Veckans
Tor 1 februari 2007
Debiteringarnas mästare
Den 43-årige advokaten avled av en hjärtinfarkt, och fann sig stå
sist i en lång kö till Sankte Per. Han blev lite överraskad då Sankte
Per reste sig från sin tron och gick fram till honom, hälsade varmt
och ledde honom till en mindre tron placerad bredvid hans egen.
Advokaten, som började känna sig illa till mods, frågade "Inte för
att jag ogillar uppmärksamheten, men varför?" Sankte Per svarade
lugnt: "Jo, jag har lagt ihop alla de timmar som du har krävt
betalning för av dina klienter, och enligt mina uträkningar är du 193
år."
I SvD den 8 januari förespråkar en av Sveriges mest framstående
advokater medling framför rättegång. Han "skruvar lite på sig" när han
säger att orsaken till att medling är så ovanligt är att advokater
tjänar mer på rättegångar. "Tidsåtgången för en tvist i domstol kan
vara minst två år, medling kan klaras av på tre månader till bråkdelen
av kostnaden."
Byråernas krav på advokaternas debitering är enorm. En svensk advokat
kan i genomsnitt bara debitera för två tredjedelar av sin tid, vilket
leder till att varje klient utnyttjas maximalt.
Lämnar du ett bolag för likvidation till en advokat så kan du vara
säker på att likvidationen pågår tills alla tillgångar i boet gått åt
till advokatarvode. Tar pengarna slut så går räkningarna till
bolagets delägare - som måste betala ur egen ficka. En advokat som
är konkursförvaltare (ofta i många tiotals konkurser samtidigt)
utnyttjar varenda liten möjlighet till debiterbara åtgärder för
konkursboets räkning. Och akta dig för att ge dig in i en
skattetvist: mums, säger advokaten och slickar sig om munnen.
Varje person som är åtalad för ett brott har enligt lag rätt till en
av staten betald försvarsadvokat. Den som är misstänkt för ett
allvarligt brott har dessutom rätt att välja mellan alla Sveriges
advokater. Men de som väljs är få - helst ska det vara Leif Silbersky
som har så smort munläder att han får åklagare och domare att
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skämmas för att de misstänkt den åtalade personen för att ha begått
ett brott. Under år 2006 betalade staten närapå en miljard kronor i
ersättning till brottmålsadvokater. Tio advokatbyråer stod för närmare
100 miljoner varav 10 miljoner gick till Silbersky.
Advokater är den enda yrkeskår som debiterar per påbörjad timme. Och
för tidsspillan. Varje mail, varje "sökt huvudmannen" debiteras. All
väntetid utanför häktet eller på flygplatser, ofta många timmar,
debiteras. Timtaxan är över 1 000 kronor i timmen - den statliga
alltså. Privatarvodet är högre.
Nyligen infördes strängare lagkrav: advokaträkningarna ska granskas
noga (men endast räkningar på över 100 000 kronor). De nya reglerna
skall "leda till positiva ekonomiska effekter". Hur kan det tolkas
annat än att man förväntar sig lägre advokatarvoden?
Debiteringskravet medför omänskliga arbetstider. I VA nr 1-3
berättade de biträdande juristerna om att normal arbetstid är 70-80
timmar i veckan - men de ser inga svårigheter att kombinera sitt
arbete med familj. I stycket efter säger Vinges vd att advokatjobbet
är svårt att kombinera med familj men "man måste ju prioritera".
Trots att vi utexaminerat fler kvinnliga jurister än manliga sedan
1980-talet är bara ett fåtal delägare kvinnor, av delägarna i de
stora byråerna med hundratals advokater är endast en handfull
kvinnor. Och trenden är att de blir färre...
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