
Allmänna villkor gällande uppdrag 

1. Tillämpningsområde

1.1. Allmänna villkor gällande uppdragsavtalet 
Dessa avtalsvillkor tillämpas på alla med Advokatbyrå Fredman & 
Månsson Ab uppgjorda uppdragsavtal som kompletterande villkor 
till uppdragsavtalet, såvida det inte uttryckligen och skriftligen 
med klienten överenskommits om annat. För uppdraget tillämpas 
finsk lag. 

2. Avtalsparter

2.1. Avtalsparterna är Advokatbyrå Fredman & Månsson Ab 
(nedan uppdragstagare) samt den klient som givit uppdraget 
(nedan uppdragsgivare eller klient). 
2.2. Uppdragsgivaren och hans/hennes kontaktuppgifter framgår 
av uppdragsavtalet. 
2.3. Uppdragstagarens kontaktuppgifter är följande: 
Advokatbyrå Fredman & Månsson Ab 
Tavastvägen 68 A, 2:a vån.
00550 Helsingfors 
info@fredman-mansson.fi  
tel. (09) 877 0300,  
fax (09) 278 7211 
www.fredman-mansson.fi 
2.4. Uppdragstagaren finns antecknad i patent- och registersty-
relsens handelsregister. Uppdragstagarens FO-nummer är FO- 
0739808-2 och registreringsnummer för mervärdesskatt är FI 
07398082. 
2.5. För uppdragstagarens del sköts ärendet i första hand såsom 
ansvarsperson av den jurist som anges i uppdragsavtalet. 
2.6. Uppdragstagarens advokater är antecknade i den förteck-
ning över advokater som upprätthålls av Finlands Advokatför-
bund. Yrkesbenämningen ”advokat” har tilldelats advokaterna i 
Finland. Den myndighet som övervakar uppdragsgivarens advo-
kater är 
Finlands Advokatförbund 
PB 194 (Simonsgatan 12 B) 
00101 Helsingfors 
tel. (09) 6866 120 
fax (09) 6866 1299 
info@asianajajaliitto.fi  

3. Advokatuppdragets innehåll

3.1. Uppdraget gäller de advokattjänster som särskilt definieras i 
uppdragsavtalet. 

4. Pris och betalningsvillkor

4.1. Uppdragstagaren debiterar arvode för utfört arbete enligt den 
gällande arvodestariffen. Den gällande arvodestariffen finns 
publicerad på uppdragstagarens hemsida http://www.fredman-
mansson.fi/sv/arvodestariff och finns dessutom tillgänglig i skrift-
lig form på uppdragstagarens kontor. 
4.2. Minimitidsdebiteringen för enskilda åtgärder (t.ex. telefonkon-
ferens) är 0,2 timmar (12 minuter). Därtill debiteras för utgifter 
som uppkommit i samband med utförandet av uppdraget i enlig-
het med de faktiska kostnaderna. 
4.3. I samband med eventuella resor debiteras normalt arvode 
även för restiden. Därtill debiteras ersättning för resekostnader i 

enlighet med av skattestyrelsen fastställda direktiv för skattefria 
resekostnader.  
4.4. Arvoden och utgifter faktureras stegvis i takt med att enskilda 
överenskomna åtgärder har utförts. Arvodena och kostnaderna 
för rättegångar faktureras senast då ett beslut fåtts från en 
rättsinstans. Kostnader som betalas till utomstående kan fakture-
ras på förhand. Om annan mellanfakturering avtalas särskilt. 
4.5. Uppdragstagaren har rätt att fakturera förskott på arvode 
både före mottagande av uppdraget och under själva uppdraget. 
Förskottsbetalningen avdras från den slutliga fakturan. 
4.6. Betalningstiden är 15 dagar från fakturans datering. Vid 
dröjsmål med betalningen debiteras den i lagen fastställda dröjs-
målsräntan. 
4.7. För ovan nämnda arvoden och utgifter debiteras mervärdes-
skatt enligt vad som svarar mot den skattesats som gäller vid 
tidpunkten ifråga. 

5. Villkor gällande rättsskyddsförsäkring och
rättshjälp 

5.1. Uppdragsgivaren har upplysts om möjligheterna att använda 
rättsskyddsförsäkring eller allmän rättshjälp. 
5.2. Uppdragstagaren har rätt att debitera uppdragsgivaren för 
arvoden och utgifter till den del som försäkringsbolaget inte ersät-
ter dessa. 
5.3. Vid fakturering av rättshjälpsärenden följs stadgandena om 
rättshjälpsärenden. 
5.4. Ifall uppdragsgivaren beviljats rättshjälp, bör han eller hon 
utan dröjsmål meddela uppdragstagaren om hans eller hennes 
inkomster på ett betydande sätt förändras. 

6. Skötande av advokatuppdraget

6.1. Advokatuppdraget sköts yrkesskickligt och noggrant och 
med iakttagande av god advokatsed. Anvisningar för god advo-
katsed hittas på Finlands Advokatförbunds hemsida 
www.advokatforbundet.fi. 
6.2. Uppdragstagaren kan sända e-post som hör samman med 
uppdraget till den e-post adress som antecknats i uppdragsavta-
let eller som uppdragsgivaren särskilt meddelat. 
6.3. Handlingar och delgivningar kan även sändas per telefax till 
det nummer uppdragsgivaren angett. 
6.4. Uppdragets ansvarsperson kan till sin hjälp för skötande av 
uppdraget använda andra personer som arbetar för uppdragsta-
garen. 
6.5. Uppdragstagaren har rätt att byta ansvarsperson till en an-
nan person i uppdragstagarens tjänst genom att på förhand 
meddela uppdragsgivaren om detta. 
6.6. Uppdragstagaren har rätt att för skötande av uppdraget även 
använda utomstående personers tjänster och inhämta expertutlå-
tanden, i de fall då detta är nödvändigt för skötande av uppdra-
get. Om detta, med hänsyn till uppdragets omfattning, genererar 
betydande kostnader, bör det på förhand med uppdragsgivaren 
överenskommas om inhämtande av utomstående tjänster. 
6.7. Om uppdragets ansvarsperson och annan person i dennes 
tjänst som skött uppdraget tillfälligt är förhindrad att sköta den 
uppgift som hör samman med uppdraget på den bestämda tid-
punkten (t.ex. biträdande vid rättegång), kan man för skötande av 
uppgiften ifråga använda en utomstående person med motsva-
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rande kompetens. Om detta informeras uppdragsgivaren så snart 
som det med beaktande av hindrets omfattning är möjligt. 

7. Begränsning av ansvar

7.1. För en uppdragsgivare i konsumentställning är uppdragsta-
garens ansvar obegränsat. 
7.2. För andra än konsument klienter är skadeståndsansvarets 
sammanlagda maximibelopp för eventuell skada som uppkommit 
då uppdragstagaren och personer i dennes tjänst skött uppdra-
get, det minimibelopp för förmögenhetsskadeförsäkring som 
fastställts av Finlands Advokatförbund och som gäller vid tidpunk-
ten ifråga. Vid tidpunkten för slutande av avtalet är detta belopp 
200.000 euro (fr.o.m 1.1.2016). 
7.3. Om skadan har förorsakats uppsåtligen eller genom grovt 
oaktsamt handlande, är skadevållande skyldig att ersätta skadan 
till dess fulla belopp. 

8. Ansvarsförsäkring

8.1. Uppdragstagaren har för sin verksamhet i kraft en ansvars-
försäkring, vars maximibelopp vid förmögenhetsskador är 340 
000 € samt vid person- och sakskador 504 564 €. Uppdragstaga-
rens ansvar begränsas, trots försäkringens villkor, enligt villkoret 
för begränsning av ansvar som fastställts i punkt 7. Försäkrings-
bolaget som har beviljat ansvarsförsäkringen är If Skadeförsäk-
ringsbolag Ab, PB 4, 00025 IF, yritysasiakkaat@if.fi, tel. 010 19 
16 00, www.if.fi. 

9. Oenighet angående arvodets storlek eller skö-
tande av advokatuppdraget 

9.1. Om uppdragsgivaren anser att uppdragstagarens framförda 
faktura är felaktig eller för stor, har uppdragsgivaren möjlighet att 
föra ärenden angående oenighet om arvodet till Finlands Advo-
katförbunds tillsynsnämnd för bedömning. I fall uppdragsgivaren 
av annan orsak är missnöjd med Advokatbyrå Fredman & Måns-
son Ab:s tjänster kan han/hon klaga till Finlands Advokatförbunds 
tillsynsnämnd. 
9.2. En uppdragsgivare i konsumentställning har även rätt att föra 
en tvist angående arvode till behandling i konsumenttvistenämn-
den.  
9.3. En uppdragsgivare i konsumentställning kan i Finland även 
föra en tvist till behandling i uppdragsgivarens hemorts tingsrätt. 
Annan än uppdragsgivare i konsumentställning kan föra en tvist 
till behandling i uppdragstagarens hemorts tingsrätt. 

10. Skyldighet att bekräfta uppgifter och distans-
uppdrag enligt konsumentskyddslagen  

10.1 För att uppfylla konsumentskyddslagens förpliktelse att 
bekräfta uppgifter skall uppdragstagaren meddela att uppdrags-
givare i konsumentställning har rätt att häva ett avtal som ingåtts 
per telefon, brev, e-post eller via internetsidorna eller genom 
motsvarande distanskommunikation, genom att meddela upp-
dragstagaren på ovan angivna adress inom 14 dagar efter att 
uppdragstagaren mottagit handlingen. Om utförandet av tjänsten, 
med klientens samtycke, redan har inletts finns ingen rätt att 
häva uppdraget. 

11. Anvisningar för uppdragsgivaren och upp-
dragsgivarens skyldigheter 

11.1. Uppdragsgivaren bör utan dröjsmål meddela uppdragstaga-
ren om hans/hennes kontaktuppgifter förändras. 
11.2. Ifall uppdragsgivaren får en stämning från rätten eller från 
någon myndighet, kallelse till förhandling, en begäran om yttran-
de eller annat material som berör uppdraget, bör uppdragsgiva-
ren omedelbart meddela uppdragstagaren om detta. Det är av 
största vikt att klienten utan dröjsmål meddelar om stämningar 
som delgivits honom/henne, så att uppdragstagaren kan reserve-
ra tid för rättegången och utföra förberedande åtgärder som att 
beställa dokument och kalla in vittnen i god tid före rättegången. 
Det är viktigt att klienten meddelar om en eventuell begäran om 
yttrande för att eventuella tidsfrister för givande av yttrande inte 
skall hinna löpa ut. Uppdragstagaren får inte nödvändigtvis sär-
skild information om stämningen eller om rättegångens tidpunkt, 
utan denna information kan vara beroende av klientens medde-
landen. 
11.3. Uppdragsgivaren bör också utan dröjsmål meddela upp-
dragstagaren om eventuella kontaktförsök från motpartens sida 
och om alla förändrade förhållanden som kan ha betydelse för 
uppdraget ifråga. 
11.4. Uppdragsgivaren har en skyldighet att avhämta de doku-
ment som hör samman med uppdraget inom ett (1) år efter att 
uppdraget slutförts. Ifall uppdragsgivaren inte avhämtar doku-
menten under denna tid, har uppdragstagaren rätt att förstöra 
andra dokument än de original dokument som tillhör klienten. 
Sådana dokument är ursprungliga domar och beslut, arvskiftes- 
och avvittringsinstrument, även om de skulle ha erhållits annan-
stans ifrån inom ramen för uppdraget, samt dokument som upp-
gjorts för uppdragsgivaren, som bouppteckningar, skifteshand-
lingar, testamenten, avtal etc. Dokument som får förstöras är 
åtminstone förundersökningsprotokoll, kopior av uppdragsgiva-
rens dokument samt brevkorrespondens. 

12. Giltighet och anmärkningar

12.1. Uppdragsavtalets ikraftträdande 
Uppdragsavtalet träder ikraft, när parterna genom sina under-
teckningar eller på annat sätt har godkänt avtalet. Om inte annat 
explicit överenskommits träder uppdragsavtalet i kraft och åtgär-
der vidtas först efter erhållande av ett positivt rättshjälpsbeslut 
eller beslut om beviljande av rättsskydd eller då uppdragsgivaren 
betalat det överenskomna förskottet. 
12.2. Uppdragsavtalets upphörande 
Då avtalsparterna uppfyllt sina avtalsförpliktelser som omfattas 
av uppdragsavtalet upphör avtalet att gälla utan särskild uppsäg-
ning. Uppdragsgivaren har när som helst rätt att avsluta detta 
avtal med omedelbar verkan. Uppdragstagaren har rätt att avsä-
ga sig uppdraget endast i enlighet med reglerna för god advokat-
sed.  
12.3. Anmärkningar 
Uppdragsgivaren bör framlägga sina eventuella anmärkningar 
angående ovanstående villkor för uppdraget till den ansvarige 
advokaten skriftligen senast inom 14 dagar från detta uppdrags-
avtals datering. I annat fall anses att uppdragsgivaren ha godkänt 
ifrågavarande villkor.  
12.4. Standardvillkorens giltighet 
Dessa standardvillkor är ikraft från och med 21.5.2012. 
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