Fråga 24

Advokaten Hugo Höst driver, utan någon större framgång, ensam en allmänpraktiserande advokatverksamhet i Småstad.

Till sin glädje har han dock kunnat konstatera att fabrikören Frimodig bett att få ta
hans tjänster i anspråk. Frimodig driver en plåt- och ventilationsverkstad med ett 30tal anställda. Hugo hoppas att han här har fått en klient som kan vara värdefull för
framtiden.

Frimodig har kommit ihop sig med en kund som inte vill betala. Som skäl har kunden
angivit såväl dröjsmål med leveransen som fel och brister i den levererade
produkten. Frimodig är av den bestämda uppfattningen att det rör sig om ren
betalningstredska på grund av dålig likviditet.

Hugo, som åtager sig uppdraget, upprättar ett brev med uppmaning till kunden att
betala vid äventyr av rättsliga åtgärder. Försiktigtvis skickar han brevet till Frimodig
innan han postar det. Frimodig hör omedelbart av sig och begär korrigeringar av
brevet innan det går iväg. Han vill att det skall framgå att kundens invändningar om
dröjsmål och fel är bedrägliga och kan komma att föranleda polisanmälan. Han vill
också att brevet skall innehålla en passus om att, utöver dröjsmålsräntan, kan
tillkomma ett allmänt skadestånd på 50 000 kronor.

Frimodig är inte bara mycket bestämd utan också lätt kolerisk och svår att
argumentera med. Hugo som inte vill stöta sig med Frimodig följer hans instruktioner.

Brevet besvaras av kundens juridiska ombud som är advokaten Granlund. Brevet
innehåller en propå om ett sammanträde i syfte att nå en förlikning. Hugo tar kontakt
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med Frimodig, som dock tycker att varje försök från motparten att pruta skall
betraktas som en oförskämdhet. Hugo, som vill få Frimodig lite mer förhandlingsvillig,
väntar med att framföra detta besked till Granlund. På kvällen besöker han ortens
företagarförening som har sitt månadsmöte. Vid den efterföljande måltiden blir han
sittande vid sidan av föreningens ordförande, som känner Frimodig väl. Hugo
berättar, lite stolt, att han numera företräder Frimodigs företag i ett ärende. Han
beklagar sig dock lite över Frimodigs envishet och svåra humör. Han frågar
ordföranden om denne har något tips hur man bör behandla Frimodig för att få
honom att ta reson. Ordföranden ger honom dock inget hopp.

Efter enträgna vädjanden från Hugos sida går Frimodig så småningom med på ett
sammanträde vilket genomförs utan annat resultat än att förhållandet mellan
Frimodig och Hugo blir spänt.

Efter mötet känner Hugo att Frimodig inte är helt nöjd med honom. Hugo finner
anledning ta upp frågan om arvode och formerna för fakturering. Han föreslår
månatlig fakturering. Frimodig tycker dock att Hugo ”bör visa resultat” innan han
skickar fakturor, men Hugo förklarar att månadsfakturering är branschpraxis och att
han därför kommer att skicka faktura varje månad. Frimodig föreslår Hugo ett lågt
timarvode som grundar sig på den tid ärendet genererar, i kombination med en
resultatpremie baserad på hur stor del av fakturan som motparten slutligen kan
förmås betala.

Höst tror inte att detta är i linje med god advokatsed och han känner att
kommunikationen med Frimodig är så ansträngd att han inte längre är intresserad av
ärendet. Han meddelar Frimodig att han avsäger sig uppdraget och kommer att
skicka sin slutfaktura.

