
Allmänna villkor

1. Allmänt
Dessa villkor galler mellan Ejder Advokatbyra AB eller dess anstallda (juristen) och den 
uppdragsgivare som lamnar ett uppdrag till juristen (klienten). Klienten anses acceptera 
dessa villkor vid anlitandet av juristen. Klienten anlitar juristen genom en muntlig eller 
skriftlig forfragan om radgivning eller bitrade. Juristen lamnar en uppdragsbekraftelse, 
skriftlig eller muntlig, som definierar uppdraget. Omfattningen av uppdraget kan dock 
komma att andras under dess gang utan att ny uppdragsbekraftelse upprattas. Uppdraget 
galler normalt sett tills vidare. Klienten ar medveten om att juristen i de allra flesta fall 
maste erhalla en fullmakt for att kunna utfora sitt uppdrag.

2. Identifikation
Pa grund av gallande regler kan juristen komma att kontrollera identitet avseende 
klienten, till exempel genom kontroll av id handling. Aven agandeforhallanden avseende
juridiska personer kan komma att kontrolleras. Uppgifter kan komma att kontrolleras 
gentemot databaser och liknande. Juristen kan aven komma att genomfora 
kreditupplysning.

3. Uppdragets omfattning
Juristen avgor hur uppdraget skall utforas inom ramen for uppdragsbekraftelsen. 
Omfattningen av uppdraget kan komma att andras under arendets gang. Juristen skall 
inhamta klientens godkannande avseende atgarder som ligger utanfor ramen for 
uppdraget. Skulle sadant samtycke ej kunna inhamtas ager juristen ratt att vidtaga dessa 
atgarder om de ar nodvandiga for uppdragets utforande. Juristen har ratt att anlita annan 
att bista i arendets genomforande.

4. Rådgivning och arbete
Juristens radgivning ar alltid anpassad efter de specifika forutsattningar som foreligger i 
arendet, den information som klienten lamnat samt for var tid gallande lagstiftning. 
Klienten skall darfor ej forlita sig pa givet rad i annat an det arende som omfattas av 
uppdraget. Juristen tillhandahaller inte ekonomisk radgivning eller radgivning avseende 
redovisning och liknade. Juristen tillhandahaller ej heller skattemassig radgivning om 
sadan ej specifikt omfattas av uppdragsbekraftelsen. 

Juristen tillhandahaller ej radgivning avseende andra jurisdiktioner an den svenska om 
inte detta sarskilt avtalats. Jurist kan dock ge en generell upplysning om vissa fragor i 
andra lander, dessa upplysningar skall dock ej ses som juridiska rad utan endast allman 
vagledning. 

Juristen uppdaterar ej lamnad information mot bakgrund av forandrat rattslage om det ej 
ar nodvandigt for arendets fortsatta handlaggning eller om specifikt uppdrag ges av 
klienten. 

5. Kommunikation och säkerhet 
Juristen kommunicerar med klienten och ovriga involverade i arendet pa olika satt. Vid 
manga tillfallen sker kommunikation via Internet. Kommunikation via Internet kan 
innebara viss sakerhetsrisk. Om klienten ej onskar att kommunikation sker via Internet 
skall denne meddela juristen detta. Juristen ansvarar ej for de risker som kommunikation
via Internet medfor. Virusfilter och andra sakerhetssystem kan komma att filtrera ut aven
icke otillborlig e post. Om klienten sander mycket viktig e post bor denna darfor foljas 
upp med ett telefonsamtal for att fa bekraftat att informationen natt juristen. 

Juristen arbetar i ett krypterat datorsystem for att skydda dokumentation och uppgifter i 
arendet som lagras pa det lokala datorsystemet. 

6. Klientens information 
Klienten skall lamna juristen all nodvandig information i arendet. Om juristen bedomer 
det nodvandigt kan det  kravas att klienten tar fram ytterligare information eller 
dokumentation. Klienten ansvarar for riktigheten av lamnad information och 
dokumentation. Om dokumentation lamnas av tredje part lamnas aven denna information

pa klientens risk om inte annat uttryckligen avtalas. 

7. Sekretess
Juristen foljer av Advokatsamfundet uppsatta sekretessregler vilka innebar att lamnad 
information ej far yppas till utomstaende part. Information far dock lamnas till de 
personer inom byran som bitrader juristen i arendet. Information far ocksa lamnas till 
utomstaende i den man det kravs for att till exempel kunna inhamta ett med klienten 
overenskommet sakkunnigutlatande eller liknade. Lamnad information far anvandas av 
juristen dar denne agerar for egen del, till exempel i en domstolsprocess eller vid ett 
disciplinart forfarande. 

8. Arvoden och betalning 
Debitering av arvode sker med skaligt belopp i enlighet med god advokatsed. Juristen 
ager ratt att under pagaende uppdrag justera gallande taxa. Utover arvode tillkommer 
debitering for utlagg och kostnader. Detta kan till exempel motsvara reseersattning, 
ansokningsavgifter, ersattning for tidsspillan och liknande. For det fall klienten 
framstaller sadan begaran lamnar juristen lopande information avseende kostnader och 
utlagg. Det ar sallan mojligt att i forvag uppskatta kostnaderna i ett arende. Pa klientens 
begaran kan dock en grov uppskattning goras. Denna uppskattning far dock ej ses som 
ett fast pris och uppdragets art kan komma att gora att uppskattningen maste justeras 
avsevart. Juristen forbehaller sig ratten att begara forskottsbetalning eller begara att 
sakerhet stalls for framtida kostnader. En begaran om forskott skall ej ses som en 
uppskattning av kostnaden i arendet. Forskottsbetalning kan avse endast del av beraknad 
kostnad. For det fall uppdrag lamnats av flera klienter gemensamt svarar dessa 
solidariskt for betalningen av fakturerat belopp. Fakturerat belopp skall vara juristen 
tillhanda pa angivet satt senast pa den forfallodag som anges pa fakturan. Efter 
forfallodagen utgar ranta enligt lag. Juristen har ocksa ratt att debitera 
paminnelseavgifter och inkassokostnader. For det fall belopp ej erhalles pa forfallodagen
forbehaller sig juristen ratt att ej utfora nagot ytterligare arbete i arendet innan full 
betalning skett, dock med de begransningar som foljer av de av Advokatsamfundet 
uppstallda etiska reglerna. En utebliven betalning ses ej som en begaran om avslutandet 
av uppdraget och juristen kan komma att utfora arbete aven efter utebliven betalning, 
arbete som klienten ar skyldig att betala for. Nar ett arende behandlas i domstol kan 
forlorande part adomas att betala den vinnande partens rattegangskostnader, inklusive 
arvode till jurist. I vissa fall kommer sadan adomd ersattning ej att tacka kostnaden for 
allt av juristen utfort arbete. Klienten ar da skyldig att betala detta belopp till juristen. 
Oavsett om klienten vinner eller forlorar mal i domstol ar denne skyldig att till juristen 
betala for de tjanster juristen utfort och de kostnader som uppkommit, dock med 
mojlighet att i vissa fall avkrava forlorande motpart ersattning for dessa kostnader. 
Klienten kan i vissa fall ha mojlighet att nyttja rattsskyddsforsakring eller atnjuta allman 
rattshjalp. Trots detta kan klienten komma att bli skyldig att erlagga betalning for arvode
eller kostnader som ej tacks av rattsskyddsforsakring eller allman rattshjalp. Nar arvode 
eller kostnader tacks av rattsskyddsforsakring eller allman rattshjalp, forekommer i stort 
sett alltid en sjalvrisk eller en rattshjalpsavgift som klienten lopande under uppdragets 
gang skall betala till juristen. Juristen forbehaller sig ratten att ej acceptera att stalla 
faktura till annan an klienten. Om sadan begaran accepteras uppkommer ej nagot 
klientforhallande mellan adressaten av fakturan och juristen. Juristen forbehaller sig 
ratten att gora motsvarande identitetskontroll eller kreditupplysning avseende anvisad 
adressat som foreligger avseende klienten. Nar uppdraget avslutas ar klienten skyldig att 
betala for samtligt arbete utfort i arendet, oavsett anledning till uppdragets avslutande. 

9. Dokumentation, arkiv, bevaringsskyldighet m.m. 
Pa klientens begaran skall handlingar aterlamnas till denne. Juristen har ratt att behalla 
kopior, detta pa grund av skyldigheten att arkivera handlingar som inkommit eller 
producerats i ett arende. Arkivering sker av storre delen av allt som inkommit eller 
producerats i arendet. Arkivering kan ske i elektronisk eller pappersform eller bada 
delarna. 

10. Immateriella rättigheter 
De immateriella rattigheterna till arbetsresultat, dokument och information som 
genererats i ett uppdrag tillhor juristen. Klienten ager endast ratt att anvanda resultaten 
inom ramen for uppdraget. Om ej annat sags far klienten ej anvanda eller sprida 
resultatet vidare utanfor uppdragets ram. 

11. Tredje man
Om tredje man anlitas, till exempel fackman inom annat omrade, agerar dessa oberoende
av juristen. Juristen ansvarar ej for dessa tredje man oavsett rekommendationer. Tredje 
man anlitas for klientens rakning aven om det ar juristen som skoter kontakterna. Pa 
klientens begaran kan offerter begaras in fran tredje man. Juristen har ej nagot ansvar for
sadana offerter. 

12. Avslutande av uppdraget 
Juristen ager ratt att frantrada uppdraget i enlighet med vad som foreskrivs i 
Advokatsamfundets etiska regler. Detta innebar bland annat att frantradande kan ske om 
betalning ej sker i tid, oriktig information lamnas fran klienten eller om fortroende ej 
kvarstar mellan juristen och klienten. Klienten har nar som helst ratt att avsluta 
uppdraget. 

Pa grund av intressekonflikter (jav) kan juristen vara forhindrad att ta sig ann uppdrag. 
Trots javskontroller vid uppdragets paborjande kan situation komma att uppsta under 
uppdragets gang som forhindrar juristen att fortsatta sitt arbete. Det ar viktigt att klienten
fore och under uppdraget informerar juristen om sadant som kan vara av vikt vad galler 
intressekonflikter. Juristen ager till exempel ej ratt att foretrada klienten i ett arende dar 
motpart eller annan i arendet involverad person redan foretrads av annan jurist inom 
byran eller av en samarbetspartner till juristen eller byran. 

13. Reklamation, klagomål m.m. 
For det fall klienten onskar framstalla klagomal avseende uppdragets utforande skall 
denne vanda sig till juristen, alternativt till delagare i byran. Onskar klienten framstalla 
reklamation mot av juristen utfort arbete skall reklamation ske inom trettio (30) dagar 
fran det att klienten observerat felaktigheter i uppdragets utforande. Allra senast far 
reklamation ske eller krav framstallas nittio (90) dagar efter juristens sista faktura i 
uppdraget. Reklamation befriar inte klienten fran skyldighet att betala for utfort arbete. 

14. Ansvar 
Juristen skall utfora uppdraget i enlighet med Advokatsamfundets etiska regler och efter 
basta formaga. Juristen ansvarar ej for ett visst resultat eller en viss utgang av uppdraget.
Juristen ansvarar ej for skada som uppkommer pa grund av felaktig eller ofullstandig 
information lamnad av klienten. Juristen ansvarar ej for skada som uppkommer pa grund
av att klienten anvander resultatet eller givna rad i andra sammanhang an de som 
omfattas av uppdragsavtalet. Klienten skall halla juristen skadelos gallande krav fran 
tredje man. Juristens ansvar begransas till ett belopp motsvarande vad som tacks av den 
enligt Advokatsamfundet obligatoriska ansvarsforsakringen. 

Juristen ansvarar inte for skada som uppkommer pa grund av sadana omstandigheter som
ligger utanfor juristens kontroll. Juristens ansvar for skada skall nedsattas med ett belopp
som motsvarar vad klienten kan erhalla genom forsakring som tecknats eller bort 
tecknats av klienten. Juristens ansvar for skada omfattar ej minskning eller bortfall av 
produktion, forlust av vinst eller inkomst eller annan indirekt skada eller foljdskada. 

Juristen ansvarar ej for skada som uppkommer pa grund av att lagstiftning foljs, till 
exempel om juristen anmaler misstankar om penningtvatt eller annan anmalningspliktig 
brottslighet. 

15. Tillämplig lag och tvistelosning 
Tvist gallande juristens uppdrag, dessa villkor eller angaende radgivning lamnad av 
juristen skall avgoras av allman domstol. Svensk lag skall tillampas. 
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