
Fråga 21 
 
Vattenskoteråkaren 
 
En arbetsdag för advokaten A börjar med att personalchefen vid ABX ringer och ber advokat 
A hjälpa dess unge anställde Y som blivit stämd i anledning av en skadeståndstalan från ABZ. 
Y påstås ha vållat ABZ skada då Y kört vattenskoter. Svallvågor från vattenskotern hade 
förstört en pågående gjutning av en bryggkonstruktion som ABZ utförde vid stadens lilla sjö. 
Advokat A förstår omgående under samtalet att ABZ är det bolag hon för knappt ett år sedan 
biträtt i en förlikt tvist mot en bank. ABZ har inte sedan dess anlitat henne. Personalchefen 
säger vidare att eftersom ABX: s VD råkar bo granne med den fastighet där bryggan var under 
uppförande och egentligen inte tyckte om att den placerades där, vill han låta ABX stå för 
kostnaderna för advokat A:s biträde åt Y. Villkoren för detta är emellertid att Y naturligtvis får 
ett ”förstklassigt biträde” och att advokat A löpande håller ABX, genom personalchefen, 
underrättad om vad som händer i ärendet. Personalchefen upplyser att svaromål vid äventyr 
av tredskodom skall vara ingivet till tingsrätten redan imorgon. 
 
Vilka överväganden skall advokat A göra i anledning av de uppdrag som erbjuds 
henne? 
 
Efter ovan redovisade telefonsamtal har advokaten A ett ”oanmält” klientbesök. Klienten Q, 
som advokat A biträder i ett infekterat mål som rör klander av ett arvskifte, uttrycker i högt 
tonläge att ”för att riktig rättvisa nu skall skipas” kommer motparten ”mycket snart bara att 
försvinna från detta jordeliv”. Q visar en jaktkniv. Advokaten A har tidigare förstått att Q har 
problem med sig själv och att han tidigare i livet, i annat land, varit med om krigsliknande 
händelser. Advokaten blir ordentligt orolig över vad hon hör och ser. Q står upp under hela 
samtalet och kan inte förmås sätta sig för något egentligt samtal. Q lämnar byrån och advokat 
A ser honom ta sin bil, krocka kollegan advokat B: s bil och försvinna i hög fart.  
 
Vilka överväganden skall advokat A göra i den föreliggande situationen? 
 
Något lugnad och med konstaterandet att hon nog gjorde rätt beträffande Q tar advokat A sig 
an ett uppdrag som rör upprättande av ett äktenskapsförord som vid ett kort telefonsamtal 
beställts av vännen P. P: s instruktion var att all respektive makes egendom görs till enskild 
egendom. Advokaten A upprättar äktenskapsförordet enligt instruktionen och handlingen 
läggs för postbefordran till P med anvisning i följebrev om förfarandet för registrering och med 
faktura till P. Klappat och klart!  
 
Vilka överväganden borde advokaten A ha gjort ifråga om handläggningen av 
äktenskapsförordet? 
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Väl hemkommen berättar advokaten A vid middagsbordet för tonårsbarn och make om denna 
tunga arbetsdag. Äldsta dottern blir mest upprörd över att mamma skulle hjälpa honom med 
vattenskotern. Dottern är nämligen ivrig amatörornotolog och ordförande i fågelskyddsklubben 
Flax, som verkar för värnandet av inte bara de lokalt häckande sjöfåglarna utan nog 
egentligen för värnandet av alla djur. Dottern påminner sin mor advokaten om att denna ju 
som särskilt betrodd medborgare i staden vid senaste årsmötet anförtroddes uppdraget som 
klubbens kassör.  
 
Föranleder dotterns påminnelse att någon advokatens åtgärd bör övervägas inför 
morgondagens arbete eller middagssituationen som sådan någon Din anmärkning? 
 


