet främjar straffbelagd gärning, döms för vårdslöst biträde till böter eller 

fängelse i högst två år. Straffet får dock inte sättas högre än vad som är föreskrivet för 

den gärning som främjats. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. 

Första stycket gäller inte, om främjandet utgör medverkan till brott enligt 23 kap. 

brottsbalken. Det gäller inte heller, om enligt särskild föreskrift straff ej kan följa på 

medverkan till den gärning som har främjats. 

Enligt förarbetena är bestämmelsen att anse som ett komplement till 

medverkansansvaret i 23 kap. 4 § BrB, där det föreskrivs att varje person som har 

deltagit i gärningen ska straffas efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom 

till last. Oberoende av om någon kan göras ansvarig ska var och en som deltar i brott 

straffas för sin egen gärning. Fortsättningsvis redogör förarbetena för vikten av att ha en 

straffrättslig bestämmelse där biträden åläggs skyldighet att visa försiktighet i sin 

verksamhet.
19

 Lagstiftaren vill framhäva att även de rådgivare som befinner sig utom 

granskningssystemen ska vara aktsamma för risken att främja brottslig gärning. Det 

befintliga behovet av en straffbestämmelse där biträdet kan fällas till ansvar för 

medverkan till brott som begåtts av oaktsamhet var ytterligare ett skäl till den önskade 

lagen på grund av svårighet att styrka uppsåt om främjande av brott.
20

 Den preventiva 

funktionen där biträdet har i åtanke att vara aktsam i sitt agerande kan sägas vara syftet 

med straffbestämmelsen för vårdslöst biträde. En sorts moral tar form som torde få 

betydelse för vad ett biträde skulle kunna tillåta sig.
21

 

En förutsättning för att straffbestämmelsen ska bli tillämplig är att biträdet främjat 

brottslig gärning. Avgörandet för om rekvisitet ”främjat” är uppfyllt ska bedömas på 

samma sätt som i de allmänna medverkansbestämmelserna i 23 kap. BrB, vilket innebär 

att biträdets agerande kan främja ett brott även om handlingen i det konkreta fallet inte 

underlättat den brottsliga gärningen. Den brottsliga gärningen ska ha kommit till 

utförande genom biträdets förfarande för att främjande ska ha kommit till stånd. Det 

fordras inte att gärningsmannen själv kan straffas. Kriteriet att oaktsamheten ska ha 
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 Prop. 1984/85:90 s. 13 f. 
20

 Prop. 2000/01:105 s. 17 f. 
21

 Prop. 1984/85:90 s. 14. 
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varit grov markerar att biträdet har gjort sig skyldig till oaktsamhet av mer omfattande 

slag. Förarbetena diskuterar olika situationer där frågan om oaktsamheten har varit grov 

kan uppkomma. Ett biträde kan inte anses agera grovt oaktsamt om han följt 

myndigheters praxis som för honom ovetandes har ändrats. Inte heller kan det anses 

som grovt oaktsamt då en tolkningsfråga är svår om biträdet tolkar författningar och 

instruktioner fel. Hänsyn tas till biträdets kännedom om en klients levnadssätt och 

redlighet för vilka krav som kan ställas på vad biträdet bör iaktta. Ringa brott är inte 

straffbart som innefattar främjande av brottslig gärning som i det enskilda fallet framstår 

som mindre allvarlig. Lagstiftaren menar också att ansvarsfrihet bör föreligga vid 

biträdets handlande, låt vara grovt oaktsamt, men med hänsyn till omständigheterna 

förefaller vara försvarbart. Straffet för vårdslöst biträde är böter eller fängelse i högst 

två år, dock får straffet aldrig sättas högre än vad som är föreskrivit för den främjande 

brottsliga gärningen. Om biträdet kan dömas för medverkan till den brottsliga gärningen 

enligt 23 kap. BrB ska inte straff för vårdslöst biträde enligt 2 § 2 st. biträdeslagen 

också utdömas. Medverkansansvar enligt 23 kap. BrB har således företräde genom att 

uppsåt till medverkan är styrkt eller att oaktsam medverkan kan bestraffas. Straff för 

vårdslöst biträde ska undantas vid särskild föreskrift där straff för medverkan inte kan 

följas till den främjande brottsliga gärningen.
22

 

Härtill är av vikt att nämna 3 § biträdeslagen som föreskriver att förbud mot att lämna 

juridiskt eller ekonomiskt biträde kan åläggas biträdet när han gjort sig skyldig till brott, 

som inte är ringa. Förbud ska meddelas när det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i 

sex månader, såvida inte särskilda skäl talar emot ett förbud. Talan mot en advokat får 

väckas endast efter hörande av Sveriges Advokatsamfund vilket stadgas i 4 § 2 st. 

biträdeslagen. 

För advokaten och dess verksamhet torde denna bestämmelse inte vara av överraskande 

karaktär. Den inkräktar inte på advokatens lojalitetsplikt i någon större omfattning, 

vilket emellertid PTL uppenbart anses göra och som kritiserats bland andra av 

Advokatsamfundet vilket behandlas senare. Advokaten är bunden av etiska regler som 

disciplinnämnden kontrollerar och sanktionerar. Straffbestämmelsen om vårdslöst 

biträde bekräftar redan den strikta synen på advokaters förhållningssätt till klienters 

brottslighet vilket framhålls i god advokatsed, men tar den till en högre sanktionsnivå 
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  Prop. 1984/85:90 s. 35-37. 
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där fängelse ingår i straffskalan. Straffbestämmelsen torde jämväl kunna ha en 

motsägelsefull effekt vilket innebär att advokaten inte kan fullgöra sin lojalitetsplikt 

trots att det vid en första anblick inte verkar vara fallet. Vid misstänksamhet huruvida 

klienten skulle ägna sig åt brottslig verksamhet förekommer en viss risk att advokaten 

inte skulle tillåta sig att biträda sin klient med råd som advokaten i annat fall skulle 

göra. Således befinner sig advokaten i en svår situation som han måste kunna hantera 

genom avvägning mellan vad god advokatsed kräver och vad lagen föreskriver. 

3.1.3 Belysande rättsfall 

I det redan nämnda La Reine-målet, NJA 1995 s. 505 åtalades ett par personer för grov 

oredlighet mot borgenärer som hade ägnat sig åt omfattande köp av aktier i så kallade 

skalbolag. Köpen utfördes genom att de gemensamt och i samråd tagit ut likvida medel 

från olika bolag vilka använts som betalning för att köpa respektive bolag. Det handlade 

om cirka 400 bolag som köpts för omkring en miljard kronor. En advokat och en jurist 

med jur.kand. åtalades också för vårdslös rådgivning enligt rådgivningslagen. Juristen 

hade skapat kontrakt med säljaren, förhandlat med säljaren om avtalsvillkoren, utformat 

överlåtelseavtalet, undertecknat detta samt lämnat instruktion om transfereringen av 

köpeskillingen och det köpta bolagets likvida medel. Advokaten hade erhållit 

redovisning av juristen efter ett par affärers genomförande och låtit juristen fortsätta att 

förvärva vinstbolag. Han hade också beslutat om advokatbyråns medverkan som ombud 

för ett bolag (NS) vid detta bolags uppköp av skalbolag samt beslutat om ett system för 

hur advokatbyrån skulle sköta uppdraget och såsom arbetsgivare ombett juristen att ta 

hand om det. Hovrätten anförde att advokatens och juristens handlande varit grovt 

oaktsamt eftersom de borde insett att det förelåg en påtaglig fara för att de köpta 

bolagen skulle försättas på obestånd och genom att de underlät att analysera och 

kontrollera bolaget NS:s möjligheter att hantera de latenta skatteskulderna i 

vinstbolagen. Hovrätten dömde advokaten och juristen för vårdslös rådgivning. 

Prövningstillstånd beviljades i HD beträffande frågan huruvida de förfaranden för vilka 

advokaten och juristen fällts till ansvar av hovrätten, objektivt sett var att hänföra till 

sådan straffbar rådgivningsverksamhet som avsågs i 2 § rådgivningslagen. HD fann att 

vid bedömningen av begreppet rådgivningsverksamhet har ordalydelsen ett större 

tillämpningsområde än vad som enligt motiven förefaller ha varit syftet med lagen. 

Enligt förarbetena omfattade rådgivningsverksamhet råd i den meningen att ett visst 
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handlingssätt rekommenderas och konkreta åtgärder för att realisera ett råd i praktiken. 

Lagrådet framhöll emellertid att under begreppet ”annat biträde” kan det rent språkligt 

omfatta andra åtgärder. HD anförde att i sådant fall då ordalagen har ett större 

tillämpningsområde än vad som motiven åsyftar, borde företräde ges åt det för den 

misstänkte förmånligaste alternativet. Med rådgivningsverksamhet förstås därmed 

konkreta råd och sådant biträde som i praktiken innefattar rådgivning. Biträde av annat 

slag borde sålunda inte omfattas av begreppet rådgivningsverksamhet. Vidare fann HD 

att advokatens och juristens åtgärder motsvarade typfall av konkreta åtgärder för att 

realisera ett råd i praktiken som enligt förarbetena omfattas av begreppet 

rådgivningsverksamhet samt att dessa åtgärder främjade straffbelagd gärning.  

I detta mål framträder tre möjliga tolkningsalternativ i de tre instanserna. Tingsrätten 

menade att endast uttrycklig rådgivning omfattas av straffbestämmelsen. Hovrätten 

ansåg att lagrummet bör tillämpas enligt ordalydelsen enär förarbetena inte är helt 

klarläggande. Begreppet ”annat biträde” skulle därmed omfatta även sådant biträde som 

inte innebar rådgivning. HD ansåg att när en straffrättslig lag har ett större 

tillämpningsområde enligt ordalagen än som enligt förarbetena varit syftet, bör företräde 

ges åt det mest förmånligaste alternativet för den misstänkte. Eftersom det får anses 

klarlagt att advokaten och juristen ägnat sig åt rådgivningsverksamhet ställdes aldrig 

frågan på sin spets vart gränsdragningen skulle ske i det enskilda fallet vad ”annat 

biträde” omfattade vilket hade varit av intresse. Wennberg undrar om det är principiellt 

hållbart att frikänna någon på grund av ett motivuttalande när ett förfarande klart 

omfattas av lagens ordalydelse för att företräde bör ges åt det mest förmånligaste 

alternativet för den misstänkte. Vidare menar Wennberg att förhållandet mellan 

inskränkande motivuttalanden och lagens ordalydelse inte torde bli föremål för samma 

resonemang om det berört något annat brott som upprört allmänheten.
23

 

La Reine-målet exemplifierar lagstiftarens syn på strafflagstiftning vad gäller advokater. 

Wennberg vill påpeka tanken att om det hade varit en annan typ av brott torde inte 

inskränkningen i förarbetena få företräde framför lagens ordalydelse. Enligt 

rättskälleläran står lagen högts i hierarkin vilket också borde efterlevas. Någonstans i 

lagstiftningsprocessen uppfattas en sorts ängslan att stifta alltför inkräktande lagar inom 

advokatens verksamhetsområde. Numera finns biträdeslagen vilken som nämnts var 
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efterföljaren till rådgivningslagen och till viss del uppkommit på grund av 

problematiken som uppmärksammades i La Reine-målet. Det återstår att se om 

biträdeslagen ger upphov till nya problem gällande tolkningen av straffbestämmelsen. 

B 6420-02 / B 5870-03 är en hovrättsdom där två advokater dömdes för penninghäleri 

respektive för penninghäleriförseelse. Bakgrunden handlar om en person som tog ut 

sammanlagt 10 miljoner kronor från ett konto i SEB i flera omgångar och sedan satte in 

dem på advokat X:s konto, vilken i sin tur överförde pengarna till en klients konto i 

Genève. När X blev varse om att pengarna härrörde sig från brott skulle pengarna 

lämnas tillbaka till klienten eftersom god advokatsed kräver detta enligt X. Då klienten 

inte hade något konto i Sverige och att han även var klient till X:s kollega Y satte X in 

pengarna på Y:s klientmedelskonto. Hovrätten anförde att omständigheten att Y hade 

företrätt klienten tidigare inte var att anse som ett nuvarande advokatuppdrag, således 

omfattas inte någon rådgivning i juridiska frågor eller någon likartad åtgärd som 

normalt präglar advokatverksamhet och är därmed inte något klientuppdrag. Hovrätten 

framhöll vidare att X genom det sammanlagda beloppets storlek i kombination med att 

dokumentation om syftet med överföringen helt saknades rimligen borde ha misstänkt 

att pengarna kunde härröra sig från brottsligt förvärv eller annars från någon brottslig 

gärning, eller med andra ord att han genom att överföra pengarna till ett konto 

utomlands kunde medverka till penningtvätt. Eftersom X hade kännedom om att 

pengarna härrörde sig från brott och trots detta följde klientens instruktioner hade han 

uppsåt till penninghäleri. Hovrätten nöjde sig med ett års fängelse vilket motiveras med 

att domen mot X kommer få konsekvenser för hans verksamhet som advokat. Då 

banken vägrat ställa ut en tredje postväxel åt Y på begäran av klienten borde Y uppfattat 

att banken misstänkte penningtvätt. Genom att underlåta sig att kontrollera om 

iakttagelsen var riktig och att Y fortsatte att vidta åtgärder gjorde Y sig skyldig till 

penninghäleriförseelse. Tingsrätten hade dömt Y för vårdslös rådgivning men med det 

ovan anförda vad gäller uppsåt dömdes han av hovrätten till villkorlig dom för 

penninghäleriförseelse. Ett skadestånd på nio miljoner kronor skulle också betalas till 

banken. 

Det bör framhållas att i rättsfallet tar hovrätten hänsyn till att X arbetade som advokat 

och att straffet ansågs tillräckligt med ett års fängelse. Att sätta ett lågt straff på grund 

av hans arbete är beaktansvärt. Det är oklart vad hovrätten menar med att domen 

kommer medföra konsekvenser. Avser hovrätten att domen kommer att följas av 
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disciplinära åtgärder enligt 8 kap. RB? Eller ämnar hovrätten att advokaten kommer 

drabbas av dåligt rykte där anseendet sätts på spel vilket kommer påverka dennes 

verksamhet negativt inte minst ur klientperspektiv? I vilket fall torde det vara till 

advokatens fördel vid straffbestämmandet att han innehar en advokattitel. 

B 5222-01 är ytterligare ett rättsfall där en advokat åtalats för vårdslöst biträde. 

Bakgrunden handlar om en advokat, en bankanställd mäklare och hans kund där kunden 

försökte, trots att han och mäklaren hade en överenskommelse om gemensamma affärer, 

få banken att ersätta en miljonförlust genom att påstå att mäklaren agerat utan uppdrag. 

Kundens advokat hade vetskap om att kunden förmått mäklaren att vid 

tvistemålsrättegången och under ed tala osanning. Advokaten hade också påkallat 

förhöret trots att han var medveten om att uppgifterna var osanna. Det har i fallet även 

framkommit att advokaten långt innan huvudförhandlingen i tvistemålet uppfattat att 

mäklaren hade en annan inställning än kunden till deras mellanhavanden och att 

mäklaren känt sig utsatt för otillbörliga påtryckningar. Således ansåg tingsrätten att 

advokaten hade särskild anledning att granska materialet. Vidare framförde tingsrätten 

att det var uppenbart att advokaten före huvudförhandlingen insett de verkliga 

omständigheterna vilket ledde till fällande dom. 

Det ter sig ovanligt att en advokat åtalas för vårdslöst biträde och än mer ovanligt att en 

advokat döms för det. Vad det beror på finns inget självklart svar men av betydelse har 

medverkansbestämmelserna i 23 kap. BrB. Biträdeslagen ses som ett komplement och 

vid en första anblick kan det tyckas uppenbart vilken ansvarsbestämmelse som ska 

tillämpas men vid en mer djupgående analys av praxis är det inte helt klart enligt vilken 

bestämmelse advokaten ska åtalas. Framtiden får utvisa vad som är gällande rätt genom 

ytterligare praxis. 

3.2 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism 

3.2.1 Omfattning 

Ett mycket omdiskuterat och aktuellt ämne inom advokatkåren är den förhållandevis 

nya penningtvättslagstiftningen som trädde i kraft den 15 mars 2009 vilken ersätter den 

äldre lagen (1993:768) mot penningtvätt samt lagen (1999:163) om 
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penningtvättsregister. Bakomliggande motiv är genomförandet av det tredje 

penningtvättsdirektivet, 2005/60/EG av den 26 oktober 2005.
24

 Av betydelse för detta 

arbete är hur advokaten ställer sig till lagen eftersom en debatt uppkommit huruvida 

lagstiftningen kan påverka lojalitetsplikten och försämra klientens förtroende för 

advokaten. 1 kap. 1 § PTL bestämmer lagens syfte vilket är att förhindra att finansiell 

verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism. Förarbetena beskriver hur finansmarknaden påverkas negativt av stora flöden 

av illegalt åtkomna medel och därför är av vikt att effektivt bekämpa penningtvätt 

genom olika åtgärder för advokater och andra verksamhetsutövare.
25

 Innebörden av 

begreppet penningtvätt kan kort sagt sägas handla om vinning som uppkommit genom 

brottslig verksamhet och som omsätts på ett sådant sätt för att dölja de illegalt åtkomna 

tillgångarna.
26

 Den kriminelle kan dölja sin illegalt förvärvade egendom och få den att 

framstå som legalt förvärvad, således försvårar penningtvätten återställandet av den 

illegalt förvärvade egendomen.
27

 Redan det andra penningtvättsdirektivet gav advokaten 

en ny funktion vilken han var oerfaren att hantera. Överraskande skulle advokaten nu 

försöka finna en balans mellan klientkontroll samt rapport till myndighet och 

lojalitetsplikten vilken genomsyrar hela advokatens arbete. Det tredje 

penningtvättsdirektivet skärper dessa regler ytterligare, vilket advokat Axel 

Calissendorff konstaterar begränsar premisserna för att erhålla det förtroliga samtalet 

med en klient. PTL:s tillämpningsområde omfattar vissa delar av advokatens 

arbetsområde enligt 1 kap. 3 § p. 1 och 2 PTL, i synnerhet finansiella transaktioner, 

företagstransaktioner och fastighetstransaktioner. 3 kap. 2 § PTL stadgar om det så 

kallade processundantaget som innefattar uppgifter som advokaten får vid företrädande 

av sin klient i rättsliga förfaranden. 3 kap. 3 § PTL stadgar om ytterligare ett undantag 

benämnt utredningsundantaget vilket innefattar de uppgifter som advokaten erhållit i 

anslutning till bedömningen om en klients rättsliga situation.
28

 

De bestämmelser som främst rör advokatens arbetsuppgifter är 2 kap. PTL; 

kundkännedom, 3 kap. PTL; rapporteringskrav och meddelandeförbud. Enligt 2 kap. 1 § 

PTL ska advokaten vidta vissa åtgärder enligt ett riskbaserat synsätt för att uppnå 

kundkännedom. 2 kap. 2 § 1 st. PTL reglerar de situationer när kundkännedom krävs 
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vilka är vid affärsförbindelse, enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp 

motsvarande minst 15 000 euro, vid transaktioner som understiger belopp motsvarande 

15 000 euro men som kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och 

som tillsammans uppgår till minst detta belopp eller vid osäkerhet om tillförlitligheten 

eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet. Enligt andra 

stycket ska vid misstankar om penningtvätt åtgärder om kundkännedom vidtas oavsett 

vad som angivits tidigare. 2 kap. 3 § PTL definierar vad som avses med grundläggande 

kundkännedom vilka är kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, 

registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt kontroll av den verkliga huvudmannens 

identitet och inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art. 

2 kap. 6 § PTL reglerar skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom där advokaten 

alltid ska vidta åtgärder som ska vara av mer omfattande beskaffenhet än åtgärderna i 2 

kap. 3 § PTL, vilket innebär att ju större fara att penningtvätt utförts desto mer 

omfattande åtgärder krävs av advokaten. Exempel på åtgärder av mer omfattande 

beskaffenhet är att identitetskontrollen genomförs med grunden av både skriftliga 

handlingar och upplysningar inkomna från klienten eller från tillförlitliga källor såsom 

myndighetsregister av olika slag eller kreditupplysningsföretag.
29

 Bestämmelsen 

innehåller även vissa specifika kriterier och såvida inte omständigheterna i det enskilda 

fallet inte visar motsatsen förutsätts de uppställda kriterierna vara uppfyllda. 

3 kap. PTL reglerar de situationer när advokaten utfört en granskning av transaktioner 

och i de fall när det uppkommit misstanke om penningtvätt är advokaten ålagd att 

rapportera alla omständigeter som implicerar penningtvätt till Rikspolisstyrelsen. 3 kap. 

1 § 4 st. inrymmer en bestämmelse om att advokaten utan dröjsmål ska lämna alla 

uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt på begäran av 

Rikspolisstyrelsen. Bestämmelsen har gett upphov till diskussioner bland advokater där 

den ifrågasätts om den är godtagbar utifrån advokatetikens kärnvärde. Kravet på 

rapportering strider mot advokatens tystnadsplikt och det speciella förhållandet mellan 

advokat och klient enligt CCBE som arbetar för att advokater inte ska omfattas av 

direktivet. CCBE menar att rapporteringsskyldigheten försvagar advokatens 

tystnadsplikt när vederbörande rapporterar misstänkt penningtvätt på mycket vaga 

misstankar för att själv undgå straff.
30

 Advokat Claes Langenius menar att förtroendet 
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för advokatkåren kan på längre sikt komma att urholkas genom att klienten inte vågar 

vara öppen gentemot sin advokat. Rapporteringsskyldigheten är densamma inom hela 

EU men Rikspolisstyrelsens befogenhet att begära ut uppgifter och information från 

advokater om deras klienter är unikt för Sverige. Advokat Axel Calissendorff tror att det 

nya förhållningssättet beträffande identitetskontroller och dokumentation kommer att 

skapa en börda av icke betydande storlek då en klientrelation påbörjas. CCBE och dessa 

två advokater är inte dem enda som betraktar den nya lagen med skepsis. 

Advokatsamfundet är kritisk till denna reglering och menar att den går utöver direktivet 

och inte har bearbetats grundligt. Advokatsamfundet har uttalat att det är en svår 

balansgång mellan lagens förpliktelser och advokatetikens kärnvärden, där gränserna 

fordras bli utredda i Advokatsamfundets disciplinnämnd.
31

 I ett brev till de svenska 

ledamöterna i Europaparlamentet från Anne Ramberg, generalsekreterare för 

Advokatsamfundet, kritiseras förslaget till det tredje penningtvättsdirektivet kraftigt.
32

 

De redan nämnda process-, och utredningsundantaget i 3 kap. 2 och 3 §§ PTL 

inskränker advokatens informationsplikt i 3 kap. 1 § PTL. Processundantaget innebär att 

advokaten inte är ålagd att uppge information som anförtrotts honom i samband med 

biträde i eller till undvikande av ett rättsligt förfarande. Detta undantag justerar det 

motsägelsefulla förhållandet till bestämmelsen som regleras i det tidigare nämnda 36 

kap. 5 § 2 st. RB om det så kallade frågeförbudet vilket innebär att en advokat inte får 

höras som vittne om något som anförtrotts vederbörande i samband med yrkesutövning 

eller annars erfarit i samband med denna. Utredningsundantaget innebär att advokaten 

inte är ålagd att uppge information som denne fått i samband med bedömningen av en 

klients rättsliga situation.
33

 

3 kap. 4 § PTL reglerar meddelandeförbudet som innebär att advokaten inte får avslöja 

för klienten eller för någon utomstående att en granskning genomförts eller att uppgifter 

har lämnats eller att en undersökning utförts eller kan komma att utföras.  

3.2.2 Ansvarsbestämmelsen 

En advokat som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 3 

kap. 1 och 4 §§ PTL om gransknings- och uppgiftsskyldighet eller meddelandeförbud 
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döms till böter enligt ansvarsbestämmelsen i 7 kap. 1 § PTL. Vid införandet av den 

gamla PTL föreslogs inte något straffansvar för den som bryter mot lagens 

bestämmelser. Det förutsattes att efterlevnaden av bestämmelserna skulle kunna 

upprätthållas med stöd av arbetsrättslig lagstiftning och de avtal som träffats på 

arbetsrättens område samt de sanktionssystem som Finansinspektionen förfogar över i 

sin tillsynsverksamhet.
34

 Förarbetena till ansvarsbestämmelsen framhåller EG:s 

penningtvättsdirektiv av vilken följer bland annat att medlemsstaterna ska ansvara över 

att de advokater som omfattas av direktivet identifierar sina klienter, granskar alla 

transaktioner som kan ha samband med penningtvätt samt att de rapporterar misstänkta 

transaktioner utan att upplysa klienten om att så har skett. Varje medlemsstat ska vidta 

de åtgärder som behövs för en fullständig tillämpning av alla bestämmelser i direktivet 

och särskilt föreskriva vilka påföljder som ska gälla vid överträdelse av regler som 

antagits på grund av direktivet. Under 1994 undersöktes det huruvida Sverige hade 

genomfört EG:s penningtvättsdirektiv av ESA. I ett yttrande har ESA skrivit att andra 

medlemsstaters tolkning av direktivet är mer överensstämmande med direktivets krav 

att anta påföljdsbestämmelser i form av böter eller fängelse vid brott mot 

bestämmelserna i PTL. Vidare anger förarbetena att det finns behov av en straffrättslig 

sanktion i lag då en advokat bryter mot de administrativa bestämmelserna i PTL genom 

att åsidosätta gransknings-, eller uppgiftsskyldigheten eller att bryta mot 

meddelandeförbudet. Det kan exemplifieras med en advokat som innehar 

uppgiftsskyldighet som beslutar att en misstänkt transaktion inte ska rapporteras till 

Rikspolisstyrelsen på den grunden att det inte är önskvärt att advokatbyrån figurerar i 

penningtvättssammanhang. Det är nödvändigt att den lagstiftning som finns på området 

efterlevs av advokater för att bekämpningen av penningtvätt ska bli så effektiv som 

möjligt.  Med straffansvar klarläggs lagstiftarens vilja om att advokaten ska vara 

noggrann när vederbörande granskar sin klient och gör sin bedömning. I förarbetena 

diskuteras huruvida straffet ska bestämmas till böter eller fängelse upp till sex månader. 

Regeringen menar att när det rör sig om administrativa regler torde sådana förseelser 

som överträdelse av PTL inte vara så högt att fängelse bör ingå i straffskalan.
35

 

Stor vikt läggs vid att det handlar om administrativa åtgärder som syftar till att PTL 

efterlevs. Emellertid är frågan om det i själva verket är rena administrativa regler som 

                                                 
34

 Prop. 1992/93:207 s. 11. 
35

 Prop. 1998/99:19 s. 60-63. 



27 

 

PTL föreskriver. Att identitetskontroll och granskning av transaktioner hör till kategorin 

administrativa åtgärder är godtagbart, men det förekommer andra föreskrifter som inte 

helt klart innehar administrativ karaktär. Huruvida den närmast subjektiva bedömningen 

om rapportering ska ske till Rikspolisstyrelsen vid misstanke om penningtvätt och den 

företeelsen att advokaten ej får meddela sin klient vid rapportering är administrativa 

åtgärder kan ej anses som alltigenom obestridliga. Det handlar mer om att advokaten 

tvingas inskränka sin lojalitetsplikt genom att rapportera sin klient och sedan inte 

avslöja rapporteringen för denne. Ponera att fängelse hade ingått i straffskalan. Det 

torde påverka advokaten i sin bedömning och denne skulle mer aktivt anmäla misstänkt 

penningtvätt. Likväl vill inte lagstiftaren styra för mycket inom advokatens sfär för 

lojalitetsplikten, även om doktrin och Advokatsamfundet invänder med att 

lagstiftningen ändock inskränker lojalitetsplikten. 
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4 Analys 

De kortfattade analytiska reflektionerna efter utvalda avsnitt ska utvecklas vidare. 

Således erhålls här en mer omfattande analys av arbetet för att kunna tillgodogöra sig en 

helhetsbild. 

Advokaten fångas upp av två parallella processer. Den ena är den vanliga 

straffrättsprocessen som sker för var och en som misstänks för brott. Den andra är 

disciplinnämndens åtgärder vilka endast berör advokater och som inrymmer brottsliga 

handlingar samt andra handlingar som ej tar hänsyn till god advokatsed. 

Straffrättsprocessen kan endast bli aktuell vid misstanke om brott. Disciplinära åtgärder 

kan tillämpas även i andra fall än vid brottsliga handlingar. Om en advokat misstänks 

för brott blir handlingen följaktligen även föremål för disciplinär åtgärd. Av intresse är 

att de två processerna består av varsitt dömande organ; de allmänna domstolarna och 

disciplinnämnden. Vid överklagande av disciplinnämndens beslut kommer dock ärendet 

till HD. Advokaters disciplinära ärenden ska hanteras av Advokatsamfundet vilket har 

utformat VRGA och tolkar deras innebörd. HD har likväl en avgörande ställning. Trots 

att advokatkåren ska styra sig själv enligt lagstiftarens mening vill denne också 

kontrollera advokatkårens beslut vilka är så pass ingripande som uteslutning och i 

särskilda fall, andra disciplinära åtgärder. 

När utformningen av arbetet fortskridit har viss bristfällighet framkommit beträffande 

tolkningen av de olika lagreglerna. RB föreskriver om att god advokatsed ska tillämpas 

men inte mer detaljerat vilka som är gällande regler. Advokatsamfundets styrelse och 

disciplinnämnd står för reglernas innebörd och kontroll av dess efterlevnad. Processen 

är exklusiv för advokatkåren och befinner sig utanför den vanliga rättsskipningen. 

Uteslutning, varning, erinran och varning med straffavgift är disciplinära åtgärder som 

kan beslutas för advokater. Varning och erinran är de mildrare åtgärderna vilka är 

påminnelser om att advokaten inte iakttagit god advokatsed och hädanefter uppmanas 

att handla mer aktsamt. Varning med straffavgift får utdelas när det finns särskilda skäl. 

Uteslutning är den mest ingripande åtgärden som innebär att advokaten ej längre får 

vara ledamot i Advokatsamfundet och därmed ej heller inneha advokattiteln. VRGA har 

vid ett flertal tillfällen visat sig vara svårtolkade och flertydligheter är ej ovanliga. 

Disciplinnämndens ledamöter har varit oeniga gällande vilket stycke i 8 kap. 7 § RB 

som ska tillämpas samt vilken åtgärd som är lämplig. Även avgöranden från HD 
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gällande överklaganden av disciplinnämndens beslut är av skiftande karaktär. Somliga 

av de rättsfall som refererats i arbetet preciserar hur en regel tillämpas och vilka kriterier 

som ska vara uppfyllda i en specifik situation. Således tydliggör disciplinnämndspraxis 

vad som är gällande rätt i ett visst förfarande när inte lagstiftningen gör det, vilket 

innebär att advokaterna får vägledas av den praxis som finns att tillgå och därefter 

försöka ta rätt beslut. 

Särregleringen med dess konsekvenser för advokatkåren tyder på att det anses som 

särskilt allvarligt när en advokat inte utfört sitt yrke på ett korrekt sätt. Advokater har ett 

ansvar att fullgöra sitt uppdrag lojalt gentemot sin klient och gentemot samhället. 

Gränsen när lojalitetsplikten överskrider till främjande av brott eller begånget brott ska 

advokaten själv ta ställning till med hjälp av de rättskällor som erhålls. Det kan sägas 

finnas två olika delar av gränsdragningen, en fysisk och en psykisk. Den fysiska delen 

består av det verkliga agerandet hos advokaten och den psykiska delen består av den 

bedömning som advokaten utför innan han beslutar hur han ska agera. Advokater har 

kunskap om vilka straffrättsliga regler som dem ska tillse och om att lojalitetsplikten är 

omfattande. Det som är svårbedömt är hur omfattande den faktiskt är. Praxis gällande 

disciplinära åtgärder erhåller visserligen tydlig vägledning vid exempelvis brottslig 

gärning och medverkan till sådan då uteslutning blir aktuellt. Vid uteslutning på grund 

av överträdelse av häktesrestriktioner råder ovisshet angående tillämpningen av första 

och andra stycket 8 kap. 7 § RB. HD har fastslagit att en advokat som medverkar till 

kommunikation mellan häktade klienter med restriktioner och omvärlden ska uteslutas 

enligt andra stycket även i allvarliga fall, enär tidigare praxis klargjort detta. HD 

påpekar att gränsdragningen är svår för tillämpningsområdet gällande första och andra 

stycket men varför just överträdelse av häktesrestriktioner ska bedömas som mildare än 

andra handlingar som anses utgöra orätt låter domstolen vara osagt. Konsekvensen av 

handlandet blir densamma i vart fall, det vill säga uteslutning. 

Inom det straffrättsliga området finns ej ännu omfattande praxis att tillgå mer än ett fåtal 

rättsfall. I La Reine-målet fastslog HD att om en ansvarsbestämmelse har ett större 

tillämpningsområde enligt ordalagen än som enligt förarbetena varit syftet, bör företräde 

ges åt det mest förmånligaste alternativet för den misstänkte. Doktrinen har frågat om 

det är korrekt att frikänna någon på grund av ett motivuttalande när ett förfarande klart 

omfattas av lagens ordalydelse för att företräde bör ges åt det mest förmånligaste 

alternativet för den misstänkte. Detta förhållande torde inte bli föremål för samma 
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resonemang om det berört något annat brott än vårdslös rådgivning som upprört 

allmänheten enligt doktrinen. Även i SEB-fallet tar man hänsyn till att den tilltalade 

innehar advokattitel. Hovrätten påpekar att domen kommer medföra konsekvenser för 

advokaten vilket torde åsyftas disciplinära åtgärder och förlorande av förtroendet som 

advokat. Därmed kan disciplinära åtgärder ses som ett komplement till brottmålsdomen. 

Vårdslöst biträde är ett brott som förhållandevis få advokater åtalas för och således 

förekommer få domar. Biträdeslagens ansvarsbestämmelse kompletterar 

medverkansbestämmelserna i 23 kap. BrB och många gånger finnes en annan 

brottsbenämning på den brottsliga handlingen. Sålunda tillämpas sällan biträdeslagen 

men när inget annat passar in uppnår vårdslöst biträde sitt syfte genom att advokaten 

kan åtalas för oaktsamhetsbrott. Ansvarsbestämmelsen i PTL är fortfarande i skrivande 

stund ny lagstiftning och hur den ska tillämpas har ännu ej prövats. I väntan på praxis 

inom området krävs det att advokaterna intar kunskap och lär sig det nya systemet som 

uppkommit genom PTL. Det har framkommit under arbetet att många kritiserar lagen 

och att den inskränker lojalitetsplikten i för stor omfattning. Det återstår att se hur den 

nya lagen tar sin plats på advokatbyråerna i Sverige. 

All fakta som granskats och som utgjort material till detta arbete har en gemensam 

nämnare, nämligen att advokaten måste kunna hantera intressekonflikten mellan 

klientlojalitet och ansvarsbestämmelserna. Han måste finna balansen med hjälp av de 

olika rättskällorna och sin egen erfarenhet. Det etiska dilemmat hör yrkesrollen till och 

advokaten bör kunna hantera detta och hitta sin förmåga att på ett lämpligt sätt komma 

fram till det rätta beslutet. 
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5 Slutsats och egna kommentarer 

Konstateras kan att advokaten ska iaktta god advokatsed och därmed även 

lojalitetsplikten vilka inte alltid överensstämmer med vad lagen föreskriver. Advokatens 

främsta skyldighet är att tillvarata klientens intressen på bästa sätt och efter bästa 

förmåga vilket innebär trohet och lojalitet gentemot klienten. Det kan tyckas okonstlat i 

teorin men vid en mer djupgående bearbetning av de olika rättsfallen samt uttalanden 

från EU, Advokatsamfundet och advokater finner man ett svårtydigt förhållande i 

praktiken där advokaten ska stå vid sin klients sida och samtidigt måste finna 

gränsdragningen för vad som är brottslig gärning. Det uppstår en intressekollision som 

advokaten har att bedöma över. Emellanåt finns ingen praxis från domstol att tillgå vad 

gäller advokatbrott och i sådana situationer innehar advokaten ingen vägvisare genom 

sitt beslut. Således erfordras att advokaten själv har en känsla för etik och moral, 

samtidigt som denne bör ha en känsla för var gränsen går till att främja brott eller rentav 

själv begå en brottslig gärning. Den gränsen är hårfin och har aldrig egentligen prövats, 

möjligtvis av den orsaken att det är omöjligt att förutse varje situation, men det kan 

jämväl handla om att svenska rättsskipningen har en tendens att inte sträva efter att fälla 

advokater eller i vart fall sänka straffet för dessa. Under arbetets gång har det 

framkommit genom SEB-fallet att advokaten fått sänkt straff på grund av sin 

advokattitel. Trots tvetydigeter torde hovrätten i det fallet betrakta disciplinavgörandet 

som ett straff i sig och med hänsyn därtill borde advokatens straff mildras. Vidare 

exemplifierar domstolens uppfattning att mildra påföljden det fallet när advokaten 

lämnade ut information till sin klients medmisstänkte. Domstolen dömde till advokatens 

fördel vad gäller enligt vilket stycke som uteslutningen tillämpades på grund av 

förmildrande omständigheter som ansågs föreligga enär advokaten hade lång erfarenhet. 

Dock bör påpekas att det inte var ett enhälligt beslut vilket torde implicera att det inte är 

en självklarhet att det andra stycket ska tillämpas, i vart fall inte i fråga om överträdelse 

av häktesrestriktion. 

Var går egentligen gränsen som jag resonerar om hela tiden? Det finns inget entydigt 

svar på den frågan men efter att arbetet avslutats kan vissa omständigheter fastställas 

som medverkar till att finna gränsen. Advokaten är skyldig att avslöja pågående brott 

och är därmed berättigad att överträda sin tystnadsplikt vid grova brott som omfattas av 

23 kap. 6 §. Vid straffbar förberedelse, stämpling och straffbart försök vid sådana grova 
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brott är det inte helt klart men advokaten torde vara skyldig att avslöja dem. Gränsen 

kan i vissa fall sträckas långt över vad gemene man normalt skulle anta var tillåtet för 

advokaten, även om det heller inte i detta fall står klart vilka brott som omfattas av 

tystnadsplikten. Grovt bedrägeri och grov stöld exemplifierar sådana brott som saknar 

tydlig vägvisning för advokaten om tystnadsplikten varom god advokatsed och lagen är 

stumma. 

Vad gäller biträdeslagen kan sammanfattas att vid dess tillkomst åsyftades den att 

komplettera medverkansbestämmelserna och har ännu ej tillämpats i stor omfattning. 

Av alla disciplinavgöranden som jag erfarit under arbetets gång gäller dessa många 

andra företeelser än dem då advokater främjat brott av grov oaktsamhet och därmed 

gjort sig skyldiga till vårdslöst biträde. Emellertid kan konstateras att en advokats 

handlande som främjat brott obestridligen blir föremål för ett disciplinärt avgörande.  

En annan slutsats som kan dras är att det är oklart hur långt PTL:s ansvarsbestämmelse 

sträcker sig eftersom den är en förhållandevis ny bestämmelse och ännu har inga mål 

förekommit. Det ska bli intressant att se vad den för med sig, om advokaterna kommer 

känna sig mer hemma i reglerna med tiden eller om de kommer att fortsätta vara 

obekväma i den nya rollen som rapportör. Min uppfattning efter genomförandet av detta 

arbete är att PTL inte ska omfatta advokater, i vart fall inte i den utsträckning som den 

gör idag. Vi får påminnas om att det rör sig om ett EG-direktiv vilket Sverige är skyldig 

att implementera på grund av vårt medlemskap. De lege ferenda ligger således i EU:s 

händer. 

Betoningen genom hela arbetet har varit det etiska dilemma som varje advokat står inför 

när denne ska avgöra vad som är rätt eller fel. Advokaten ska bedöma om att följa god 

advokatsed och sin lojalitetsplikt till punkt och pricka eller att följa lagen och därmed 

undvika risken att främja eller begå brottslig gärning. Vare sig det gäller vardagsbeslut 

beträffande transaktioner av penningbelopp, överträdelse av häktesrestriktioner, beslut 

om att medverka till penninghäleri eller av grov oaktsamhet gjort sig skyldig till 

vårdslöst biträde finns det ett bakomliggande dilemma vilket advokaten löst med sig 

själv. Lösningen kan å ena sidan verka rätt och riktig vid beslutsfattandet men å andra 

sidan kan den föra med sig oanade konsekvenser vilka advokaten måste försöka 

förutspå. Det är en balansgång som kan vara svår att finna och det är långt ifrån 
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uppenbart i alla situationer hur advokaten ska agera för att tillmötesgå de båda 

regelverken.  

Avslutningsvis kan sägas att som advokat måste man äga skickligheten och förmågan 

att kunna göra gränsdragningsbedömningen. Att advokaten föds med de egenskaper 

som krävs låter jag vara osagt, men med tiden och erfarenheten lär sig den duktiga 

advokaten hur han ska hantera sitt dilemma. 
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