PROGRAM
Advokatexamen – Delkurs 3
Konstitutionell rätt, Riskhantering och
rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden
DAG 1

Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättsstaten, se bilaga 1
Kursledare:
Thomas Rolén eller Johan Hirschfeldt eller Thomas Bull eller Mats Melin
Iain Cameron eller Karin Åhman eller Anna Jonsson Cornell
Percy Bratt eller Jan-Mikael Bexhed eller Ulf Öberg

09:45 – 10:15

Registrering

10:15 – 12:30

Pass 1 (med kaffepaus)
Introduktion och övningsuppgift
Advokatens roll i rättsstaten
Under kursdagen behandlas följande avsnitt;
Rättsstaten: lagstiftning, regering, myndigheter, förvaltning
Regeringsformen ur ett advokatperspektiv (RF 1 och 8 kap.) med
övningsexempel
Gruppövning 1, introduktion

12:30 – 13:45

Lunch (inkl. gruppövning)

13:45 – 17:00

Pass 2 (med kaffepaus)
Regeringsformen ur ett advokatperspektiv, forts.
RF 2 kap, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga – hur kan de
tillämpas? Rättigheter, lagprövning och skadestånd
Gruppövning 2
Sammanfattning och diskussion

17:15 – 18:00

Examination i konstitutionell rätt (läs mer här).

19:45

Drink samt middag med kursdeltagarna från övrig delkurs

DAG 2

Riskhantering och rådgivaransvaret, se bilaga 2
Kursledare: advokat Rolf Johansson eller advokat Björn Wendleby

09:00 – 10:30

Riskhantering på advokatbyrå (föreläsning)

10:30 – 10:45

Kaffepaus

10:45 – 11:50

Övningsuppgift 1

11:50 – 12:45

Övningsuppgift 2

12:45 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:45

Rådgivaransvaret
Bland annat behandlas följande:
Grundläggande förutsättningar för ansvar
Ansvarsbegränsningar
Reklamationsfrågor
Preskription
Jämkning av ansvar







15:45 – 16:00

Kaffepaus

16:00 – 16:30

Information om advokatförsäkringar

16:30 – 17:00

Sammanfattning och diskussion

18:45 – 19:45

Kvällsföreläsning med representant från näringslivet
Ulrika Jensen eller Natasha Lindstedt eller Håkan Broman

20:00

Middag

DAG 3

Advokatens kärnvärden – särskilt tystnadsplikten, se bilaga 4
Kursledare: Sofia Rahm, jurist på Advokatsamfundets kansli och sekreterare
i Advokatsamfundets disciplinnämnd eller Hannes Grufman, jurist på
Advokatsamfundets kansli och sekreterare i Advokatsamfundets
huvudstyrelse.

09.00–10.30

Pass 1

10.30–10.45

Kaffepaus

10.45–12.15

Pass 2

12.15

Avslutning och lunch

Bilaga 1

Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättstaten (med examination)
Kursavsnittet syftar till att:





Skapa medvetenhet om konstitutionella frågor som har betydelse för advokaten
Skapa medvetenhet om advokatens särskilda roll, oberoende och privilegier i rättsstaten
Stimulera till användande av det konstitutionella regelverket som ett arbetsredskap för
advokaten
Tydliggöra nyttan av konstitutionella kunskaper för den enskilde advokaten och för
advokatkåren

Kursavsnittet leds av följande personer:
Thomas Rolén, kammarrättspresident och tidigare generaldirektör för Domstolsverket
eller
Johan Hirschfeldt, tidigare president i Svea Hovrätt, justitiekansler och rättschef i
arbetsmarknadsdepartementet och statsrådsberedningen
eller
Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen
eller
Mats Melin, f.d. ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen

Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet
eller
Karin Åhman, professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet
eller
Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt och docent i konstitutionell rätt
vid Juridiska fakulteten, Uppsala Universitet

Advokat Percy Bratt, Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling, Stockholm
eller
Advokat Jan-Mikael Bexhed, Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB, Stockholm
eller
Ulf Öberg, Domare vid Europeiska unionens tribunal, Luxemburg

Bilaga 2

Riskhantering och rådgivaransvaret
Vad är risk och varför behöver advokatbyrån hantera risk? Hur hanterar man risk vid
advokatbyråer? Syfte med detta kursavsnitt är att belysa och ge deltagarna möjlighet att
diskutera olika typer av risk i advokatverksamhet (risk hänförlig till renommé, personal,
rådgivning, affärsverksamhet, teknik, infrastruktur, hot, våld och trakasserier m.m.),
prioriteringar, system och möjligheter att förebygga och hantera negativa utfall av risk och
utformningen och implementeringen av sådana system.
Avsnittet om rådgivaransvaret avser att belysa bl.a. den rättsliga regleringen av frågan om ansvar,
ansvarsförebyggande åtgärder och möjligheterna till ansvarsbegränsningar.
Kursavsnittet berör även kort Penningtvättslagen och Advokatsamfundets vägledning om
penningtvätt och finansiering av terrorism, advokatbyråns organisationsformer, bokföringsreglementet och advokatförsäkringar.
Kursavsnittet behandlar bl.a. följande frågor:
 Typiska riskfaktorer i advokatverksamhet
 Prioriteringar vid systematiskt arbete med risk (riskhantering)
 Åtgärder för att förebygga risk
 Hantering av uppkomna situationer
 Rådgivaransvaret
 Advokatförsäkringar
Kursavsnittet om Riskhantering och rådgivaransvaret alterneras mellan följande personer:
Advokat Rolf Johansson, Uppsala. Rolf Johansson arbetade under åren 2000 – 2008 som delägare
på Linklaters i Stockholm, och var under åren 2000 – 2005 byråns Managing Partner. Dessförinnan
var han biträdande jurist och delägare på Lagerlöf & Leman i Stockholm under perioden 1985 –
2000.
Advokat Björn Wendleby är delägare vid Harvest Advokatbyrå, Stockholm. Han arbetar framför
allt med börs- och värdepappersrätt samt bank- och finansrätt.

Bilaga 3

Under rubriken Representant från näringslivet behandlar föreläsaren olika aspekter av inköp av
juridiska tjänster från ett företagsperspektiv.
Kursavsnittet alterneras mellan följande föreläsare:

Ulrika Jensen har de senaste 10 åren varit anställd på TV4 och moderbolaget Bonnier
Broadcasting, varav 8 år som chefsjurist. Hon är medlem i koncernledning för Bonnier
Broadcasting AB och sekreterare i styrelserna för TV4, C More och Bonnier Broadcasting. Ulrika
Jensen har lång erfarenhet från underhållnings- och mediebranschen och har löpande upphandlat
advokattjänster. Hon var senast år 2018 med på The Legal 500 General Counsel Powerlist som
baseras på nomineringar från advokater, bolagsjurister och andra i branschen.
Natasha Lindstedt, har arbetat som biträdande jurist och advokat i 10 år i både Sverige, Bryssel
och London innan hon började som bolagsjurist på Vattenfall för 9 år sedan. Under
advokatbyråtiden var hon specialiserad på EU- och konkurrensrätt. Natasha ansvarar idag för
Vattenfalls koncernövergripande jurist- och compliancefunktion och de drygt 20 jurister som
servar Vattenfalls nordiska verksamhet. I den rollen ansvarar Natasha för inköp av juristtjänster
inom ett mycket brett legalt område.
Håkan Broman, har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, såväl internationellt som
nationellt, från sina 19 år inom NCC-koncernen. Han har de senaste 10 åren varit chefsjurist och
medlem av NCC:s koncernledning, sekreterare i NCC AB:s styrelse, samt koncernchef 2017-2018.
Inom ramen för dessa roller har Håkan upphandlat advokattjänster i många länder. Han har
tidigare varit advokat och utsågs 2018 till ”Årets Bolagsjurist” av Affärsvärlden, advokatfirman
Vinge och Sveriges Bolagsjurister i förening.

Bilaga 4

Advokatens kärnvärden; särskilt den rättsliga och etiska regleringen angående advokatens
tystnadsplikt
En advokat har en särskild ställning och ett särskilt ansvar i ett väl fungerande rättssamhälle.
En förutsättning för att advokater ska kunna verka på sätt som kan förväntas av dem i en rättsstat,
är att särskilda krav kan ställas på advokaterna och att advokatyrket kan utövas under särskilda
villkor.
I alla länder som gör anspråk på att vara rättsstater, finns särskilda regler om advokater och
särskilda bestämmelser om villkoren för hur deras verksamhet ska bedrivas. Med främsta syfte att
trygga klientens intressen finns en mängd speciella regler, de flesta syftande till att bevara
lojaliteten, förtroendet och konfidentialiteten mellan advokaten och klienten, andra till att
tillförsäkra enskilda personer tillgång till rättslig rådgivning och rättsligt biträde. Bakom dessa
regler kan urskiljas några särskilt viktiga principer av grundläggande art, s.k. kärnvärden. Dessa är
oberoende, lojalitet mot klienten, konfidentialitet och undvikande av intressekonflikter.
Att människor i förtroende ska kunna vända sig till advokat och då vara garanterade att vad de
anförtror advokaten – skriftligen eller muntligen – inte kommer till utomståendes kännedom, är
en grundval i en demokratisk rättsstat.
Skälen är flera. För att rättsutredningar och processer m.m. ska kunna bygga på ett riktigt material
måste advokaten erhålla fullständiga uppgifter från klienten. Det kan endast bli fallet om klienten
är övertygad om att vad han eller hon anförtror advokaten inte förs vidare utan klientens
medgivande. Också mer allmänt har det ansetts vara av vikt att människor i förtroende ska kunna
diskutera sina personliga och ekonomiska angelägenheter med advokater.
Djupare sett grundar sig reglerna om advokatens tystnadsplikt på det behov av skydd för
grundläggande mänskliga värden, som tagit sig uttryck i deklarationer om mänskliga rättigheter
och de därmed förknippade reglerna om skyddet för enskildas integritet.
Kursavsnittet leds av Sofia Rahm, jurist på Advokatsamfundets kansli och sekreterare i
Advokatsamfundets disciplinnämnd eller Hannes Grufman, jurist på Advokatsamfundets kansli och
sekreterare i Advokatsamfundets huvudstyrelse.

