
 
 
 
 
 
 

 

Fråga 33 
 
Advokaten Jöns Gille driver advokatverksamhet i Småstad. Han är ensam delägare 
och också enda anställde i sitt advokatbolag. Verksamheten driver han dock i 
kontorsgemenskap med fyra andra advokater som organiserat sin verksamhet på 
likartat sätt. De marknadsför sig under den gemensamma beteckningen Advokaterna 
på Storgatan. 
 
Jöns sitter och arbetar med en konkursanmaning. Hans gamle klient, åkaren Ossian 
Larsson, har inte fått betalt, 100 000 kronor, för ett fraktuppdrag trots att Jöns vid två 
tillfällen för Ossians räkning tillskrivit motparten, Tak & Tegel, och krävt omgående 
betalning. Jöns översänder nu till Tak & Tegel i rekommenderat brev med 
mottagningsbevis en anmaning av innebörd att om betalning inte inflyter inom en 
vecka kommer han att inge en konkursansökan till tingsrätten.  
 
Tak & Tegel svarar indignerat i ett brev ett par dagar senare att Ossian levererat den 
aktuella frakten till fel adress och att dessutom en del skador har uppstått på det 
fraktade godset. De uttrycker också förvåning över att Jöns ”lånar sig till” att lämna  
en konkursanmaning. Jöns ringer upp Ossian som medger att uppdraget i allt nog 
inte var helt perfekt utfört. 
 
Vid den gemensamma fikarasten på Storgatan berättar Jöns för de andra 
advokaterna om situationen och om den kritik han fått från Tak & Tegel. Han berättar 
därefter för Ossian att flera av de andra advokaterna på Storgatan är av 
uppfattningen att det är oetiskt att lämna in en konkursansökan om det föreligger en 
tvist. 
 
Ossian å sin sida frågar Jöns med vilken rätt han diskuterar Ossians ärende med 
kollegerna på Storgatan. De har väl inte med saken att göra. ”Jag trodde du hade 
tystnadsplikt”.  
 
När Ossian förstår att Jöns inte är beredd att fullfölja uppdraget genom att också 
lämna in en konkursansökan blir han mycket besviken. Han påpekar att Jöns faktiskt 
åtagit sig uppdraget att lämna in en konkursansökan och han förstår inte hur Jöns nu 
kan vägra att fullfölja uppdraget. 
 
Efter en vecka skickar Tak & Tegel över 50 000 kronor med tillägget ”skälig betalning 
för fakturan”.  
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Jöns upprättar en faktura för de senaste tre månadernas arbete för Ossian, 25 000 
kronor. Han tar betalt för sina utlägg, 3 000 kronor, och betalar också den skuld som 
Ossian har till en annan av Jöns klienter, Diesel och Olja, 14 000 kronor, och 
översänder till Ossian den kvitterade fakturan tillsammans med postväxel på 8 000 
kronor. 
 
Ossian anser inte att han har någon anledning att betala och hävdar att Jöns borde 
ha översänt hela beloppet, 50 000 kronor, varefter det är Ossian som avgör vad som 
skall betalas. 
 
Ossian vänder sig till advokaten Sture Stursk som tillskriver Jöns och kräver denne 
på 42 000 kronor plus ränta. Sture meddelar också att om betalning inte erlagts inom 
fyra dagar kommer han att inge en ansökan om betalningsföreläggande och 
samtidigt skicka en anmälan till Sveriges Advokatsamfund. 


