
 
 

 

Fråga 26 
 
Advokaten Helge Hetsporre tvingas göra ett uppehåll i sin sommarsemester eftersom 

han skall delta som ombud i en muntlig förberedelse i ett tvistemål i tingsrätten. 

Dagen innan sätter han sig i bilen för att åka hem från sitt lantställe. Han är irriterad 

över att behöva bryta sin semester och kör alldeles för fort. Polisen stoppar honom i 

en radarkontroll och det visar sig att han kört med en hastighet av 112 km i timmen 

på en 90-väg. Helges redan tidigare dåliga humör får nu en kraftig påspädning. Han 

tappar koncepten och skäller ut polisen. Polismannen uppfattar ord som nazist och 

svin men också en svag alkoholdoft. Helge har under semestern tagit för vana att 

dricka vin till lunchen och utandningsprovet visar dessvärre att han, om än med 

knapp marginal, har druckit för mycket för att köra bil.  

 

På kvällen försöker Helge samla sina tankar kring morgondagens förhandling i tings-

rätten. Han upptäcker att han saknar en uppgift från motparten, Plåtmek AB, och 

söker därför motpartsombudet, advokaten Fredrik Falk. Denne har dock gått ifrån 

kontoret och svarar inte på sin mobiltelefon. Helge känner sedan tidigare direktör 

Karlsson som är ägare till och vd i Plåtmek. Helge företrädde honom i en tvist 

rörande underhållsbidrag till ett utomäktenskapligt barn för fyra år sedan. Helge 

ringer upp Karlsson. Karlsson blir lite osäker på Helges syfte med frågorna kring 

bolagets tillämpning av sina leveransvillkor och svarar undvikande, vilket gör att 

Helge beskyller honom för att sabotera processen. 

 

Under den muntliga förberedelsen diskuteras en eventuell förlikning och parterna för 

diskussioner utan att rättens ordförande närvarar. När förhandlingen återupptas 

lyckas man enas kring en förlikningslikvid, sedan Helge berättat att motparten 

uppgivit att man varit beredd till en förlikning, fifty-fifty.  

Plåtmek betalar in förlikningslikviden till Helges klientmedelskonto. Helges huvud-

man, Ventilationsentreprenad, som inte var med på den muntliga förberedelsen och 

som egentligen inte är nöjd med förlikningen, ber att Helge omgående utbetalar 

beloppet till dem. Helge replikerar dock att han först tänker upprätta sin faktura och ta 
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betalt varefter han kommer att redovisa eventuellt överskott till 

Ventilationsentreprenad. 

 

Efter någon tid får Helge ett brev från Sveriges Advokatsamfund med begäran att 

yttra sig rörande fyra anmälningar till disciplinnämnden. Den första anmälan kommer 

från polisassistenten Stadig som anmäler Helge för att denne okvädat honom när 

han stoppats i en hastighetskontroll och också att han gjort sig skyldig till rattfylleri. 

Stadig anser att Helge bör näpsas av disciplinnämnden för dessa händelser. 

 

Den andra anmälan kommer från direktör Karlsson som anser att Helge p.g.a. jäv 

inte borde åtagit sig uppdraget för motparten. 

 

Den tredje anmälan kommer från Ventilationsentreprenad. 

 

Den fjärde anmälan kommer från advokaten Falk.  

 

Vad kan Ventilationsentreprenad och Falk tänkas ha synpunkter på? 

 

 


