
Fråga 18 
 
Överhäckenråd m.m. 
 
Du är advokat sedan några år, har semester och klipper gräset på Din villatomt. Närmaste 
grannen, som Du har en god relation till och som väl håller reda på att Du är advokat, påkallar 
Din uppmärksamhet från andra sidan häcken. Du stänger av gräsklipparen. 
 
Grannen säger att han har två problem som tynger honom. Det första är att han säger sig ha 
för avsikt att överklaga sin grannes på andra sidan erhållna bygglov för en utbyggnad och 
undrar hur detta går till. Tomten för utbyggnaden gränsar till viss mindre del även till Din 
fastighet och Du förstår att avsikten är att försöka engagera även Dig som fastighetsägare mot 
denne andre granne. Det andra problemet som Din närmaste granne har är en fråga om 
möjligheten att avstå ett föräldraarv till förmån för tre egna barn. 
 
Redovisa diskussionsvis hur Du agerar i Din uppkomna situationen.  
 
Din semester fortsätter. Tiden ägnas mycket åt Ditt nyvunna intresse, golf. Du är ännu inte 
särskilt duktig i golf men det är många intressanta personer som är medlemmar i Din 
golfklubb. 
 
På golfbanan uppvaktas Du en dag av en golfspelare som Du med avund tidigare noterat slår 
långt. Hon presenterar sig och säger sig veta att Du är en duktig advokat samt upplyser om att 
hon är ordförande i klubbens valberedning. Hon säger att klubben nu börjar bli riktigt stor, 
närmast som ett företag, har flera anställda och så. Hon undrar om Du möjligen vill ta plats i 
klubbens styrelse som ordinarie ledamot. 
 
Redovisa vilka överväganden Du gör. 
 
Semestern är slut. Åter på byrån kommer biträdande juristen in till Dig. Han har just köpt en 
alldeles för dyr bostadsrätt. Biträdande juristen frågar Dig om vad Du tycker i anledning av att 
han blivit tillfrågad om att vara bostadsrättsföreningens ordförande. Samtidigt visar biträdande 
juristen Dig ett avsett faxbrev till en billackeringsfirma där han ilsket reklamerar en 
omlackering av sin gamla bil.  
 
Redovisa vilka överväganden Du gör och hur Du vägleder biträdande juristen. 
 
 
Under hösten kommer ett brev till byrån från närmaste grannen på andra sidan häcken. Han 
påstår att han inte av Dig förstått att arvsavstående måste ske senast i samband med 
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bouppteckning. Så hade därför inte kommit att ske i det fall han pratade med Dig om i somras. 
En förlust kommer därför att uppkomma mellan det lägre skattebelopp som totalt skulle ha 
debiterats om avstående skett till hans tre barn och det högre skattebelopp han nu kommer att 
nödgas få betala. Han vet inte ännu exakt vilket belopp detta är men menar att byrån skall 
betala mellanskillnaden.  
 
Hur agerar Du i anledning av brevet? 
 
 


