
Fråga 22 
 
Den affärsinriktade advokaten 
 
1/ 
 
Advokaten biträder säljaren i slutfasen av en företagsöverlåtelse. Klienten frågar advokaten 
om hur han bäst skall ta hand om pengarna som betalas för hans ”livsverk”. Advokaten har 
sedan många år förmedlat försäkringstagare till försäkringsbolaget Maximum. Advokaten 
brukar från Maximum erhålla ersättning för sina anvisningar. Advokaten tillråder klienten att 
kontakta den duktige försäkringsmannen X vid Maximum för att diskutera en eventuell 
kapitalförsäkring. 
 
Har advokaten något särskilt att beakta vid rådgivningen? 
 
2/ 
 
Advokatens fru behöver en ny bil. Bland klienterna finns bilhandlaren på orten som advokaten 
just avslutat ett ärende för. Fakturering har inte ännu skett. Advokaten ringer till bilhandlaren 
och ber att få ”ett bra pris” på en viss bil. Bilhandlaren erbjuder genast att sälja en önskad bil 
med 20 % rabatt. 
 
Vilka överväganden bör advokaten göra inför den eventuella bilaffären? 
 
3/ 
 
Det bolag advokaten bedriver sin advokatverksamhet i ”har pengar över”. En klient har en 
hyresfastighet med bara bostadslägenheter till salu i grannstaden. Advokaten funderar på att 
låta advokatbolaget köpa fastigheten. 
 
Vilka advokatetiska synpunkter finns på en eventuell sådan fastighetsaffär?  
 
4/ 
 
Advokaten har en första överläggning med en ny klient, Karlsson, som vill ha biträde i en tvist. 
Karlsson säger sig ha rättsskydd i sin hemförsäkring som han hört skall gälla för tvisten. 
Advokaten vet att Karlsson är förmögen. Advokaten vet också att villkoren för Karlssons 
försäkring medger ersättning till advokaten med blott det timarvode som följer av 
rättshjälpsreglerna och att ersättningsbeloppet dessutom är maximerat. Advokaten överväger 
att säga till Karlsson att han tar bara uppdraget om han utöver det timarvode som 
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försäkringsbolaget betalar, får debitera ett fast arvode om 80.000 kronor för biträde i första 
instans.  
 
Kan advokaten ställa ovanstående villkor för att åta sig uppdraget?  
 
5/ 
 
Advokaten biträder som återkommande klient börsbolaget AB Pompösas HR-avdelning med 
arbetsrätt.  
 
Advokaten har just mottagit arv från sin barnlösa faster, som utvandrat till Amerika under förra 
seklet. Advokaten har alltid önskat sig en kapplöpningshäst men väljer mellan en sådan och 
en större aktiepost i AB Pompösa. Om han köper en kapplöpningshäst så tänker han 
samtidigt köpa och driva ett litet jordbruk – där hästen kan vara och så slipper han 
förmögenhetsskatt. 
 
Vad kan advokaten köpa? 
 
6/ 
 
Advokaten sitter i styrelsen – tillsammans med sina fyra syskon – i ett familjeföretag AB X, 
som startats av fadern. Syskonen äger 20 % var av bolaget. 
 
Kan advokaten äga så stor del (20 %) av ABX? Kan advokaten sitta i styrelsen för ABX? 
Kan advokaten ta uppdrag för AB X i sin advokatverksamhet?  
 
7/ 
 
Klienten Karlsson vann tvisten och blev ännu rikare. Karlsson har köpt en fastighet i Torrevieja 
och vill nu sätta in 3 miljoner på advokatens klientmedelskonto med uppdrag till advokaten att 
utbetala beloppet till en Mr X som kommer upp på byrån och hämtar pengarna nästa vecka. 
 
Kan advokaten ta detta uppdrag? 
 


