
 
 
Fråga 4 
 

Rattfylleri 
  
Du är affärsjurist på en ganska stor advokatbyrå. En av byråns klienter är börsbolaget X och du arbetar mycket 
med det bolaget. VDn i X ringer en dag för att bjuda på lunch. Vid lunchen visar det sig att han vill att du 
försvarar honom i ett brottmål. Saken är en bagatell, säger han. Han körde hem från en fest, blev stoppad i en 
poliskontroll; utandningsprovet visade 1,2 promille. Du vill helst inte och försöker övertala honom att antingen 
klara rättegången utan försvarare eller anlita en erfaren brottmålsadvokat. VDn insisterar på att ha dig. Han 
låter dig förstå att om du inte åtar dig detta, måste han överväga om samarbetet med dig och byrån 
överhuvudtaget kan fortsätta. Du känner dig tvungen att åta dig uppdraget och accepterar.  
 
VDn vill dessutom att du lovar att inte berätta för någon i styrelsen eller ledningsgruppen i bolaget om att han 
åkt fast för rattfylleri. Han vill att det hela sköts diskret. Han tycker inte heller att det är nödvändigt att du 
informerar någon annan på byrån om uppdraget.  
 
Han föreslår att arvodet för hans försvar skall bakas in i fakturan för det löpande arbetet för X.  
 
Några veckor senare är du hembjuden till VDn. Du har hans fru till bordet och hon, som inte vet något om 
rattfyllan, anförtror dig att hon är bekymrad över sin makes alkoholkonsumtion. Aha, tänker du, detta kan jag 
göra något av i brottmålet, så slipper han kanske fängelse.  
 
a) Resonera kring problemen ovan. 
 
b) Någon vecka före huvudförhandlingen säger du bestämt till VDn att du inte kan försvara honom. Han vägrar 
att acceptera detta. Du berättar nu det hela för några äldre delägare i byrån. Deras råd till dig är att du för 
byråns bästa skall fortsätta uppdraget. De menar att du skulle skada byrån genom att inte fullfölja det uppdrag 
du trots allt åtagit dig. Vad gör du? 
 
c) Vi utgår ifrån att du fullföljde uppdraget. En kvart efter huvudförhandlingen meddelas domen. En månads 
fängelse. Du har nu läst på ordentligt och inser att möjligheten att få en ändring i hovrätten är praktiskt taget 
utesluten. Styrelsen och ledningsgruppen vet fortfarande ingenting och VDn kräver din tystnad. Vad gör du? 


