
Fråga 12 
 
Fritt fall 
 
I brev skrev advokat A till en motpart följande. 
 

”Er arbetsgivare AB X har påkallat mitt biträde i följande angelägenhet. Det har 
kommit till AB X kännedom att Ni för cirka ett halvår sedan från bolaget stulit en 
dator. Ert brott och sålunda kriminella beteende innebär att Ni förbrukat AB X 
förtroende för Er som anställd. Vid äventyr av att Ni kommer att avskedas med 
omedelbar verkan och polisanmälas beredes Ni tillfälle att inom en vecka säga 
upp Er själv. Eftersom datorns värde överstiger oreglerad lön med Y kronor 
kommer ansökan om betalningsföreläggande göras om Ni inte också inom en 
vecka betalar Y kronor till bolaget”.  
 
 

Mottagaren av brevet vänder sig till Dig. Hur överväger Du inför att svara advokaten A?  
 
I den fortsatta korrespondensen uttrycker advokaten A ”i förtroende” till Dig att han från ett 
vittne fått reda på att Din huvudman är ”en på orten känd notorisk bedragare” och att vittnet 
hört av annan att Din huvudman haft en dator till försäljning. När Du skriver och ställer 
synnerligen berättigade frågor, svarar advokaten inte på Ditt brev. Det går tre månader och 
inget händer. Vad gör Du? 
 
Genom advokaten A:s biträde väcker AB X talan om skadestånd mot Din klient. Saken rör 
skadestånd på grund av brott och till styrkande av ”egenmäktigt förfarande” och ”trolöshet mot 
huvudman” åberopas ett vittne. Kan Du kontakta vittnet? Hur förfar Du i så fall när Du 
kontaktar vittnet?  
 
Under målets förberedande handläggning så får Du reda på att en kompanjon till Dig, då han 
var på en annan byrå, för tre år sedan biträdde AB X i en omfattande rättegång. 
Ställföreträdaren för AB X, samma som nu, undanhöll då för målet viktiga handlingar. Det 
målet förlorades och AB X har ännu inte fullt betalt Din kollega. Vilka överväganden gör Du 
nu? 
 
 
Du bestämmer Dig för att frånträda uppdraget. Hur förfar Du beträffande ett föreläggande 
från domstolen som måste iakttas omgående? I övrigt mot domstolen? Vilka 
informationer ger Du klienten och hur agerar Du i debiteringshänseende avseende Ditt 
nedlagda arbete? 


