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Mediare ska
lösa tvister
i Tyskland
ι januari 2011 införs en
möjtighet till medling vid
tvister mellan advokater
och deras kllenter I Tyskland.
Renate Jaeger, domare vid
Europadomstoien, bllr den
första medlaren.
ENLIGT DEN nya lagen

кап medling begäras
vid tvibter mellan
klient och advokat om
arvndesanspràk eller anspràk pa
skadestand pa grund av felaktig
ratlgivning, vid ansprak рл upp
till 15 000 euro. Medlingen är
küstnadsfri ocli f'rivillig- ingen
part kan tvingas delta.
MEDLINGSPÖRFARANDET ЙГ

I

skiit'tiigt. Ingen tmmtlig törhandlingäger iimi, men medlaren
kan liora partei'na mLintügen
(ЯП en (jveienskommelse кап
trämias pä det sattet. M cdlaren
iipprättarett förslng tili overen.skommelse mellan parterna,
som har en mànad pà sig att anta
füi-slaget. Om inte parterna konimer (iverens, ar de hänvisade att
g;t tili domstül för att ta tvisien
rättsligt provadMedlingen kan utföras av en
ensam medlare, som blir en
slags advokat(imbudsman, eller
av engriipp av tre medlare. Om
en en.^.,mi meiilare utses, far
denne inte vaia verksam som
advokat. En ad\okatska ingä
i varje medlargrupp med tie
medlenmiar. Ensammetilare och
(irdtoranden i vaije пкчПагgriipp màsie vara behöriga .ttt
utöva domarämlicte.
MEDLAftNA UTSES av ßundeS-

rechtsamvaltskammer. advokatorganisationen tïir heia '\\skland. Den forste medlaren blitLlr
Renate Jaeger, idagilom.ne vid
iuiropadomstolen tor mänskliga
r.icrighcter.
MA, ÜB
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Akzo Nobe l är en Industrikoncern som flnns over he ia världen. I Sverige har före tage t
cirka 3 6 0 0 anstallda pà ett 20-tal platse r, bland annat i Stenungsund.

Bolagsjurist kan inte
âberopa advokatsekretess
Kommunikation med bolag sjurister omfattas inte av EU:s
sekretesskydd för advokater,
även om bolag sjuristen är
ledamot av sitt lands advokatorganisation.

Det här fastslog EU-domstolen,
sum i septetnber knm med sin
dum i det omdiskuterade sa kalliade Лк/о Nobei-mâlet.
Kràgan о т vein som kan-àberopa adviikatsekretess ar
grundlaggande i Akzo Nobelmalet. som har sin grund i
EU-kommissionens titi editing av
en misstänkt kartell ib()ijan av
2000-talet, Under en iindersökningav företaget Akzo Nobels
lokaler ί Storbritannien lät
kommissionen kopiera e-post
S(jn! litvaxlats mellan vd och
en bolagsjurist. Bol.igsJLiri.steli
\,ir letlamor av iXederiändernas

advükatsamfund, och âberopade
advokatsekretess.
I avgorandet kitar sig EUdomscolen mot en tidigare dom,
AM & S Europe vs Commission,
Domstolen fa.stslog dar att
advokatens särskilda privilegier,
däribland tystnadspükten, vilar
pà tvà grunder. Dels klientens
rätt till försvar, dels advokatens
särskilda oberoende ställning i
rät tsväse ndet.
I DOMSTOLEN FASTSLÀR i sin

j d(!m att boîagsjiirisier, som
anstallda av företag, inte kan
i h;i\da nägot sadant oberoenile. I
I dornen skri\'er man bland annat:
"Som en konsek\Ons a\· bolag'^ sjuristens ekonomiska beroen] de och hans t.ita b.tnd nied sin
' arbetsgivare, är hans st.illning
. inte jämförbar med en extei'n
' advokats."

I ilertaiet lander kan bolagsjurister vara medlemmar av li
dets advokatorganisation, docl

inte i Sverige dar det stalls bog;
krav pa oberoende fran olika
intressen föratt beviljas inträd·
i Advokatsamfiindet. Domen
innebär aütsa inga förändringa
törden svenskaadvokatkaren.
EU-domstolens avgörande ger
stüd för grundvalarna i den
svenska i"egleringen kring en
Liberoende advokatkar ooh det
sekietesskjddsomgäiler fördf
oiîeroende advokaten, inen ing
andra iurister.
MED AVGÖRANOETgick EÜ-doi:

Stolen pä satnma Hnjesonigeneraladvokaten Juliane Kokoit,
vars utiätande lämnades i ajinl
är, liksom tidigare Körstjinst.iii:
räiiens a\-gr)rande i September
iH)ii7.
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