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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
ANGÅENDE
ADVOKATVERKSAMHETEN

2. Fråga om god inkassosed
I tvist rörande utfört reparationsarbete på ett fartyg ansåg sig reparatören ha
en viss restfordran på L-bolaget.

Jur kand B, biträdande jurist vid A:s advokatbyrå, skrev den 7 januari 1985
ett brev till L-bolaget på uppdrag av reparatören. I brevet anfördes bla
följande.

”Ni har ej reglerat Er resterande skuld till (reparatören) om 15.020:60 SGD
enligt faktura nr 6190. (Reparatörens) fordran å Er är klar och förfallen.

Jag får härmed uppmana Er att genast betala ovan nämnda skuld jämte
ränta därå enligt 6§ räntelagen från dagen för delgivning av denna be-
talningsuppmaning till dess betalning sker. Sker ej betalning inom en vecka från
det M mottagit denna handling, kan ansökan om att Ni försätts i konkurs följa enligt
4§ konkurslagen.”

I L-bolagets svarsbrev den 31 januari 1985 till B hävdade bolaget att repara-
tören inte hade någon fordran och i varje fall inte någon klar sådan.

N hemställde hos advokatsamfundet för L-bolagets räkning att dess styrel-
se skulle göra ett allmänt uttalande om lämpligheten av att advokat tillgriper
Hot om konkurs utan att dessförinnan ha satt sig ordentligt in i saken.

Styrelsen, som med hänsyn till frågans anknytning till ett konkret fall
ansåg sig förhindrad att göra ett uttalande av det slag N begärt, beslöt att
utan anmälan uppta fråga om vidtagande av disciplinär åtgärd mot advokat
A såsom B:s principal.

A har i yttrande redogjort för sin och B:s handläggning av ärendet. Han har
därvid uppgivit bla följande.

Han hade i slutet av december 1984 fått i uppdrag av reparatören att driva
in en fordran mot L-bolaget. Av de upplysningar han hade erhållit från sin
huvudman hade han gjort bedömningen att fordran var klar och ostridig
samt att tidigare kontakter mellan huvudmannen och L-bolaget inte lett till
något resultat. Det borde noteras att uppdraget hade givits vid samma tid-
punkt som stora delar av en L-bolaget närstående koncern faktiskt försattes i
konkurs, i följd varav hans huvudman varit mycket orolig och insisterat på
att indrivningen skulle ske på effektivast och snabbast möjliga sätt. På grund
av dessa omständigheter hade han beslutat att en betalningsuppmaning
enligt konkurslagen skulle delges L-bolaget. Han hade uppdragit åt B att
ombesörja nämnda betalningsuppmaning. Denne hade handlat helt enligt
hans instruktioner. I svar från L-bolaget hade senare lämnats vissa uppgifter



10 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ANGÅENDE ADVOKATVERKSAMHETEN

som tydde på att fordringen kunde vara av tvistig natur. – Möjligheten att
inge betalningsuppmaning i enlighet med konkurslagen var ett lagligen
sanktionerat sätt att utöva påtryckningar på en trilskande gäldenär. Om så
skall ske måste naturligtvis bedömas från fall till fall på grundval av de
omständigheter som vid varje givet tillfälle var kända för borgenären eller
dennes ombud.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 17 december 1985:
”Betalningsuppmaning enligt 4§ konkurslagen skall enligt lagrummet av-

se klar och förfallen skuld. Innan advokat ombesörjer sådan uppmaning bör
han söka förvissa sig om att dessa förutsättningar föreligger. Därvid är det
inte tillräckligt att förlita sig på av klienten lämnade uppgifter utan advoka-
ten bör själv pröva dem.

Med hänsyn till att A i detta fall haft särskilda skäl att genast avlåta
kravbrev med betalningsuppmaning enligt 4§ konkurslagen föranleder
emellertid vad som förevarit inte någon nämnden åtgärd.”

9. Mottagande av gottgörelse utöver skälig ränta vid lån
X försattes i konkurs den 22 februari 1985. Till konkursförvaltare utsågs
advokat B.

B riktade i anmälan till advokatsamfundet anmärkningar mot advokat A
och uppgav bla följande. Enligt kontrakt den 31 oktober 1984 hade A lånat ut
100.000 kr till X. Enligt villkoren i kontraktet hade X att inom 30 dagar
återbetala lånet inkl ränta med totalt 120.000 kr. X hade därefter den 11
december 1984 betalat 25.000 kr till A. Ytterligare 100.000 kr hade betalats
den 18 december samma år. X hade varit registrerad som klient hos A. Vid ett
sammanträffande den 13 mars 1985 hade A återbetalat 25.000 kr till B.

A tillbakavisade anmärkningarna och anförde bla följande.
A och X var goda vänner och X hade bla hjälpt A vid bilinköp. A hade som

gentjänst givit X juridiska råd under tiden oktober-december 1983. På X:s
begäran hade A i juni 1984 debiterat honom 12.500 kr för sina tjänster.
Därefter hade uppdraget varit avslutat. – När X vid ett tillfälle hade besökt A
på dennes kontor hade A på X:s begäran lånat honom 100.000 kr, vilket skett
som en väntjänst. Detta framgick bla av det faktum att i lånekontraktet
avtalats om säkerhet i lös egendom utan tradition, en säkerhet som A i annat
fall inte hade accepterat. X, som avsåg att göra en god affär, hade önskat att A
skulle få del i vinsten och därvid erhålla 20.000 kr. A hade inte betingat sig
någon ersättning och någon ockersituation hade det inte varit fråga om.
Något klientförhållande hade inte heller förelegat vid denna tidpunkt.

B uppgav vidare att han, sedan han tagit del av A:s yttrande, trätt i kontakt
med X som därvid gjort gällande att A:s juridiska rådgivning inte utgjort
någon gentjänst, att X inte hade begärt att A skulle debitera honom för
rådgivningen, samt att X inte erbjudit A del i vinst utan att det hade varit
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fråga om ett lån samt att lånet inte varit baserat på ett rent vänskapsför-
hållande.

X uppgav därefter i egen skrift till nämnden bla följande.
Han hade som god vän fått juridiska råd av A. Han hade själv begärt att A

skulle debitera honom för rådgivningen, vilket skett genom en faktura den
19 juni 1984 å 12.500 kronor. I juli 1984 hade X erlagt betalning för fakturan.
Han hade den 31 oktober 1984 bett A att som vän till honom få låna 100.000
kronor och samtidigt erbjudit A del i den vinst han avsåg att göra.

Det antecknades att enligt bouppteckning i X:s konkurs bristen i boet vid
konkursutbrottet var 1,6 milj kr.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden gjorde i beslut den 18 december 1985 följande be-

dömning.
”I ärendet står i viss mån uppgift mot uppgift om arten av de ekonomiska

mellanhavandena mellan X och A. X själv synes ha lämnat en version i samtal
med B och en annan i skrift till nämnden. Dock finner nämnden genom
innehållet i det mellan X och A den 31 oktober 1984 upprättade kontraktet,
sammanställt med de uppgifter X lämnat till nämnden, klarlagt att A lånat ut
100.000 kr till X för en tid av 30 dagar och som vederlag härför accepterat
20.000 kr och sedermera mottagit 25.000 kr.

Överenskommelsen om lånet träffades enligt A:s uppgift på hans advokat-
byrå och lånet synes även ha återbetalats där. Vidare är utrett att X så sent
som i juli 1984 betalat 12.500 kr för av A lämnad juridisk rådgivning.

Även om A vid tidpunkten för lånetransaktionen inte hade något på-
gående uppdrag för X:s räkning och även om ett vänskapsförhållande utgjort
särskild anledning till lånet, finner nämnden dock att A genom att acceptera
och senare även mottaga gottgörelse utöver skälig ränta allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat.”

På grund härav tilldelade nämnden A varning.

4. Advokat har genom kännedom om bulvanskap vid
ombildning av lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt
främjat orätt. Varning tilldelad.

År 1963 förvärvade X en fastighet i E-stad. Den 1 januari 1980 skänkte han
fastigheten till sina barn Y och Z. Sedermera ändrade sig X och i stämnings-
ansökan den 28 januari 1983 yrkade han att gåvan skulle gå åter. Så små-
ningom träffades en förlikning mellan parterna bla av innebörd att fastighe-
ten skulle stå kvar i barnens ägo. I början av 1980-talet skötte Fastighets-
ägareföreningen förvaltningen av huset. Under sommaren 1985 togs för-
valtningen över av advokaten A. Syskonen bestämde sig för att sälja fastighe-
ten och A fick i uppdrag att bilda en bostadsrättsförening. Den 22 april 1985
inregistrerades en bostadsrättsförening hos länsstyrelsen. Styrelseledamöter
var A samt ytterligare två jurister på A:s byrå. Den 10 juni 1986 beslutade
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bostadsrättsföreningen att förvärva fastigheten och dagen därpå överlät Y
och Z fastigheten till föreningen för 4.162.500 kronor.

I Anmälan av ordföranden i styrelsen för E-stads bostadsförmedling Ö.
Ö har riktat anmärkningar mot A för dennes agerande i samband med
ombildningen av lägenheterna från hyresrätter till bostadsrätter.

Ö har hänvisat till en interpellation i saken där han anför följande.
Trots att avtalet om frivillig bostadsanvisning började gälla från den 1

februari 1984 lämnades inga lägenheter till bostadsförmedlingen. I stället
hyrdes lägenheterna ut på korttidskontrakt. I samband med att A övertog
förvaltningsuppdraget sattes spekulation i korttidsuthyrning i system. Ge-
nom ett lägenhetsbolag hyrdes lägenheter ut till flyktinghushåll för 120 kro-
nor per person och dygn. Det förekom hyror på 15.000 kronor i månaden för
en lägenhet.

Enligt bostadsrättslagen skall beslutet om förvärv av fastigheten biträdas
av minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheter som omfattas av förvärvet.
Den uppgjorda hyresrättsförteckningen var dock grovt bedräglig. En stor del
av de hyresgäster som genom fullmakt röstat ja till förvärvet var bulvaner åt
syskonen. Bulvanerna har aldrig varit eller avsett att bli hyresgäster i huset
och var heller inte kyrkobokförda på fastigheten. De flesta av dem hade sin
hemort i trakten kring F-stad. De överlät dessutom bostadsrätterna till sysko-
nen X.

Y och Z har också avtalat till sig rätten att förköpa nio av de kvarvarande
hyreslägenheterna i huset. De kvarvarande hyresgästerna hyr dessutom av
syskonen och inte av den nybildade bostadsrättsföreningen.

Uppenbarligen har A under hela detta skeende spelat en viktig roll som
rådgivare till syskonen, som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen och
som förvaltare av fastigheten.

A har i yttrande hänvisat till svar på en förfrågan från E-stads fastighets-
kontor i anledning av interpellationen. Han har uppgivit bla följande.

På syskonens begäran bildade han bostadsrättsföreningen, i vilken samt-
liga hyresgäster erbjöds att bli medlemmar. Syskonen hade ”samlat på sig”
ett stort antal tomma lägenheter och A anmodade dem att hyra ut dessa för
att en ombildning skulle kunna ske. A fick en lista över de nya hyresgästerna
och de beviljades medlemskap i föreningen. Lägenheterna uppläts till dem
med bostadsrätt varefter syskonen förvärvade bostadsrätterna.

Uppenbarligen hyrde de ut lägenheterna till vänner och bekanta i stället
för att lämna dem till bostadsförmedlingen. Av finansieringsskäl erbjöd sig
syskonen att ligga kvar med säljarreverser till en mycket låg ränta. För-
eningens motprestation var att förbinda sig att upplåta lägenheterna med
bostadsrätt till syskonen till en grundavgift motsvarande reversbeloppet den
dag upplåtelse lagligen kunde ske.

De som inte gick med i bostadsrättsföreningen hyrde av denna. Syskonen
fick fullmakter att uppbära och kvittera föreningens hyror samt att i övrigt
sköta på en hyresvärd normalt ankommande uppgifter avseende hyreslä-
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genheterna. Anledningen till detta var konstruktionen i nyssnämnda rever-
ser.

Ö har i påminnelser vidhållit sina anmärkningar och anfört bla följande.
A kan omöjligen ha varit okunnig om det bedrägliga förfarandet med de

falska hyresgästerna. Han var husets förvaltare. I porten fanns anslaget tele-
fonnumret till A:s advokatbyrå, dit hyresgästerna skulle vända sig när det
gällde fastighetens skötsel. A skötte alla uthyrningsfrågor i fastigheten. För
kontakterna med lägenhetsbolaget stod A.

Den 17 januari 1986 deltog A i ett möte hos bostadsförmedlingen med
anledning av att lägenheter som blev lediga i den aktuella fastigheten och
som bostadsförmedlingen enligt lagar och avtal hade rätt till inte lämnats
som de skulle till bostadsförmedlingen. Bostadsförmedlingen hade flera
kontakter med A.

När bostadsrättsföreningen den 10 juni 1986 beslutade att förvärva fastig-
heten var det A som genom fullmakter företrädde de falska hyresgästerna.
Han var också ordförande på stämman och protokollförare.

A har slutligen uppgivit att han vid ett flertal tillfällen till syskonen fram-
fört bostadsförmedlingens önskemål att komma över så många lägenheter i
huset som möjligt. Syskonen har inte varit intresserade av detta. Självfallet
lade sig A inte i till vem eller vilka lägenheterna hyrdes ut.

II Anmälan av X
X har riktat anmärkningar mot A för att denne
– sent en kväll brutit upp låset till ett vindskontor i fastigheten.
– gett X:s barn tipset att se till att ledigblivna lägenheter skulle stå outhyrda

eller hyras ut på korttidskontrakt utan besittningsrätt.
– genom en bulvan, lägenhetsbolaget, hyrt ut de lediga lägenheterna för

ockerhyror.
– bildade en bostadsrättsförening där A ingick i styrelsen. Lägenheterna

såldes sedan till betydande underpris.
X har anfört i huvudsak följande.
När A övertog förvaltningsuppdraget ”tog det fart” på uthyrningen av de

lediga lägenheterna, dock utan att bostadsförmedlingen fick varannan enligt
gällande avtal. Det hela gick ut på att hänsynslöst utnyttja bostadsbristen och
sko sig på samhällets bekostnad, tillämpa ockerhyror och tjäna stora pengar.
Med hjälp av lägenhetsbolaget hyrdes de lediga lägenheterna ut möblerade i
andra hand på korttidskontrakt till bla E-stads socialförvaltning som var i
trängande behov att placera flyktingar. För en av lägenheterna var månads-
hyran 15.000 kronor.

A har i yttrande anfört följande.
X ligger sedan ett antal år i fejd med sin före detta hustru samt barnen Y och
Z.

I dom den 18 oktober 1984 stadfästes en förlikningsöverenskommelse
avseende tvisten om återgång av gåva av fastigheten, vilken bla innebar att X
ägde disponera vindskontoren i fastigheten till och med den 28 februari 1985.
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Meningen var att X skulle tömma vindskontoren på sina ägodelar men ännu i
maj 1985 hade så inte skett. Som skäl till att X ej tömt vindskontoren angav
han att han förlorat nycklarna. Y och Z bad A att lösa problemet, vilket han
gjorde genom att bryta upp låsen och ersätta dessa med nya. I samband där
med dök X upp.

Huset var i stort behov av sanering varför syskonen ville minimera evaku-
eringsproblemen inför en genomgripande renovering. Till undvikande av
bekymmer med andrahandshyresgäster mm uppläts samtliga tomma lägen-
heter till lägenhetsbolaget. Bolaget debiterades en helt normal hyra. E-stads
kommun anlitade sig av bolagets tjänster för placering av flyktingar.

Sedermera bestämde sig Y och Z, som börjat tröttna på faderns trakasseri-
er, för att sälja fastigheten. På deras uppdrag bildade A en bostadsrättsför-
ening som förvärvade fastigheten för 2.500 kronor/kvadratmeter.

X har inkommit med påminnelser i vilka han hänvisat till interpellation
från styrelseordföranden i E-stads bostadsförmedling, Ö. Ö har där hävdat
att A med hjälp av bulvaner som aldrig satt sin fot i fastigheten eller ens varit
mantalsskrivna i E-stad medverkat till att åstadkomma den lagenligt nöd-
vändiga ”2/3 regeln” för bostadsrättsföreningens bildande.

Nämnden gör följande bedömning.
Av omständigheterna framgår att syskonen använt sig av bulvaner för att
kunna omvandla hyresrätter i sitt hyreshus till bostadsrätter och för att
kunna förvärva bostadsrättslägenheter för egen del.

A har varit förvaltare av fastigheten och behjälplig vid bildandet av bo-
stadsrättsföreningen samt ordförande i dess styrelse. A kan inte ha varit
ovetande om att syskonen agerat via bulvaner.

A:s medverkan har därför inneburit att han främjat orätt och därigenom
allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela A varning.

Vad i övrigt förekommit i ärendena är inte av beskaffenhet att föranleda
någon nämndens åtgärd.

10. Bristande måttfullhet och ovidkommande påståenden i
brottsmålsprocess

Advokaten A företrädde en person i en brottmålsprocess vid X-stads tings-
rätt angående bland annat olaga jakt av varg. För att angripa polisens arbets-
metoder och ifrågasätta dess trovärdighet redogjorde A i sin slutplädering
vid huvudförhandlingen den 19 november 1986 för ett fall där polismännen
L och J avlivat en älgko.

L och J har riktat anmärkning mot A för att denne vid rättegången lämnat
felaktiga uppgifter om omständigheterna vid avlivandet av älgkon.

De har anfört bland annat följande:
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Vid den uppmärksammade rättegången tog A i sin slutplädering upp ett
fall om hur polisen i H-stad arbetar. Han berättade följande för rätten.

”Polisen i Y-ort fick rapport om att det låg en sjuk älgko norr om samhället.
Två poliser åkte dit och utan närmare undersökning så sköt de älgen. Först
därefter upptäckte de en kalv som stod lite grann bakom kon. Dessutom såg
de att det var ytterligare en kalv på väg ut. Kon var inte sjuk, den höll på att
kalva. Poliserna ställde sig på kon och hoppade för att få ut den ofödda
kalven. Sen grävde de ner både kon och kalvarna och lade locket på. Men jag
har så ordentligt på fötterna att jag kan berätta den här historien för rätten.”

A:s påstående saknar helt grund och bygger på byskvaller. A har varit i
bygderna förut i en annan uppmärksammad vargrättegång och kan då inte
ha undgått att höra hur rykten uppkommer och sprids vidare med väldig
förstoring i slutänden. Polismyndigheten i H-stad har även begärt en ut-
redning från regionåklagaren som ej fann skäl till antagande att L och J gjort
sig skyldiga till brott i samband med avlivandet av älgkon.

Polismästare H har likaledes riktat anmärkning mot A för att denne under
huvudförhandlingen och i efterföljande skriftväxling gjort vissa uttalanden
om polisens arbetsmetoder.

Han har anfört följande:
För att misskreditera polisens utredning och för att därmed enligt A:s egen

uppgift förringa dess bevistyngd har A gjort gällande att L och J i ett annat
ärende verkställt en felaktig avlivning av en älgko och att saken sedan tystats
ned. Till ”stöd” för sina påståenden har A åberopat ordföranden i veder-
börande jaktvårdsområde och Z-landskapets jaktvårdskonsulent.

Av den utredning som finns framgår att A:s beskrivning av händelsen är
felaktig. Ärendet har inte på något sätt tystats ned som A påstått, utan alla
åtgärder och beslut är väl dokumenterade. De personer som A åberopat till
stöd för sina påståenden har helt förnekat att de skulle ha varit i kontakt med
A eller att de agerat på det sätt som A påstått.

H har ingivit diverse handlingar och förhörsprotokoll med anledning av
den utredning som gjorts på grund av A:s uppgifter om tillvägagångssättet
vid avlivningen av älgkon.

A har tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.
I brottmål är det utomordentligt angeläget att advokaten vågar ifrågasätta

både polisens och åklagarens arbetsmetoder, det vill säga på vilket sätt
förundersökningen bedrivits. I det så kallade vargmålet byggde åklagaren
upp en indiciekedja. Det gällde att angripa polisens arbetsmetoder för att
förringa indiciernas värde.

Vid vargmålets genomgång avslöjades att polisen varit väldigt nonchalant
och byggt upp brottspåståendet med direkta gissningar. Polis och åklagare
tog saker och ting som självklara. För att visa hur det går när H-stadpolisen
tar en anmälan eller ett påstående som en självklarhet utan att först under-
söka saken, tog A exemplet angående älgkon.

En person anmälde att en älgko låg sjuk och/eller trafikskadad intill en
väg vid ett grustag. Polisen for dit och sköt älgen. När de tittade närmare höll
den på att kalva och en redan född tvillingkalv låg bredvid. Det makabra
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misstaget doldes med att kalvarna slogs ihjäl och man försökte elda upp
djurkropparna. När det misslyckades grävdes kropparna ned. Uppgiften
lämnades till A av jaktledaren i jaktvårdsområdet. Enligt denne visste länets
jaktvårdskonsulent om hela händelsen. För att få händelsen slutligen be-
kräftad ringde jaktledaren upp jaktvårdskonsulenten. A åhörde samtalet och
jaktvårdskonsulenten tyckte att hela händelsen var pinsam och föga merite-
rande för H-stad-polisen. A tror fortfarande att historien är sann och den
berättades av honom såsom exempel i ett led att få hans huvudman frikänd.
Huvudmannen riskerade ett kännbart fängelsestraff. Det är försvararens
plikt att utan rädsla slåss för sin klients oskuld, särskilt om den tilltalade
nekar och bevisningen består av indicier.

Nämnden gör följande bedömning.
A:s påståenden vid slutpläderingen om hur avlivningen av en älgko skulle
ha gått till, finner nämnden vara ovidkommande i sammanhanget och inte
erforderliga för tillvaratagande av klientens intressen. Påståendena har där-
jämte överskridit gränsen för det måttfulla.

Genom vad sålunda förekommit har A åsidosatt sina plikter som advokat.
På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket

rättegångsbalken tilldela A erinran.

15. Opåkallad hänvändelse till domstolsverket angående
motparts rättshjälp. (Skiljaktig mening).

GX och Y är sammanboende.
Syskonen X och R för i mål vid H-tingsrätt, med advokaten H som ombud,

talan om ogiltigförklaring av två testamenten. Advokaten A biträder svaran-
dena. Förhistorien gav anledning till ett disciplinärende mellan å ena sidan
GX, Y och R samt å andra sidan A. Det ärendet avgjordes av Sveriges Advo-
katsamfunds disciplinnämnd den 13 april 1988.

I anmälningar, som inkom till samfundet den 26 november 1987 respektive
den 6 maj 1988, samt i ytterligare skrifter uppehåller sig GX och Y i stor
utsträckning vid förhållanden som bedömts i det redan avgjorda disciplin-
ärendet. Härutöver riktar de anmärkningar mot A enligt följande.

A har tagit kontakt med domstolsverket och dess tjänsteman T i syfte att få
R:s rättshjälp indragen. Därvid har A anmärkt på H.

A har tillbakavisat anmärkningen och anfört bland annat följande.
Efter delgivning den 10 december 1986 med GX av det ena testamentet

inkom stämningsansökan till tingsrätten den 10 juni 1987. Denna utmynnar i
ett obestyrkt påstående att testator påtecknat testamentena i berusat till-
stånd. Tingsrätten förelade GX:s ombud att senast den 17 augusti 1987 avge
yttrande och bevisuppgift. Ombudet ansökte om och erhöll anstånd till den
17 september 1987. Vid telefonkontakt med tingsrätten den 23 september
1987 erhöll A besked att GX ännu icke inkommit med vare sig yttrande eller
bevisuppgift. Då GX och R under tiden den 10 december 1986–den 17 sep-



ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ANGÅENDE ADVOKATVERKSAMHETEN 17

tember 1987 icke tillfört målet mer än vad som anförts i stämningsansök-
ningen, ifrågasatte A om processen skulle få föras på ett sådant sätt med stöd
av den allmänna rättshjälpen. Då A:s huvudmän saknar talerätt i frågor som
rör allmän rättshjälp, tog han sig före, i akt och mening att få fart på pro-
cessen, att telefonledes kontakta T för att efterhöra om domstolsverket var av
den uppfattningen att R var berättigad till allmän rättshjälp. I anledning av
samtalet lät T infordra handlingar i målet från tingsrätten. Någon skriftväx-
ling mellan A och T eller annan tjänsteman vid domstolsverket har inte
förekommit. Vid det enda tillfälle som A talat med T diskuterades icke
grunderna för huruvida rättshjälp skulle beviljas eller ej. A endast fäste
domstolsverkets uppmärksamhet på de faktiska förhållandena i målet, och
han överlät på verket att avgöra om verket skulle agera i rättshjälpsfrågan
eller ej. A har svårt att inse att det skulle strida mot god advokatsed att med
huvudmännens bästa för ögonen söka påverka GX och R att ange på vilka
”goda grunder” testator icke skulle anses ha varit testamentshabil efter det
att de haft nio månader till sitt förfogande för detta ändamål. Till undvikande
av missförstånd vill A påpeka att han icke vid kontakten med T riktade kritik
mot H utan endast ifrågasatte om kärandena enligt 8§ 1 st 9 rättshjälpslagen
kunde anses ha befogat intresse av att få sin sak behandlad med stöd av det
allmänna.

Nämnden gör följande bedömning.
A har opåkallat hos domstolsverket ifrågasatt om motparten hade befogat
intresse av att få sin talan behandlad med stöd av allmän rättshjälp.

Genom att på detta sätt söka främja den egna klientens sak får A anses ha
handlat olämpligt.

På grund av omständigheterna i ärendet låter nämnden emellertid vid
detta uttalande bero.

En ledamot var av skiljaktig mening och anförde:
A har på grundval av objektivt konstaterbara omständigheter kunnat räkna
med att kärandenas talan varit ogrundad. Därmed har han visserligen också
kunnat lita på att hans klienter, svarandena i rättegången, skulle komma att
vinna målet.

För svarandena har rättegången ändå varit en belastning. Allmänt sett har
de sålunda tvingats att föra en rättegång, där de riskerat att under alla
omständigheter betala de egna rättegångskostnaderna. Rättegången har ock-
så medfört att de inte kunde tillträda sina rättigheter i dödsboet, så länge
rättegången pågick.

I detta sammanhang skall emellertid särskilt påpekas, att svarandena ris-
kerat att bli indragna i förlikningförhandlingar, präglade just av kärandenas
allmänna rättshjälp. Om blott ena parten åtnjuter allmän rättshjälp, är detta i
och för sig ägnat att utgöra press på den andra parten i en förlikningsför-
handling, där helst endast tyngden av respektive parters talan i målet bör få
göra sig gällande. Detta gäller oavsett om rättshjälpsparten avsiktligt utnytt-
jar situationen eller inte.
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För tillvaratagande av svarandenas rätt har det därför varit påkallat för A
att snarast få ett slut på rättegången. A:s åtgärd att kontakta domstolsverket
har åsyftat att låta kärandenas allmänna rättshjälp upphöra och därmed
påskynda rättegången. Sådant är visserligen känsligt. A:s åtgärd har emeller-
tid icke kunnat få annan effekt än att just domstolsverket eventuellt påkallat
upphörande av rättshjälpen. Därmed får anses ha säkerställts en viss objektiv
prövning av förhållandena redan före domstolsprövningen av rättshjälps-
frågan. Kärandena har därmed icke utsatts för risk att på otillbörligt sätt
skadas.

Mot denna bakgrund får A:s åtgärd anses vara åtminstone försvarlig.
Vad i ärendet förekommit bör därför icke föranleda någon nämndens

åtgärd.

28. Bevakningar i konkurs har ombesörjts av advokaten A,
som tillika i egenskap av förvaltare i konkursen ålåg att
granska och framställa eventuella anmärkningar mot
bevakningarna.

Den 2 juni 1986 försattes F-förlaget ekonomisk förening i konkurs vid S-stads
tingsrätt. Advokaten A förordnades till konkursförvaltare. Tillsynsmyndig-
heten har konstaterat att förvaltaren i konkursen gjort två bevakningar.
Dessa avsåg ett stort antal personer som gjort fordringar gällande i konkur-
sen. Fordringarna uppgick sammanlagt till betydande belopp. Någon för-
månsrätt hade inte yrkats. Vid granskning av sagda bevakningar noterade
tillsynsmyndigheten att den ena avsåg bla krav på återfående av medlem-
marnas insatser i föreningen. Sammanlagt uppgick dessa krav till drygt
200000 kronor. Förvaltaren hade inte riktat anmärkning mot denna bevak-
ning som uppenbarligen inte utgjorde någon konkursfordran. Vid telefon-
samtal den 10 september 1987 påtalade tillsynsmyndigheten detta förhållan-
de. Förvaltaren uppgav att han skulle försöka förmå bevakandena att åter-
kalla bevakningen. I en därefter avgiven förvaltarberättelse upplystes att
bevakningen om ca 200000 kronor återkallats. Trots det som förevarit ingav
förvaltaren den 25 februari 1988 ett förslag till utdelning vari medlemsinsat-
serna upptagits som utdelningsberättigade med drygt 60 % av det bevakade
beloppets storlek. Efter påpekande från tillsynsmyndigheten har förvaltaren
upprättat ett nytt utdelningsförslag i vilket medlemsinsatserna inte upp-
tagits.

Kronofogdemyndigheten har riktat följande anmärkningar mot A.
1. Det har varit oriktigt av A att åta sig att bevaka andra fordringar än

lönefordringar i konkursen.
2. A har visat prov på oskicklighet då han inte kunnat bedöma att med-

lemsinsatserna inte utgjort konkursfordran.
3. A har förfarit vårdslöst genom att i det första utdelningsförslaget uppta de

återkallade bevakningarna som utdelningsberättigade.
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A har i yttrande anfört bla följande.
Han delar inte tillsynsmyndighetens uppfattning att det varit fel av honom

som förvaltare att bevaka för författarnas räkning.
Förvaltaren har att tillvarata samtliga borgenärers rätt. Förvaltaren är en-

ligt lag skyldig att bevaka för löneborgenärer. Dessa bevakningar grundas på
uträkningar, som i de flesta fall görs av förvaltaren. Det har aldrig ifrågasatts
att detta förfarande skulle stå i strid med förvaltarens skyldigheter att grans-
ka bevakningarna.

Föreningen hade över 200 medlemmar. Många av dessa hade royaltyford-
ringar. Föreningens ekonom gjorde en aktuell beräkning av samtliga royalty-
belopp, vilka fogades som en bilaga till konkursbouppteckningen. Det var
denna bilaga som användes i bevakningsförfarandet, vilket skedde i samråd
med Författarförbundet. Detta var enligt hans mening ett väsentligt bättre
tillvägagångssätt än att de enskilda medlemmarna skulle vända sig till ho-
nom för att få uppgifter om hur stora deras fordringar var och hur en
bevakning skulle göras.

Han bevakade medlemmarnas insatser i föreningen i den tron att dessa var
utdelningsberättigade. Det är dock en udda frågeställning, som mycket säl-
lan kommer upp och hans okunnighet i detta avseende bör därför kunna
bedömas som trots allt ursäktlig.

Det oriktiga utdelningsförslaget hade upprättats av en på advokatbyrån
anställd person. A företog ej någon detaljgranskning av utdelningsförslaget.
Han kontrollerade enbart att verkställda förtidsutdelningar medtagits, att
förmånsrätterna var rätt antecknade och att samtliga bevakningar kommit
med. Han gjorde även en överslagsberäkning varvid han konstaterade att
den utdelningsprocent som oprioriterade fordringsägare erhöll syntes vara
rimlig. Han upptäckte därför inte det begångna felet.

Nämnden gör följande bedömning.
A har såsom konkursförvaltare bevakat fordringar i konkursen som bla
avsett återkrav för insatsbelopp i gäldenärsföreningen. På grund av den
skyldighet som åvilar konkursförvaltaren att granska bevakningshandling-
arna och att framställa eventuella anmärkningar mot bevakningarna var det
olämpligt att A ombesörjde bevakningarna i den delen. A har vidare brustit i
omsorg då han, oaktat bevakningarna återkallats, inte kontrollerat att de inte
upptagits i utdelningsförslaget. Härigenom har A brustit i sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 andra stycket
rättegångsbalken.
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31. Advokaten A har såsom ledamot av aktiebolags styrelse
ansetts ansvarig för brister i bolagets bokföring. Varning
tilldelad.

Den 27 december 1985 förvärvade S-Invest AB genom sin ställföreträdare
advokaten A samtliga aktier i N-Sport AB (nedan kallat NS) i M-stad. Vid
ordinarie bolagsstämma samma dag valdes A och H till styrelse i NS. Vid
styrelsesammanträde samma dag beslöts att A och H var för sig skulle teckna
NS:s firma. Den 12 mars 1987 försattes NS i konkurs efter föregående beslut
om likvidation. Bristen i konkursboet uppgick till 764.368 kr.

Åklagaren väckte åtal vid M-stads tingsrätt mot A och H för bokförings-
brott. Åklagaren yrkade därvid ansvar under följande påståenden.

”Efter den 27 december 1985 var faktiskt A och H styrelse i NS. Här-
igenom var de till och med den 31 mars 1986 i den bokföringsskyldiges
ställe. Från och med den 1 april 1986 åvilade NS:s bokföringsskyldighet
dem.

NS bedrev i M-stad i vart fall till och med september 1986 försäljning av
ytbeläggningsmedel till en omsättning under år 1986 av mellan 200.000
och 250.000 kr.

Efter den 1 januari 1986 skedde ingen bokföring i NS. Till följd härav
kunde under tiden januari-september 1986 rörelsens förlopp, ekonomiska
resultat eller ställning inte i huvudsak bedömas med ledning av bokfö-
ringen.

Mellan A och H föreligger helt motstridande uppgifter om vem av dem
som haft att ansvara för NS:s bokföring. På den grunden att båda gemen-
samt utgjort styrelse i NS yrkas ansvar på envar av A och H för det att de i
första hand uppsåtligen och i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bokfö-
ringsskyldigheten på ovan angivet sätt.”

A och H bestred ansvar för bokföringsbrott. Som grund för bestridandet
åberopade envar av dem dels att han inte hade haft ansvaret för bokföringen
utan att detta ålegat den andre, dels att rörelsen hade haft så ringa om-
fattning att dess förlopp mm kunnat följas genom den ”bokföring” som
fanns.

M-stads tingsrätt dömde genom dom den 7 februari 1989 både A och H för
bokföringsbrott till villkorlig dom jämte böter. Tingsrätten uttalade i dom-
skälen bla följande.

”Genom främst de tilltalades egna uppgifter är följande utrett. Under den
med åtalet avsedda tiden hade bolaget en fakturerad omsättning av i vart
fall 100000 kr. Under samma tid hade bolaget utgifter om cirka 365000 kr.
Antalet verifikationer, vilka sparades, uppgick till ej mer än 100. Någon
bokföring skedde alls ej. H och A utgjorde styrelse i bolaget efter S-Invest
AB:s övertagande den 27 december 1985 och tecknade var för sig dess
firma. Någon vd fanns ej och ej heller några andra fast anställda.

H har uppgett att avsikten var att han endast skulle kvarstå i styrelsen
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några veckor efter den 27 december 1985, att han dock kom att kvarstanna
i bolaget, att han skötte bolagets utbetalningar, att några inkomster inte
förekom eftersom ytbeläggningsmedlet visade sig vara mycket dåligt och
endast medförde reklamationer, att utgifterna bestreds med checkkredit
och ersättning vid försäljning av tidigare kontorslokal, att A skulle ordna
bokföringen, att detta inte blev gjort samt att H och A vid flera tillfällen
diskuterade det problem som låg i att bokföring inte skedde.

A har uppgett att H skulle svara för kontoret i M-stad och då även
bokföringen, att A var medveten om att bokföring saknades, att försök
gjordes att få T som var revisor i bolaget att sköta bokföringen samt att
detta inte lyckades.

Tingsrätten gör följande bedömning. Bolaget har saknat bokföring un-
der år 1986 fram till oktober. Härigenom har rörelsens förlopp mm inte i
huvudsak kunnat bedömas. Vid en total avsaknad av bokföring måste
nämligen rörelsens omfång vara synnerligen blygsam i transaktioner eller
omsättning mätt för att detta rekvisit inte skall vara uppfyllt. A och H har
utgjort styrelse i bolaget. Deras sätt att i efterhand skylla på varandra har
på tingsrätten inte gjort något trovärdigt intryck. Det är dock av under-
ordnad betydelse vem som i en situation som den föreliggande har att
svara för den praktiska bokföringen. Har man som styrelseledamot –
framförallt i ett bolag som det aktuella utan v d och anställda för bokfö-
ringen – klart för sig att någon bokföring ej sker är man skyldig att reagera
och rätta till förhållandet. Åser man det hela passivt eller gör endast lama
försök kan man inte undgå ansvar för bokföringsbrott. På grund av det
anförda skall både A och H fällas till ansvar enligt åklagarens påståenden
dock att inte uppsåt, utan endast oaktsamhet kan läggas dem till last.
Brottet är inte att bedöma som ringa.

Om än inte ringa så är brottet dock inte av allvarligare beskaffenhet.
Verksamheten har inte varit omfattande eller utdragen i tiden. Brottet är
begånget av oaktsamhet. Svårare påföljd än villkorlig dom är inte på-
kallad. H, som är tidigare ostraffad, skall således meddelas villkorlig
dom. A har dock tidigare dömts för bokföringsbrott. Detta skedde emel-
lertid i december 1985 (tingsrättens dom) och avsåg brott begångna hu-
vudsakligen under år 1981. Tingsrätten finner att denna brottslighet, med
hänsyn till den tid som förflutit, inte utgör hinder mot att meddela även A
villkorlig dom.

Av hänsyn till brottets art skall den villkorliga domen förenas med
dagsböter. Tingsrätten tillämpar, som framgår, vid denna bedömning
äldre rätt. Bötesstraffet bör, av nyss anförda skäl, ej sättas högre för A än
för H.”

Tingsrättens dom har vunnit laga kraft såvitt avser A.

A har den 13 juli 1989 avgivit yttrande till samfundet. Han har därvid anfört
följande.

Den 27 december 1985 förvärvade S-Invest AB, där han var ställföreträda-
re, samtliga aktier i NS. Köpeskillingen om en krona var symbolisk, eftersom
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NS under hösten 1985 hade avvecklat sin tidigare verksamhet. Avsikten var
att NS under våren 1986 skulle lansera ett nytt ytbeläggningsmedel för vilket
bolaget erhållit ensamförsäljningsrätt. H, som jämte honom valdes till ny
styrelse i NS, hade även varit verksam i den tidigare verksamheten och där
omhänderhaft bokföringen.

För att erhålla en komplett bild av bolagets ställning vid årsskiftet 1985/86
och en korrekt ingående balans för den nya verksamheten kontaktade han
NS:s revisor, auktoriserade revisorn O, M-stad, som lovade att färdigställa
bokslut per den 31 december 1985 under förutsättning att revisionsbyrån fick
sina äldre, obetalda fakturor reglerade. Han ordnade detta genom S-Invest
AB, som även tillsköt medel för vissa andra äldre, obetalda leverantörskul-
der som NS hade. Tillskjutna medel insattes på ett NS tillhörigt konto hos
Sparbanken, som H ensam tecknade. H skötte alla utbetalningar och över
huvudtaget alla ekonomiska transaktioner som NS företog under våren och
sommaren 1986, inte bara vad gällde den tidigare verksamheten utan även
allt som gällde den nya försäljningsverksamheten.

NS:s hela organisation i M-stad bestod av H, som med hjälp av en konsult-
firma ensam skötte verksamheten från ett mindre kontor i M-stad, som
S-Invest AB förhyrde. På uppmaning av A skaffade H fram en bokföringsby-
rå, som skulle ombesörja den slutliga bokföringen, föra huvudbok, upprätta
bokslut och deklaration etc. Detta skulle göras på grundval av det bokfö-
ringsmaterial som H omhändertog för kontering, sammanställning och redo-
visning till bokföringsbyrån. Vid ett besök i M-stad troligen i slutet av mars
1986 sammanträffade H och A med innehavaren av bokföringsbyrån, T. Vid
sammanträffandet erhöll T bokföringsunderlag av H samt 15.000 kr i för-
skottsarvode, som lagts ut av S-Invest AB. Härefter utgick A från att bokfö-
ringsarbetet skulle fungera, särskilt som det endast gällde ett fåtal bokfö-
ringstransaktioner, kanske fem stycken i veckan, i den nystartade och täm-
ligen blygsamma försäljningsverksamheten. Verksamheten hade inte någon
anställd personal utom H som dock inte skulle uppbära lön under ett in-
ledande skede.

Någon gång på eftersommaren 1986 efterlyste han ett delårsbokslut per
den 30 juni 1986. Därvid framkom, efter flera påstötningar hos T, att denne
icke gjort någonting alls och att H inte heller hade följt upp bokföringsarbetet
som denne skulle göra.

Ungefär vid samma tidpunkt kunde han konstatera att den provförsälj-
ning som skett av det nya ytbeläggningsmedlet icke varit lyckosam – nästan
alla leveranser hade medfört reklamationer från kunderna. Verksamheten
avbröts därför redan i augusti-september 1986. Efter överläggningar med
tillverkaren lades verksamheten ned.

Under senhösten 1986 vidtalade han en annan redovisningsbyrå, Ekokon-
sult AB, att överta det bokföringsuppdrag som T skulle ha utfört. På grund
av att länsstyrelsen efter beslut om skatterevision beslagtog allt bokförings-
material kunde redovisningsbyrån ej genomföra sitt uppdrag före konkurs-
beslutet. Skatterevisionen ledde ej till någon åtgärd.

Han vill sammanfattningsvis understryka att han anser sig ha gjort vad
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som rent praktiskt kunnat göras, särskilt som han haft sin huvudsakliga
verksamhet i S-stad. Han anser sig därför ha vidtagit de åtgärder som an-
kommit på honom som styrelseledamot. Även om han personligen inte vill
acceptera att han varit passiv eller vidtagit endast ”lama” försök till rättelse,
konstaterar han att tingsrätten i vart fall ansåg endast oaktsamhet föreligga.

Det antecknas att samfundets styrelse den 6 oktober 1989 beslutat att
uppta fråga om vidtagande av disciplinär åtgärd mot A med anledning av
vad som framkommit i M-stad tingsrätts dom och A:s yttrande samt att
hänskjuta det sålunda upptagna disåplinärendet till disciplinnämnden.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A har försummat att vidta erforderliga
åtgärder till fullgörande av sina skyldigheter som styrelseledamot avseende
bolagets bokföring. Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina skyldigheter
som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

34. Självinträde mm i nära anslutning till
försäljningsuppdrag avseende fastighet.

I en artikel införd i X-Tidningen den 18 september 1989 uppgavs att advoka-
ten A åtagit sig uppdrag att försälja en fastighet samt därefter själv förvärvat
fastigheten. I artikeln påstods vidare att A i köpekontraktet ej angivit vem
köparen var, att visst Hot förekommit vid försäljningen samt att A debiterat
ersättning för fastighetsförsäljningen.

Artikeln har följande lydelse.
”O ärvde ett hus efter sin morbror. Han anlitade en advokat för att sälja

huset. Jag hade räknat med att få 100000 kronor, säger han. Men advoka-
ten sålde huset till sig själv. För 60000 kronor. Och han tog 5000 i pro-
vision för försäljningen. Vi hade fått mer betalt om vi sålt det själva, säger
O.

Det var 1987 som O:s 62-årige morbror dog. Han hade inga stora till-
gångar. Förutom det idylliska huset i Åsaryd visade bouppteckningen ett
resultat på 24000 kronor. 62-åringens syster skulle ha hälften av arvet.
Resten skulle fördelas mellan O och hans två syskon. Tillsammans be-
stämde sig arvtagarna för att sälja huset. De hoppades få ut 100000 kro-
nor. Egentligen ville jag köpa det själv, säger O. Det var ju min morfar som
byggde det för 75 år sedan. Men O hade skulder och banken ville inte ge
några lån. Försäljningen av huset lades ut på advokat A i X-stad. Han fick
uppdraget i början av 1988. Först på hösten hörde han av sig. A hade en
köpare som var beredd att betala 50000 kronor. Det kunde vi bara inte
acceptera, säger O. Och därför sa A att han lämnade if rån sig uppdraget.
A själv säger dock att han inte sagt något om att hoppa av.
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HITTADE SJÄLV EN KÖPARE
Det blev tyst om affären under lång tid. I våras hittade O själv en köpare.
Han och syskonen, ville ha saken ur världen. De erbjöd köparen huset för
65000 kronor. Dagen efter gick de till banken. Vår köpare ville ha en tids
betänketid för att kolla vissa saker. I samma veva hörde dock advokaten
av sig igen. Han hade plötsligt hittat en köpare. Med kontraktet i handen
gick han till syskonen för att få underskrifter. Någon köpare stod dock
inte angiven på kontraktet. O vägrade skriva på. Han hade ju en egen
köpare. Men jag blev tvingad, säger han. I annat fall skulle advokaten
vända sig till kronofogden och berätta om arvet. Och jag hade ju fort-
farande skulder till kronofogden. A säger att detta bara är prat. Vad skulle
jag ha för anledning att hota honom? Jag ville ju bara hjälpa till med köpet.
O blev dock skrämd och skrev på köpehandlingarna. Fortfarande utan att
veta vem som köpt föräldrahemmet. Efteråt kontrollerade han saken med
fastighetsdomstolen.

ADVOKATEN KÖPAREN
Det visade sig att advokat A stod som köpare tillsammans med en bekant,
som är byggmästare. Tanken var att riva huset för att bygga lägenheter,
säger A. Men Nyboda kommun sa nej till planerna. Så egentligen var
köpet rena floppen för oss. O känner sig lurad av advokaten. Jag tycker
verkligen inte att han hjälpt oss. Det är snarare så att han lurat oss på en
massa pengar. A slår dock ifrån sig anklagelserna. Jag har gjort allt för
dem, säger han. Och att jag tagit betalt för mina tjänster kan väl inte anses
som något brottsligt.”

A har skriftligen och vid personlig inställelse inför nämnden avgivit följande
yttrande.

Han hade av samtliga dödsbodelägare fått i uppdrag att försöka finna
köpare till fastigheten.

Huset på fastigheten har inte kommunalt vatten eller avlopp och kan
betraktas som ett rivningsobjekt.

Det visade sig att det ej fanns något som helst intresse för fastigheten och
han tog därför som ett sista försök att hjälpa dödsbodelägarna till kontakt
med byggmästare BL, som efter viss tvekan gav ett bud om 65.000 kr. Detta
accepterades av samtliga dödsbodelägare. Någon tid senare tecknades kö-
pebrev med BL som köpare av hela fastigheten. A:s uppdrag var därmed
avslutat och han avgav slutredovisning.

BL erbjöd honom därefter att bli hälftendelägare i fastigheten och i stället
för att transportera köpet satte han in sig själv i köpebrevet som hälftendel-
ägare.

Sedan A fått del av tidningsartikeln tillskrev han samtliga dödsbodelägare
med erbjudande om återgång av köpet. En av delägarna – D – besvarade
hans brev och förklarade att hon för sin del var nöjd med det arbete han utfört
vid fastighetsförsäljningen.
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Nämnden gör följande bedömning.
A har förfarit olämpligt genom att i nära anslutning till försäljningsupp-
draget själv förvärva del av den egendom uppdraget avsett. A har där-
igenom åsidosatt sina plikter som advokat.

Han har vidare genom att i efterhand ändra i köpebrevet på sätt som skett,
oavsett om han insett det oriktiga häri, allvarligt åsidosatt sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

40. Såsom styrelseordförande i ett sk innovationsbolag har
det ansetts åligga advokaten A att underrätta kreditgivare
om osäkerhet i vissa tillgångsposter.

Advokat X, M-stad, har tillställt samfundet en kopia av förvaltarberättelse av
den 22 maj 1987 i aktiebolaget Y:s konkurs. I förvaltarberättelsen, som upp-
rättats av förvaltaren, advokaten Z, M-stad, har bla anmärkts att anledning
förelåg till antagande att advokaten A gjort sig skyldig till brott.

Av förvaltarberättelsen framgår bla följande.
Y bildades i maj 1984. Aktiekapitalet uppgick till 100.000 kronor. Styrelsen

bestod av A och två andra personer. Bolaget bedrev dels tillverkning och
försäljning av bla förpackningsmaskiner, dels innovationsverksamhet. Bok-
föringen sköttes av ett A närstående bolag.

A avgick ur styrelsen vid extra bolagsstämma den 11 juni 1985.
Bolaget försattes i konkurs den 30 oktober 1985. Konkursbouppteckningen

utvisade att det förelåg brist i boet med drygt 5 miljoner kronor.
Konkursförvaltaren gav auktoriserade revisorn S i uppdrag att granska

bolagets räkenskaper. S:s rapport av den 10 juni 1986 lades till grund för
förvaltarberättelsen.

Av förvaltarberättelsen framgår vidare bla följande.

”Vad avser frågan om tidpunkten för obeståndet ansluter jag mig helt till
den slut sats vilken revisorn S dragit, nämligen att bolaget varit på obe-
stånd sedan slutet av 1984. Vid styrelsesammanträde 6.10.1984, .–.–.–., har
styrelsen behandlat frågan om upptagande av kredit vid Utvecklings-
fonden. Man har då insett behovet av ytterligare rörelsekapital. Krediten
utbetalades dock ej förrän i juli 1985.”

”TILLÄMPNING AV AKTIEBOLAGSLAGEN
Revisor S har i sitt utlåtande angivit att bolaget enligt hans mening varit
insufficient sedan 1984.10.31. Vidare framkommer att särskild balansräkning
icke upprättats. Sådan skall upprättas när bolagets egna kapital understiger
hälften av registrerat aktiekapital, vilket förhållande måste ha förelegat vid
tiden för oktober månad 1984 då resultatet var negativt SEK 1.308.000 eller
justerat resultat SEK 1.514.000. Enär särskild balansräkning ej upprättats
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synes bolagets styrelseledamöter vara betalningsansvariga för gäld som
uppkommit för tiden efter oktober månad 1984.

MISSTANKE OM BROTT
–.–.–.–.–.–

Som framgår av revisor S: s utlåtande ligger medelsförbrukningen i inter-
vallet MSEK 4,8–5,2. Bolagets verksamhet har fortsatt långt efter obeståndets
inträde med negativ resultatutveckling och med förbrukande av avsevärda
medel utan någon nytta för borgenärerna. Bolaget har under lång tid haft
skyldighet att upprätta särskild balansräkning och under samma tid upp-
tagit nya krediter på avsevärda belopp. På rent objektiva grunder synes
därför anledning till misstanke om vårdslöshet mot borgenär föreligga. Som
ovan nämnts har bolaget av Utvecklingsfonden i juli månad 1985 erhållit en
kredit om SEK 900.000. Till grund för krediten har legat bokslut, upprättat av
A per 31.3.1985, .–.–.–. Revisor S bedömer särskilt nämnda bokslut, .–.–.–. Vid
sin sammanfattning har han inställningen att bokslutet saknar förankring i
den löpande redovisningen såsom denna framgår av balans och resultatrap-
porter. Jag delar hans uppfattning. Genom användande av bokslutet för
erhållande av kredit utan att redovisa utfallet i det faktiska bokförings-
underlaget synes Utvecklingsfonden ha vilseletts att bevilja och utbetala
nämnda kredit. Utvecklingsfonden har gett uttryck för sin uppfattning inne-
bärande att krediten aldrig beviljats om det riktiga förhållandet för Y varit
känt. Rekvisiten vinning och skada torde vara uppfyllda. Anledning till
misstanke om bedrägeri riktat mot Utvecklingsfonden synes därför före-
ligga.

Ansvar för bedrägeri och vårdslöshet mot borgenären torde kunna riktas
mot bolagets samtliga styrelseledamöter, men i första hand bör sådan talan
riktas mot den styrelseledamot som varit verksam vid de olika handlingarna
eller underlåtenheten att företaga handling och haft insikt om förhållandena
i bolaget. Personkretsen inskränkes därför till bolagets VD N och A.

NÄRINGSFÖRBUD
Misstanke om vårdslöshet mot borgenär och bedrägeri som måste rubriceras
som grovt har ovan framförts. Med anledning av brottens art och att de ej kan
bedömas som ringa kan tillräckliga skäl föreligga att föra talan om närings-
förbud. Detta torde kunna grundas på att ställföreträdarna förfarit grovt
otillbörligt mot sina borgenärer.

För det fall sådan talan föres bör talan riktas mot bolagets VD N och
advokaten A.”

A har i promemoria den 8 april 1987, vilken bilagts förvaltarberättelsen,
tillbakavisat de anmärkningar som riktats mot honom. I promemorian fram-
hålls bla följande.

Att bolaget skulle ha varit på obestånd i slutet av 1984 kan inte vara riktigt.
Ingenting i redovisningen tyder på att bolaget inte kunnat betala klar och
förfallen skuld. Att bolaget ansökte om kredit får inte tydas som att bolaget
var på obestånd utan tvärtom som frukten av god likviditetsplanering. Bola-
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get var inte förrän sent sommaren 1985 föremål för indrivningsförfarande.
Tiden för obestånds inträdande kan i vart fall ej fastställas till datum före
utvecklingsfondens låneutbetalning. Bolaget tillfördes då likvida medel för
att reglera skulder.

Påpekandet att bokföringen handhafts av ett honom närstående bolag är
helt irrelevant. Detta speciellt med hänsyn till att kritik ej riktats mot affärs-
redovisningen. Projektredovisningen har helt styrts av N, medan lagerredo-
visningen ej i någon omfattning handhafts av honom närstående bolag.

Beträffande insufficiens måste hänsyn tas till pågående arbeten, varulager
och organisationskostnader. Så har inte gjorts i revisor S:s utredning. Denna
utredning saknar därför helt värde, åtminstone vad gäller bedömningen av
obestånd respektive insufficiens. S påpekade att uppbokning av organisa-
tionskostnader är överensstämmande med bokföringslagen. Att sedan i ef-
terhand konstatera att dessa organisationskostnader saknade värde eftersom
bolaget försattes i konkurs verkar väl lätt. Under hösten och vintern 1984
delgavs han försäljningsprognoser som var goda. I aktuell situation fanns
ingen anledning att ifrågasätta organisationskostnaderna och därmed en
eventuell insufficiens. Bolag av denna typ måste alltid, om de inte bedrivs i
börsbolagsform, aktivera kostnaden för utveckling och produktion av ”noll-
serien”. Enbart om order och prognos ger annan bedömning skall aktivering
inte få ske. Den prognos som förespeglades honom gav inte skäl att anta att
aktivering inte var motiverad. Därför behövde likvidationsbalansräkning
inte upprättas.

Bokslutet per den 31 mars 1985 tillkom på så sätt att bolagets VD N
presenterade en ”rå” resultat- och balansräkning för honom. Därefter gjordes
dispositioner enligt följande:

a) Pågående arbeten bokades upp. Uppgift om storlek lämnades av N.
b) Interima fordringar bokades upp. N uppgav att bolaget hade upp-

arbetade ej debiterade fordringar på kunder samt på aktiebolaget U.
Enligt N ingick dessa fordringar ej i pågående arbeten.

c) Varulager bokades upp i enlighet med av N lämnade uppgifter.
d) Organisationskostnader bokades upp. N lämnade uppgift på vilka

kostnader som var av den karaktär att de borde aktiveras.
e) Leverantörsskulder debiterades eftersom N uppgav att han förhand-

lat bort viss hyra samt även förhandlat med deras konstruktör om
krediteringar. Dessa uppgifter ansåg han vara trovärdiga.

Som framgår av ovanstående korrigeringars karaktär måste uppgifterna
kommit från någon som hade till uppgift att dagligen företräda bolaget. Att
han med vett och vilja skulle varit behjälplig med att ”få fram” ett bokslut
som saknade verklighetsförankring är en absurd tanke. Han hade ingen
information om trovärdigheten i ovanstående korrigeringar och hade därför
inte heller anledning att ifrågasätta dem.

Han undertecknade inte det preliminära bokslutet och hade inte heller
någon kontakt med Utvecklingsfonden vad gäller presentation eller för-
klaring till bokslutet. Alla dessa kontakter sköttes av N.
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A har i skriftligt yttrande till samfundet den 10 september 1987 anfört bla
följande.

Beträffande vårdslöshet mot borgenärer är detta beroende av om bolaget
var på obestånd innan han utträdde ur bolagets styrelse. Helt avgörande är
två faktorer. Har man rätt att aktivera organisationskostnader? Svaret på
denna fråga måste vara att man har rätt till detta under förutsättning att man
tror att bolaget kommer att få en positiv försäljningsutveckling. Han har
diskuterat denna fråga med Revisionsbyrå R. De anser att uppbokning av
organisationskostnader i aktuell situation är helt riktig. Han presenterades
goda försäljningsprognoser. Prognoserna bevakades och uppfylldes, i stort
sett, fram till hans utträde ur styrelsen. Under tiden efter hans utträde ur
styrelsen fram till konkursutbrottet var försäljningen emellertid av ringa
omfattning. Det skall också tilläggas att Utvecklingsfonden sommaren 1985
bedömde företagets framtida möjligheter som positiva.

Bolaget kunde i vart fall fram till hans utträde ur styrelsen betala samtliga
dess skulder på förfallodagarna eller enligt överenskommelse.

Han kan inte inse att han varken objektivt eller subjektivt gjort sig skyldig
till vårdslöshet mot borgenärer.

Beträffande bedrägeri hänför sig detta till ett ”bokslut” upprättat per den
31 mars 1985. Han sammanställde enbart det material han erhöll från bola-
gets VD N. N hade den fulla kontrollen över de ombokningar som skedde. N
var tidigare försäljningschef för ett stort internationellt bolag. N hade också
ekonomiutbildning enligt egna uppgifter. Han fann ingen anledning att
betvivla de uppgifter N lämnade till honom. Uppgifterna verkade helt tro-
värdiga och kom från en person som tidigare alltid lämnat vederhäftiga
uppgifter. Uppdraget att sammanställa bokslutet fick han på morgonen. N
skulle sedan kl 10.00 samma dag träffa Utvecklingsfonden. Fondens beslut
att lämna kredit hade enligt bolagets VD fattats tidigare. Hade bokslutet haft
någon väsentlig betydelse hade Utvecklingsfonden givetvis krävt ett revide-
rat delbokslut. Han hade ingen anledning eller uppsåt att lämna oriktiga
uppgifter. Han tror inte heller att bokslutet var felaktigt. Periodiseringarna
och ombokningarna var med all säkerhet riktiga vid den tidpunkten. Att
bedömningarna efteråt förändrats genom uteblivna order efter hans utträde
ur styrelsen kan inte belastas honom. Han kan inte inse att han varken
objektivt eller subjektivt gjort sig skyldig till bedrägeri.

Det antecknas att åklagaren den 25 oktober 1988 beslutat att inte väcka åtal
mot A för vårdslöshet mot borgenärer på grund av att åtal inte var påkallat ur
allmän synpunkt samt att brott inte kunde styrkas. Åklagaren har vidare
beslutat nedlägga förundersökningen mot A för grovt bedrägeri och närings-
förbud på grund av att brott ej kunde styrkas respektive att åtal inte var
påkallat ur allmän synpunkt.

A har vid personlig inställelse inför nämnden den 14 mars 1990 anfört bla
följande.

Bolaget började bedriva verksamhet tämligen omgående efter det att bola-
get bildades i maj 1984. Styrelsen bestod av A, N och C. A deltog i fem eller
sex styrelsesammanträden. Den 19 december 1984 valdes A till ordförande i
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styrelsen och N utsågs till verkställande direktör i bolaget. Den 19 december
1984 fattade styrelsen även beslut om en intern ansvarsfördelning för styrel-
seledamöterna som bla innebar att N skulle ansvara för administration och
ekonomi. N hade tidigare varit klient hos honom. N var då verkställande
direktör i ett annat bolag och A gjorde den bedömningen att N var saklig
kunnig och duktig. – A ägde inte aktier i bolaget. – Bolagets bokföring
handhades ej personligen av A:s bokföringskunniga hustru, utan av perso-
nal som var anställd i hustruns företag. – Han bedömde att det egna kapitalet
i bolaget om 100.000 kronor var tillräckligt stort för den verksamhet bolaget
bedrev. Denna bedömning grundade han delvis på N:s uppgifter om att
vissa kunder, bla P, skulle vara intresserade av att finansiera ”nollserier”.
Under vintern och våren förde han själv förhandlingar med P avseende
finansiering av ”nollserier”. P var även intresserad av att gå in med eget
kapital i bolaget. Ingetdera av detta kom dock till stånd. – Likviditetsbe-
dömningar gjordes rullande. Den 2 april 1985 upprättades likviditetsbudget
avseende perioden april–december 1985. Periodbokslut upprättades den 31
oktober 1984, den 31 januari och den 31 mars 1985. Bolagets första räken-
skapsår avslutades per den 31 augusti 1985. Budget upprättades för bolagets
första verksamhetsår. – Han är av den uppfattningen att fråga om upp-
rättande av särskild kontrollbalansräkning var uppe till diskussion i styrel-
sen, men att styrelsen gjorde den bedömningen att det ej förelåg skyldighet
att upprätta särskild kontrollbalansräkning. Styrelsen tog därvid hänsyn till
att kostnader för varulager och maskiner som ”ligger under byggnad” skulle
aktiveras. – I mars, april eller maj månad 1985 fick han kännedom om att det
fanns tekniska problem med de maskiner bolaget tillverkade. C, som var den
tekniskt kunnige och ansvarige i bolaget, hade undanhållit dessa problem för
styrelsen. C:s avsikt var att själv lösa dessa problem. I mars, april eller maj
månad 1985 avgick C ur styrelsen på N:s begäran och lämnade bolaget. De
tekniska problemen började märkas först i april eller maj 1985. De anlitade då
en mycket duktig teknisk konsult. A gjorde den bedömningen att bolaget
skulle klara av att lösa de tekniska problem som uppstått. Först efter A:s
avgång ur styrelsen stod det klart att bolaget ej skulle få betalt för ma-
skinerna. Anledningen till att A avgick ur bolagets styrelse var dels att han
ansåg att verksamheten ej bedrevs på rätt sätt, dels att den tekniskt kunnige
C hade lämnat bolaget, vilket han förstod skulle medföra risk för bolagets
framtid.

De differenser som föreligger vid avstämning av bolagets bokslut per den
31 mars 1985 och bolagets bokföring beror på det sätt kostnader för pågående
arbeten, varulager och organisationskostnader har värderats, dvs att de har
aktiverats. Han kände ansvar för det bokslut som upprättades per den 31
mars 1985. Han visste att bokslutet skulle presenteras för Utvecklingsfonden.
Krediten var dock redan beviljad av Utvecklingsfonden när bokslutet pre-
senterades för fonden. Denna uppgift lämnade K, som är handläggare hos
Utvecklingsfonden, till honom ett eller ett par år senare. – I december 1984
gick A, N och C i borgen om 100.000 kronor var för bolagets checkkrediträk-
ning i Handelsbanken. A har därefter infriat sin borgensförbindelse. – Han
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har inte erhållit skadeståndskrav enligt aktiebolagslagen på grund av sitt
agerande som styrelseledamot i bolaget.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att Y bildades i maj 1984, att i bolagets styrelse ingick A
jämte ytterligare två personer, att A från och med den 19 december 1984 var
ordförande i bolagets styrelse, att bolagets aktiekapital utgjorde 100.000 kro-
nor, att bolaget till betydande del var ett sk innovationsbolag, att bolagets
bokföring omhänderhades av ett A närstående bolag, att A avgick ur styrel-
sen i juni 1985, att bolaget försattes i konkurs den 30 oktober 1985, att bristen
enligt konkursbouppteckningen uppgick till drygt 5 miljoner kronor och att
åklagare beslutat att ej väcka åtal mot A i anledning av framförda misstankar
om grovt bedrägeri och vårdslöshet mot borgenärer.

I ärendet är inte styrkt att A försummat att vidta erforderliga åtgärder till
fullgörande av sina skyldigheter som styrelseledamot såvitt avser upprättan-
de av särskild kontrollbalansräkning.

Nämnden finner att A inte bort ikläda sig borgensansvar för bolagets
förbindelser.

Nämnden finner vidare att A i sin egenskap av styrelseordförande borde
ha tillsett att Utvecklingsfonden blev underrättad om den osäkerhet som
förelåg beträffande vissa tillgångsposter i periodbokslutet per den 31 mars
1985 samt om att tekniska problem hade uppstått med bolagets produkter.

Genom vad sålunda förekommit har A allvarligt åsidosatt sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

45. Oredligt förfarande
X-banken har i anmälan som inkom till advokatsamfundet den 14 juni 1990
riktat anmärkningar mot advokaten A under påstående att A pantsatt sam-
ma aktier till såväl dåvarande X-banken (numera B-banken) som dåvarande
Y-banken (numera X-banken) vilket skett efter utfärdande av dubbla aktie-
brev. På de senare utfärdade aktiebreven har antecknats att de utgivits i
stället för tidigare utfärdade aktiebrev samt att de tidigare utfärdade aktie-
breven makulerats. Det har emellertid visat sig att de tidigare utfärdade
aktiebreven inte var makulerade. Ett antal låg som säkerhet för vissa krediter
i dåvarande X-banken och aktiebreven i original förvarades hos banken.

Dubbelpantsättningen upptäcktes när kontorschefen vid dåvarande X-
bankens kontor i S-ort hade kontakt med kontorschefen vid dåvarande Y-
bankens kontor vid Z-gatan i H-stad, i vilket kontors styrelse A var ordföran-
de. I samband med upptäckten skilde Y-banken A från styrelseuppdraget. A
har – fortfarande enligt anmälaren – vidgått att han medvetet förfarit såsom
banken påstått och att ansvaret härför uteslutande är hans.
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Av anmälningsskriften och därtill fogade handlingar framgår dessutom
följande.

Den 7 september 1988 beviljades A av dåvarande X-banken krediter om 3,9
miljoner kronor. Säkerhet för krediterna utgjorde följande aktier som ägdes
av A och hans hustru.
– 2500 st AB G (aktiebrev nrs 1-1000, 1001-2000, 3801-3900, 3901-4000,

40014100, 4101-4200, 4901-4950 och 4951-5000), samtliga daterade den 24
oktober 1986 och utgörande 50 procent av aktierna i bolaget.

– 500 st AB P (aktiebrev nrs 1-250 och 251-500), samtliga daterade den 7
september 1988 och utgörande 100 procent av aktierna i bolaget. På aktie-
breven är antecknat att de utgivits i stället för tidigare utfärdade aktiebrev,
vilka makulerats.

Pantförskrivningarna är undertecknade av A och hans hustru den 7 septem-
ber 1988.

Den 25 oktober 1989 utbetalade Y-banken till AB R ett lån om 2,8 miljoner
kronor. Sistnämnda bolag ägs helt av A och hans hustru. Lånet finansierade
bolagets förvärv av 2 500 aktier i AB G från utomstående. AB R förvärvade
vid detta tillfälle även samtliga av A och hans hustru innehavda aktier i AB G
(2500 st) och AB P (500 st). Säkerhet för krediten utgjordes av bla aktierna i
AB G och AB P enligt följande.
– 5000 st AB G (aktiebrev nrs 1-1000, 1001-2000, 2001-3000, 3001-4000, 4001-

4500 och 4501-5000), samtliga daterade den 30 november 1989 och ut-
färdade för AB R. På aktiebreven är antecknat att de utgivits i stället för
tidigare utfärdade aktiebrev, vilka makulerats.

– 500 st AB P (aktiebrev nrs 1-100,101-200, 201-300, 301-400, 401-450 och
451-500), samtliga daterade den 3 februari 1987.

Pantförskrivningarna är undertecknade av AB R genom A den 19 december
1989.

X-banken har uppgivit att pantsättningen av aktierna vid båda kredittill-
fällena var en förutsättning för krediten.

A har i skriftligt yttrande till samfundet den 28 juni 1990 anfört i huvudsak
följande.

För den post om 2500 aktier i AB G som AB R förvärvade av utomstående
aktieägare uppgick köpeskillingen till 2,8 miljoner kronor. Genom hans an-
knytning till Y-banken var det naturligt att AB R finansierade förvärvet
genom ett lån från Y-banken. Lånet lades upp som ett valutalån och utbe-
talades den 25 oktober 1989. Som säkerhet för krediten lämnades en generell
obegränsad proprieborgen av honom och hans hustru samt pantbrev om 2,8
miljoner kronor inom 13,3 miljoner kronor i en AB G tillhörig fastighet.
Denna fastighet värderades i oktober 1989 till 20 miljoner kronor. För AB P
hade banken dessutom generell säkerhet i företagsinteckningar om 900.000
kronor.

Efter det att pantförskrivningen av pantbreven skett, borgensåtagandet



32 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ANGÅENDE ADVOKATVERKSAMHETEN

undertecknats av honom och hans hustru samt lånet utbetalats, uttalades
från banken att ”för formens skull vill vi även ha aktierna”.

På grund av en mycket pressande arbetssituation hann han inte ordna med
pantförskrivningen av aktierna. Banken stötte på och ville ha frågan av-
klarad före årsskiftet. Inför julhelgen fick han ta sig tid och han utfärdade då
de aktiebrev som banken bilagt sin anmälan. Pantförskrivningarna skedde
den 19 december 1989.

De aktier i AB G som förvärvats från de utomstående aktieägarna makule-
rades efter köpet. Däremot makulerades inte de aktier som låg som säkerhet
för ett lån på 3 miljoner kronor i X-banken. Så snart misstaget hade upptäckts
avvecklade han hela Y-bankens engagemang i sitt och hustruns bolag varvid
pantbreven och företagsinteckningarna återlämnades.

Banken har inte delgivit honom att pantsättningen av aktierna var en
förutsättning för krediten. Med hans erfarenhet som styrelseledamot och
ordförande i bankens styrelse och med den säkerhet som banken hade skulle
aktierna enbart ha betraktats som ett formellt tillägg till den fullvärdiga
säkerhet som banken redan hade.

Om pantsättningen varit en förutsättning för krediten, hade lånet aldrig
utbetalats innan pantsättningen var ordnad. Banken skulle i vart fall beviljat
krediten om den utöver de andra säkerheterna erhöll 50 procent av aktierna i
fastighetsbolaget.

Han har inte haft något motiv att vilseleda banken. Denna har inte lidit
någon skada på grund av de misstag han begått och det har inte heller
förelegat någon risk för att den skulle skadas.

Hur han kunnat utfärda 50 procent av aktiebreven i AB G två gånger är för
honom helt obegripligt. Hans handlande skall ses mot bakgrund av att
aktiebrev tidigare hade makulerats och att han på grund av sin pressade
situation uppenbarligen inte tänkte klart.

Han har i sina kontakter gentemot banken i detta ärende agerat endast
såsom privatperson och inte i egenskap av advokat.

A har i sitt yttrande inte berört förekomsten av dubbla aktiebrev i AB P.
A har muntligen inför nämnden vid sammanträde den 5 juli 1990 bekräftat

vad han sålunda tidigare anfört med i huvudsak följande kompletteringar
och synpunkter.

De aktiebrev som daterats den 3 februari 1987 tillkom i själva verket hösten
1989 genom hans försorg i samband med upptagande av lånet på 2,8 miljoner
kronor och pantsättningen av bla samma aktier.

A upplyste icke Y-banken om sina låneengagemang i X-banken.
A kunde icke heller vid sammanträdet lämna några egentliga förklaringar

till sitt handlande vid olika tillfällen. Han poängterade ytterligare och ut-
vecklade att han under tiden från sommaren 1989 varit mycket arbetstyngd
och stressad. Han förklarade emellertid på särskild fråga att han under
hösten 1988 levt och arbetat under normala förhållanden.

A upplyste vidare att ansvaret för vad som förekommit åvilar honom
ensam.
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Nämnden gör följande bedömning.
A har den 7 september 1988 tillsammans med annan person utfärdat aktie-
brev daterade samma dag avseende 500 aktier i AB P försedda med an-
teckning att de utfärdats i stället för aktiebrev som makulerats trots att han
saknade stöd för denna uppgift. A har samma dag tillsammans med den
andra personen pantsatt dessa aktier att jämte annan säkerhet utgöra gene-
rell pant för lån om åtminstone 3 miljoner kronor.

Nämnden finner att A genom sitt handlande förfarit oredligt.
A har i december 1989 tillsammans med annan person utfärdat aktiebrev

avseende 5000 aktier i AB G daterade den 30 november 1989 och försedda
med anteckning att de utfärdats i stället för aktiebrev som makulerats. Detta
har skett trots att 2500 aktier i bolaget daterade den 26 oktober 1986 inte var
makulerade utan innehades av dåvarande X-banken som säkerhet för kredi-
ter vilka beviljats A i september 1988. A har den 19 december 1989 låtit
pantsätta de 5000 aktierna till dåvarande Y-banken till säkerhet för lån på 2,8
miljoner kronor. Vid sistnämnda tillfälle har A till säkerhet för samma lån
även låtit pantsätta samtliga 500 aktier i AB P, varvid överlämnats aktiebrev i
detta bolag daterade den 3 februari 1987. A har vid pantsättningstillfället icke
upplyst om de tidigare pantsättningarna av aktier i de båda bolagen.

Nämnden finner att A även genom sitt nu angivna handlande förfarit
oredligt.

På grund härav beslutar nämnden jämlikt 8 kap 7§ första stycket rätte-
gångsbalken utesluta A ur advokatsamfundet. Nämnden förordnar att detta
beslut genast skall gå i verkställighet.

Mot nämndens beslut får A föra talan genom besvär till högsta domstolen.
Vill A anföra besvär skall han inom fyra veckor från den dag, då han erhöll
del av beslutet, till advokatsamfundet inkomma med besvärsinlaga.

49. Oredligt förfarande.
X-banken har i skrivelse till advokatsamfundet den 9 juli 1990 anmält advo-
katen A till disciplinär åtgärd, under påstående att A gjort sig skyldig till
stöld alternativt egenmäktigt förfarande. De närmare omständigheterna kan
ur anmälningen, de vid anmälningen fogade handlingarna och tillägg till
anmälningen sammanfattas enligt följande:

Banken har fordringar mot A och vissa företag som är honom närstående
eller som i varje fall företräds av honom på sammanlagt inemot 20,0 mkr. Av
dessa fordringar gäller sammanlagt ca 7.5 mkr mot A personligen.

Vid förda förhandlingar mellan parterna har A riktat kritik mot banken,
kritik som banken tillabakavisat i brev den 31 maj 1990.

Den 5 juli 1990 besökte A banken i uppgiven avsikt att lösa samtliga
krediter. Besöket hade avtalats i förväg med banktjänstemannen Z. Z med-
förde därför till sammanträdet samtliga akter i kreditärendena, innehållande
bla originalreverser och säkerheter. Vid sammanträdet var även banktjänste-
mannen T närvarande.
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Under sammanträdet bad A att få bli lämnad ensam i rummet för att
telefonera, vilket banktjänstemännen inte såg anledning att motsätta sig. Z
och T lämnade därför rummet utan att medföra akterna med bla original-
handlingarna.

Då de båda banktjänstemännen återkom till rummet överlämnade A till
dem ett handskrivet brev, i vilket han framförde allvarliga beskyllningar mot
banken och kvittningsvis framställde utjämnande skadeståndskrav mot ban-
ken. Z förklarade att han icke kunde behandla dessa anspråk; i första hand
därför att han icke var behörig. – När sedan Z öppnade en av akterna
upptäckte han att originalkontrakten var borttagna. A uppgav då att han
tagit bort samtliga original ur samtliga akter (utom en) eftersom hans skade-
ståndsanspråk utgjorde en mot bankens fordran konnex sådan och att A nu
hade kvittat och därför hade rätt till originalen.

Sedan Z protesterat mot detta och flera gånger men förgäves uppmanat A
att återlämna de tillgripna handlingarna tillkallades polis därvid A kvarhölls
till polis anlände. Under samtalet – till vilket även bankens direktör B anslöt –
förklarade A att han gjort anteckning om makulering på ett av skuldebreven
och strukit namnteckningen på handlingen.

Sedan polis anlänt kontaktades jourhavande åklagare som förordnade om
husrannsakan i A:s portfölj, där originalhandlingarna anträffades och be-
slagtogs.

Polisen delgav A misstanke om stöld alternativt egenmäktigt förfaran-
de.

A har i avgiven förklaring av den 25 juli 1990 anfört i huvudsak följande:
Banken hade under drygt ett års tid trakasserat A på olika sätt, som A

sammanfattningsvis betecknat som planmässig, grov brottslighet. Härige-
nom hade A orsakats skada som ursprungligen uppgick till 20,0 mkr men
som sedermera stigit till väsentligt större belopp.

Vid det aktuella tillfället den 5 juli 1990 disponerade han över de omtalade
handlingarna enligt bankens tillåtelse – som A uppfattat det: ”Jag tilläts –
åtminstone som jag uppfattade det – att disponera över de omtalade panter-
na och fordringsbevisen”.

Ytterligare skriftväxling har förekommit, varvid parterna vidhållit sina
respektive uppgifter.

A har sålunda i skrift den 26 augusti 1990 bla anfört: ”Vid mötet med Z den
5 juli genomgicks först noggrant vilka av handlingarna som jag fick dis-
ponera och vilka som inte kunde disponeras av mig. Därefter lämnade Z och
hans assistent rummet, varvid Z tog med sig allt annat han hade fört in i
rummet. Inga förbehåll hade i övrigt givits angående rådigheten än att jag
fick disponera handlingarna i ena högen av handlingar men inte i den andra.
Jag följde lämnade anvisningar och hade inte anledning att överlämna några
handlingar till Z därför att han senare ändrade sina instruktioner till mig. Jag
lät honom i lugn och ro tänka över sina önskemål om åtgärder och när han
ville tillkalla polis väntade jag givetvis på att de kom.–.–.–. Någon grund för
att påstå att mitt agerande skulle utgöra tillgreppsbrott finns inte. Jag har
vidtagit en civilrättslig rättshandling i anledning av bankens brottsliga och
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skadebringande agerande. Skadan riskerar att stiga till nivåer över hundra
miljoner kronor.–.–.–.”

A har på kallelse infunnit sig till disciplinnämndens sammanträde den 10
oktober 1990. Vid sammanträdet har även bankens ovannämnda tjänstemän
närvarit. Både A och bankens tjänstemän har därvid vidhållit tidigare lämna-
de uppgifter. Av det som närmare uppgivits vid sammanträdet kan här
återges:

A:
A hade före sammanträdet den 5 juli fått X-bankens brev av den 31 maj

1990 genom vilket banken – efter återgivande av de anmärkningar som A
skulle ha riktat mot banken – tillbakavisat A:s anmärkningar. A hade emel-
lertid skriftligen svarat och anmärkt mot det banken anfört.

Avsikten med sammanträdet den 5 juli 1990 var att A då skulle reglera alla
bankens fordringar men A hade icke i förväg sagt att detta skulle ske genom
kvittning eller motsvarande.

A talade vid detta sammanträde icke om att betalningen skulle ske genom
kvittning innan Z och T lämnade rummet.

A kan inte närmare redogöra för hur Z agerade då han lät A förstå att A
kunde disponera handlingarna. A fick icke någon uttrycklig tillåtelse att
disponera handlingarna. Kanske var det en konkludent handling från Z:s
sida. – A förnekar att Z kan ha sagt att A skulle få disponera handlingarna
först sedan han betalat.

Z:
Det var vid ett tidigare sammanträde mellan A och X-banken den 12 juni

1990 som A tog initiativ till det sammanträde som kom att äga rum den 5 juli.
A:s uppgivna syfte med julisammanträdet var att han skulle göra klart sina
mellanhavanden med banken. Vid tiden för junisammanträdet hade banken
ingen anledning att säga upp krediterna.

Under samtalet den 5 juli 1990, innan han själv och T lämnade rummet,
sade han uttryckligen att A skulle få disponera lånehandlingarna först sedan
han betalat.

T:
Att A skulle få disponera handlingarna först sedan han betalat, poängtera-

des två eller tre gånger, innan A lämnades ensam med handlingarna.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att ifrågavarande handlingar inte överlämnats till A av
banken men att han själv tagit dem. Vad A uppgivit därom att han haft
bankens tillåtelse att disponera över handlingarna förtjänar inte avseende.

Nämnden finner utrett att A olovligen tillgripit X-bankens skuldebrev mfl
originalhandlingar i kreditärenden till ett sammanlagt nominellt värde av ca
20,0 mkr.

A har därigenom förfarit oredligt.
På grund härav beslutar nämnden jämlikt 8 kap 7§ första stycket rätte-

gångsbalken att utesluta A ur advokatsamfundet. Nämnden förordnar att
beslutet genast skall verkställas.
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Mot nämndens beslut får A föra talan genom besvär till högsta domstolen.
Vill A anföra besvär skall han inom fyra veckor från den dag, då han erhöll
del av beslutet, till advokatsamfundet inkomma med besvärsinlaga.

10. Olämpligt skrivsätt
Advokaten A har varit biträde åt B i en tvist om bodelning mellan henne och
hennes dåvarande make. Bouppteckning förrättades och förslag till delning
av hela boet uppgjordes den 19 april 1989. Förslaget godtogs inte av B. Det
gjordes då en partiell bodelning omfattande endast fast egendom. B:s andel
av denna lagfors för henne den 2 augusti 1989. B ville härefter ej längre ha
biträde av A varför denne avslutade uppdraget med att den 12 september
1989 utställa en faktura avseende arvode att betalas inom 10 dagar. Härtill
svarade B i brev den 23 december 1989 att hon var beredd att betala räk-
ningen först när A presenterat ett förslag till bodelning som hon kunde
godkänna.

B har i anmälan, som kom in till samfundet den 5 oktober 1990, anmärkt
mot A i följande hänseenden.
1. Bouppteckning har upprättats utan beaktande av hennes enskilda egen-

dom trots att hon uppvisat en kopia av testamente varav klart framgår att
hon ärvt egendom som skall vara enskild.

2. Hon har fått kostnadsräkning fastän hon inte godkänt och skrivit under
förslaget till bouppteckning. Hon har vidare hävdat att saken skötts på ett
sätt som inte kan anses förenligt med god advokatsed. Som exempel
härpå har hon bifogat ett kravbrev den 25 september 1990 från A vari
denne förklarar att han, om hon inte betalar inom 10 dagar, kommer att
ansöka om betalningsföreläggande för henne och effektivt stoppa henne i
bankerna. Han tillägger också att han, om hon bestrider ansökan, omedel-
bart kommer att stämma henne.

A har i yttrande den 31 oktober 1990 anfört bla: B nämnde vid bouppteck-
ningsförrättningen inte något om att hon på grund av testamente hade en-
skild egendom och han hade ej heller eljest kännedom om något sådant. Att B
inte godkänt eller skrivit under bouppteckningsförslaget kan knappast ut-
göra relevant invändning mot fakturan särskilt som hennes vägran beror på
att hon vägrar acceptera gällande rätt samt att hon uttryckligen kopplat bort
honom från saken. A anser att denna har skötts på ett korrekt sätt med nästan
för långt gående lojalitet mot huvudmannen.

B har kommit in med påminnelser varvid hon fogat kopior av ett gåvobrev
och ett testamente.

A har härtill yttrat att den med gåvobrevet avsedda fastigheten försålts år
1985 och att testamentet hävts genom att testator upprättat ett nytt testamen-
te till förmån för annan person.

B och A har kommit in med ytterligare skrifter varvid B för sin del vidhållit
sin anmälan.
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Nämnden gör följande bedömning.
A har i brevet av den 25 september 1990 till B använt en hotfull ton och ett
skrivsätt som inte anstår en advokat. På grund härav tilldelar nämnden A
erinran järnlikt 8 kap 7§ andra stycket rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet är inte av beskaffenhet att
föranleda någon nämndens åtgärd.

14. Advokaten A har, efter det att ansökan om
äktenskapsskillnad undertecknats av båda parter, utan
medgivande tillfogat en klausul om underhålls-
skyldighet. – Förfarandet har bedömts som oredlighet
men påföljden har med hänsyn till omständigheterna
ansetts kunna stanna vid varning jämte straffavgift.

X och Y av filippinsk börd gifte sig med varandra 1985. De fick 1986 en son.
Den 23 maj 1990 undertecknade de en gemensam ansökan om äktenskaps-

skillnad av följande lydelse dock utan punkt 4.

”Ansökan om äktenskapsskillnad
Undertecknade Y och X ansöker härmed om äktenskapsskillnad (skils-
mässa).

Vi är överens om följande:
1. Vårdnad om vårt gemensamma barn, Z tillfaller Y.
2. Besittningsrätten till vår gemensamma bostad tillfaller Y.
3. I övrigt har vi redan haft ’bodelning under pågående äktenskap’ regi-

strerad i A-stads Tingsrätt 1988.
4. X skall från och med juli 1990 till Y utge underhållsbidrag för var son med

990 kronor per månad, att utges för förfluten tid genast och i övrigt
förskottsvis för kalendermånad till dess han fyller 18 år.

Göteborg 1990-05-23
Y X”

Y vände sig därefter till advokaten A. Den 1 augusti 1990 utfärdade hon en
rättegångsfullmakt för bla A i mål mot X angående äktenskapsskillnad mm.
Samma dag förmedlade A allmän rättshjälp åt Y utan rättshjälpsavgift och
med A som rättshjälpsbiträde.

Den 15 augusti 1990 meddelade tingsrätten beslut om betänketid samt
”om rätt att bo kvar i makarnas gemensamma bostad, dock längst till dess att
bodelning har skett, vårdnad och underhåll i enlighet med makarnas över-
enskommelse”.

I en skrift, som kom in till tingsrätten den 7 november 1990, påtalade X att
”den ’ANSÖKAN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD’ som jag själv har författat
och skrivit under stämmer inte överens med den kopia Ni skickat mig. Punkt
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nr 4 har tillkommit utan min vetskap och efter det att jag undertecknat
pappret.”

I ett yttrande av den 13 november 1990 till t̃ingsrätten anförde A i huvud-
sak följande.

Det är A som gjort tillägget angående underhållsbidrag. Det hade för att Y
skulle kunna få ut bidragsförskott från försäkringskassan varit nödvändigt
att hon framställde yrkande om underhållsbidrag. Eftersom hon vid besök
hos A den 1 augusti 1990 uppgivit att X bodde under för henne okänd adress
på Filippinerna, hade A gjort det bedömandet att ”en stämningsansökan
med angivande av hennes krav på underhåll ej skulle kunna delges mot-
parten inom rimlig tid”. Han hade också med hänsyn till de uppgifter Y
lämnat om mannens ekonomiska förhållanden ansett sig kunna utgå från att
ett yrkande om underhållsbidrag, som motsvarade punkt 4 i ansökningen
om äktenskapsskillnad, skulle bifallas och detta oavsett om mannen inställde
sig personligen eller ej vid muntlig förberedelse. Sedan A av Y fått uppgift
om X:s adress på Filippinerna, hade A i ett brev av den 30 augusti 1990 till X
”förklarat orsaken till att yrkandet om underhållsbidrag antecknades på den
av parterna upprättade ansökningen”. A hade i brevet också föreslagit X att
ta kontakt med försäkringskassan. Vid en sådan kontakt hade underhålls-
frågan kunnat lösas i samförstånd. ”Någon rättsförlust har motparten ej lidit,
då hans förmåga att betala underhållsbidrag nu kan utredas och därmed
hans eventuella återbetalningsskyldighet till försäkringskassan.”

Den 22 november 1990 inkom till tingsrätten ett av båda makarna X och Y
undertecknat, uppenbarligen av X färdigställt meddelande om att de be-
slutat att de ”önskar ha gemensam vårdnad av vårt barn”. Vidare under-
tecknade makarna X och Y i början av december 1990 ett av A upprättat avtal
om att X på grund av oförmåga inte skulle utge bidrag för sonen för perioden
den 1 juli 1990 den 1 januari 1991, allt under förutsättning att Y för angivna
period ägde uppbära fullt bidragsförskott från försäkringskassan.

Den 12 februari 1991 inkom till tingsrätten från X en hemställan om full-
följd av äktenskapsskillnaden samt att tingsrätten skulle förordna om ge-
mensam vårdnad.

I ett från A infordrat yttrande av den 1 mars 1991 anförde denne att Y
vitsordade att vårdnaden skulle vara gemensam men han framhöll att sonen
skulle stadigvarande bo hos henne samt förklarade att Y yrkade att X skulle
åläggas att utge underhållsbidrag med 990 kronor för januari 1991 och där-
efter med 1.073 kronor per månad.

X hemställde då i en skrift, som kom in till tingsrätten den 11 mars 1991, att
den skulle snarast meddela deldom i äktenskapsskillnadsfrågan. Han för-
klarade sig inte acceptera vad som yrkats i underhållsbidrag samt framhöll
att han för sina övriga barn inte ansetts behöva betala mer än 450 kronor i
månaden.

I en skrivelse av den 2 april 1991 till A hemställde tingsrätten om yttrande
av Y i frågan om deldom, varefter tingsrätten sammanfattade vad som före-
kommit beträffande tillägget till den gemensamma ansökningen om äkten-
skapsskillnad samt anförde följande.
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”Även i betraktande av de skäl som Ni anfört framstår Ert handlande
enligt tingsrättens mening som synnerligen anmärkningsvärt. Er åtgärd
att utan X:s medgivande i en av parterna gemensamt undertecknad an-
sökan tillskriva ett åtagande för motparten X att betala underhållsbidrag,
medför en uppenbar risk för att X skall drabbas av rättsförlust. Tings-
rätten har också interimistiskt ålagt X att, på grund av åtagandet i an-
sökan, utge angivet underhållsbidrag. Vid sin prövning har tingsrätten
inte haft anledning att utgå från annat än att handlingen gav uttryck för
X:s vilja att betala nämnda bidrag. Genom Ert förfarande har målet för
övrigt kommit att handläggas som ett ansökningsmål, trots att det rätte-
ligen borde ha anhängiggjorts som ett stämningsmål.

Med hänsyn till vad sålunda framkommit har fråga uppkommit om Ni
bör avvisas som ombud och biträde enligt rättshjälpslagen i målet. Ni
förelägges därför att senast den 15 april 1991 inkomma med yttrande i
frågan.

Tingsrätten avser även att tillställa Sveriges advokatsamfund hand-
lingarna i målet.”

I ett yttrande av den 3 april 1991 meddelade A att X:s yrkande om deldom på
äktenskapsskillnad medgavs. Därutöver anförde A i huvudsak följande.

Enligt försäkringskassans rutiner återkrävs inte de bidragsförskott som
utbetalats till den bidragsberättigade innan underhållsfrågan slutligt fast-
ställts genom dom eller avtal, dvs i förevarande mål först i samband med att
tingsrätten efter betänketid dömer i målet. X hade sålunda inte riskerat att
drabbas av någon rättsförlust såvitt gällde tiden dessförinnan. Därom hade
försäkringskassan underrättat X genom ett vid yttrandet fogat brev av den 10
september 1990. – Sedan X vid månadsskiftet november/december 1990
återkommit till Sverige hade A förhandlat med honom både genom brev och
på telefon. A hade också förhandlat i frågan med försäkringskassan. Resulta-
tet härav hade blivit att makarna X och Y i början av december 1990 hade
kunnat avtala att X inte skulle behöva betala underhållsbidrag för andra
halvåret 1990. – För tiden därefter har A i avsaknad av kännedom om X:s
fortsatta ekonomiska förhållanden på Y:s vägnar yrkat underhållsbidrag
med belopp, som motsvarat fullt bidragsförskott. A har åtagit sig att in-
komma till tingsrätten med yttrande över vad X anfört i den skrift som denne
ingivit till tingsrätten den 11 mars 1991.

A har avslutat yttrandet på följande sätt.
”Med ovanstående redogörelse avser jag att styrka att X ej riskerade att
drabbas av rättsförlust genom mitt agerande. Jag har snarast efter det jag
fått kännedom om hans adress på Manilla, dvs 1990-08-30 i brev under-
rättat honom om det tillägg jag gjort. Jag har vidare skyndsamt efter hans
återkomst till Sverige tillsett att hans underhållsskyldighet reglerats ge-
nom avtal fram till 19910101.

Jag tillåter mig slutligen att tillägga följande.
Väl medveten om det fel jag begått är det ändock min förhoppning att
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tingsrätten låter stanna vid den allvarliga reprimand jag nu fått och av
vilken jag tagit starkt intryck.”

Den 17 april 1991 beslöt tingsrätten att med omedelbar verkan entlediga A
som ombud i det aktuella målet och att entlediga honom som biträde enligt
rättshjälpslagen för Y.

I ett yttrande av den 8 augusti 1991 har A inledningsvis hänvisat till vad
han anfört i sina skrifter av den 13 november 1990 och den 3 april 1991 till
tingsrätten, av vilka enligt A:s mening framgår att han snarast möjligt in-
formerat X om sitt handlande samt A:s uppfattning att X inte löpt någon risk
att drabbas av rättsförlust till följd därav.

A har i yttrandet vidare anfört i huvudsak följande.
Då Y vände sig till A, hade han fått veta att X hade flyttat från henne i juli

1989 och att han sammanlevde med en annan filippinsk kvinna i Manilla, där
han avsåg att bosätta sig. Y hade enligt ett bodelningsavtal kommit att stå
som ensam ägare till en av makarna tidigare ägd fastighet. Vid försäljning av
denna fastighet hade hon blivit ensam betalningsskyldig för realisations-
vinstskatt med ca 160.000 kronor. Hennes ekonomiska förhållanden hade
varit extremt bekymmersamma och hennes sociala situation hade påverkat
A starkt känslomässigt. Hon förstod inte reglerna för underhållsbidrag och
talade dålig svenska. För att snarast kunna hjälpa henne att få ut i varje fall
bidragsförskottet från försäkringskassan hade han gjort tillägget i parternas
gemensamma ansökan om äktenskapsskillnad. Han hade emellertid ome-
delbart insett det felaktiga i sitt handlande och han hade därefter strävat att
förhindra att X skulle drabbas av detta.

För sina åtgärder i detta syfte hade han redogjort i sina skrivelser till
tingsrätten. Han hade i dem framhållit bl a att försäkringskassan inte haft för
avsikt att återkräva utbetalda bidragsförskott förrän underhållsfrågan slut-
ligt avgjorts. X hade därför inte drabbats av någon rättsförlust. – A vill i
anledning av tingsrättens uttalande att han skulle ha förfarit oredligt fram-
hålla att han inte haft något uppsåt att ekonomiskt eller på annat sätt för-
orsaka X någon skada. Sedan A fått tillfälle att diskutera igenom saken med
X, har denne avstått från vidare yttrande till tingsrätten i frågan. A är väl
medveten om det fel han begått och han har berörts synnerligen illa av
förestående anmälan. –
Det är A:s förhoppning att Advokatsamfundet skall bedöma att hans åtgärd
kännetecknas mer av omdömeslöshet eller vårdslöshet än av ont uppsåt.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A, utan X:s medgivande, gjort ett tilllägg till den av bla
X undertecknade ansökningen om äktenskapsskillnad och i detta skick in-
givit den till tingsrätten. Härigenom har A visat oredlighet.

Med hänsyn till de omständigheter varunder handlingen begåtts och de
uppgifter som i övrigt framkommit finner nämnden sådana omständigheter
föreligga att påföljden kan stanna vid varning jämte straffavgift 10.000 kro-
nor.



ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ANGÅENDE ADVOKATVERKSAMHETEN 41

På grund härav tilldelar nämnden A varning och förpliktar honom att till
Advokatsamfundet utge straffavgift med tiotusen (10.000) kronor, allt jäm-
likt 8 kap 7§ andra stycket rättegångsbalken.

16. Medverkan till otillbörligt avtal.
P försålde 1985 fastigheten K 12 till X. Från denna fastighet har därefter
genom avstyckning frångått ett område, som fått fastighetsbeteckningen K
34. På denna har efter bodelning X och Y lagfart.

Sedan P avlidit och hans son Q övertagit P:s rättigheter beträffande fastig-
heterna i fråga, väckte Q vid Södertälje tingsrätt talan mot X och Y med
yrkande att 1985 års köpeavtal skall återgå, emedan köpeskillingen i detta
avtal angivits felaktigt samt – vad angår Y – att hon inte gjort något godtros-
förvärv genom bodelningen.

Q företräddes i detta mål av advokaten A, makarna X och Y av biträdande
juristen N i Södertälje.

Den 21 februari 1991 träffades i de aktuella målen en förlikning av inne-
börd att X och Y skulle samma dag till Q utge 330.000 kr, varav 300.000 kr
angavs vara tilläggsköpeskilling och återstoden ersättning för Q:s rätte-
gångskostnader.

Under punkterna 2–4 hade avtalet följande lydelse.
”2. Parterna är ense om att ej stadfästa denna förlikning utan att endast

återkalla respektive parts talan hos tingsrätten (utan kostnadsyrkanden)
samt att hemställa att tingsrätten avskriver målet.

3. Sedan tingsrätten avskrivit målet och villkoret enligt punkt 1 ovan upp-
fyllts, förklarar sig parterna ej ha ytterligare krav mot varandra i an-
ledning av ovan nämnd tvist.

4. Detta avtal är villkorat av att X eller Y aldrig använder sig av ovan
nämnd tilläggsköpeskilling för att öka sitt ingångsvärde avseende ovan
nämnda fastigheter vid en framtida realisationsvinstbeskattning. För det
fall att X och Y ändock skulle förfara på angivet sätt är detta avtal förfallet
och Q eller dennes rättsinnehavare berättigad att ånyo inge stämning
gentemot X och Y.”

I anmälningsskrifter, som kommit in till advokatsamfundet den 28 december
1992 och den 15 januari 1993, har X framställt anmärkning mot A för att
denne medverkat vid tillkomsten av ett avtal, som avfattats på ett sådant sätt
att huvudmannen skulle undgå realisationsvinstbeskattning på det såsom
”tilläggsköpeskilling” betecknade beloppet.

A har i ett yttrande av den 11 februari 1993 tillbakavisat X:s anmärkning
samt anfört i huvudsak följande.

En av de frågor, varom oenighet rådde mellan parterna, var hur för-
likningslikviden skulle klassificeras. Parterna enades slutligen som en kom-
promiss om en förlikning med det innehåll, som framgår av det ingivna
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avtalet. – A bestrider att syftet varit att hans huvudman skulle undgå be-
skattning på beloppet. ”Regleringen utgjorde i stället andra ledet i en kom-
promiss, där det första ledet utgjordes av det faktum att förlikningslikviden
betecknats som tilläggsköpeskilling, vilket ej mot bakgrund av omständig-
heterna i målet var alldeles självklart.” – A vill särskilt påpeka att p 4 inte
utgör något förbud för X och Y samt att A:s huvudman saknat all mödlighet
att kontrollera huruvida avtalet iakttagits ”i denna delen”. Klausulens orda-
lydelse hade, innan avtalet undertecknades, varit uppe till diskussion mellan
ombuden och X. ”Syftet med klandrad reglering var och är ej alls vad som
påstås från X:s sida.”

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att den i förlikningsavtalet såsom till-
läggsköpeskilling betecknade ersättningen inte utåt skulle få redovisas så-
som sådan.

Nämnden finner att A genom vad som förevarit medverkat vid tillkoms-
ten av ett i angivet hänseende otillbörligt avtal och därigenom allvarligt
åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

20. Advokaten A tilldelad varning för att på olika sätt ha
förhalat rättsligt förfarande

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 30 juni 1993,
har advokaten B framställt anmärkningar mot advokaten A i huvudsak
enligt följande.

Byggmästare P i Bromma krävde 1990 genom betalningsföreläggande O
på resterande ersättning för byggnadsarbeten, som P utfört på en O tillhörig
tomt i S-ort. Sedan O bestritt kravet, inträdde B som ombud för P och begärde
att målet skulle hänskjutas till V-stads tingsrätt. A anmälde sig som ombud
för O. – Efter muntliga förberedelser och skriftväxling genstämde O genom A
och krävde å sin sida ersättning för försening och fördyring av arbetet mm. –
Vid ett sammanträde för förberedelse den 7 april 1992 föreslog tingsrättens
ordförande, lagman L, att medlare skulle utses i målet. Detta godtogs av båda
parterna och f d lagman Z utsågs till medlare. – Vid det tredje medlings-
sammanträdet som hölls den 12 augusti 1992, beslöts att nästa sammanträde
skulle hållas lördagen den 19 september samma år. Dagen innan det sam-
manträdet skulle hållas fick B från A:s sekreterare ett meddelande om att det
måste inställas därför att A ”satt fast” i Luleå. – B fick därefter del av en skrift
av den 9 november 1992 från Z till tingsrätten, i vilken skrift denne med-
delade att han, sedan han fått besked om att A var förhindrad att inställa sig
till det utsatta sammanträdet, sökt komma i kontakt med denne och därvid
slutligen funnit honom i hans bostad i U-stad, att de överenskommit om att A
skulle senast den 1 oktober 1992 inkomma med vissa från honom tidigare
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efterlysta uppgifter, att A inte hört av sig, att Z i en skrift av den 7 oktober
1992 begärt besked från A senast den 15 samma månad, att A fortfarande inte
hört av sig samt att Z nu återlämnat akterna till tingsrätten. Det synes B som
om A inte endast underlåtit att inkomma med av honom utlovade besked
utan även genom en sanningslös uppgift spolierat möjligheten till medlings-
möte den 19 september 1992. – Därefter inträdde B:s byråkollega advokat C
som ombud för P. – Efter ytterligare skriftväxling och muntlig förberedelse
den 15 januari 1993 utsatte tingsrätten målet till huvudförhandling den 15
februari 1993. – Den 20 och den 25 januari 1993 genomgick C och i viss
utsträckning B med A P:s bevismaterial. C ingav den 2 februari 1993 till
tingsrätten en reviderad bevisuppgift. – Den 8 samma månad begärde A att
huvudförhandlingen skulle inställas, emedan C:s nya bevisuppgift innehöll
ett antal för A:s klient obekanta uppgifter, som måste kontrolleras. C bestred
detta yrkande, varvid han framhöll dels att materialet i huvudsak genom-
gåtts med A, dels att det av vissa skäl fanns anledning att misstänka att O:s
huvudintresse varit att huvudförhandlingen aldrig skulle komma till stånd.
Den 11 februari 1993 beslöt lagman L att inte inställa huvudförhandlingen. – I
en skrift av samma dag, vilken samma dag inkom till tingsrätten, anmälde A
på O:s vägnar jäv mot L. – I en skrivelse av den 12 februari 1993 kallade
tingsrätten till sammanträde den 15 samma månad för behandling av O:s
jävsanmälan. I skrivelsen erinrades om att tidigare utsända kallelser till
huvudförhandling alltjämt gällde. O inställde sig till förhandlingen samt
meddelade att han inte längre hade något ombud, sedan han tre dagar
tidigare återkallat fullmakten för A, ”då det uppstått meningsskiljaktigheter
i målets handläggning”. – Sedan tingsrätten meddelat beslut om ogillande av
O:s jävsanmälan – mot vilket beslut ingen anmälde missnöje – anförde O
hinder mot huvudförhandling, emedan han saknade ombud, och förklarade
sig ämna anlita annat ombud. C invände att återkallandet av fullmakten varit
ett led i O:s strävan att få huvudförhandlingen inställd. Tingsrätten beslöt
dock att inställa huvudförhandlingen och utsatte målet till huvudförhand-
ling den 4 oktober 1993. – I en skrift av den 14 maj 1993 till tingsrätten har A
med åberopande av en ny fullmakt meddelat att han återinträtt som ombud
för O, vilket A motiverat med att det ”mot bakgrund av tingsrättens beslut
inte förelegat förutsättningar för O att med bibehållande av rättsskydd byta
ombud”. Det påståendet torde vara helt sanningslöst, eftersom O:s rätts-
skydd redan torde vara förbrukat. Tingsrätten har i en skrivelse av den 18
maj 1993 av A begärt ”ett närmare förtydligande av varför tingsrättens beslut
skulle kunna ha haft någon betydelse för Ert återinträde i målet”. I anledning
härav har A i en skrift av den 28 samma månad uppgivit att han ännu inte
haft tillfälle att diskutera denna fråga med O men för sin del antog att det
förhållit sig så att O trott, att skälet till att han inte fått gehör för sin begäran
att få tillräcklig tid att gå igenom motpartens bevisning mm hade varit att
tingsrätten hade någon förutfattad mening om A såsom ombud, samt att O
”sedan uppfattat tingsrättens beslut att inte förklara jäv mot lagman L på
sådant sätt att hans uppfattning varit ogrundad”. A hade vidare i skriften
bett att få återkomma med ytterligare uppgifter i denna fråga den 1 juni 1993.
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Såvitt B vet har A ännu vid tillkomsten av anmälningsskriften inte lämnat
utlovat besked. Därutöver kan man enligt B:s mening fråga sig hur A, när
han tidigare avträtt som ombud på grund av meningsskiljaktigheter, åter-
igen kan vara ombud för O. – Vad som förekommit ger stöd för C:s till
tingsrätten framförda påpekande av att förfarandet tillkommit endast för att
förhala rättegången. Uppträdandet synes B inte överensstämma med den
rättrådighet man har att fordra av en ledamot av Advokatsamfundet.

A har i ett yttrande av den 20 september 1993 tillbakavisat B:s anmärk-
ningar samt anfört i huvudsak följande.

A var från den 1 september till mitten av december 1992 ombud i ett
tvistemål vid Ö-stads tingsrätt, vilket mål handlades i princip tisdag–fredag
varje vecka. På förmiddagen fredagen den 18 september inträffade omstän-
digheter, som innebar risk för att han skulle bli tvungen att vara kvar i Ö-stad
under lördagen. Han såg sig då nödsakad att be sin sekreterare att underrätta
övriga berörda att det till påföljande dag utsatta medlingssammanträdet
måste inställas. Sent under fredagskvällen hade läget emellertid förändrats
så att han kunnat åka hem och vara hemma under en del av lördagen. Hans
uppgift att han varit förhindrad att inställa sig till medlingssammanträde på
lördagen hade således inte varit sanningslös. – Ingenting hade hindrat par-
terna från att sätta ut ett nytt lördagssammanträde. Att så inte skett hade
berott på att det redan på detta stadium stod klart att det inte förelåg några
förutsättningar för förlikning med P. – Det material som genomgåtts på B:s
kontor den 20 och den 25 januari 1993 ”var långt ifrån det material som
ingavs” av C den 2 februari. Då O och A bad att få mer tid för att gå igenom P:s
bevisuppgift, förvägrades de detta. O ”kunde inte komma till någon annan
uppfattning med tanke på den behandling han utsattes för av tingsrätten än
att detta måste vara riktat mot undertecknad mot bakgrund av att jag är
anställd på J-byrån och att tingsrätten måste ha en förutfattad uppfattning
om mig som ombud”. Härtill kommer att tingsrätten innan bevisuppgifter
ingivits utsatte ett sammanträde att äga rum den 15 januari 1993 eller första
fredagen efter julledigheterna samt att detta skett utan att A eller O tillfrågats.
”Såvitt vi förstår hade tingsrätten talat med C.” De sökte få uppskov för att
hinna förbereda sig till sammanträdet men det förvägrades av tingsrätten.
”Beträffande återkallelsen av fullmakten så var det O:s avsikt att han räknade
med sin jävsinvändning då han inte kunde förstå hur man från tingsrätten
kunde agera på sätt man gjorde.” – ”Eftersom O inte fick gehör för sin
jävsinvändning var det hans avsikt att anlita annat ombud. Då O inte fick
gehör för sin jävsinvändning ansåg han att han fick acceptera domstolens
uppfattning.” Han frågade A om denne kunde tänka sig att fortsätta som
ombud. ”Mot bakgrund av att O redan investerat betydande pengar i min
kunskap hade jag inte gärna hjärta att säga nej till honom. Hade jag gjort detta
skulle det inneburit att han hade fått betala ett nytt ombud, hela kostnaden
för en förnyad inläsning då rättsskyddet inte skulle ersätta förnyad inläs-
ning.” Till saken hör att O, även om han har framgång mot P, knappast kan
påräkna att få ersättning vare sig för sina motkrav, som överstiger P:s krav,
eller för sina rättegångskostnader eftersom P har en mycket dålig ekonomi.
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A har härefter inkommit med ytterligare skrifter av den 10 november och
den 16 december 1993 jämte bilagor.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A på olika sätt förhalat det rättsliga
förfarandet. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

24. Advokaten A som varit förordnad som försvarare för X,
har tagit kontakt med Y – misstänkt gärningsman
tillsammans med X – och bett denne att till målsägande Z
framföra ett något tvetydigt budskap. A har i saken
dessutom lämnat oriktiga uppgifter till tingsrätten. A har
ålagts varning med högsta straffavgift

Advokatsamfundet har den 5 oktober 1993 från regionåklagarmyndigheten i
Stockholm för kännedom mottagit N-orts tingsrätts dom av den 10 septem-
ber 1993 jämte förundersökningsprotokoll.

Den till domen bilagerade stämningsansökan har bla följande innehåll.
”ÖVERGREPP I RÄTTSSAK ALTERNATIVT ANSTIFTAN AV ÖVER-

GREPP I RÄTTSSAK

Målsägande
Z för inte talan.

Gärning
Z anmälde den 20 juni 1992 till polismyndigheten i N-ort att X tillsammans
med Y, som vid anmälningstillfället för Z endast var känd som T, natten till
den 15 juni 1992 mot Z:s vilja fört bort Z och hotat honom med brottslig
gärning. Brotten var i anmälan rubricerade som människorov mm. N-orts
tingsrätt häktade den 24 juni 1992 X och advokaten A förordnades den 29 juni
1992 till offentlig försvarare för X.

A har den 30 juni 1992 tagit kontakt med X:s medgärningsman Y och
uppmanat denne att ringa hem till Z:s bostad i N-ort, framföra att det förelåg
ett Hot mot Z och säga till Z att han skulle hålla sig undan eller att han skulle
resa bort.

Y har samma dag ringt till Z:s bostad och talat med Z:s syster, D, och mor, J,
och till dem framfört att en person som var dömd för mord var ute efter Z, att
det förelåg fara för Z:s liv och att Z borde hålla sig undan till dess det lugnat
ner sig. Z har genom J och D fått kännedom om vad Y sagt vid telefon-
samtalet.

A har genom sitt förfarande med hjälp av Y angripit Z med Hot om våld för
att Z hos Polismyndigheten i N-ort gjort anmälan om brott, vid förhör hos
polismyndigheten lämnat uppgifter om brottet och för att hindra honom att
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vid förhör hos polismyndigheten lämna ytterligare uppgifter och att lämna
uppgifter inför domstol.

Gärningen har medfört lidanden och olägenhet för Z. Alternativt har A
förmått Y till gärningen.

Lagrum
17 kap 10§ brottsbalken alt 17 kap 10§ och 23 kap 4§ 1 st brottsbalken”

N-ort tingsrätts dom återges nedan i valda delar.

”YRKANDEN MM
Åklagaren har yrkat ansvar å A enligt stämningsansökan, . . . A har förnekat
gärningen.

Åklagaren har i sin sakframställning bla anfört följande.
Z, Y och X dyker upp i lite olika skeden i förevarande mål. Alla tre är mer

eller mindre kriminellt belastade. X anmälde Z för förskingring våren 1992,
något som Z också dömdes för. X försökte dock även skipa rättvisa på egen
hand. Den 15 juni 1992 tvingade X in Z i sin bil och han och Y körde ut Z till
K-holmen i N-ort kommun för att göra upp. Z bands vid ett träd, och de
andra hällde bensin runt honom och hotade med att tända på om han inte
betalade de – enligt X – förskingrade 50.000 kr. Z lovade då att göra som de
sagt och de tre åkte tillbaka till stan.

Z var nu väldigt rädd och vågade först efter några dagar göra polisan-
mälan. Han namngav X men visste bara att den andre personen kallas ’T’. X
greps den 22 juni och häktades den 24 juni. Hans inställning var att han
förnekade brott. X fick som offentlig försvarare en annan advokat, men ville i
stället ha A förordnad, eftersom denne brukade företräda honom. A för-
ordnades som offentlig försvarare den 29 juni. X berättade för A att en person
som kallades ’B’ varit med på K-holmen.

Den 30 juni var A i Stockholms tingsrätt. Han var försvarare för en annan
klient vid en huvudförhandling i brottmål. Medåtalad var en person som
hette Y. A fick för sig att detta skulle kunna vara samme person som ’T’ eller
’B’. I en paus gick han därför fram till Y och frågade om denne kallades för T.
Y bekräftade detta. A berättade att X satt häktad och visade en del av polisan-
mälan för Y där namnet T nedtecknats. A sa att han skulle höra av sig till Y.

Samma dag, när förhandlingen avslutats, någon gång mellan kl 17.00 och
18.00 ringde A upp Y och bad att få träffa honom utanför gatan där Y bodde.
Y gick ner på gatan, och A körde dit i sin bil. Samtalet som följde var relativt
kort. A berättade att X satt häktad. Han bad Y ringa upp Z och säga till Z att
denne antingen skulle åka utomlands eller att han skulle hålla sig undan. A
sa också till Y att han skulle hitta på något Hot för att förmå Z att göra som Y
sa. Detta för att sätta ytterligare press på Z. A gav Y Z:s telefonnummer. A sa
vidare till Y att ’ligga lågt’ och sa också att Y inte fick berätta om sin kontakt
med A. Y gick upp till sin bostad och ringde genast hem till Z. Z:s lillasyster
svarade. Y sa då att en person som hette G var ute efter Z och att Z skulle hålla
sig undan. Z:s mamma tog över samtalet. Y uppgav inte vem han var utan sa
bara att han var en kamrat till Z som hette T. Han berättade för mamman att
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han ville varna Z, eftersom en person som heter G var ute efter Z, och att Z
skall hålla sig undan tills allt lugnat ner sig.

Nästa dag berättade mamman om samtalet för Z. Han blev mycket rädd.
Han hade redan blivit utsatt för övergrepp och telefonsamtalet förvärrade
situationen. Z uppfattade samtalet som så hotfullt att han inte vågade gå ut
för att gå till sitt arbete. Ett förhör skulle hålla med honom den 1 juli, och det
hela resulterade i att polisen fick hämta honom till det förhöret i bil. Det
förordnades också målsägandebiträde för honom. Vid förhöret berättade Z
om telefonsamtalet. Den 2 juli lyckades polisen identifiera Y, och denne
anhölls i sin utevaro.

Den 6 juli ringde Y till A från Uppsala. Han hade då förstått att polisen var
efter honom. A sa till Y att ringa sin försvarare, advokat E. Y gjorde sa, vilket
resulterade i att E ringde chefsåklagare P. De kom överens om att Y skulle
inställa sig till förhör. Vid förhöret delgavs Y misstanke om människorov
men inte för övergrepp i rättssak. Y berättade om sin kontakt med A. Krimi-
nalinspektör U upprättade en PM angående Y:s uppgifter om kontakterna
med A.

Denna PM överlämnades den 10 juli av chefsåklagare P till N-ort tingsrätt.
Tingsrätten förelade A att yttra sig, och A kom in med en skrivelse den 13 juli.
I skrivelsen förnekade inte A att han sammanträffat med Y men väl att han
uppmanat Y att ta kontakt med Z. A uppgav även att en sådan kontakt ju
skulle strida mot X:s intressen, eftersom utredningstiden skulle förlängas
och X skulle riskera att få sitta kvar i häkte. Tingsrätten kallade till ett
sammanträde, som hölls den 16 juli. A förnekade fortfarande att han tagit
kontakt med Y för att denne skulle ringa Z. Skälet till kontakten var att han
ville att Y skulle gå till polisen och berätta om händelserna på K-holmen.

Den 17 juli skulle tingsrätten meddela beslut i frågan. På förmiddagen den
17 juli ringde A till rådman R på N-ort tingsrätt och talade om att han lämnat
felaktiga uppgifter och att han ville ha ett nytt sammanträde. Därefter ringde
han P och berättade att han bett Y kontakta Z för att få Z att resa bort några
veckor. A förnekade hot, men sa att han ’ville slänga grus i maskineriet’. P
antecknade vad som sagts vid telefonsamtalet på omslaget till akten för
målet på K-holmen. Den 20 juli hölls ett nytt sammanträde inför tingsrätten.
Vid sammanträdet uppgav A att han bett Y att kontakta Z och ’be att han
lugnar ner sig’ eller ’du kan be Z att han reser bort ett par veckor’. Han sa
även att det var han som givit Y Z:s telefonnummer. A begärde sitt ent-
ledigande som försvarare, och entledigades också.

Tingsrätten antecknar här att Svea hovrätt den 6 november 1992, dömde X
för misshandel, olaga frihetsberövande och olaga Hot till fängelse tre år och
Y för medhjälp till olaga frihetsberövande, medhjälp till olaga Hot och över-
grepp i rättssak till fängelse ett år och nio månader”.

– – –

A har i huvudsak uppgivit följande.
Han blev invald i Advokatsamfundet 1987. Han hade biträtt X vid fyra-
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fem tillfällen. I februari 1992 ringde X till A. X avtjänade då fängelsestraff
efter ett brott begånget utanför Stockholmsområdet. X uppgav för A att han
hade problem med en kamrat som var skyldig honom pengar. Kamraten,
som visade sig vara Z, skulle ha tagit hand om X:s lägenhet när denne var
frihetsberövad. I stället för att ta hand om lägenheten hade Z tömt den på
kontanter och möbler. X konstaterade att han skulle anmäla händelsen för
polisen, och telefonsamtalet avslutades. A hade inte någon ytterligare kon-
takt med X under våren och tänkte inte mer på denna händelse. När han kom
hem från sin sommarsemester i juni 1992 kontaktades han av advokat Å.
Denne hade förordnats som offentlig försvarare för X som på nytt satt häk-
tad, denna gång för händelserna på K-holmen. X hade dock uttryckt en
önskan om att bli företrädd av A. Denne förordnades också därefter till
offentlig försvarare för X. X påminde honom om telefonsamtalet i februari,
och att det var Z som nu var målsägande. Av polisanmälan framgick att Z
även hade namngett en person som T. X kände T under namnet ’B’. A trodde
sig veta vem T var, eftersom detta namn hade figurerat i en rättegång något
år tidigare. X sa till A att han bara fick se till att T skulle höras av polisen om T
ville det. X förbjöd honom också att berätta T:s rätta namn för polisen, om
inte T gick med på det.

Den 28–29 juni var A offentlig försvarare vid huvudförhandling i ett annat
mål i Stockholms tingsrätt. Han såg då Y utanför rättssalen. Han trodde att
denne person var densamme som T. Han tog Y lite avsides för att prata med
honom. Denne bekräftade att han kallades T. A bad Y att gå till polisen och
berätta om händelserna kring K-holmen. Han ville kunna ge Y:s fullständiga
namn till polisen. Hans klient X skulle ju komma i en bättre position om det
fanns ytterligare en person som kunde berätta om händelsen. Han talade inte
med Y:s försvarare om detta, eftersom han inte visste om Y skulle vilja att
försvararen skulle känna till händelsen på K-holmen. Y trodde inte på att han
var anmäld. A tog därefter fram första sidan av polisanmälan och vek denna
så att bara namnen ’T’ och X syntes. Y sa att han inte hade lust att berätta
något för polisen, eftersom han själv var rädd för att bli häktad. A sa till Y att
han skulle höra av sig igen.

Senare samma dag satt han på sitt kontor, ungefär klockan fem på efter-
middagen. Han funderade på varför Y hade sagt nej till att kontakta polisen,
och kom fram till att det måste ha varit för att frågan kom upp lite över-
rumplande. Han tyckte att Y hade reagerat fegt. Han ringde upp Y, utan att
nämna vad saken gällde, och bestämde träff utanför dennes hem på V-gatan.
Ibland är det svårt att få personer som Y att komma upp till byrån, och det
kan vara lättare att träffa dem på annat ställe. Han körde till Y:s bostad på
V-gatan i sin bil, gick ur bilen och mötte Y. Han frågade Y på nytt om denne
inte ville höra av sig till polisen och blev överraskad av att Y sa nej igen.

Då föddes idén att be Y ringa Z. X hade kränkt Z å det grövsta. Det skulle
innebära ett Hot om A, som var offentlig försvarare för X, själv ringde. Risken
fanns att Z skulle utnyttja sin situation som målsägande för att hämnas att X
anmält honom på våren. Z hade fällts för detta brott. A ville bara att Z i lugn
och ro skulle besinna sitt ansvar för vad han sa och tänka över det allvarliga i
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det han sagt. Han brydde sig inte om vad Y skulle säga till Z – syftet var att Z
skulle berätta sanningen. Det stämmer inte att han velat att Z skulle åka bort
– han kunde bara sitta någonstans och tänka över det hela. Han visste inte om
att Z:s släkt bodde utomlands. A tror att han då sa till Y: ’Z tar i. Kan du inte
ringa honom och bara be att han berättar sanningen. Att han reser bort och
tänker över sina uppgifter’. A tänkte inte alls på vilka följder hans yttrande
till Z skulle kunna få. Hans motiv var att händelsen på K-holmen skulle bli
belyst så objektivt som möjligt.

A gav Y ett telefonnummer till Z som han hämtade ur förundersöknings-
protokollet. Han frågade inte vid något tillfälle Y om händelserna på K-
holmen. Några dagar gick. Måndagen den 6 juli ringde Y till honom på
kontoret. Y sa att han ville träffa A, att han befann sig i Uppsala och att
polisen hade varit hos hans syster och sökt honom. A sa till Y att i stället höra
av sig till sitt eget ombud. Y hälsade då ’Vi syns därnere’, och avslutade
samtalet. A uppfattade det som att Y sökt stöd av honom, och när han nu
hänvisade till Y:s försvarare så fick Y för sig att A angett honom för polisen. A
uppfattade Y: s uttalande om att ’Vi syns därnere’ – som nere i helvetet. Det
verkade som om Y tänkte att om han åkte fast så skulle även A åka fast.

Fredagen den 10 juli fick A en telefax från chefsåklagare P med innebörden
att Y hade anmält honom för polisen. Han tog del av denna telefax först på
måndagen sedan hela personalen på kontoret redan läst den. Hans arbets-
givare undrade vad som hänt. A läste igenom telefaxen som innefattade den
oerhörda beskyllningen mot honom. Han blev väldigt rädd. Han blev också
mycket upprörd. Det var första gången han hade tagit kontakt med någon på
detta sätt. Det var kanske inte så bra det han gjort, så han fick för sig att ingen
skulle tro att det han sa var sant om han berättade som det verkligen var.
Därför förnekade han i stället allt. Tingsrätten hade förelagt honom att yttra
sig. Han ringde rådman R och begärde anstånd med att komma in med
yttrande till tisdagen den 14 juli. Beskyllningarna drabbade honom så hårt att
han inte berättade hela sanningen. Han ansåg inte att han gjort något fel, utan
försökte bara att ställa saker tillrätta. Han reagerade helt känslomässigt.

På tisdagen lämnade han in sin skrivelse till tingsrätten. I skrivelsen neka-
de han till att han bett Y ringa Z. Han kallades till sammanträde på tings-
rätten till torsdagen den 16 juli. Vid detta sammanträde vidhöll han vad han
uppgivit i skrivelsen. I slutet av detta sammanträde förekom en kort argu-
mentation mellan honom och chefsåklagare P. A tog illa vid sig eftersom han
förstod att han gjorde P ledsen.

Under hela veckan hade han mått mycket dåligt. Han hade varken varit
uppriktig mot tingsrätten, sin arbetsgivare eller sin hustru. Beslutet skulle ha
meddelats på fredagen kl 14.00. Han upplevde många negativa känslor den
veckan. Ju närmare fredagen kom, desto sämre mådde han. Han har en
minnesbild av att han stod i sitt arbetsrum och kände panik och att han bara
agerade utifrån negativa känslor. Det kändes som om något drog honom
neråt, som om han föll och han minns att han tänkte att ’livet var slut’. Han
kände att han måste komma ur det här.

A ringde advokat Ö och berättade att han förtigit vissa omständigheter
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inför alla. Han har i stort sett inget minne av samtalen den fredagen. Han
ringde tingsrätten och bad att de skulle sätta ut ett nytt sammanträde. Han
ville inte att tingsrätten skulle fatta beslut på felaktiga uppgifter. Han ringde
och pratade med P. Han kommer inte ihåg om han sagt att han skulle ’slänga
grus i maskineriet’. Han tror att detta var ord som P fällde på sammanträdet
på torsdagen. Inget spelade någon roll längre. Han hade förstått att hans
förklaring på torsdagssammanträdet tillsammans med P:s inställning skulle
kunna gjort att beslutet hade gått i hans riktning. Trots vetskapen om detta
kände han att han måste berätta hur det hela gått till.

Åklagaren har begärt att Y skulle höras upplysningsvis vid huvudför-
handlingen. Y har dock vägrat att yttra sig vid denna, och han har även strax
före huvudförhandlingen tagit tillbaka sitt tidigare medgivande till sin of-
fentlige försvarare, advokat E, att yttra sig trots tystnadsplikten. Anled-
ningen till detta är att han känt sig illa behandlad av domstolarna i tidigare
mål mot honom. Åklagaren har därför vid huvudförhandlingen tagit tillbaka
sin begäran om vittnesförhör med E och har när det gäller Y åberopat utdrag
ur förhör med Y under förundersökningen och vid tidigare huvudförhand-
lingar. Dessa har föredragits i rätten.

– – –

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING
Det helt avgörande när det gäller åtalet mot A är givetvis vad A yttrat till Y
vid sammanträffandet den 30 juni och inte tex vad Z fått för uppfattning av
samtalet med Y. A har ändrat sina uppgifter om samtalet med Y från att först
helt ha förnekat att han bett Y ringa till Z till att så småningom uppge att han
bla troligen sagt följande: ’Z tar i. Kan du inte ringa honom och bara be att
han berättar sanningen. Att han reser bort och tänker över sina uppgifter’.

Med en välvillig tolkning har A med dessa ord bara velat förmedla till Z att
han måste besinna sig så att han inte överdrev vad som verkligen hänt. Och
att han borde göra detta i lugn och ro. Kanske resa bort från all uppståndelse
för att få perspektiv på vad som verkligen hänt natten till den 15 juni. Det var
ju mycket grova brott han hade beskyllt X för att ha begått.

Om A sagt så och menat så, kan man i och för sig tycka att samtalet var
mindre lämpligt och att det lätt kunde misstolkas. Men det har då inte
inneburit något sådant angrepp på Z att det kan betecknas som övergrepp i
rättssak eller anstiftan till det.

Att A vid tidigare förhör helt förnekat att han bett Y ringa till Z kan framstå
som besvärande för A. Hans berättelse om hur han känt sig mycket pressad
och om hur han efter hand kommit till insikt om att han måste berätta vad
som verkligen sagts vid samtalet verkar dock psykologiskt trovärdig.

En annan omständighet som kan förefalla besvärande för A är chefsåkla-
gare P:s anteckning – i samband med telefonsamtalet med A – att A velat
’slänga grus i maskineriet’. A kan inte erinra sig att han sagt så, men P har vid
vittnesförhöret som stöd för minnet av samtalet just att han gjort sin an-
teckning på kappan till målet i anslutning till samtalet.
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Också om tingsrätten utgår från att A verkligen uttryckt sig på detta sätt,
inbjuder det till en försiktig tolkning. En försvarares uppgift är att ta tillvara
sin klients intressen så långt det är möjligt – inom lagens och den goda
advokatsedens råmärken helt visst. En självklar uppgift för en försvarare,
inte minst vid ett så svårt brott som det var fråga om här, är att kritiskt
granska och ifrågasätta de uppgifter som målsäganden lämnat. Om detta
görs på ett mycket energiskt eller på ett oväntat sätt, kan det för försvararen
själv – eller för åklagaren – måhända ibland uppfattas som att slänga grus i
ett maskineri – i en förundersökning – som förefaller att ge ett hållbart
underlag för åtal och senare dom. Längre än så behöver man enligt tings-
rättens mening inte tolka ett sådant yttrande.

Mot A:s ord står de uppgifter som Y lämnat under förundersökningen och
i det tidigare brottmålet. Y:s berättelse har visserligen också skiftat vid de
olika förhören men han har ändå på avgörande punkter stått för i stort sett
samma uppgifter hela tiden. Men Y har vägrat att yttra sig vid huvudför-
handlingen i målet mot A, och han har tagit tillbaka sitt tidigare samtycke till
sin egen offentlige försvarare att yttra sig i målet mot A. Han har gjort det, har
han sagt, därför att han känt sig illa behandlad av domstolarna i tidigare mål
mot honom själv. Det kan givetvis finnas även andra skäl för att Y valt att tiga
denna gång. Vilka motiv han än må ha haft för att inte vilja tala, förringar det
betydelsen av vad han sagt tidigare.

Och även om man skulle tillmäta Y:s tidigare lämnade uppgifter visst
bevisvärde – de stöds ju i någon mån av vad Z själv uppgivit och av vad Z:s
mor och syster berättat – så finns det självfallet ett stort utrymme för miss-
tanken att Y medvetet eller omedvetet har vantolkat eller övertolkat vad A
sagt.

En sådan vantolkning eller övertolkning kan bero på mycket. Den kan bero
på språksvårigheter – Y är invandrare men har bott i Sverige länge och talar
som tingsrätten kan förstå svenska så flytande som andra ungdomar i hans
ålder och livssituation gör. Men språket hos en advokat, också en van brott-
målsadvokat som talar med exempelvis en klient, skiljer sig säkert åtskilligt
från det språk Y använder dagligen. I värsta fall kan en felaktig tolkning även
bero på att Y uppfattat att han dragits in i det tidigare målet på grund av A:s
åtgärder, och att han därför velat lägga in mer i A:s anmodan till Y att ringa Z
än vad A avsett.

Härtill kommer att det för tingsrätten framstår som svårbegripligt att A,
som kunnig advokat och erfaren offentlig försvarare i brottmål, genom att
säga det Y och åklagaren nu påstått skulle utsätta sig för risken att bli
ertappad med att ha begått ett så allvarligt brott som övergrepp i rättssak i ett
försök att rädda en tidigare flera gånger dömd klient, X, från att bli straffad i
den aktuella rättegången.

Vid en samlad bedömning av dessa och andra omständigheter har tings-
rätten kommit till slutsatsen att det i målet inte är styrkt att A angripit Z på
det sätt åklagaren påstått. Åtalet skall därför ogillas.”

A har i yttrande av den 23 november 1993 anfört bla följande.
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Det är riktigt att A under juli månad 1992 sammanträffade med Y. Vid
första sammanträffandet med honom bad A om tillåtelse om att få lämna
hans namn till polisen så att han kunde bli hörd av polismyndigheten. A kom
vid ett senare tillfälle ytterligare en gång att be honom om tillåtelse till detta.
Y vägrade att lämna sin tillåtelse och då uppmanade A honom att be målsä-
ganden berätta sanningen.

Trots att Y vid ett tillfälle frågat vad A:s huvudman uppgivit har A vägrat
nämna någonting om detta. Han har heller icke frågat Y om vad dennes
minnesbilder från händelsen varit.

Förklaringen till att A satte sig i förbindelse med Y var att han inte kunde
utesluta att målsäganden överdrev det inträffade till nackdel för A:s huvud-
man. Saken var ju den att A:s huvudman tidigare anmält målsäganden för
brott och att tingsrätten också dömt malsäganden för detta. A:s syfte med
sammanträffandet med Y har endast syftat till att verka för sakens rätta
belysning.

A:s sammanträffande med Y har Y beskrivit på ett fullständigt felaktigt
sätt. Beskrivningen har inte bara varit oriktig utan innehållit också beskyll-
ningar om att A skulle ha gjort sig skyldig till brott. Y har i sin redogörelse
uppgivit att A skulle ha sammanträffat med personer som för honom är helt
okända.

Då innehållet i Y:s skrivelse blev känt för A reagerade han med panik. Han
förteg sammanträffandet för såväl domstolen den 16 juli 1992 som för sina
arbetsgivare. I stället för att riktigt beskriva vad som inträffat, på sätt som
skett vid sammanträde inför domstolen den 20 juli 1992, under förunder-
sökningen och vid huvudförhandling vid tingsrätten, förnekade A det full-
ständigt.

Sedan A överlämnat sin skriftliga redogörelse för det inträffade till tings-
rätten den 14 juli 1992, överenskoms om tid för sammanträdet. Detta skedde
torsdagen den 16 juli 1992.

Sedan åklagaren i målet, chefsåklagare P, redogjort för bakgrunden upp-
lyste han också A och domstolen att han hade föredragit ärendet för över-
åklagare UP. Ställd inför detta faktum vidgick A sina oriktiga uppgifter.

A insåg naturligtvis det oriktiga i sitt handlande. Han är väl medveten om
vikten av skyldigheten att lämna tingsrätten riktiga uppgifter. Just denna
insikt i advokatens skyldigheter gjorde att A efter sammanträdet på tors-
dagen befann sig i en situation där endast två utvägar var möjliga. Han valde
att sätta sig i förbindelse med tingsrätten innan beslut i försvararfrågan
skulle meddelas på fredagen den 17 juli 1992 klockan 14.00. Sålunda ringde A
rådmannen klockan 09.00 på fredagsmorgonen och upplyste om att hans
uppgifter till tingsrätten i delar varit oriktiga. Efter samtalet med rådmannen
ringde han också åklagaren P och lämnade denne samma uppgifter.

Efter det inträffade hölls nytt sammanträde vid tingsrätten måndagen den
20 juli 1992.

Det avgörande för handlandet under fredagen den 17 juli 1992 har varit att
när tingsrätten skulle fatta beslut i försvararfrågan detta beslut skulle fattas
på helt riktiga uppgifter.
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A medger att han lämnat felaktiga uppgifter på grund av den panik som
grep honom.

Det viktiga är dock att A innan tingsrätten fattat sitt beslut ändrat sina
uppgifter och lämnat korrekta uppgifter vilka han vidhållit under förunder-
sökningen och förhandlingen i tingsrätten. N-orts tingsrätt har i den frikän-
nande domen också satt tilltro till A:s uppgifter.

Vid nämndens sammanträde den 15 juni 1994 har A inställt sig tillsam-
mans med sin försvarare advokat C och A har därvid bla vitsordat riktig-
heten av de uppgifter som lämnats i N-orts tingsrätts dom av den 10 septem-
ber 1993.

Nämnden gör följande bedömning.
Genom utredningen i ärendet har ej framkommit annat än att A vid samman-
träffande med Y uppmanat denne att ringa målsäganden Z och be att Z
berättar sanningen samt ”att han reser bort och tänker över sina uppgifter”.
Nämnden finner att A:s uppmaning till Y att kontakta Z varit synnerligen
olämplig. Vidare har A i skrift till tingsrätten av den 13 juli 1992 samt vid
sammanträde i tingsrätten den 16 juli 1992 medvetet lämnat oriktiga upp-
gifter. Genom vad som sålunda förekommit i ärendet har A allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning och förpliktar honom jämlikt
8 kap 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken att till advokatsam-
fundet utge straffavgift med femtontusen (15.000) kronor.

25. Advokaten A har upprättat fakturor med oriktigt
innehåll. Varning med högsta straffavgift eller uteslut-
ning? (Ärendet av JK fört vidare för HD:s prövning)

Advokatsamfundet har den 9 december 1992 mottagit en utredning utförd
av advokat U dagtecknad den 2 december 1992 avseende utbetalning av
provisioner mm från en konkursgäldenär, C Fastighets AB. Utredningen
återges nedan i valda delar.

”INLEDNING
Genom beslut den 5/61992 förordnade M-stads tingsrätt undertecknad, ad-
vokat U, till förvaltare såvitt avser att utreda och vidtaga eventuella åtgärder
med anledning av de provisioner, som konkursgäldenären utbetalat i sam-
band med förvärv och avyttring av fastigheter.

– – –

C Fastighets AB, fortsättningsvis kallat C, försattes i konkurs den 19/91991.
Bolaget var moderbolag i en koncern omfattande c:a 70 bolag, varav 17
aktiebolag, 2 handelsbolag och resterande kommanditbolag. Samtliga bolag,
utom ett tiotal, är numera försatta i konkurs.
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C:s verksamhet har varit köp och försäljning samt förvaltning av fast-
igheter. Bolaget startade sin verksamhet i mars 1988. Enligt kompanjonsavtal
den 10/2 1988 fördelade sig bolagets aktier enligt följande:

Förvaltnings AB G 18%
O HB 36%
H HB 18%
D HB 18%
S HB 10%

I styrelsen som sammanträdde första gången den 2/31988 ingick:
O, VD
H
D
S, vilka var initiativtagare till bildande av C
R, advokat på Y-ort, ordförande (utsedd av O)
W, representant för Förvaltnings AB G
L, suppleant, representant för Förvaltnings AB G

Styrelsen hade ovannämnda sammansättning fram till den 9/101990, dock
att L under våren 1990 ersattes av B.

Enligt aktieägarförteckning per 31/121988 fördelade sig aktierna i C enligt
följande:

Förvaltnings AB G 32%
O HB/Z Konsult HB 30%
H HB/H 15%
D HB/D 15%
S HB/Y Fastigh Förv KB 8%

Ovannämnda ägarförhållande bestod fram till den 9/10 1990, då Förvalt-
nings AB G blev ägare till samtliga aktier.

Enligt anställningsavtal den 16/21988 anställdes O som verkställande
direktör i C från den 29/21988. Enligt punkt 2 i avtalet gällde följande: ’Vid
utövandet av befattningen fastställes O:s behörighet, befogenhet och skyl-
dighet av gällande lag och författning. Därjämte skall O fullfölja styrelsens
beslut därest dessa icke strider mot lag.’ I övrigt innehåller avtalet inte några
bestämmelser om tjänstens utövande.

Inköp av fastigheter har netto efter försäljningar gjorts under 1988 för 536
milj kronor och under 1989 för 1.125 milj kronor. 1990 såldes netto för 161 milj
kronor. Enligt koncernbalansräkning per 31/121990 uppgick koncernens
fastighetsinnehav till 1.509 milj kronor.

Alla köp och försäljningar av fastigheter har föredragits i styrelsen.

PROVISIONER
Provisionsutbetalningarna har gjorts av C både vid köp och försäljningar av
fastigheter. Enligt bilaga . . . uppgår provisionsutbetalningarna vid köp av
fastigheter till 15.486.850 kronor och vid försäljningar av fastigheter till
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5.076.200 kronor. Merparten av provisionsutbetalningarna har skett till en
snäv grupp personer som O kände sedan tidigare. Närmare genomgång har
enligt nedan gjorts av följande provisionsutbetalningar:

1. Advokaten A/F AB 3.000.000:–

– – –

1. A, F AB, 3 milj kronor
A och dennes bolag F AB har av C mottagit 3 milj kronor (såsom arvode

100.000 kronor och såsom provisionsersättning 2.900.000 kronor) vid C:s
förvärv av fastigheten K. Fastigheten köptes av A-L AB för 81.000.000
kronor att tillträdas den 1/61988. Enligt styrelseprotokoll den 14/41988§
26 meddelar O att A-L vill sälja fastigheten för 85.000.000 kronor samt
beslutade styrelsen att bifalla investeringen.

Enligt M, fastighetschef för A-L, var det allmänt känt att fastigheten var till
salu. A-L hade utsänt anbudsunderlag till ett 20-tal tänkbara intressenter. A
biträdde C vid förhandlingarna med A-L. Enligt O berättade A för O att
fastigheten var till salu, men enligt A var det O som kontaktade honom med
begäran om biträde sedan O fått vetskap om att A-L skulle sälja fastigheten.

Ersättningen till A om 3 milj kronor har fakturerats och betalts enligt
följande:

a) BA:s Advokatbyrå AB faktura 1/6 1988
Arvode juridisk konsultation, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000:–
b) F AB faktura 1/61988
Provisionsersättn K, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000:–
c) F AB faktura 23/11 1988
Anvisn. provision
Å 19:180 m il, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000:–
d) F AB faktura 13/21989
Anvisn. provision
P Fastigheter AB, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000:–
e) F AB faktura 2/51989
Anvisn. provision Ä 20, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000:–
f) F AB faktura 2/51989
Anvisn provision Ö 23, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000:–

3.000.000:–

Enligt såväl O som A hänför sig ersättningen om 3 milj kronor till C: s förvärv
av K. Fakturorna under c-f ovan har sålunda upprättats för skens skull.
Enligt O har detta skett på önskemål av A medan A hävdar att det skett på
O:s begäran.

Enligt styrelseprotokoll 11/5 1989 § 131 har C förvärvat aktierna i skal-
bolaget A:s AB innehållande obeskattat eget kapital om 2.898.640 kronor och
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beskattat kapital om 65.721 kronor, tillsammans 2.964.361 kronor för en
köpeskilling om 2.239.700 kronor (innebärande 75% för obeskattat kapital
och 100% för beskattat).

O har tillsammans med A samt D och H ingått i styrelsen för bolaget DLF
AB, 556311-9436. Enligt uppgift har bolaget sysslat med jakt och viltvård.
Omsättning för 1989 uppgick till c:a 626.000 kronor. Bolaget registrerades
1987.

– – –

MISSTANKE OM BROTT
Som ovan framgår under punkt 1 A/F AB sidan . . . . har A såsom ställföreträ-
dare för och ägare av F AB upprättat fyra fakturor . . . . om tillhopa 1.500.000
kronor rörande anvisningsprovisioner för skens skull på sätt närmare an-
givits under ifrågakomna avsnitt. Alternativt skall han anses ha lämnat
osann uppgift i fakturorna om annat än egna angelägenheter. Åtgärderna,
som måste anses inneburit fara i bevishänseende, har skett i samråd med O.
På grund av det anförda föreligger skälig anledning till misstanke om osant
intygande enligt BrB 15:11

– – –

Förutsättningarna för en mäklares rätt till provision är i huvudsak följande.
1. Det skall föreligga ett mäklaruppdrag av en part.
2. Mäklaren skall ha anvisat uppdragsgivaren medkontrahent.
3. Avtal mellan uppdragsgivaren och den anvisade medkontrahenten skall –

som direkt eller indirekt följd av mäklarens verksamhet – ha kommit till
stånd.

Som framgår ovan av utredningen har vid vissa av affärerna anmärknings-
värt höga provisioner utbetalts och merparten av dem hänför sig till köp av
fastigheter. Bl a har A erhållit ’provision’ om 2.900.000 kronor avseende K,
vilket utgör 3,6% av köpeskillingen om 81 milj kronor. Vid försäljningar till
belopp av ifrågakomna storleksordning torde man ej tillämpa provisionssats
överstigande 1%. Härtill kommer att det enligt A var O som först kontaktade
honom om affären. Om detta är riktigt innebär det att rätt till provision över
huvudtaget ej förelåg, då det inte var A som anvisat medkontrahenten. A
skulle under sådana förhållanden erhållit 3 milj kronor i ersättning för att han
biträtt vid affären. Om så är fallet måste ifrågasättas om inte O genom avtalet
om ersättningen till A åsidosatt sina skyldigheter gentemot C på ett sådant
sätt som kan föranleda ansvar för trolöshet mot huvudman.

Med hänsyn till det ovan anförda och vad som i övrigt framkommit vid
utredningen, bla att utbetalningarna skett till en relativt snäv grupp av
personer och i vissa fall till stora belopp, kan finnas skäl att närmare utreda
omständigheterna kring if ragakomna provisionsutbetalningar.”

Advokatsamfundet har i skrivelse den 13 april 1993 förelagt A att yttra sig
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över det ovan nämnda. Han har ombetts att särskilt redogöra för/kommen-
tera följande punkter:
1. Ägareförhållandena i F AB
2. A:s relationer till O.
3. Storleken av de provisioner som utbetalats.
4. Anledning till att förmedlingsuppdragen avseende fastigheter inte hand-

lagts inom advokatbyrån.
5. Uppgiften i utredningen att A skulle ha tillstått att han upprättat vissa

fakturor för skens skull.
6. Uppgiften.att A – till en klient – skulle ha sålt aktierna i A:s Advokatbyrå.

A har den 26 april 1993 avgivit yttrande varvid han har hänfört sig till
punkterna i samfundets ovan återgivna skrivelse och han har därvid anfört
följande:
1. A 100%.
2. A har bistått O med affärsjuridisk rådgivning sedan början av 1980-talet i

mer eller mindre omfattning beroende på de olika anställningar O inne-
haft.

Under åren 1988–1990 ingick de i samma jaktlag tillsammans med större
delen av C:s styrelse samt advokaten N.
3. 2,9 miljoner kronor.
4. A ansåg att förmedlingsuppdraget låg utanför advokatbyråns normala

verksamhet och eftersom det var fråga om en mycket stor och viktig affär
för C med stora provisioner ville han till varje pris undvika att han på
något vis utnyttjat sin titel för att genomföra affären för C:s räkning.
Däremot har advokatbyrån fakturerat för vad A kallar direkt juridiskt
arbete såsom upprättande av avtalsutkast samt granskning av avtal. Den-
na fakturering uppgick till 100.000 kr.

5. A har definitivt inte upprättat några fakturor för skens skull. U kontakta-
de honom någon gång under hösten 1992 för en allmän diskussion kring
mellanhavanden mellan F AB och C Fastighets AB. Vid deras samtal
bekräftade A det skriftliga ostridiga innehållet i F AB:s fakturor samt att
arbetet med undantag av själva anvisningsprovisionen avsåg det enda
förmedlingsuppdrag han har haft för C:s räkning, nämligen förvärvet av
A-L:s kontorsfastighet i Z-ort, K.

Härefter har U presenterat en ytterst ensidig och osaklig utredning och
genom att helt bortse från A:s synpunkter har slutsatsen dragits att A gjort
sig skyldig till osant intygande. Denna olyckliga utredning har nu lett till att
han idag står åtalad för osant intygande och bokföringsbrott i sin egenskap
av ställföreträdare för F AB.

A erhöll under våren 1988 ett mäklaruppdrag av C Fastighets AB inne-
bärande att F AB erhöll 3 miljoner kronor i provision förutsatt att utbe-
talningen uppdelades på två år i enlighet med C:s direktiv och dels att A var
bolaget behjälplig med förädling av fastigheten tills sista utbetalningen verk-
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ställts. Förutsättningen för provisionen var att han underskred den angiv-
na limiten 90 miljoner kronor. Fastigheten förvärvades för 81 miljoner kro-
nor.

Sedan muntligt avtal träffats med A-L om förvärvet ombads A att utföra
vissa juridiska tjänster såsom upprättande av avtalsutkast mm och de gjorde
då den uppgörelsen att 100.000 kronor av provisionsbeloppet skulle utgöra
ersättning för juridiskt arbete att faktureras via advokatbyrån.

Provisionsbeloppet samt sättet att fakturera har godkänts i C:s styrelse och
bekräftats till A av flera av C:s styrelsemedlemmar som A träffade, bla under
olika jaktövningar. Allting har redovisats helt öppet och för A har det stått
helt klart att C har haft fullständiga möjligheter via sin koncernbidragsrätt att
fördela kostnader inom koncernen. Innan fakturorna skickades har A via
deras ekonomiavdelning förvissat sig om att det varit korrekt att debitera
provision å de fastighetsaffärer som angavs i respektive faktura. Förvisso har
A inte utfört det arbete som angavs på vissa av fakturorna men förhållandet
har varit helt klart för C:s styrelse och övriga inblandade.
6. Det enda juridiska uppdrag A innehaft för C var det juridiska arbete som

utfördes i samband med förvärvet av K. Detta arbete slutfördes och slut-
fakturerades under perioden maj–juni 1988. Några andra juridiska upp-
drag har A icke innehaft för C:s Fastighets AB:s räkning. När A sålde
aktierna i advokatbyrån till C Fastighets AB; uppfattade han definitivt inte
C som en klient till advokatbyrån. Affären sköttes dessutom helt och
hållet av C:s styrelsemedlem advokaten R som upprättade alla handlingar
och svarade för registreringar mm. För att det hela skulle gå korrekt
tillväga har A icke förhandlat med någon annan än advokat R i denna
delen.

Det skulle härjämte antecknas att disciplinnämnden tagit del av M-stad
tingsrätts dom den 17 mars 1994, vari åtal i förevarande sak mot A för osant
intygande och bokföringsbrott ogillats. Åklagaren har enligt inhämtad upp-
gift inte överklagat domen.

A har vitsordat att de faktiska uppgifter som redovisas i tingsrättens dom
är riktiga såvitt angår honom. A har inställt sig personligen vid disciplin-
nämndens sammanträde den 23 mars 1994 och har sammanfattningsvis an-
fört bla följande.

A ansåg det vara helt klart att han skulle handlägga förmedlingen av
fastigheterna till C AB utanför advokatverksamheten. Uppdraget var rent
prestationsrelaterat och avvek helt från den ordinarie advokatverksamheten.
Om fastigheten inte förmedlades till bolaget fick han inte någon betalning för
uppdraget. I ett senare led fick A betalt endast under förutsättning att för-
ädlingen av fastigheten gav ett lyckat resultat. A förde aldrig någon tidsredo-
visning och han tillämpade inte de principer som gäller för advokats arvo-
desdebitering.

A utställde fyra fakturor för F AB rörande mäklarprovision till C AB om
sammanlagt 1.500.000 kronor för förmedling och försäljning av fastigheter.
Han medverkade aldrig vid dessa förmedlingar och fakturorna är följakt-
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ligen oriktiga. A brydde sig aldrig om ändamålet med faktureringen som
tillkom efter önskemål från VD för C AB.

Nämnden gör följande bedömning.
Nämnden finner att det mäklaruppdrag som A erhållit från C AB beträffande
fastigheten K i Z-ort liksom det efterföljande uppdraget att anskaffa hyres-
gäster till fastigheten varit uppdrag i advokatverksamheten.

A har vidgått att han genom F AB åren 1988 och 1989 utställt fyra fakturor i
vilka angivits fel objekt för den avtalade provisionen.

Genom att upprätta fakturor med oriktigt innehåll har A allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

I ärendet har å andra sidan ej framkommit annat än vad A uppgivit,
nämligen att fakturorna avfattats efter anvisning från C:s verkställande di-
rektör eller ekonomichef och att C:s styrelse i dess helhet varit införstådd
med innehållet i fakturorna och godkänt detta.

Nämnden finner att omständigheterna är sådana att påföljden kan stanna
vid varning i förening med högsta straffavgift.

På grund av vad som förevarit tilldelar således nämnden A varning jäm-
likt 8 kap 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken och förpliktar ho-
nom att till advokatsamfundet utge straffavgift med femtontusen (15.000)
kronor.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

Tre ledamöter är skiljaktiga och anför:
Enligt vår mening är A:s förevarande handlande att hänföra till advokatverk-
samhet. Vi gör följande bedömning.

A har för sitt bolag F AB utställt fyra fakturor avseende mäklarprovision
till C AB om tillhopa 1.500.000 kronor för förmedling respektive försäljning
av ett antal fastigheter och ett fastighetsbolag.

A har vidgått att han inte medverkat vid dessa transaktioner och att faktu-
rorna således är oriktiga. Han har härtill upplyst att han inte intresserat sig
för syftet med faktureringen, som tillkommit på begäran av VD för C AB.

Vi finner att A genom utställandet av de oriktiga fakturorna förfarit ored-
ligt. Omständigheterna därvidlag är försvårande då det rör sig om betydan-
de belopp och A inte kunnat lämna någon nöjaktig förklaring till fakturering-
en.

A har utanför sin advokatverksamhet handlagt förevarande fastighetsför-
medling. Detta har varit ägnat att undandraga honom samfundets disci-
plinära tillsyn och arvodesprövning. Vi finner även detta förhållande utgöra
en försvårande omständighet.

På grund av det anförda skall A uteslutas ur advokatsamfundet.
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31. Advokats medverkan vid återskaffande av stöldgods
B och C tog en dag omkring den 20 maj 1991 kontakt med advokaten A. De
meddelade att de skulle kunna tillhandahålla uppgifter om datorstölder på
olika företag samt namn på tjuvar och hälare. De önskade biträde av A för att
försöka med försäkringsbolag träffa avtal om att de skulle erhålla ersättning
för detta material.

A åtog sig uppdraget.
A:s verksamhet i denna angelägenhet resulterade i ett den 25 september

1991 mellan honom samt Z AB såsom företrädare för försäkringsbolagen
träffat avtal av innebörd att ”X”, förband sig att till Z lämna uppgift om
gärningsman och hälare i samband med den senaste tidens datastölder i
Västsverige samt upplysningar, som kunde leda till att en del av det stulna
godset återfanns, att Z under förutsättning att utpekade personer kunde
fällas för respektive brott skulle till ”X” betala 110.000 kr, att Z även skulle till
”X” betala 10 % av saluvärdet av återanskaffat gods, att betalningsskyldighet
inte skulle åvila Z, om det skulle visa sig att ”X” själv aktivt deltagit i
ursprungsbrotten, samt att ”X” skulle svara för A:s arvode.

Samma dag träffades mellan B och A ett avtal om att A av beloppet om
110.000 kr skulle behålla 25.000 kr samt att, om avtalet mellan A och
Larmtjänst skulle medföra att B erhöll ytterligare ersättning, A skulle av B
”erhålla ytterligare ersättning i stigande grad med hänsyn till inkommande
belopp”.

B befanns sedermera vara misstänkt för grov stöld alternativt häleri i
samband med de aktuella brotten.

De av B till Z lämnade uppgifterna synes ha lett till att den sk dataligan
sprängts.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 27 januari
1994, har X hävdat att det av vad B uppgivit vid polisförhör med honom den
28 och den 30 oktober 1991 framgår att ”A medvetet agerat som bulvan för
gärningsmännen” samt att han ”genom att biträda dem vid förhandlingar
och försök att sälja tillbaka stulna artiklar till de bestulnas försäkringsbolag
och mot avtal om att dela intäkterna med gärningsmännen ––– uppträtt som
hälare”.

A har i yttranden av den 17 februari, den 14 mars och den 7 april 1994
tillbakavisat X:s påståenden samt anfört i huvudsak följande.

Vid sitt besök hos A i maj 1991 förnekade B och C att de var gärningsmän
eller hälare. A förklarade för dem att han omgående skulle avsäga sig upp-
draget att biträda dem, om det visade sig att de var gärningsmän eller hälare.

Den 29 maj 1991 skedde på A:s kontor ett sammanträffande mellan Z:s
verkställande direktör K samt B och C, vilka sistnämnda därvid förteg sina
namn. K framhöll att Z önskade närmare uppgifter samt bevis om värdet av
den information som kunde lämnas. Han förklarade att Z möjligen skulle
kunna betala ersättning efter viss procentdel av värdet av återanskaffat gods,
att en förutsättning för att informatörerna skulle erhålla ersättning var att
gärningsmännen kunde bli fällda samt att någon ersättning inte skulle utgå
om uppgiftslämnarna själva deltagit i ursprungsbrotten.
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Vid något senare sammanträffande mellan K samt B och C överlämnade
de en förteckning över stulet gods och gärningsmän.

I början av september 1991 blev A uppringd av K, som läste upp ett av
honom upprättat avtalsförslag, vilket A godtog. Det undertecknades av ho-
nom någon dag omkring den 10 september 1991 och av K den 25 samma
månad.

Skälet till att det i avtalet talas endast om ”X” var att en av uppdrags-
givarna troligen redan i augusti 1991 hade återtagit sin önskan att kontakta Z.

Avtalet av den 25 september 1991 mellan B och A har avfattats av A.
B har varken från Z eller från A fått något belopp. En förutsättning för att

ersättning skulle utgå hade ju varit att B inte var vare sig gärningsman eller
hälare. A har inte heller fått något belopp från B.

A har hos K efterhört om Z vore berett att lämna A någon ersättning för
dennes medverkan till att dataligan sprängts men detta har K avböjt.

Från X har inkommit påminnelseskrifter den 8 och den 30 mars 1994.
Vid telefonsamtal den 29 augusti 1994 med företrädare för samfundets

kansli har A uppgivit att han tror att det var på B:s initiativ som man
upprättade det handskrivna avtalet av den 25 september 1991.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A personligen med Z AB ingått ett avtal
som innebar synnerliga risker inte bara för att han skulle bli mellanman i en
verksamhet som redan i avtalet förutsågs kunna vara tvivelaktig utan även
för konflikter av olika slag med uppdragsgivarna. A har därtill i ett an-
slutande avtal med uppdragsgivarna skaffat sig ett direkt ekonomiskt in-
tresse i utfallet av affären.

Nämnden finner att A:s engagemang i ärendet allmänt sett varit olämpligt
och genom uppläggningen, särskilt i fråga om arvode, inneburit att hans
obundenhet kunde ifrågasättas.

Genom vad som således förevarit har A allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

32. Advokaten A, ledamot tillika styrelseordförande i
bolagsstyrelse, har vägrat att skriftligen bekräfta
mottagandet av betalningsanmaning mot bolaget enligt
konkurslagen. Förfarandet har i disciplinnämnden
föranlett ett uttalande.

Advokatsamfundets styrelse meddelade den 4 februari 1994 beslut i ett disci-
plinärende mot advokaten A anhängiggjort av X Bank, Stockholm. Styrelsen
fann att det som förekommit i ärendet inte skulle föranleda någon åtgärd.

Beslutet återges nedan i sin helhet.
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”X Bank var kreditgivare till Fastighets AB Z med säte i Y:stad. A var
ledamot och tillika ordförande i bolagets styrelse under tiden den 31 mars–
den 22 april 1993. Han hade också rätt att företräda bolaget enligt en sk
generalfullmakt, utfärdad den 30 mars 1993. Efter ansökan av banken för-
sattes bolaget i konkurs genom beslut av Y:stad tingsrätt den 26 maj 1993.

Banken har i anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 16 juli 1993,
riktat anmärkningar mot A för att denne vägrat att för bolagets räkning
bekräfta mottagandet av betalningsanmaning enligt 2 kap 9§ konkurslagen
och även i övrigt på olika sätt försvårat delgivning med bolaget. Banken har
vidare anfört i huvudsak följande.

I april 1993 tog A – under uppgift att han var styrelseordförande i bolaget –
kontakt med banken och begärde ett sammanträde mellan bolagets styrelse
och företrädare för banken. Sammanträdet kom till stånd den 22 april 1993,
varvid bolaget företräddes av – förutom A de övriga två styrelseledamöterna
samt bolagets revisor. Vid sammanträdet överlämnades från banken be-
talningsanmaningen till bolaget. A och även övriga styrelseledamöter vägra-
de att skriftligen bekräfta mottagandet. A hänvisade därvid till att han inte
uppträdde i sin egenskap av styrelseordförande utan endast som ombud för
en C, vilken i sin tur representerade ägaren till bolaget. Drygt en timme efter
sammanträdet fick banken per telefax ett meddelande från A och övriga
styrelseledamöter om att de avgått, vilket innebar att bolaget stod utan
styrelse. Även bolagets revisor avgick några dagar senare. Betalningsan-
maningen översändes den 22 april också per post med mottagningsbevis till
A under Advokatbyrån A AB:s adress. Försändelsen kvitterades först den 17
maj 1993.

I brev av den 5 maj 1993 meddelade A banken att han hade uppdrag att
företräda bolaget, dock att hans fullmakt inte medförde behörighet att mot-
taga delgivning av handling.

Bolaget saknade således såväl styrelse som annat ombud med rätt att
mottaga den av banken till Y:stad tingsrätt ingivna konkursansökningen
samt kallelse till förhandling. Genom partsdelgivning lyckades banken efter
ett mycket kostsamt förfarande delgiva en av bolagets ägare – ett holländskt
företag – konkursansökningen och kallelsen.

Den 11 juni 1993 överklagade bolaget konkursbeslutet på den grunden att
delgivningen av konkursansökningen inte skett lagenligt, varvid A upp-
trädde som ombud med åberopande av generalfullmakten av den 30 mars
1993. Av denna fullmakt framgick inte att den var begränsad i något hänseen-
de och alltså inte heller vad angick mottagande av handlingar för delgivning
av bolaget. Hovrätten avvisade besvärstalan med hänvisning till att det inte
var visat att den som utställt generalfullmakten, nämligen J som fram till den
31 mars 1993 varit styrelseledamot och verkställande direktör i bolaget, ägde
företräda bolaget.

A har i yttrande den 24 augusti 1993 anfört bla följande.
Ändamålet med sammanträdet den 22 april var att diskutera möjligheter-

na till en finansiell rekonstruktion av bolaget.
Påstående att han skulle ha vägrat att ”underteckna” betalningsanma-
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ningen under åberopande av bristande behörighet var felaktigt. Skälet till
hans vägran var att han först önskade diskutera saken med sin uppdrags-
givare, som var C. Efter sammanträdet med banken ombads han av C att
avgå ur styrelsen varvid samtidigt generalfullmakten inskränktes såvitt an-
gick mottagande av delgivning av stämning eller därmed jämförlig hand-
ling.

A har åberopat intyg från bla bolagets övriga företrädare vid samman-
trädet den 22 april, vari dessa bekräftat A:s uppgifter om vad som före-
kommit vid överlämnandet av betalningsanmaningen.

Banken har i påminnelseskrift den 1 september 1993 vidhållit sin upp-
fattning att A när betalningsanmaningen överlämnades uppgivit att han
endast agerade som ombud för ägarrepresentanten C. Banken har vidare bla
framhållit att existensen av generalfullmakten, som banken inte kände till
vid tiden för sammanträdet, innebar att A:s agerande var än mer besynner-
ligt.

Styrelsen gör följande bedömning.
Det som har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.
Justitiekanslern (JK) har i skrivelse till disciplinnämnden, som inkom den

29 april 1994 påkallat disciplinär åtgärd mot A. JK:s skrivelse återges nedan i
valda delar.

”Efter att ha tagit del av handlingarna i samfundets akt finner Justitiekans-
lern att omständigheterna kring bankens delgivningsförsök med advokaten
som företrädare för bolaget synes vara sådana att en prövning av ärendet i
disciplinnämnden är påkallad.

Med hänvisning till §42 i stadgarna för Sveriges advokatsamfund får
justitiekanslern därför hemställa om en sådan prövning.”

A har i yttrande av den 12 september 1994 anfört att han inte har något
ytterligare att anföra i saken utöver vad som framgår av hans yttrande till
samfundet av den 24 augusti 1993.

JK har i påminnelseskrift som inkom den 22 september 1994 anfört att han
inte har något att tillägga i sak.

Nämnden gör följande bedömning.
A borde inte ha vägrat att i skrift bekräfta mottagandet av betalningsan-
maningen. Nämnden låter vid detta uttalande bero.

2. A har tilldelats erinran för att han som advokat och
notarius publicus utfärdat intyg som grundats på
otillräckligt underlag.

På dåvarande L-Advokatbyråns brevpapper har advokaten A utfärdat föl-
jande intyg:

TO WHOM IT MAY CONCERN
AFFIDAVIT:Re: Z & Y Inv. Corp Inc/P Inc, Ongoing Transaction.
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I, the undersigned, A, Attorney at Law and Notarius Publicus of the law firm
L-Advokatbyrå in the city of F, Sweden, hereby certify and confirm the following
facts:

It has been verified and confirmed to me, on several occasions, through docu-
mentation shown to me, that G Ltd – Mr. R and Mr. Q, are capable of providing
various collateral documents, such as Prime Bank Notes, Letters of Credit, etc.
These documents are either provided directly through G Ltd’s own banking
contacts, or via separate account holders.

I know that GLtd has been and is involved with collateral based transactions
worldwide.

This affidavit is registered at the law firm of L-Advokatbyrå and Notarius
Publicus’ office in the city of F, Sweden.

F-city the 10th of May 1991
A.

B har i anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 29 april 1994, riktat
anmärkning mot A – såsom anmälningen får förstås för att denne dels ut-
färdat intyget utan att kontrollera att däri lämnade uppgifter var riktiga, dels
inte sparat den dokumentation som legat till grund för intyget.

B har vidare uppgivit bla att han med A:s intyg som stöd vågat satsa
475.000 kr på köp av Prime Bank Notes, att det i efterhand visat sig att G Ltd
inte genomfört liknande transaktioner och att hela deras koncept var ett
falsarium, att de insatta pengarna försvunnit från kontot samt att R hade
lämnat Sverige och inte kunde nås.

A har i yttrande den 5 juli 1994 anfört i huvudsak följande.
Han hade sedan mer än 25 år fungerat som biträdande notarius publicus i

F. I den egenskapen kontaktades han under slutet av 1980-talet av en affärs-
man på trakten, vilken sysslade med utländska lånetransaktioner, växlings-
affärer och liknande. En samarbetspartner till denne affärsman var den i
ärendet omnämnde R. Vid ett flertal tillfällen verkställde han i sin egenskap
av notarius publicus bestyrkanden av handlingar för dennes räkning.

Den handling som presenterades i maj 1991 var något utöver sedvanliga
bestyrkanden, varför han krävde dokumentation. Därefter uppvisades för
honom ett flertal handlingar, såvitt han kunde erinra sig, Letters of Credit
och handlingar eller brev från banker. I anslutning till detta ringde han för
kontrollens skull till en bank i London och en bank i Hamburg. Därvid
bekräftades affärskontakter med R och den tidigare angivne affärsmannen.
Efter detta ansåg han sig ha erforderligt underlag för att kunna formulera det
ifrågavarande intyget.

Anmärkningen syntes bestå i att han inte sparat de dokument som legat till
grund för intyget. Varken han eller hans kollegor inom detta gebit kopierade
och sparade de handlingar som uppvisades i samband med bestyrkanden.
Slutligen ville han framhålla att han utfärdat handlingen i egenskap av
notarius publicus och icke i egenskap av advokat. Anmärkningen borde
därför i stället riktas till länsstyrelsen, som förordnat honom.

B har i påminnelseskrift den 16 augusti 1994 anfört bla följande.
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R:s dokument fanns tillgängliga vid åklagarmyndigheten i Stockholm.
Samtliga dessa dokument var förfalskningar. De banker som angavs i doku-
menten hade ingen som helst vetskap om R:s affärer. Anmärkningen bestod i
att A hade använt sin titel som advokat och dessutom som biträdande notari-
us publicus när han hade bestyrkt att falska dokument var tillförlitliga. A
borde inte kunna friskrivas från ansvar som advokat på grund av egen-
skapen av biträdande notarius publicus.

Nämnden gör följande bedömning.
A, som i egenskap av advokat och notarius publicus utfärdat det aktuella
intyget, har inte förmått visa att han haft tillräckligt underlag för de i intyget
lämnade uppgifterna om G Ltd, R och Q. Genom vad som förevarit har A
åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

16. Advokaten A har i sin verksamhet undandragit sig
delgivning av betalningsanmaning. Erinran tilldelad.

Delgivningstjänst KB har genom X i skrift, som inkom till Advokatsam-
fundet den 13 februari 1996, riktat anmärkningar mot advokaten A för att
denne undanhållit sig delgivning av betalningsanmaning enligt 2kap 9§
konkurslagen. Delgivningstjänst KB (nedan kallat D) har därvid anfört bla
följande.

D har i egenskap av ombud för Q Reklam AB fått i uppdrag att delge A
med uppgiven firma Advokatfirman A en betalningsanmaning enligt 2kap
9§ konkurslagen. A har sökts på sin folkbokföringsadress, men är avflyttad
därifrån. Delgivningsförsök har därför gjorts på den nya verksamhetsadres-
sen på Birger Jarlsgatan, Stockholm. Ett flertal försök har gjorts. Vid ett av
delgivningsförsöken har A låst in sig på sitt tjänsterum och vägrat att komma
ut för att kvittera delgivningshandlingarna. D har därför nödgats kungörel-
sedelge A enligt beslut av den 29 januari 1996 från Länsstyrelsen i Stock-
holms län.

Det antecknas att Länsstyrelsen i Stockholms län i sitt beslut av den 29
januari 1996 uttalat bla följande.

På grund av innehållet i 2kap. 9§ konkurslagen och 22§ delgivningslagen
(1970:428) skall sistnämnda lag i tillämpliga delar gälla beträffande den
delgivning varom nu är fråga.

Länsstyrelsen finner att A undanhåller sig delgivning och att hans nuva-
rande adress inte är känd. På grund härav beslutar Länsstyrelsen med stöd
av 15§ delgivningslagen jämförd med 22§ samma lag att delgivning skall ske
genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. – Delgivningen skall ske på
sökandens bekostnad.

A har i skriftligt yttrande, som inkom till Advokatsamfundet den 1 april
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1996, anfört följande. Det förhåller sig inte så att han håller sig tillgänglig för
besök utan föranmälan, blott för att någon anser sig ha intresse av att träffa
honom. Det går bra att skriva brev.

Tydligen har någon, som sökt komma i kontakt med honom, i själva verket
varit företrädare för ett kommanditbolag som uppträder under firma D
Delgivningstjänst, och som – utan att för företaget verksamma är stämnings-
män enligt 23§ delgivningslagen – åtar sig att söka åstadkomma delgiv-
ningar. Att vederbörande inte fått till stånd kontakt med honom vore an-
märkningsvärt endast om advokater – som inte tillika är notarius publicus –
skulle vara skyldiga att sammanträffa med var och en som tycks vilja söka
kontakt.

D har i skrift av den 11 april 1996 anfört bla följande.
Vid ett tillfälle meddelade receptionisten vid telefonkontakt att A skulle

vara på kontoret vid tre-tiden. Delgivningsmannen åkte därvid till kontoret.
Receptionisten gick till A:s rum och återkom med beskedet att A skulle
komma ut och möta delgivningsmannen. A kom inte ut till receptionen och
receptionisten frågade delgivningsmannen vad saken gällde och sade till A
igen. Denne stängde då in sig på sitt tjänsterum och låste dörren.

Delgivningsmannen aviserade även A på verksamhetsadressen minst tre
gånger samt aviserade även receptionisten, utan att A försökte medverka till
att delgivning kom till stånd.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A i sin advokatrörelse undandragit sig
delgivning av betalningsanmaning. Härigenom har han åsidosatt sina plik-
ter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

21. Advokaten A har genom grov oaktsamhet främjat
straffbelagd gärning. Varning i förening med högsta
straffavgift ålagd.

Advokaten A m fl personer åtalades vid Stockholms tingsrätt för sk ekono-
misk brottslighet. För A:s vidkommande avsåg åtalet sådan straffbar råd-
givningsverksamhet som avses i 2§ lagen (1985:354) om förbud mot yrkes-
mässig rådgivning i vissa fall, mm.

Stockholms tingsrätt ogillade i dom den 30 september 1992, åtalet mot A.
Sedan åklagaren överklagat tingsrättens dom, dömde Svea hovrätt i dom
den 29 april 1993 A för vårdslös rådgivning i tre fall enligt nämnda lag till
dagsböter 100 å 550 kr.

I påföljdsfrågan uttalade hovrätten, såvitt avser A, att påföljden för honom
borde kunna stanna vid ett kraftigt bötesstraff. Vid straffmätningen beaktade
hovrätten att en fällande dom kunde medföra hinder i A:s yrkesutövning.

Sedan bla A överklagat hovrättens dom meddelade Högsta domstolen
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den 14 februari 1994 prövningstillstånd beträffande frågan huruvida de för-
faranden som åklagaren lagt A och annan till last och för vilka de fällts till
ansvar av hovrätten objektivt sett var att hänföra till sådan straffbar råd-
givningsverksamhet som avsågs i 2§ i lagen (1985:354) om förbud mot yrkes-
mässig rådgivningsverksamhet i vissa fall, mm.

Högsta domstolen meddelade därefter, och efter det att Advokatsam-
fundet avgivit yttrande, dom den 26 september 1995 av vilken framgår att
domstolen fann att de förfaranden som åklagaren lagt A till last och för vilka
han fällts till ansvar av hovrätten objektivt sett var att hänföra till sådan
straffbar rådgivningsverksamhet som avses i 2§ lagen (1985:354) om förbud
mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, mm. Högsta domstolen fann ej skäl
att meddela prövningstillstånd beträffande målet i övrigt och fastställde
därför hovrättens dom.

Samfundet har med anledning av vad som ovan anförts tillskrivit A den 28
november 1995.

A har i yttrande den 12 december 1995 anfört bla följande.
Han kan omöjligtvis inse att rådgivarlagen är tillämplig på hans roll som

chef för den ansvarige jurist som i det aktuella fallet haft kundkontakten. A
kan vidare inte inse att hans fel, dvs att ej beordra sin biträdande jurist att
avbryta arbetet för klienten, skulle kunna klassas som rådgivning. Bristen på
agerande har inte drabbat klient till advokatbyrån. A:s felaktiga agerande
inträffade i december 1987, dvs för 8 år sedan. Samfundet har sedan somma-
ren 1988 haft full kännedom om A:s ärende och har därför tidigare kunnat
vidtaga disciplinära åtgärder mot honom.

Det som lagts A till last är en passiv oaktsamhet. Åklagaren har tydligt
angivit att någon avsikt eller vårdslöshet att främja brottslig gärning inte kan
läggas A till last och inte heller någon oredlighet mot borgenär.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A av grov oaktsamhet främjat straffbe-
lagd gärning. Härigenom har A på ett synnerligen allvarligt sätt åsidosatt
sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning och förpliktar honom jämlikt
8kap 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken att till Advokatsam-
fundet utge straffavgift med femtontusen (15.000) kronor.

24. Otillbörlig påtryckning genom hot om polisanmälan.
Varning tilldelad.

B har varit samboende med C. Sedan de separerat sommaren 1995 har A som
ombud för C den 1 augusti 1995 avlåtit ett brev till B vari han anfört bla: ”1.
Sedan kräver du C på 1.000 kr för en telefonräkning. Jag har sagt åt henne att
inte betala. Till gemensamma kostnader skall båda bidraga – efter förmåga.
Om du har betalningsförmåga och C saknar sådan blir det du som får stå för
merparten av kostnaderna. 2. Slutligen har vi frågan om misshandeln. Även
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om du skulle förneka detta, finns det vittnen som sett skadan och för övrigt
räcker det med C:s uppgifter inför domstol för att du skall dömas till fängel-
se. Du kanske ser detta tal om polisanmälan som utpressning, men du bör
också förstå att C inte ser någon anledning att vara hygglig mot dej om inte
du är hygglig mot henne.”

B har i skrift, som kom in till samfundet den 14 augusti 1995, anmärkt mot
A att denne i brevet genom citerade passusar brutit mot reglerna i 37 och
41§§ VRGA samt anfört bla: Han anser att formuleringen av sista meningen i
passusen 2 utgör en otillbörlig påtryckning på honom i syfte att främja
klientens sak. A har vidare sökt vilseleda B om faktiska förhållanden eller
innehållet i rättsregler genom att utan reservation oriktigt uttala dels i passu-
sen 1 att sambor skall bidra till gemensamma kostnader efter vars och ens
förmåga dels i passusen 2 att B, som förnekar varje misshandel, skulle dömas
till fängelse enbart på C:s uppgifter inför domstol.

A har i yttrande, som kom in till samfundet den 20 september 1995, anfört
bla: Hans besked till B angående C:s bidrag till en telefonräkning innebär
inga vilseledande uppgifter eller felaktig information om lagregler. Det är
som framgår av brevet endast ett konstaterande av ett praktiskt och faktiskt
förhållande, saknar en part betalningsförmåga får den andra betala. Han
hade därvid självklart anledning att utgå från att de till honom lämnade
uppgifterna var riktiga. Vad beträffar frågan om eventuell misshandel fick
han en utförlig berättelse av C. Utifrån denna och uppgifterna om vittnen
framstod det som helt uppenbart att skuldfrågan inte vidlåddes av någon
tveksamhet. A:s påstående om fängelsestraff för en hustrumisshandel med
skador har fullständig förankring i rättspraxis. Av sista meningen i passusen
2 skall självfallet utläsas att A inte försöker med någon utpressning eller
någon otillbörlig påtryckning. Hans råd till C var att hon inte skulle göra
någon polisanmälan utan att de med hjälp av hans brev skulle försöka ordna
allt på ett praktiskt sätt. Avsikten torde helt klart framgå av brevet; om B ger
med sig beträffande telefonräkningen så är allting utagerat. En stor del av en
advokats argumentation kan lätt uppfattas av en motpart som påtryckning –
kanske så även här – men den är definitivt inte otillbörlig. Någon anmälan till
polis har inte gjorts och inte heller har Hot därom framförts. A har i brevet
inte påstått att han skall anmäla B för misshandel och hans formulering kan
inte rimligen uppfattas som något hot. Den är och skall inte uppfattas som
annat än vädjan till parterna att komma sams om några hundra kronor. Han
har med sitt agerande avrått från eller skjutit på framtiden en polisanmälan,
allt för att förlikningsvis förmå parterna till besinning och uppgörelse.

B har kommit in med påminnelser.

Nämnden gör följande bedömning.
A har i brevet av den 1 augusti 1995 genom otillbörlig påtryckning sökt
främja sin klients sak. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.
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26. Mottagande av medel från brottmålsklient för förvaring i
annan persons namn har inte ansetts förenligt med god
advokatsed.

Justitiekanslern har den 25 augusti 1995 tillställt Advokatsamfundet hand-
lingar av vilka framgår bla följande.

Advokaten A förordnades den 3 mars 1994 av Stockholms tingsrätt till
offentlig försvarare för B, som då delgivits misstankar om bokföringsbrott.
Den 21 december 1994 delgavs B även misstankar om skattebrott och oredlig-
het mot borgenärer.

Den 5 oktober 1994 satte B på Advokatfirman Z:s checkkonto in 700.000 kr.
På begäran av B utbetalade A till honom den 14 november 1994 350.000 kr

samt den 9 januari 1995 350.000 kr i kapital och ca 6.300 kr i ränta.
I anledning av vad sålunda förekommit har Advokatsamfundets styrelse

den 29 augusti 1995 beslutat att utan anmälan upptaga ett disciplinärende
mot A.

A har i ett yttrande av den 4 september 1995 anfört i huvudsak följande.
B hade den 5 oktober 1994 meddelat A att han just sålt en restaurangrörel-

se, att det uppstått tvist om överlåtelsen, att han och familjen skulle resa
utomlands samt att han på grund av tvisten önskade deponera 700.000 kr,
som härrörde från restaurangförsäljningen hos advokatfirman i sin sambo
H:s namn. Han uppgav vidare att han hade ett nytt restaurangförvärv på
gång och för detta ändamål önskade ha medel tillgängliga till handpenning.

B satte samma dag in angivna belopp på advokatfirmans checkräkning.
Påföljande dag föranstaltade A om att beloppet överfördes till ett särskilt
klientmedelskonto för H.

I början av november 1994 begärde B att få ut 350.000 kr. Enligt en av H för
B utfärdad fullmakt utbetalade A den 14 november 1994 detta belopp till B.
Den 9 januari 1995 utbetalade A till B 350.000 kr jämte ca 6.300 kr i ränta.

De aktuella transaktionerna har inte stått i strid med 22§ i vägledande
regler om god advokatsed.

A har den 3 maj 1996 inkommit med kompletterande yttrande och han har
därvid anfört bla följande.

H registrerades som klient hos advokatbyrån den 6 oktober 1994. Ärendet
innefattade den nu ifrågasatta depositionen av klientmedel. När B den 5
oktober 1994 kontaktade A lämnade aldrig B någon förklaring till varför
depositionen skulle ske i H:s namn. B nämnde att H hade en större fordran
mot något av de två aktiebolag som sålde restaurangrörelsen och att beloppet
700.000 kr, som A mottog, helt eller delvis svarade mot hennes fordran. A
uppfattade det som att det var fråga om H:s pengar. Mot bakgrund härav
saknade han skäl att ifrågasätta att depositionen skulle ske i hennes namn.

Nämnden gör följande bedömning.
A hade, i sin egenskap av offentlig försvarare och med hänsyn till att han
visste att B var misstänkt för ekonomisk brottslighet, bort avböja att motta
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klientmedel för förvaring i annans namn. Genom att ändå göra detta har han
åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

27. Redigerat TV-reportage har inte ansetts utgöra
tillräckligt säker grund för klander.

I anledning av att det den 17 januari 1996 i Sveriges Television sändes ett
program, som gav intryck av att B på advokaten A:s advokatbyrå sysslade
med att lämna allmänheten råd om hur skattepliktiga medel skulle kunna
skattefritt utföras ur landet, har Advokatsamfundets generalsekreterare den
22 januari 1996 tillskrivit A. Skrivelsen återges nedan i sin helhet.

”B:s skatterådgivning
För ordningens skull bekräftar jag vårt telefonsamtal i fredags, innebärande
att Du som principal för B skall inkomma med yttrande i anledning av den
skatterådgivning som B synes ägna sig åt, att döma av TV-programmet
Striptease från den 17 januari 1996.

Av yttrandet bör särskilt framgå:
1. Om Du står bakom den rådgivning B lämnat.
2. Dina relationer till den i TV-programmet förekommande firman U-juris-

ten.
3. I vad mån någon ersättning utgår eller har utgått från U-juristen till Dig

eller Din byrå eller någon anställd på Din byrå.
4. Sedan när kontakter funnits med U-juristen.

Ditt yttrande emotses vara Advokatsamfundet tillhanda senast den 26 janua-
ri 1996. Ärendet kommer här att handläggas som fråga om disciplinärt in-
gripande.”

A har i ett yttrande av den 26 januari 1996 anfört i huvudsak följande.
Han hade känt B sedan 1985 då de bägge arbetade på Z Advokatbyrå.

Därefter arbetade de tillsammans på G Advokatbyrå under åren 1987–1991.
Sedan dess hade de samarbetat i olika affärsjuridiska angelägenheter varvid
han lärt känna B som en kompetent och duktig jurist uppskattad av både
svenska och utländska klienter. Han hade haft behov av B:s tjänster och
specialkompetens inom områdena svensk och internationell skattejuridik
och svensk bolags och skatterätt.

U-juristen är en av ca 25 medlemmar i ett internationellt nätverk. Relatio-
nen mellan A:s Advokatbyrå och U-juristen är ett gemensamt deltagande i
EUROLAW sedan mitten av 1995. U-juristen anlitas av andra EUROLAW-
medlemmar och U-juristen arbetar i Sverige med andra advokater och affärs-
kontakter än A:s Advokatbyrå.
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Någon ersättning från U-juristen för det aktuella fallet hade inte utgått till
A, advokatbyrån eller någon anställd vid A:s Advokatbyrå. Det hade inte
förekommit något uppdrag och inget kostnadsförslag hade hamnat på by-
råns brevpapper eller lämnats därifrån. U-juristens tjänster faktureras direkt
av nämnda företag och B erhåller via advokatbyrån betalning för utförda
juridiska uppdrag av klienterna, ej av någon annan och ej heller av U-
juristen. U-juristens uppdrags- och ersättningsvillkor angår inte A:s Advo-
katbyrå och dessa villkor avtalas helt utanför advokatbyråns insyn och kon-
troll.

När det gäller det aktuella TV-inslaget utgav sig journalisten för att vara
klient och på så sätt fick han tillträde till kontoret. ”Klienten” frågade om det
var möjligt att få inkomster från sin musikproduktion lägre beskattade och
han uppgav sig vara öppen för olika möjliga lösningar. Diskussionen mellan
”klienten” och B filmades av en dold kamera. Efter att ha lyssnat på ”klien-
tens” uppgifter diskuterade B förutsättningslöst flera alternativ innebärande
en bolagsstruktur utomlands. ”Det är viktigt att framhålla att det endast
förevarit en diskussion resonemangsvis, varvid ingenting gällande bolags-
bildningar eller penningtransaktioner genomförts”. B hade gjort sitt bästa för
att på ett för klienten förståeligt sätt, förklara olika alternativa skatteupplägg
inom lagens gränser. När ”klienten” försökt gillra en fälla, hade B varnat
honom om att lagen måste följas så att inget skattebrott begås. Mycket rele-
vant information som styrker detta synes ha blivit bortklippt i programmet.
Mot den bakgrunden står A helt bakom den rådgivning B lämnat.

A har den 17 april 1996 ingivit ytterligare handlingar i ärendet.
A har biträdd av advokaten S inställt sig inför nämnden. Han har varit

åtföljd av B. B har därvid uppgivit bla följande.
Då journalisten R besökte B – det rör sig om två ”klientbesök” om samman-

lagt mer än 1,5 timme – var R:s tanke att han genom att använda ett Gibraltar-
bolag skulle kunna minska sina svenska skatter. B fann att ett sådant upplägg
skulle strida mot den svenska lagstiftningen. Under diskussionerna växte
tanken fram att framtida intäkter av musikrättigheterna skulle kunna tillfö-
ras bolag med låg beskattning. Detta förutsatte att rättigheterna överläts för
belopp, som svarade mot rättigheternas verkliga värde. B anvisade för såda-
na framtida betalningsströmmar den konstruktion, som beskrivits i Utlands-
juristernas PM översänt av B till R i brev av den 23 november 1995. Detta
upplägg är lagligt under förutsättning att rättigheterna åsätts sitt verkliga
värde vid överlåtelsen, som blir föremål för realisationsvinstbeskattning i
Sverige.

A har särskilt framhållit att de sammanlagda intervjuinslagen i TV-pro-
grammet bara omfattar ca 6 minuter. Nästan 95 % av konsultationstiden är
bortklippt. Härigenom får man en helt felaktig bild av vad som förevar. A har
från Striptease-redaktionen sökt få ut det oredigerade materialet utan att
lyckas. A ställer sig bakom B:s rådgivning eftersom denna avsåg lagliga
skattelösningar.

Det antecknas att också samfundet försökt få ut materialet från redaktio-
nen utan att lyckas.
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Nämnden gör följande bedömning.
TV-inslaget ger vid handen att B lämnat råd, som varit ägnade att främja
orätt.

Nämnden noterar emellertid att nästan samtliga klientens frågor klippts
bort ur TV-reportaget. B:s svar kan vara lösryckta ur sitt sammanhang.
Nämnden anser sig inte kunna bortse från möjligheten att det redigerade
bandet ger en missvisande bild av vad som förekommit vid klientbesöken
och finner därför inte utrett att B förfarit klandervärt.

Det som förevarit föranleder inte någon nämndens åtgärd.



2. ADVOKATRÖRELSENS
ORGANISATION

1. Medverkan i tidnings erbjudande om advokathjälp
I en periodisk organisationstidskrift förekom en annons i vilken angavs att
tidskriften inrättat en ”advokatservice”. Enligt annonsen kunde läsare som
hade problem av viss angiven art få hjälp genom advokatservicen mot att
läsaren satte in 350 kronor på tidskriftens postgirokonto. Annonsen av-
slutades med del av firmanamnet på en advokatbyrå. Innehavare av advo-
katbyrån var advokat A, och B var anställd som biträdande jurist vid byrån.

Den 12 mars 1984 betalade X 350 kronor till det i texten angivna post-
gironumret och tillställde samma dag tidskriftens advokatservice ett brev i
vilket han önskade juridisk rådgivning i olika frågor rörande sin fastighet. X
tillskrev den 6 juni 1984 tidningens ansvarige utgivare och framförde klago-
mål över att han ännu inte erhållit svar på sina frågor.

I anmälan till advokatsamfundet riktade X anmärkningar mot A för att X
inte erhållit den juridiska rådgivning han hade rätt till. Han anförde därvid
bla att jur kand B den 18 juni 1984 hade ringt upp honom och lovat att
besvara hans brev samt att han ännu i slutet av september samma år inte
hade hört något från advokatbyrån.

A uppgav bla följande.
X:s brev av den 12 mars 1984 hade aldrig kommit A tillhanda. Efter vissa

efterforskningar kunde det antas att den troliga orsaken härtill var att brevet
förkommit i samband med hanteringen hos tidskriften. De pengar som X
inbetalat till tidskriftens postgironummer hade aldrig tillfallit advokatfir-
man.

X återkallade sin anmälan.
Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 16 oktober 1985 gjorde disciplinnämnden, som utan hinder av

X:s återkallelse prövade dennes anmärkning i sak, följande bedömning.
”Advokat som medverkar till att allmänheten bereds möjlighet att konsul-

tera advokatbyrån genom skriftliga förfrågningar är skyldig att tillse att
verksamheten ges sådan organisation att han kan fullgöra sina åtaganden.
Utredningen i ärendet visar att organisationen i detta fall inte fått sådan
stadga att allmänhetens intressen skulle kunna anses tillräckligt tillgodosed-
da. Med hänsyn till att verksamheten efter kort tid synes ha upphört låter
nämnden vid detta uttalande bero.”
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3. Principalansvar
X var ägare till L-bolaget, som hade träffat avtal med ett annat företag. Tvist
uppkom om avtalets giltighet. Med anledning av tvisten vände sig X i sep-
tember 1981 till A:s advokatfirma. Ärendet tilldelades jur kand B, biträdande
jurist vid advokatfirman sedan i mars 1981. Avtalet innehöll skiljeklausul,
och i januari 1982 påkallade B att tvisten skulle avgöras genom skiljeför-
farande. Skiljeförfarandet förföll. Bolaget har sedermera försatts i konkurs.

X riktade anmärkningar mot advokat A i dennes egenskap av B:s pricipal
för att skiljeförfarandet på grund av B:s försummelser inte kunnat genomför-
as.

X anförde i huvudsak följande.
Han hade på B:s anmodan deponerat medel hos advokatbyrån till säker-

ställande av skiljenämndens kostnader. B hade, trots begäran från skilje-
nämndens ordförande, dels underlåtit att inbetala 5.000 kr för kostnader i
samband med konstituerandet av skiljenämnden, dels försummat att medge
förlängning av den tid inom vilken skiljedom skulle meddelas. Till följd
härav hade skiljeförfarandet kommit att förfalla. X hade senare genom annan
jurist hos A:s advokatbyrå väckt talan vid tingsrätt mot motparten. Den
tidsutdräkt som hade uppstått på grund av B:s försummelser hade medfört
skada för X och hans företag.

A har i yttranden bestritt att han brustit i övervakning av B :s arbete och
anfört bla följande.

Motparten hade försökt att förhala ärendet. Den 30 maj 1982 hade B an-
modats att inbetala 5.000 kr till säkerställande av skiljemännens kostnader.
Med hänsyn till klientens mycket ansträngda ekonomi och motpartens för-
halningar av ärendet hade B bedömt att det inte fanns anledning att inbetala
beloppet förrän även motparten hade bidragit till kostnaderna. Under som-
maren 1982 hade vissa förlikningsförhandlingar förts mellan parterna. Den
15 juli 1982 hade skiljenämndens ordförande brevledes meddelat A att mot-
parten medgivit förlängning av tid för skiljedom samt begärt att även L-
bolaget skulle lämna sådant medgivande. B hade den 19 juli erhållit telefon-
besked om denna begäran. A besvarade skrivelsen i brev till skiljenämndens
ordförande den 21 juli 1982 med upplysning om att B handlade ärendet. – A:s
övervakning av B:s arbete hade gått till så att B veckovis rapporterat till A om
sitt arbete i skilda ärenden och därvid tagit upp de frågor som kunde kräva
A:s bedömning. B, som var född 1950, hade av A anställts på mycket goda
rekommendationer från omdömesgilla personer. Med hänsyn till B:s ålder,
de goda rekommendationerna och hans dokumenterat goda omdöme hade
det inte funnits någon anledning för A att reagera mot B:s handläggning av
skiljeärendet. A hade inte heller nåtts av klagomål från huvudmannen. B
hade vid flera tillfällen under hösten 1982 direkt vilselett A genom att lämna
oriktiga uppgifter angående ärendets handläggning. B hade i efterhand till A
uppgett att han ansåg sig ha handlagt ärendet korrekt tom augusti 1982, men
att han därefter försummat att inkomma med fullföljande skrivelse till skilje-
nämnden. B hade slutat sin anställning på advokatbyrån i december 1982.
Vid den genomgång som då skett av samtliga av B handlagda ärenden hade
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A observerat att skiljeförfarandet, enligt meddelande från skiljenämndens
ordförande den 1 december 1982, avslutats utan att något beslut i sak förelåg.
A hade då tillsett att arbetet med X:s ärende hade återupptagits. En annan
jurist vid byrån hade ingivit ansökan om stämning på motparten, förbe-
redelser hade ägt rum och en av tingsrätten särskilt utsedd medlare hade
anlitats.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 20 november 1985:
”Av utredningen i ärendet framgår att skiljeförfarandet förföll på grund av

att B försummat att medge förlängning av tid för skiljedoms meddelande
samt underlåtit att inbetala medel för säkerställande av skiljenämndens kost-
nader.

Vad gäller A:s ansvar för B:s försummelser har A gjort gällande att B direkt
vilselett honom genom att lämna oriktiga uppgifter. Nämnden anser emel-
lertid att A haft särskild anledning att närmare kontrollera B:s fullföljande av
uppdraget dels på grund av ärendets beskaffenhet och den begränsade tid B
varit anställd dels eftersom A genom sin korrespondens med skiljenämn-
dens ordförande i juli 1982 gjorts uppmärksam på att de fordrades för-
längning av tid inom vilken skiljedom enligt skiljemannalagen skulle med-
delas.

Genom att således underlåta att grundligare än som skett granska B:s
arbete med skiljeärendet har A åsidosatt sina plikter som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

4. Principalansvar. Underlåtenhet att återställa klients
handlingar. Betalningsuppmaning enligt 4§
konkurslagen.

Under 1983 och början av 1984 förekom förhandlingar mellan ett svenskt
bolag och ett utländskt företag, L-industrier, angående en eventuell general-
agentur för bolaget avseende av L-industrier tillverkade traktorer. Bolaget
biträddes i förhandlingarna av jur kand B, anställd hos advokat A.

Under förhandlingarnas gång uppkom en arvodestvist mellan bolaget och
advokatbyrån angående en av byrån den 13 december 1983 utfärdad faktura
om 70.000 kr. Bolaget skrev den 19 december till B och meddelade att bolaget
avsåg att självt föra vidare förhandlingar med L-industarier. I brevet begärde
bolaget att ”gärna med vändande post” få motse kontraktshandlingar som
överlämnats av L-industarier till B. Advokatbyrån utfärdade den 21 decem-
ber 1983 sluträkning i ärendet å 90.000 kr avseende arvode. Samtidigt kredi-
terades fakturan av den 13 december 1983. Den 10 februari 1984 träffade
bolaget och advokatbyrån en ”slutuppgörelse” i vilken bolaget åtog sig att
omedelbart utge visst belopp samt ytterligare 10.000 kr för det fall att en
uppgörelse mellan bolaget och L-industrier kom till stånd och under för-
utsättning att L-industrier visat ”intresse” senast den 22 februari 1984. Advo-
katbyrån åtog sig också att mot den överenskomna omedelbara betalningen
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utföra visst ytterligare arbete. I faktura den 15 mars påförde därefter advo-
katbyrån bolaget arvode om 10.000 kr. Efter ytterligare överläggningar mel-
lan bolaget och L-industrier, under medverkan av B, avbröts förhandlingar-
na slutgiltigt i slutet av mars.

Sedan bolaget hos samfundet påkallat skiljedom avseende advokatbyråns
krav den 15 mars 1984, fann den av samfundets styrelse utsedda skiljenämn-
den att advokatbyrån inte var berättigad till ersättning för det fakturerade
beloppet 10.000 kr.

Bolaget riktade anmärkningar mot A för att denne brustit i övervakningen
av B:s arbete. Bolaget gjorde gällande att B förfarit felaktigt i bla följande
avseenden.
1. B hade dröjt med överlämnande av kontraktsutkast till bolaget, vilket

hade förlängt förhandlingarna med fyra månader. Detta hade skadat för-
troendet mellan bolaget och L-industrier och därigenom orsakat bolaget
stor skada. Bolaget hade, i samband med att man avbröt samarbetet med
advokatbyrån, i brev den 19 december 1983 begärt att få ut kontraktshand-
lingarna. Först den 7 februari 1984 hade handlingarna kommit bolaget
tillhanda.

2. B hade i brev den 6 april 1984 uttalat att om bolaget inte inom en vecka
betalade advokatbyråns faktura den 15 mars samma år kunde ”enligt
gällande rätt ansökan om att Ni försättes i konkurs inges.” Bolaget, som
hade ett eget kapital på över 2 milj kr och en varulagerreserv på ca 3 milj
kr, hade betraktat B:s brev som ett försök till utpressning.

A tillbakavisade anmärkningarna. Till yttrandet fogades ett yttrande från B. I
yttrandena anfördes bla följande.
1. B hade meddelat bolagets ställföreträdare X att avtalsförslaget hade kom-

mit och att B hade gjort en snabb genomgång av den standardiserade
avtalstexten och icke funnit någonting direkt anmärkningsvärt i inne-
hållet. X hade inte varit intresserad av att erhålla en kopia av avtalsför-
slaget. Detta kunde bero på att förhandlingarna mer och mer hade kom-
mit att fokuseras på de speciella bidrag och förmåner som man från
svensk sida hoppades kunna räkna med i introduktionsstadiet.

2. B:s kravbrev den 6 april 1984 hade tillställts bolaget sedan detta tre gånger
återsänt byråns faktura utan att betala den.

3. Beträffande sin övervakning av B:s arbete anförde A att en mycket tät
kontakt hade hållits mellan B och honom. De hade dagligen gått igenom
all post tillsammans under denna första anställningstid, liksom alla brev
och förslag till avtal mm som upprättats av B. Detta hade gällt även andra
ärenden som B handlade.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 11 september 1985:
”Sedan bolaget den 19 december 1983 återkallat B:s uppdrag har advokat-

byrån dröjt med överlämnandet av begärda kontraktshandlingar till i början
av februari 1984. Samtidigt tvistade bolaget och advokatbyrån om byråns
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arvode för utfört arbete. Nämnden finner att A bort tillse att byrån tidigare än
som skett överlämnade kontraktsutkasten till bolaget och att A genom att
underlåta detta brustit i de plikter som åvilar honom som advokat.

Angående bolagets anmärkning mot A för innehållet i B:s kravbrev den 6
april 1984 konstaterar nämnden följande.

Betalningsuppmaning enligt 4§ konkurslagen torde vara ett icke sällan
förekommande påtryckningsmedel i ordinär inkassoverksamhet. Åtgärden
skall enligt lagrummet avse klar och förfallen skuld. Nämnden anser det
utrett att B insett att bolaget vägrat betala på grund av tvist om betalnings-
skyldighet och att han saknat anledning till antagande att bolaget var in-
solvent. Genom att tillgripa betalningsuppmaningen har B därför eftersatt
den hänsyn som advokat har skyldighet att visa klient. A har som B:s princi-
pal haft att tillse och ansvara för att denne gentemot klienten i berörda
avseende iakttog god advokatsed.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.
Vad i övrigt i ärendet förekommit fann nämnden inte vara av beskaffenhet

att föranleda någon nämndens åtgärd.

1. Medgivande för biträdande jurist att inom advokat-
kontoret bedriva fastighetsförmedling för egen räkning

Sedan det kommit till samfundets kännedom att A:s biträdande jurist B
annonserade i dagspressen efter fastigheter som förmedlingsobjekt, tillskrev
generalsekreteraren A och begärde besked om omfattningen av denna fastig-
hetsförmedling samt huruvida den bedrevs inom hans advokatrörelse eller
av B för egen del. I den följande skriftväxlingen med samfundet uppgav A
följande.

B, som är A:s hustru, hade varit verksam som fastighetsmäklare i fjorton
år, varav tio som egen företagare. I denna hennes rörelse hade A ingen del. B
arbetade sedan 1980 som biträdande jurist på halvtid hos A, där hon före-
trädesvis handlade familjerättsliga, skatterättsliga och fastighetsrättsliga
ärenden. B administrerade sin mäklarverksamhet från sitt rum hos advokat-
firman. Hennes arbetstid fördelade sig med ungefärligen hälften på mäkleri-
verksamheten och hälften på hennes arbete som biträdande jurist.

A anförde vidare.
”I föreliggande fall är fråga om det kan anses strida mot god advokatsed

att jag låter min hustru, som arbetar som biträdande jurist hos mig, även
administrera sin fastighetsmäklarverksamhet från sitt rum på mitt kontor.
Den första fråga som man måste ställa i detta sammanhang blir då om
ovanstående förhållande kan anses leda till en inskränkning av min frihet
och självständighet som advokat. Här vill jag påstå att en eventuell in-
skränkning av min frihet och självständighet i vart fall inte har sin grund i att
min hustru administrerar sin verksamhet från mitt kontor, utan snarare i just
det faktum att hon är min hustru. – Detta inte enbart sagt som en lustighet.

Min hustru driver sin mäklarverksamhet helt självständigt utan någon
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som helst inblandning eller hjälp från min sida. Säljarna kommer hon i
kontakt med genom rekommendation – även från våra kolleger – och sökar-
annonser i tidningarna. Köparna finner hon dels i sitt kundregister och dels
genom att annonsera ut de objekt som hon har till försäljning. I annonserna
uppger hon endast sitt namn och sitt telefonnummer men aldrig sin adress.
Jag träffar inte ens hennes köpare respektive säljare, då dessa så gott som
aldrig har anledning att komma upp på kontoret. Mäklarföretaget har därför
inte heller någon namnskylt i porten eller på dörren. Alla möten med köpare
respektive säljare sker av naturliga skäl på den aktuella fastigheten. När
köpekontraktet, som min hustru själv upprättar, skall skrivas på, träffas
parterna på den aktuella fastigheten. Undantagsvis skickas köpekontraktet
till parterna för underskrift. Köpebrevet undertecknas i samband med till-
trädet som alltid sker på banken.

Den andra frågan i sammanhanget är om sekretesskraven kan anses till-
godosedda. Mot bakgrund av att min hustru inte har några anställda i sin
mäklarverksamhet och att hon själv knappast utgör någon större ’säkerhets-
risk’ än någon av de andra juristerna på kontoret, anser jag mig kunna
besvara denna fråga med ja.”

Sedan förevarande förhållanden behandlats av styrelsen beslöt styrelsen
den 13 december 1985 att uppta fråga om vidtagande av disciplinär åtgärd
mot A för att han tillåtit sin biträdande jurist att driva verksamhet för egen
räkning. Ärendet hänsköts den 4 april 1986 till disciplinnämnden.

I beslut den 15 oktober 1986 uttalade disciplinnämnden följande.
”Det är inte tillåtet för advokat att lämna biträdande jurist medgivande att

utöva advokatverksamhet även för egen räkning. I den mån en advokatbyrå
bedriver fastighetsförmedling har detta ansetts utgöra del av advokatverk-
samheten. Med hänsyn härtill kan det inte heller anses förenligt med god
advokatsed att en advokat på sätt som i förevarande fall skett låter sin
biträdande jurist ägna halva sin arbetstid åt en för egen del inom advokat-
kontoret bedriven verksamhet som fastighetsmäklare.”

Nämnden lät vid detta uttalande bero.

2. Otillräckliga instruktioner till biträdande jurist
Jur kand Z var under tiden från mars 1984 till juli 1985 anställd hos X i dennes
juridiska byrå, som vände sig till företag med juridisk rådgivning. Efter att i
slutet av juni månad 1985 ha sagt upp sin anställning vid juristbyrån till-
trädde Z den 1 augusti samma år en anställning som biträdande jurist hos en
advokatfirma i vilken bla advokat A är delägare.

X riktade hos advokatsamfundet anmärkningar mot A för att denne brustit
i sina anvisningar till Z angående lämpligt förfaringssätt vid information till
klienter rörande Z:s övergång till ny arbetsgivare. Härvid anförde X bla
följande.

Z hade varit deltidsanställd vid juristbyrån och därvid dels biträtt X, dels
självständigt handlagt enklare ärenden under X:s överinseende. Då bolagets
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verksamhet inte var av större omfattning hade Z haft tillgång till samtliga
eller i vart fall större delen av bolagets akter.

Z hade sagt upp sin anställning vid juristbyrån för att den 1 augusti 1985
tillträda en anställning vid advokatfirman. Den 15 juli 1985 hade Z skriftligen
meddelat X att han på uppmaning av sin nye arbetsgivare tillskrivit ”gamla
klienter och klienter vars ärenden pågår”. X, som varit på semester, hade fått
meddelandet samma dag, då han tillfälligtvis varit på sitt kontor. Han hade
också besvarat meddelandet samma dag och därvid förbjudit Z att tillskriva
klienterna utan att först rådgöra med X.

Sedermera hade framkommit att Z gjort en lista över adresser avseende
samtliga juristbyråns klientkontakter, att Z författat ett brev som tillställts
samtliga klienter, att kuvert med juristbyråns tryck hade utskrivits av advo-
katfirman omkring den 15 juli samt att brevet förmodligen också varit av-
fattat på juristbyråns brevpapper och mångfaldigats av advokatfirman.

Vid alla tillfällen då X för Z framhållit det omdömeslösa i dennes för-
faringssätt och uppträdande hade Z hänvisat till sin nye arbetsgivare och
hävdat att denne försäkrat honom att hans handlande varit helt i över-
ensstämmelse med praxis.

X hade ingivit och åberopat en avskrift av det brev Z tillställt juristbyråns
klienter. I brevet uttalar Z bla följande.

”Jag tillskriver er för att informera om att jag kommer att sluta min an-
ställning som jurist hos X:s juridiska byrå för att från och med den 1 augusti
börja arbeta på Advokatfirman ABC. Denna sysselsätter . . . personer och
verksamheten är koncentrerad till affärsjuridikens olika grenar. – Eftersom
vi haft ett gott samarbete vill jag meddela er att jag även fortsättningsvis står
till ert förfogande om behov skulle uppstå. – Ni når mig under följande
adress: Advokatfirman –.–.–.–.–.–.–.”

I yttrande till samfundet tillbakavisade A anmärkningen. Han anförde i
huvudsak följande.

”Z hade i mitten av juli 1985 ännu inte tillträtt sin anställning hos advokat-
firman och hade således inte stått under tillsyn av någon av dess advokater.

A och Z hade diskuterat det i ärendet aktuella klientmeddelandet. A hade
därvid sagt till Z att det var god advokatsed att själv meddela de klienter man
arbetade med var man kommer att ha sin nya arbetsplats samt att i dessa
situationer advokaten/juristen hade att prioritera klientens intresse framför
arbetsgivarens.

Det var beklagligt att Z och X tydligen inte hade haft tillfälle att diskutera
frågan innan Z hade lämnat klienterna beskedet.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 17 december 1986 uttalade disciplinnämnden följande.
”De uppgifter X lämnat rörande omständigheterna kring tillkomsten av

klientmeddelandet, dess innehåll och dess adressater har lämnats obestridda
av A och skall följaktligen läggas till grund för nämndens prövning.

Z:s förfarande att utan samråd med X tillställa samtliga juristbyråns klien-
ter meddelandet i fråga måste betecknas som illojalt mot juristbyrån.

Det hade till iakttagande av god advokatsed ålegat A att förvissa sig om att



80 ADVOKATRÖRELSENS ORGANISATION

de instruktioner han lämnat Z i saken varit tillräckligt klargörande. Ut-
redningen ger vid handen att A brustit i detta hänseende. Härigenom har han
åsidosatt sina plikter som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

8. Försummelse att fullfölja talan mot dom
I mål rörande ersättning vid arbetsskada prövade en försäkringsrätt i dom
den 19 september 1984 X:s besvär över försäkringskassans beslut. Försäk-
ringsrätten fann lika med försäkringskassan att X inte hade rätt till ersättning
enligt lagen om arbetsskadeförsäkring och lämnade därför besvären utan
bifall. X företräddes i målet av advokat A.

I anmälan den 28 januari 1986 riktade X anmärkning mot A som upp-
fattades så att han klandrade A för att denne försummat att fullfölja talan mot
försäkringsrättens dom.

A uppgav i yttrande att på grund av förbiseende av hans sekreterare, för
vilken han givetvis svarade, hade någon besvärsskrivelse och ansökan om
prövningstillstånd aldrig upprättats eller ingivits till försäkringsöverdom-
stolen.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 15 oktober 1986 förklarade disciplinnämnden följande.
”A har, såsom han medgivit, försummat att fullfölja talan mot försäkrings-

rättens dom. Härigenom har A åsidosatt sina plikter som advokat. ”
På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

1. Ansvar för arvode till anlitad sakkunnig
På begäran av advokat A utfärdade överläkaren X den 19 januari 1986 ett
läkarintyg avseende en person som A biträdde i ett ärende angående för-
säkringsersättning.

X riktade i anmälan till samfundet den 25 juni 1986 anmärkningar mot A
för att denne trots upprepade påminnelser underlåtit att erlägga betalning
för läkarintyget. Till utveckling av sin anmärkning anförde X följande.

A hade skriftligen begärt att X skulle utfärda intyget i fråga och därvid
förklarat att han önskade att fakturan ställdes på advokatbyrån. X hade den
26 januari 1986 tillställt A fakturan tillsammans med intyget.

Den 28 mars 1986 hade X sänt en betalningspåminnelse till A. Den 29 april
1986 hade X sänt ytterligare ett påminnelsebrev. I sistnämnda brev hade han
begärt betalning senast den 15 maj 1986. A hade förbigått påminnelsebreven
med total tystnad. Den 7 juni hade X sänt ett tredje påminnelsebrev. I detta
brev hade X krävt betalning senast den 18 juni 1986. A hade emellertid ej
erlagt någon betalning och inte heller i övrigt låtit höra av sig.

I yttrandet till samfundet vitsordade A de uppgifter X lämnat i sin an-
mälan. A anförde vidare bla följande.



ADVOKATRÖRELSENS ORGANISATION 81

Vid betalning av kostnader som uppkom i ärenden rörande skaderegle-
ring kunde advokaten förfara på två olika sätt. Advokaten kunde antingen
förskottera kostnaden och alltså betala läkarens räkning eller översända
räkningen till försäkringsbolaget i fråga med hemställan om utbetalning
direkt till läkaren. A använde sig av det senare förfaringssättet.

När A erhållit påminnelsebreven av den 28 mars och 29 april 1986 hade
han, utan närmare undersökning, förmodat att räkningen även i detta fall
översänts till försäkringsbolaget men att betalningen av någon anledning
blivit fördröjd. Sådana förseningar kunde inträffa någon gång. Då försäk-
ringsbolaget emellertid brukar rätta till detta hade A inte vidtagit någon
särskild åtgärd.

Under tiden 10 juni – 21 juli 1986 hade advokatbyrån varit stängd för
semester. X:s brev av den 7 juni 1986 hade anlänt då byrån varit stängd.

Då A efter sin semester utrett saken hade han funnit att räkningen inte
sänts till försäkringsbolaget. Anledningen därtill var att A väntat på ytter-
ligare utredning i skaderegleringsärendet. Sedan misstaget uppdagats hade
A reglerat skulden.

X:s brev av den 28 mars och 29 april 1986 hade endast varit påminnelser av
det slag som inte besvarades i annat fall än då kravet bestreds.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 16 juni 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Advokat skall till iakttagande av god advokatsed personligen ansvara för

ersättning till sakkunnig, om han inte vid överlämnade av uppdraget till
denne klargjort att han inte ikläder sig sådant ansvar. När A vände sig till X
med sin begäran om att denne skulle utfärda intyget i fråga uppmanade han
dessutom uttryckligen X att ställa fakturan på advokatbyrån.

Oavsett vilka betalningsrutiner A tilllämpar vid anlitande av sakkunnig
har han således gentemot X haft ansvar för dennes arvode. Då A mottog den
första betalningspåminnelsen hade han därför bort tillse att X utan ytter-
ligaredröjsmål erhöll betalning. Genom att underlåta detta har A åsidosatt
sina plikter som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

Vägledande beslut från styrelse och disciplinnämnd
Referent: Lars Bentelius

Styrelsen har avgett vägledande uttalanden enligt nedan angående förvärv
av fastighet i advokatrörelse och om advokataktiebolags placering av lik-
vida tillgångar.

1. ”Föremål för advokataktiebolags verksamhet är uteslutande att bedriva
advokatverksamhet. Det får dock anses vara förenligt därmed att advokat-
bolaget är ägare till fastighet direkt eller indirekt i syfte att inrymma lokaler
för verksamheten.
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En med advokatverksamhet oförenlig affärs- eller förvaltningsverksamhet
får däremot som regel anses föreligga om fastighetsägandet inte direkt mo-
tiveras av och inte står i ett rimligt förhållande till advokatverksamhetens
behov och omfattning.”

2. ”Advokatverksamhet får bedrivas i aktiebolag endast under förutsätt-
ning att bolaget uteslutande driver advokatverksamhet. Detta förhållande
utesluter inte att bolagets likvida tillgångar som ett led i normal förmögen-
hetsförvaltning kan placeras i värdehandlingar, som är föremål för allmän
handel, tex börsnoterade aktier. Placering av bolagets medel i andra värde-
handlingar, tex i aktier i fåmansbolag, måste emellertid enligt styrelsens
bedömning när fåmansbolaget inte är ett annat advokataktiebolag innefatta
att advokatbolaget driver annan verksamhet än advokatverksamhet. Det är
därför inte tillåtet för ett advokataktiebolag att genom ett dotterbolag driva
verksamhet som moderbolaget inte själv kunnat driva.”

– – –

Disciplinnämnden har i tre väsentliga avseenden slagit fast vad god advo-
katsed bjuder. Avgörandena presenteras här i kortfattad form. Utförliga
referat följer senare i den återkommande översikten över nämndens be-
slut.

1. Advokaten A erhöll uppdrag att för två klienters räkning försälja ett par
hyresfastigheter. A efterhörde därvid möjligheten för honom att själv eller
genom en juridisk person få förvärva fastigheterna, vilket i så fall skulle
föregås av värdering genom objektiv sakkunnig. Klienterna accepterade det-
ta, värdering skedde utvisande ett marknadsvärde sammanlagt om 6–6,7
Mkr varpå ett advokaten närstående aktiebolag köpte fastigheterna för 6
Mkr. Aktieägare i bolaget var jämväl A:s kompanjoner, advokaterna B och C.

Disciplinnämnden gjorde följande bedömning:
”I. A har förfarit synnerligen olämpligt genom att medverka till försälj-
ningen av fastigheterna på sätt som skett. Genom att samtidigt företräda
klienterna och det honom närstående aktiebolaget har han försatt sig i en
situation som inneburit att hans egna ekonomiska intressen kommit att stri-
da mot uppdragsgivarnas. A har genom sitt förfarande grovt åsidosatt sina
plikter som advokat. På grund av förfarandets allvarliga natur skall A till-
delas varning och åläggas straffavgift.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra och
tredje styckena rättegångsbalken tilldela A varning samt ålägga honom att
till samfundet utge straffavgift med 10.000 kronor.

II och III. B och C har i egenskap av aktieägare i bolaget deltagit i förvärvet
av fastigheterna. Förfarandet strider mot förbudet mot ekonomiska trans-
aktioner mellan advokat och klient. B och C har härigenom allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.
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På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela B och C varning.”

2. I testamente förordnade X att alla hans tillgångar skulle tillfalla advokaten
A, som tillika utsågs till testamentsexekutor. Testamentet tillkom på så sätt
att A i enlighet med X:s instruktioner och i dennes närvaro dikterade testa-
mentstexten som därefter skrevs ut av A:s sekreterare, varefter testamentet
undertecknades och bevittnades på A:s kontor.

A anförde i upptaget disciplinärende, att A och X var mycket goda vänner
sedan länge, att testamentet inte hade något samband med A:s yrkesmässiga
insatser för X och att testamentets innehåll inte var en följd av åtgärder från
A:s sida.

Disciplinnämnden gjorde följande bedömning:
”Nämnden finner utrett att testamentet upprättats under medverkan av A.
Härigenom har A yrkesmässigt biträtt X i saken.

I testamentet insattes A som testamentstagare till kvarlåtenskapen och
som testamentsexekutor.

Med hänsyn till en advokats ställning som fri och obunden rådgivare och
till det förtroendeförhållande som särskilt gör sig gällande vid upprättande
av testamente är det enligt nämndens mening uppenbart att en advokat inte
skall biträda vid testamentariska förordnanden till sig själv.

A har genom sitt förfarande härvidlag allvarligt åsidosatt sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.”

3. Enligt anmälan från två klienter hade advokaten A i ett uppdrag för dessa
felaktigt debiterat klienternas aktiebolag Y för arbete som han utfört för dem
personligen. A vitsordade detta förhållande och angav som förklaring att
han i ett tidigare uppdrag under likartade omständigheter på samma klien-
ters begäran fakturerat aktiebolaget och att han nu utgick ifrån att även den
förevarande faktureringen skulle ske på bolaget.

Disciplinnämnden gjorde följande bedömning:
”Debitering av advokatkostnad får inte ske på sådant sätt att risk föreligger
att kostnaden på felaktigt sätt utnyttjas i skattehänseende.

A har därför förfarit felaktigt genom att debitera 1984 års konsultation på
företaget och genom att utforma debiteringen så att den gett sken av att gälla
företaget. A har vidare på eget initiativ felaktigt debiterat 1986 års uppdrag
på företaget. A har härigenom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.”
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4. Advokats skyldigheter i fråga om utsatt tid för
domstolsförhandling

X var förordnad som offentlig försvarare för en person vid namn Y som
åtalats vid H-stads tingsrätt för bedrägeri mm. Målet som var utsatt till
förhandling den 15 oktober och den 10 december 1985 samt den 11 februari
1986 inställdes efter begäran av X bland annat på grund av kompletterande
utredning och sjukdom.

Vid huvudförhandling den 15 april 1986 uteblev X och han entledigades
från uppdraget som offentlig försvarare.

Följande finns antecknat i H-stads tingsrätts protokoll från den 15 april
1986.

”Då målet påropas kl 10.00, befinnes X ha uteblivit.
Y uppger, att X för honom omtalat att han på grund av ’tingsförhandling’ i

L-stad är förhindrad att inställa sig vid H-stads tingsrätt denna dag.
Rätten tar paus i förhandlingen för enskild överläggning.
Ordföranden sätter sig telefonledes i förbindelse med lagmannen vid L-

stads tingsrätt, S, som upplyser, att han på förmiddagen den 11 april 1986
personligen underrättat X om att en tidigare till den 15 april utsatt huvudför-
handling i tvistemål vid L-stads tingsrätt blivit inställd. Han upplyser vidare
att X ej heller skall uppträda i annat mål vid L-stads tingsrätt denna dag.

Vid telefonsamtal med kontorspersonal vid X advokatkontor påstås, att X
är hindrad att inställa sig till huvudförhandlingen vid H-stads tingsrätt på
grund av inställelse till huvudförhandling i tvistemål vid L-stads tingsrätt
denna dag.”

H-stads tingsrätt beslutade omedelbart att entlediga X från uppdraget som
offentlig försvarare och anförde i beslutet följande.

”Enär X osannfärdigt föreburit hinder mot inställelse till dagens förhand-
ling och utan laga förfall uteblivit från denna, finner tingsrätten, att X åsido-
satt sina plikter som offentlig försvarare i sådan mån att han bör entledigas
från uppdraget. Tingsrätten återkallar därför förordnandet av X som offent-
lig försvarare för Y.”

X har i yttrande anfört bland annat följande.
Målet var utsatt till huvudförhandling den 11 februari 1986 men ställdes

in. Han erhöll inte något telefonsamtal från H-stads tingsrätt angående tid-
punkten för en – ny förhandling. Den 18 eller 19 mars 1986 uppenbarade sig
en delgivningsman med en kallelse till den 15 april 1986. Det förhöll sig så att
L-stads tingsrätt tidigare ringt och därefter även kallat till huvudförhandling
i tvistemål just till den 15 april 1986. X skrev till H-stads tingsrätt och påtalade
förhållandena men tingsrätten vidhöll att förhandlingen skulle äga rum den
15 april 1986. Han trodde in i det sista att H-stads tingsrätt skulle inse sitt
misstag och ställa in förhandlingen.

Någon gång under fredagen den 11 april 1986 ringde lagmannen vid
L-stads tingsrätt till X och meddelade att huvudförhandlingen där den 15
april 1986 var inställd. X ansåg att han i detta läge måste hålla fast vid att han
inte kunde komma till huvudförhandlingen vid H-stads tingsrätt. Han sak-
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nade kompletterande utredning som behövdes och han hade inte förberett
målet. De återstående dagarna före huvudförhandlingen skulle han vara
bortrest och inbokad med annat.

I ett till advokatsamfundet ingivet meddelande från H-stads tingsrätt till X
den 11 april 1986 uppges att kallelse till huvudförhandling vid H-stads
tingsrätt den 15 april 1986 expedierats till X den 7 februari 1986 men att det
därvid fogade delgivningskvittot inte återkommit till tingsrätten.

I beslut den 18 november 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”X är ansvarig för att H-stads tingsrätt av hans kontorspersonal fått den

oriktiga uppgiften att han var hindrad att inställa sig vid H-stads tingsrätt på
grund av inställelse vid L-stads tingsrätt.

X har haft skyldighet att inställa sig vid H-stads tingsrätt eller att ånyo söka
utverka befrielse från skyldigheten därtill men har underlåtit detta.

Disciplinnämnden har å andra sidan beaktat de svårigheter som X ställts
inför genom att han i ett långt framskridet skede haft att taga ställning till
oförenliga krav på inställelse från två domstolar.

Men hänsyn till omständigheterna sammantagna finner dock nämnden att
X har åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela X erinran.”

3. Fråga om skyldighet för advokat att besvara brev
Advokaten A har biträtt ett antal fastighetsägare i ärenden rörande fel i
villabyggnader, vilka uppförts av ett byggbolag.

Byggbolaget har riktat anmärkning mot A för att han i ett sådant ärende
dels underlåtit att besvara brev från bolagets ombud och dels tillställt bolaget
ett brev vari utan föregående teknisk utredning gjorts gällande att ifrågava-
rande villabyggnad var behäftad med fel och brister.

Bolaget har anfört i huvudsak följande.
Med användande av ett formulär som synes vara massproducerat har A

den 1 oktober 1985 tillskrivit bolaget. Brevet har följande lydelse:
”Angående N.N. med fastigheten Smeden 14 ./. Er
Vi får härmed meddela att vi företräder ovan rubricerad villafamilj i nu

aktuell angelägenhet.
Ni försålde den ifrågavarande fastigheten med uppförd villabyggnad år

1978.
Det har senare visat sig att villabyggnaden är vidlåten med vissa faktiska

fel, främst fukt- och mögelskador.
Grunden för talan gentemot Er är följande.
Att fastigheten genom de fel som vidlåter den avviker från vad som kan

anses utfäst och vad en köpare eljest, med hänsyn till omständigheterna, haft
anledning att räkna med vid köpet. Här avses i och för sig inte att garanti eller
enuntiation lämnats, utan fastmer att fastigheten saknar kärnegenskaper.

Denna grund är oberoende av frågan om bolaget förfarit culpöst eller inte.
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Med detta brev får vi hemställa om Ert skyndsamma svar, varvid vår
förhoppning är den att bolaget önskar inleda förlikningsförhandlingar.”

Byggbolagets ombud advokat B skrev ett brev till A den 23 oktober 1985
med bla följande innehåll.

”Jag har erhållit uppdraget att företräda bolaget i rubr. angelägenhet. Eder
skrivelse av den 1 ds har jag tagit del av. I skrivelsen påstås förekomsten av
fel. Närmare uppgifter om de påstådda felen saknas.

Jag föreslår att jag erhåller en närmare precisering av de påstådda fel som
föreligger samt på vilken grund bolaget i varje särskilt fall har ansvaret
härför.”

Bolaget har inte erhållit något svar på skrivelsen.
A har tillbakavisat anmärkningarna. Han har anfört bla följande.
A har inte besvarat B:s brev av den 23 oktober 1985. Han uppfattade brevet

som ett svarsbrev på de kravbrev som han tidigare tillställt bolaget.
Det kräver flera månaders utredning av såväl juridisk som teknisk art för

drabbade villakonsumenter och deras ombud, för att ytterligare utveckla
talan i dess närmare enskildheter. Tekniskt sakkunniga betingar sig synner-
ligen höga arvoden för sina utlåtanden. Enligt rådande försäkringsvillkor
och praxis är det inte möjligt att utnyttja rättsskyddsmomentet före det att
tvist har uppkommit. Det är orsaken till att sakkunnigutlåtanden inte närslu-
tes det första kravbrevet utan först vid senare korrespondens med byggnads-
bolaget.

Nämnden gör följande bedömning.
A har visserligen underlåtit att besvara det brev av den 23 oktober 1985 som
bolagets ombud tillställt honom. Brevet har emellertid till innehåll och karak-
tär varit sådant att A själv ägt avgöra om och när svar skulle lämnas.

Ej heller vad i övrigt i ärendet förekommit föranleder någon nämndens
åtgärd.

9. Lämpligheten av att jurist på advokatbyrå använder
advokatbyråns brevpapper för privata brev

X hyrde ut en lägenhet i sin fastighet till Y och hans sammanboende. Y är
verksam som biträdande jurist vid Z:s Advokatbyrå. Y har i skrivelse till
Länsstyrelsen i Ö län den 30 juni 1987 uppgivit bla följande.

”Deposition av hyra p.g.a. hinder och men i nyttjanderätten
Sedan undertecknade och övriga hyresgäster påkallat ändring av hyres-

villkoren vidtog hyresvärden 1987–06–14 ensidigt och i strid med hyresavta-
let följande åtgärder:

1. blockering av garageuppfart;
2. blockering av förvaringsutrymme;
3. borttagande av fastighetens samtliga grindar.
4. borttagande av utemöbler.
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Hyresvärden har vid telefonsamtal 1987–06–15 inte förnekat att åtgärderna
är en följd av hyresgästernas påkallande av villkorsändring, utan t.o.m.
tillstått att trakasserierna skulle upphöra om hyresgästerna återkallade be-
gäran om villkorsändring.”

Skrivelsen var avfattad på Z:s Advokatbyrås brevpapper.
X har riktat anmärkningar mot Y för att denne i skrivelsen till Länsstyrel-

sen dels lämnat felaktiga uppgifter och därigenom förorsakat X ekonomisk
skada, dels upprättat skrivelsen på brevpapper från advokatfirman och där-
med gett intryck att han uppträtt i egenskap av företrädare för Advokat-
firman Z.

X har i huvudsak anfört följande.
I skrivelsen uppgav Y sanningslöst att garageuppfarten blockerats. På

tomten finns sk carport. Y betalade inte hyra för någon bilplats och inte heller
ingick någon bilplats i hyreskontraktet. Även påståendet att förvaringsut-
rymmet var blockerat är felaktigt. Y disponerade förrådsutrymmet nr 1 och
detta var inte blockerat. Däremot fanns ett rum i källaren som fastighets-
ägaren disponerade. Y synes ha uthyrt rummet som gästrum. Några ute-
möbler ingick inte i den hyra som utgått.

Advokaten A har i egenskap av principal för Y tillbakavisat anmärk-
ningarna och anfört följande.

Det år riktigt att Y tillställt Länsstyrelsen i O län en skrivelse som är
upprättad på advokatbyråns brevpapper. Eftersom Y är verksam på advo-
katbyrån kan detta inte ge något missvisande intryck.

Enligt Y:s uppfattning är uppgifterna i skrivelsen till Länsstyrelsen riktiga.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår, oaktat den anmälda skrivelsen är avfattad
på advokatbyråns brevpapper, att Y:s åtgärder i saken inte varit att hänföra
till hans yrkesverksamhet. Vad som förekommit i ärendet föranleder därför
inte någon nämndens åtgärd.

Emellertid vill nämnden framhålla vikten av att privata brev från advokat
eller dennes biträdande jurist inte avfattas på advokatbyråns brevpapper om
därigenom missförstånd om ärendets karaktär av privat angelägenhet kan
uppstå.

4. Uttag för obehörigt ändamål från klientmedelskonto mm;
upprepade dröjsmål med svar till domstolar och
advokatsamfundet. Uteslutning ur advokatsamfundet på
grund av synnerligen försvårande omständigheter.

1. Disciplinärende Ö-stads tingsrätt och advokat B ./. advokat A.
Ö-stads tingsrätt har genom rådmannen N riktat anmärkning mot A för att
denne inte återsänt delgivningskvitton till tingsrätten eller på annat sätt
avhörts. N har anfört i huvudsak följande.
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I ett mål vid tingsrätten angående klander av bodelning mellan ett par
makar X var A ombud för hustrun. Den 7 januari 1987 översändes till A en
skrift från motparten, varvid han samtidigt bereddes tillfälle att inom en
månad inkomma med bevisuppgift. Vid skriften var fogat sedvanligt delgiv-
ningskvitto. Trots telefonpåminnelser den 19 och 30 januari samt den 16
februari 1987 återsände A inte delgivningskvittot. Han avhördes inte heller
på annat sätt. Efter att N tillställt A en kopia av sin anmälan till samfundet
den 26 februari 1987 inkom delgivningskvittot den 2 mars 1987. A har seder-
mera tillställts handlingar med bifogat delgivningskvitto den 30 mars, 2 och
14 april, 12 juni och 7 juli 1987. Endast ett av kvittona återkom ifyllt. Ytter-
ligare en delgivning kunde genomföras genom stämningsman. Den senaste
delgivningen – som utgjorde besked att målet skulle avgöras och avsåg att
bereda A tillfälle att inkomma med kostnadsräkning – följdes upp med
misslyckad stämningsmannadelgivning i augusti (A skulle vara på semester
till den 7 september 1987.) Han blev delgiven handlingarna den 4 september
med hjälp av stämningsman. Av motpartsombudets, advokat B, kostnads-
räkning framgår också svårigheterna att få kontakt med A.

Hustru X har vidare sagt sig vara djupt bekymrad över omöjligheten att få
kontakt med sitt ombud och även uppgivit att hon drabbats av direkt ekono-
misk olägenhet genom uteblivet bostadsbidrag på grund av att hon genom
dröjsmålet ännu ej kunnat få lagfart på sin fastighet.

B har i samma mål vid Ö-stads tingsrätt i egenskap av ombud för mannen
X riktat anmärkning mot A för att denne underlåtit att besvara brev från
tingsrätten och B. B har anfört i huvudsak följande.

Tvisten angående klander av bodelning rörde huvudsakligen frågan om
vilket värde mannen X:s villafastighet skulle åsättas. Parterna var ense att
fastigheten skulle tillskiftas hustrun X. Målet påbörjades vid tingsrätten i
augusti 1986. Mannen X upptog genom B fråga med A angående förlikning.
Detta skedde i brev den 16 februari 1987. Den 17 mars 1987 avgavs en
påminnelse till A med begäran om svar. Han påmindes även per telefon. Den
25 mars 1987 påmindes A brevledes ytterligare en gång men inget svar
inkom. Den 9 april 1987 delgavs tingsrätten uppgiften att A utan mannen X:s
kännedom tagit kontakt med dennes bank och genom påtryckningar förmått
banken att inställa en exekutiv auktion av fastigheten. Detta medförde att
mannen X drabbades av ytterligare räntekostnader genom en försenad för-
säljning. Mannen X önskade komma till ett avgörande före maj 1987 och om
inte uppgörelse nåddes sälja fastigheten till högstbjudande. Tingsrätten ut-
satte målet till huvudförhandling den 11 maj 1987. Först den 23 april 1987
inkom A:s svar. A framlade därvid ett eget förlikningsförslag. Genom att A:s
förslag behövde kompletteras översändes i god tid före huvudförhandlingen
brev med förslag till tillägg från B. Det betonades särskilt vikten av ett
skyndsamt svar från A. Huvudförhandlingen den 11 maj inställdes. Under
maj avvaktades A:s svar. Den 3 juni påmindes han. Den 15 juni meddelades
A att hans förlikningsförslag från april kunde godtas för stadfästelse av
förlikning. A hördes inte av. A förelades skriftligen av tingsrätten, efter ett
flertal försök att få kontakt med honom, att inkomma med svar vid äventyr
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att saken ändock avgjordes. Tingsrätten avgjorde målet den 14 september
1987 utan att A hört av sig. A:sdröjsmål har inneburit att hustrun X gått miste
om bostadsbidrag och mannen X har drabbats av merkostnader. Hustrun X
hade kunnat tillskiftas fastigheten redan i maj 1987 genom att parterna varit
eniga.

B har återkallat sin anmälan mot A.

2. Disciplinärende M-bolaget ./. advokat A
I september 1986 fick A i uppdrag av M-bolaget att reglera ett mellanhavande
i en entreprenadtvist med en person vid namn R. Sedan A skrivit kravbrev
betalade R till advokatbyrån, först 40.000 och därefter 7.750 kr.

Bolaget har riktat följande anmärkningar mot A.
1. A har först efter ett flertal påminnelser redovisat beloppet om 40.000 kr.
2. A har påbörjat rättsligt förfarande utan att bolaget informerats därom.
3. Det har varit stora svårigheter att få kontakt med A. Bolaget har nödgats

vända sig till annan advokat, nämligen advokaten C.
4. A har trots påminnelser och trots anmodan av C, senast i brev den 19 mars

1987, ännu ej redovisat beloppet om troligen 7.000 kr.
5. Bolaget och C har haft svårigheter att från A utfå erforderliga handlingar

för att C skulle kunna överta ärendet.
6. A har underlåtit att besvara brev av den 5 och den 15 december 1986 samt

av den 27 januari, den 20 februari och den 19 mars 1987.

Bolaget har av detta skandalösa beteende drabbats av såväl kostnader, då C
tvingats sätta sig in i ärendet, som den fördröjning ärendet fått.

A har anfört följande.
Delägare i bolaget, M, besökte A. A erhöll i uppdrag att diskret anskaffa

köpare till ett ansenligt fastighetsbestånd samt att handlägga en entrepre-
nadtvist mot R. M var angelägen att stämningsansökan ingavs genast, men A
ville först brevledes förmå motparten att erlägga otvistig del. Detta har även
skett. M erhöll 40.000 kr och därefter har R erlagt ytterligare 7.750 kr. I detta
sammanhang anlitade M annat ombud. Handlingarna skickades med bud
till det nya ombudet. Slutfakturan hade ännu ej tillställts klienten. A har
genom sin försvarare, advokaten E, som infann sig inför nämnden den 10 maj
1988, uppgivit följande.

A innehar fortfarande 7.000 kr för bolagets räkning på klientmedelskontot.
A har ännu inte skickat slutfaktura till bolaget. Faktureringen har dröjt därför
att avvecklingen av fastighetsbeståndet skedde under hösten 1987.

3. Disciplinärende Ä-stads tingsrätt ./. advokat A.
A var ombud jämte biträde enligt rättshjälpslagen åt K i en tvist vid Ä-stads
tingsrätt angående fordran för utfört arbete avseende patenträttigheter. K
var svarandepart.

Ä-stads tingsrätt har genom rådmannen L riktat anmärkning mot A för att
han trots anmaningar och förelägganden inte hört av sig till tingsrätten. A
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har avvisats som ombud i målet och entledigats som biträde enligt rätts-
hjälpslagen på grund av visat oförstånd och oskicklighet.

Följande finns antecknat i Ä-stads tingsrätts protokoll från den 1 oktober
1987:

19.12.1986 förordnades A till biträde enligt rättshjälpslagen för K sedan
hennes tidigare ombud och biträde avträtt från målet. Med hänvisning till
vad som tidigare förekommit förelade tingsrätten A 9.3.1987 – med tillägg
16.3.1987 – att inom viss tid slutligen bestämma sin huvudmans talan samt
att avge slutlig bevisuppgift, allt vid äventyr av bestämmelsen i 42 kap 8 a §
rättegångsbalken. A avhördes inte och därefter lämnade kärandeombudet
bevisuppgift med begäran att vittnesförhör skulle hållas per telefon. Tings-
rätten tillställde 20.5.1987 A kärandens bevisuppgift och anmodade honom
att senast visst datum meddela huruvida telefonförhör kunde ske. Han av-
hördes inte. Den 8.9.1987 tillställde tingsrätten A ett föreläggande att inom
angiven tid meddela tingsrätten huruvida telefonförhör kunde hållas. Han
erinrades om 44§ i advokatsamfundets etiska regler samt anmodades även
att redogöra för sina kontakter med huvudmannen, som enligt tingsrättens
uppfattning syntes förhala målets handläggning. I föreläggandet angavs att
tingsrätten – om föreläggandet inte följdes – kunde komma att anmäla för-
hållandet till Sveriges Advokatsamfund. A avhördes inte. Genom skrivelse
17.91987 anmälde tingsrätten förhållandet till samfundet. Samtidigt anmo-
dades A att svara på tingsrättens föreläggande 8.9.1987 med risk för att
tingsrätten kunde komma att avvisa honom som ombud och entlediga ho-
nom som biträde. Tingsrätten krävde besked senast fredagen 25.9.1987.

A har 28.9.1987 inkommit med yttrande, dagtecknat 25.9.1987. Han har
uppgivit att – såvitt han vet – K befinner sig utomlands, samt att endast
sporadisk kontakt förekommit med henne pga hennes utlandsvistelse och
hans egna förrättningar och tjänsteresor utomlands. Han har samtidigt som
bevisning ingivit vissa utdrag från postgirots utlandsavdelning till käran-
den, ävensom anhållit om ”anstånd med utveckling av grund till den 30
oktober 1987”. Han har avslutningsvis framhållit att enligt hans mening
undanhåller sig inte K medvetet i målet, eftersom hon såsom uppfinnare
tidvis arbetar intensivt. – Utöver det anförda anmärks att tingsrätten under
aktuell period kontaktat A:s byrå per telefon i ärendet.

Tingsrätten meddelar efter övervägande följande.
BESLUT

Skäl
Vad A i sitt yttrande till tingsrätten 28.9.1987 angivit ger inte tillfredsställan-
de svar på de frågor, som tingsrätten begärt. Han synes ej heller vara med-
veten om innebörden av tingsrättens föreläggande i mars 1987 med hän-
visning till 42 kap 8 a § rättegångsbalken. Hans yttrande ger nämligen inte till
någon del stöd för att giltig ursäkt skulle föreligga för underlåtenheten att,
trots rättens föreläggande, tidigare inkomma med preciserad grund för sva-
romålet eller att åberopa bevisning. Enligt tingsrättens mening har A, genom
att inte förrän nu avhöras trots rättens anmaningar sedan 9.3.1987 ävensom
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vad han därvid anfört, ådagalagt såväl oförstånd som oskicklighet. Han skall
därför avvisas som ombud i målet och i konsekvens härmed jämväl ent-
ledigas som biträde enligt rättshjälpslagen.

Slut
A avvisas som ombud i målet och entledigas tillika som biträde enligt rätts-
hjälpslagen för K.

A har anfört följande.
Visstdröjsmål från hans sida har förelegat på så vis att han inte ansökt om

anstånd. Målet rörde ett fordringsmål med internationella betalningar via
postgirot. Svårigheter har förelegat att införskaffa underlag för huvudman-
nens påstående om betalning. Vissa tider har det även förelegat svårigheter
att få kontakt med huvudmannen.

4. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
Svea Hovrätt beslutade den 16 oktober 1987 i det vädjade brottmålet G . /.
åklagaren angående rattfylleri att avvisa G:s ombud advokat A och återkalla
dennes förordnande som offentlig försvarare i målet.

Av handlingarna från Svea Hovrätt framgår följande.
Genom den överklagade domen dömdes G för rattfylleri till fängelse en

månad. G vädjade mot domen genom A och yrkade att påföljden skulle
bestämmas till icke frihetsberövande sådan. I vadeinlaga, som inkom till
hovrätten den 13 april 1987, hemställde A om anstånd med utvecklande av
grunden för vadetalan på grund av utlandsresa och semester till den 30 april
1987. Den 15 maj 1987 förelades A av hovrätten att senast den 25 maj kom-
plettera vadeinlagan med bland annat grunden för vadetalan och den be-
visning som han önskade åberopa. A har först efter påminnelser den 17 juni,
28 augusti och 2 september 1987 den 4 september 1987 låtit sig delges före-
läggandet genom stämningsman. Den 30 juli inkom till hovrätten en av
biträdande juristen O undertecknad skrift där denne meddelade att A befann
sig på semester och beräknades åter vecka 43. Komplettering av vadeinlagan
inkom först sedan hovrätten den 21 september 1987 påmint A om före-
läggandet och underrättat honom om att fråga om återkallelse av försvarar-
förordnandet och avvisande av honom som ombud uppkommit. A har i
skrift till hovrätten den 25 september 1987 anfört bland annat att han under
lång tid varit sjuk och av den anledningen inte orkat utföra arbete annat än
sporadiskt.

Hovrätten meddelade den 16 oktober 1987 följande beslut.
1. Mot bakgrund av A:s sätt att handha målet finner hovrätten honom vara

olämplig som ombud och avvisar honom därför enligt 12 kap 5§ rätte-
gångsbalken som ombud i målet.

2. Hovrätten, som inte finner A med tillbörlig nit och omsorg ha tillvaratagit
G:s rätt, återkallar förordnandet för A att vara offentlig försvarare för G.
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A överklagade hovrättens beslut till Högsta Domstolen som ej fann skäl att
meddela prövningstillstånd.

A har anfört följande.
Påminnelserna från hovrätten har inkommit till kontoret under den tid

som han har haft semester. A har vidare sökt G såväl per telefon som brevle-
des för att kunna komplettera vadeinlagan. Trots påminnelser till henne
angående läkarintyg har tid för läkarbesök inte kunnat fastställas. G har
sedermera erhållit tid hos läkare den 24 november 1987. A är medveten om
att hovrättens handläggning måhända fördröjts.

Detta har emellertid inte inneburit någon rättsförlust för G. Hon har själv
per telefon meddelat att hon fortsättningsvis önskade biträde av A.

5. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
A företrädde makarna H ./. Å:s kommun vid Statens va-nämnd angående
anläggningsavgift.

I beslut den 3 december 1987 fann va-nämnden att A var olämplig som
ombud och avvisade honom som ombud i målet.

Följande finns antecknat i Statens va-nämnds protokoll från den 3 decem-
ber 1987.

Den 5 november 1986 inkom Å:s kommun till va-nämnden med en an-
sökan genom vilken kommunen yrkade förpliktande för makarna H att till
kommunen utge anläggningsavgift för vatten och avlopp. Sedan makarna H
förelagts att inkomma med yttrande över kommunens ansökan men inte
avhörts, skrev va-nämnden den 26 maj 1987 ånyo till dem och erinrade dem
om att målet kunde komma att avgöras i befintligt skick. I en den 5 juni 1987
till va-nämnden inkommen skrift anmälde sig A som ombud för makarna H
och uppgav att fullmakt skulle inges snarast. Samtidigt hemställde han om
anstånd för utvecklande av svaromål till den 4 juli 1987 vilket anstånd be-
viljades. Ännu den 2 september 1987 hade A – trots upprepade påminnelser
vid telefonsamtal från va-nämnden till dennes byrå – inte avhörts, och någon
fullmakt för honom att företräda makarna H i målet hade inte inkommit till
nämnden.

Genom skrivelse nämnda dag till A gav va-nämnden honom tillfälle att
inom en vecka från delfåendet styrka sin behörighet som ombud. A kvittera-
de skrivelsen den 24 september 1987. Den 25 september 1987 inkom till
va-nämnden en av O undertecknad skrift i vilken denne ”på uppdrag av
advokat A” begärde anstånd ”till den 5 september 1987” med svaromålet.
Fullmakter dagtecknade i september och november 1986 för A att företräda
makarna H bifogades. Eftersom A alltjämt ej avhördes, utfärdade nämnden
den 6 oktober 1987 ett så kallat slutföreläggande för makarna H, varigenom
tillfälle gavs dem att inom en vecka från delfåendet slutföra sin talan. Före-
läggandet skickades till A under dennes till nämnden uppgivna adress.
Eftersom A inte kvitterat försändelsen sökte va-nämnden den 9 november
1987 ånyo kontakt med honom per telefon. A var icke heller då anträffbar.
Samtalet kopplades till O som uppgav sig vara biträdande jurist på byrån och
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vidare upplyste att byrån flyttat. O uppgav ytterligare att A inte fått kontakt
med sina huvudmän samt att A ämnade skriftligen meddela va-nämnden att
han avsade sig ombudsuppdraget. A har emellertid inte heller därefter av-
hörts.

Va-nämnden meddelade därefter följande beslut:
A har trots flera påminnelser underlåtit att fullgöra sitt åtagande att som

ombud för makarna H yttra sig över motpartens talan i målet. Han har heller
inte i tid begärt erforderliga anstånd och upprepade försök från va-nämn-
dens sida att via anställd personal på hans byrå söka förmå honom att
kontakta nämnden har inte lett till något resultat. Nu angivna förhållanden
gör att A måste anses olämplig som ombud. Va-nämnden avvisar därför A
som ombud i målet.

Den 14 december 1987 och den 12 februari 1988 anmodades A av sam-
fundet att inkomma med yttrande över innehållet i protokollet från va-
nämnden. Något yttrande har inte inkommit.

6. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
W, Q-bolaget, har genom telefaxmeddelande till samfundet den 11 mars 1988
påstått att A förskingrat klientmedel om 300.000 kronor. Av ingivna hand-
lingar från bolaget framgår följande.

Bolaget har under de senaste tre åren haft advokat J som juridiskt ombud. J
driver advokatrörelse tillsammans med A. En check om 300.000 kronor över-
lämnades den 19 februari 1988 till advokatfirma A för insättning på klient-
medelskonto och för vidarebefordran till advokatfirman BC efter det att
vissa krav hade uppfyllts av dem. Checken överlämnades till J men enligt
uppgift från J gav han den till A. Vid det tillfället var även den biträdande
juristen O närvarande. När advokatfirman BC meddelade att de inte fått
pengarna började W att undersöka saken och fick besked från J att endast A
var firmatecknare och den ende som kunde få ut pengarna från klientmedels-
kontot.

Enligt uppgift från J och O fick de kontakt med A på morgonen den 9 mars
1988 då han var på en bank och ”just höll på att ordna pengarna” . Samma
morgon bekräftade advokatfirman BC att de mottagit ett telefonsamtal från
A där han sade att han skulle komma med en postväxel senast klockan 12.00.
A kom aldrig till advokatfirman. J och O försökte få tag på A hela efter-
middagen och kvällen utan att lyckas.

Den 10 mars klockan 07.30 ringde J till W och meddelade att A hört av sig
och beklagat att ”han varit ute och druckit natten innan”. A skulle komma
med pengarna till kontoret klockan 09.15. J uppgav för A att han misstänktes
för förskingring och att J skulle vara tvungen att göra en polisanmälan om
inte pengarna kom fram. A kom inte till kontoret.

Samma dag klockan 13.00 åkte J, O och W till polisen. Vid parkerings-
platsen utanför polishuset bestämde sig W för att ge A en sista chans. W
ringde till A:s privattelefon. A:s fästmö svarade. W uppgav att om A hörde
av sig till W:s biltelefon och gav ett förslag om återbetalning skulle de vara
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beredda att vänta med polisanmälan. Tre minuter senare ringde A. Han lät
mycket skärrad men försäkrade att pengarna skulle plockas fram inom en
timme och att A skulle komma till bolagets kontor med kontanter. Under
detta samtal erkände A att han förskingrat pengarna. A kom aldrig med
pengarna och följaktligen polisanmäldes A.

I polisanmälan den 10 mars 1988 uppgav W att det saknades 200.000
kronor på klientmedelskontot.

Den 21 mars 1988 inkom ytterligare ett telefaxmeddelande till samfundet
från Q-bolaget genom W. Enligt meddelandet hade bolaget den 18 mars 1988
erhållit 300.000 kronor från A. Beloppet hade inbetalats på bolagets bankkon-
to av en okänd person.

Den 25 mars 1988 anmodades A att inkomma med yttrande över Q-bola-
gets uppgifter. Något yttrande inkom inte. Genom skrivelse den 19 april 1988
kallades A att inställa sig inför nämnden den 10 maj 1988. I skrivelsen hem-
ställdes om erkännande av kallelsens mottagande. Då något erkännande inte
inkom påmindes A genom skrivelse den 28 april 1988. Samtidigt upplystes A
om att samfundet skulle utse och förordna en försvarare om han inte snarast
avhördes. Efter telefonsamtal med A den 3 maj 1988 utsåg generalsekretera-
ren advokat E till försvarare. Vid telefonsamtalet redogjorde A för sina
personliga problem och att han avsåg att snarast inkomma med ett läkarin-
tyg. Vidare uppgav A att han inte avsåg att inställa sig inför nämnden den 10
maj på grund av sjukdom.

A har genom advokat E, som infann sig inför nämnden den 10 maj 1988,
uppgivit följande.

A och J hade bestämt att tillsammans driva advokatrörelse i aktiebolags-
form. Formaliteterna var inte klara när de aktuella pengarna mottogs. Peng-
arna härrörde från J:s uppdrag men av praktiska hänsyn tog A emot pengar-
na eftersom det enda klientmedelskonto som fanns var A:s. J hade ingen
dispositionsrätt till detta konto.

Enligt kontoutdrag satte A in 300.000 kronor på klientmedelskontot den 24
februari 1988 och tog ut 100.000 kronor dagen därpå. Uttaget gjordes för att A
skulle vara beredd att betala en förlikningssumma. Beloppet hölls avskilt i ett
kassafack i A:s bostad ej sammanblandat med någonting annat. De resteran-
de 200.000 kronorna finns enligt A kvar på klientmedelskontot.

Det är A som har återbetalat beloppet. Han hade 100.000 kronor i kassa-
facket och resten är egna medel. Eftersom klientmedelskontot var spärrat
kunde han inte komma åt pengarna som fanns där.

A bestrider att han tillstått att han förskingrat pengar. Han vitsordar dock
att bolaget påstått detta. I övrigt kan A inte vidkännas bolagets berättelse
utom att han blivit uppringd av W en gång.

Polisutredning pågår beträffande den påstådda förskingringen. A har del-
givits misstanke om brott.

A har om sig själv och sin situation uppgivit följande.
Han har sedart våren 1986 varit deprimerad. På egen begäran upphörde

hans anställning vid advokatfirman Å den 30 april 1986. I samband med
detta separerade A vilket fick till följd att han blev bostadslös. Vid besök på
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bostadsförmedlingen hänvisade denna honom att ”köpa” hyresrätt ”svart”.
Detta förfarande kunde han ej acceptera dels av ekonomiska skäl och dels på
grund av att han såsom advokat ej bör anstifta folk att begå brott. Den enda
möjligheten som återstod var att tillbringa nattvilan på kontoret. Den 1 maj
1986 startade han egen advokatverksamhet i kontorsgemenskap med andra.
Under den aktuella perioden började han att missbruka alkohol. Detta miss-
bruk fortsatte tills han fick kontakt med en alkoholläkare. I kontorsgemen-
skapen fungerade inte administrationen på önskvärt vis och sedermera för-
sämrades även de personliga relationerna. A upplevde det som så obehagligt
att han endast befann sig på kontoret sporadiskt. Han är numera medveten
om att domstolarna upprepade gånger sökt honom. Dessa försök har såvitt A
erfarit till största delen skett under semesterperiod och utlandsvistelse. En-
ligt hans förmenande fanns ingen möjlighet för honom att inom angivna
tidsperioder besvara alla brev och förelägganden. Sedan den 1 oktober 1987
har A nya kontorslokaler.

A har självmant tagit kontakt med en alkoholläkare och genomgår be-
handling för alkoholmissbruk A har ingivit ett av läkaren utfärdat intyg
dagtecknat den 26 november 1987 av följande lydelse:

Härmed intygas på begäran att advokat A tagit kontakt med mig hösten
1987. Han sökte på grund av sitt alkoholmissbruk.

Efter noggrann penetration av hans alkoholvanor och sociala situation i
övrigt har jag accepterat att försöka hjälpa honom. Villkoret är att han strikt
följer givna krav och föreskrifter. Dessa är bland annat: att hålla regelbunden
kontakt (minst 2 gånger i veckan) med mig, att han underkastar sig medi-
cinsk behandling (antabus) under lång tid, minst fram till våren 1990, att
antabus-administrationen till honom görs av en tredje person som rapporte-
rar till mig omedelbart om han inte tar sina tabletter, att hans sambo enga-
geras och att i görligaste mån ett ”skyddsnät” byggs upp omkring honom.

Advokat A har accepterat villkoren och fram till dagens datum följt före-
skrifterna till punkt.

Redan nu har resultatet kunnat registreras objektivt. Hans förhöjda blod-
tryck har normaliserats. Han har minskat cirka 10 kilo i vikt och på grund av
detta har han blivit av med den svullna ”pluffsighet” i ansiktet som man ofta
kan se hos alkoholister. Vidare har han börjat köra bil igen, vilket också
bidrar till och underlättar kraven på total nykterhet.

För närvarande har behandlingen således varit framgångsrik. Målet är
total avhållsamhet från alla former av alkoholhaltiga drycker för all framtid
dvs helnykterhet.

Advokat A är motiverad och har till synes den viljestyrka som krävs för att
med framgång nå målet.

A har därefter ingivit ett av läkaren utfärdat intyg dagtecknat den 5 maj
1988 av följande lydelse:

Härmed intygas att A för närvarande inte är i psykisk balans. Han har
sedan hösten 1987 varit i kontakt med mig för behandling av sitt alkohol-
missbruk.

Det har under behandlingens gång framkommit att A också lider av mano-



96 ADVOKATRÖRELSENS ORGANISATION

depressivitet och behandling har inletts med Litium tabl, på sedvanligt sätt.
Hans Litium-serum koncentration har dock ännu inte kommit upp i terapeu-
tisk nivå.

A behandlas således för närvarande dels med tabl Antabus och tabl Dip-
san som är antialkoholmedel och dessutom med tabl Lithionit som är ett
medel mot mano-depressivitet.

Förutom denna medicinska behandling får A även viss behandling i form
av stödsamtal hos mig. Dessutom har plats ordnats på ett behandlingshem .

Om inget oförutsett inträffar beräknas A vara i psykiskt normalt tillstånd
ungefär i mitten av juni innevarande år.

För närvarande är han så pass psykiskt insufficient att han inte bör fatta
viktigare beslut och han är därför helt sjukskriven.

Vidare har A ingivit en av läkare upprättad PM av den 5 maj 1988 med
anledning av psykologiskt test som A genomgått. Sammanfattningen har
följande lydelse:

A har goda intellektuella resurser och bör ha alla möjligheter att fram-
gångsrikt fortsätta sitt arbete om han fortsättningsvis helt upphör med sitt
alkoholmissbruk. Vissa neuropsykologiska dysfunktioner är klart dokumen-
terade och dessa måste vara en följd av hans missbruk. Om han i sitt arbete
tar hänsyn till detta (bland annat vad gäller försämrad minnesförmåga) bör
han dock ha goda framtidsmöjligheter.

Nämnden gör följande bedömning.
1. Nämnden upptager utan hinder av gjord återkallelse ärendet till saklig

prövning. I ärendet är utrett att A i samband med handläggningen vid
Ö-stads tingsrätt underlåtit att återsända delgivningskvitton samt be-
svara brev från tingsrätten och B. Härigenom har A allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat.

2. I ärendet är utrett att bolaget haft svårigheter att få kontakt med A och att
han underlåtit att besvara brev. Vidare framgår att A först efter flera
anmaningar överlämnat handlingar till bolagets nya ombud. A har inte
heller trots påminnelser för bolagets nya ombud redovisat influtna klient-
medel å 7.750 kr. A har genom vad sålunda förekommit allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

Vad i övrigt förekommit i ärendet är inte av beskaffenhet att föranleda någon
nämndens åtgärd.
3. Av utredningen i ärendet framgår att A underlåtit att efterkomma tings-

rättens anmaningar och förelägganden. Härigenom har A allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

4. I ärendet är utrett att A vid upprepade tillfällen inte återsänt delgivnings-
kvitton samt underlåtit att efterkomma hovrättens förelägganden. Här-
igenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

5. I ärendet är utrett att A inte avhörts till va-nämnden trots upprepade
påminnelser samt att han underlåtit att efterkomma va-nämndens före-
läggande. Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
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A har trots upprepade förelägganden försummat att inkomma till samfundet
med begärt yttrande i disciplinärendet. Genom denna ohörsamhet har A
allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
6. Av utredningen framgår att A från sitt klientmedelskonto tagit ut 100.000

kronor, vilket belopp han var skyldig att redovisa. Vidare får anses fram-
gå att uttaget inte avsåg ändamål som hade samband med bolaget. Enligt
egen uppgift förvarade A de uttagna pengarna i sin bostad. Genom att
förfara på angivet sätt har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

1–6. A har sålunda sedan slutet av 1986 i flera hänseenden allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

Händelserna kan delvis förklaras med A:s alkoholmissbruk och psykiska
sjukdom. Någon grund att anta en snar förändring till det bättre föreligger ej.

Vid en samlad bedömning, varvid nämnden fäst särskilt avseende vid
förseelserna i fråga om medelsförvaltningen, finner nämnden att omständig-
heterna är synnerligen försvårande.

På grund härav beslutar nämnden jämlikt 8 kap 7§ andra stycket rätte-
gångsbalken utesluta A ur Advokatsamfundet.

Nämnden förordnar att detta beslut genast skall gå i verkställighet.

11. Advokat har försummat att inbetala innehållen skatt för
anställda vid advokatbyrån. Förfarandet har ansetts
utgöra led i advokatverksamheten

T-stads tingsrätt dömde den 17 mars 1988 advokaten A för brott mot upp-
bördslagen till böter.

Åklagaren yrkade ansvar under följande påstående:
”A har under tiden juni 1985–september 1986 varit aktieägare i och faktisk

företrädare för Advokatfirman A AB, med säte i T-stad.
Under nedan angivna uppbördsperioder har han som företrädare för bola-

get uppsåtligen åsidosatt sin skyldighet att inbetala skatt som innehållits för
de i bolaget anställda med nedan angivna belopp.

Uppbördsperiod Innehållen men till länsstyrelsen ej
inb. skatt

1985 juni 20.518 kr
juli 22.694 kr
augusti 27.043 kr
september 20.516 kr
oktober 22.618 kr
december 21.719 kr

1986 januari 14.091 kr
maj 11.565 kr
september 9.636 kr
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Under nedan angivna uppbördsperioder har A uppsåtligen åsidosatt sin
skyldighet att inbetala skatt som innehållits för de av honom personligen
anställda med nedan angivna belopp.

Uppbördsperiod Innehållen men till länsstyrelsen ej
inb. skatt

1985 juli 9.889 kr
augusti 10.217 kr
september 11.920 kr
oktober 10.913 kr
december 10.634 kr

1986 januari 14.089 kr
maj 6.096 kr
juni 5.749 kr
september 5.006 kr

De ej i rätt tid inbetalda skatterna har betalts i efterhand, merparten dock
först sedan de överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.”

A vitsordade de faktiska omständigheterna, men bestred ansvar under
påstående att han inte åsidosatt skyldigheten att inbetala skatt uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet, då han gjort allt för att klara situationen och för att
inbetala skatterna.

Enligt tingsrättens dom uppgav A följande över åtalet:
”Året 1985 hade han sammanlagt nio anställda. Juristerna, det vill säga

han själv och tre biträdande jurister, var anställda i Advokatfirman A Aktie-
bolag, medan övrig personal var anställd i hans enskilda firma. (Fortsätt-
ningsvis används benämningen advokatbyrå för att beteckna hela verksam-
heten, både aktiebolaget och den enskilda firman). Aktiebolaget bildades på
inrådan av Advokatsamfundet. Detta skedde troligen år 1983, innan dess
hade hans verksamhet drivits först i form av ett handelsbolag tillsammans
med en annan advokat och därefter i form av enskild firma. Verksamheten
gick bra.

När han återkom från semestern 1985 upplystes han om att hans biträdan-
de jurister inte tänkte anta det erbjudande om delägarskap som han lämnat
dem. Han uppmärksammades även på att det förelåg brist på likvida medel.
Genom den månadsstatistik som fördes på advokatbyrån kunde han kon-
statera att en markant nedgång skett på inkomstsidan och att antalet upp-
drag hade minskat. Han försökte till att börja med få fram pengar genom en
snabbare handläggning av advokatbyråns ärenden. Eftersom ungefär 50
procent av verksamhetens omsättning härrörde från konkursförvaltararvo-
den gjorde han även hemställningar till tillsynsmyndigheten om att yttran-
dena över hans arvodesräkningar skulle ske snabbare än som var fallet.

Tillsynsmyndigheten hade bland annat på grund av personalbrist funde-
rat på att ”lägga ned verksamheten” under sommaren. Detta skedde emeller-
tid inte. Under hösten 1985 började advokatbyråns ekonomiska situation att
bli ohållbar och han insåg att han måste göra något radikalt. I november 1985
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sade han därför upp samtlig personal utom en sekreterare. De biträdande
juristerna sades upp till den 1 januari 1986 då de sagt sig kunna starta egen
verksamhet. De tog med sig en av sekreterarna. Den 1 januari 1986 var han
således ensam med fyra sekreterare och full skuldbörda. Hans kolleger tog
med sig de klienter de hade haft under den tid de arbetat för honom. För det
arbete som skett under den tid de varit anställda hos honom skulle han få
ersättning med ett visst belopp. Detta skedde i form av delbetalningar i
januari och juni 1986.

I februari 1986 slutade en av de återstående sekreterarna. De andra två,
som var uppsagda, hade en uppsägningstid på sex månader respektive ett år.
Båda fortsatte att vara anställda under hela uppsägningstiden. I det ena fallet
inverkade rätten till pension på uppsägningstidens längd. Han var mån om
att de inte skulle behöva bli arbetslösa. Under juni månad 1986 kunde delar
av kontorslokalerna avvecklas. Dessförinnan betalade han en hög hyra för
lokaler som han endast delvis kunde utnyttja. Under hela perioden samman-
träffade han med sin revisor i stort sett varje vecka. Han redogjorde för sin
ekonomiska situation ett flertal gånger. En likviditetsplan upprättades. Man
gjorde även likvidationsbalansräkningar för att kunna se om aktiebolaget
och han själv var på obestånd. Så var emellertid inte fallet.

De skulder som fanns balanserades av de utestående fordringar som han
hade, bland annat i form av konkursförvaltararvoden. Han betalade in vad
han kunde varje uppbördsperiod, men medlen räckte inte till för att betala
hela de innehållna skatterna. Han kontaktade kronofogdemyndigheten och
bad om att få en amorteringsplan. Någon sådan beviljades emellertid inte.
Om en sådan hade upprättats hade han kunnat betala in skatten under de
nya uppbördsperioderna. Nu räknades i stället inbetalningarna av från de
äldre skatteskulderna, vilket medförde att han hela tiden släpade efter.

Under hela perioden försökte han driva in de fordringar som var ute-
stående, och han realiserade även sina dolda reserver, bland annat genom att
sälja ut advokatbyrån 1985/1986, för att få medel till att betala skulderna.
Han försökte även få banklån, men detta förvägrades honom eftersom hans
nya rörelse var betydligt mindre än den tidigare men belastad med samma
skulder. Han lånade i viss mån av närstående personer för att klara be-
talningarna. Han övervägde även konkurs, men då han egentligen inte be-
fann sig i en obeståndssituation, och då en konkurs skulle medföra att han
inte längre kunde fortsätta som advokat avstod han från att lämna in en
sådan ansökan. Pengar fanns ju dessutom, om än inte i handen. Om han hade
försatts i konkurs hade han haft ännu sämre möjligheter att betala in skatte-
beloppen, eftersom han då inte hade haft någon inkomst. Hade fordringarna
flutit in i snabbare takt, inte minst konkursförvaltararvodena, och han hade
fått en amorteringsplan hos kronofogdemyndigheten hade antalet upp-
bördsperioder för vilka skatt inte inbetalats i sin helhet varit avsevärt färre.
Han har således gjort vad han kunnat för att klara situationen och för att
inbetala skatterna, varför uppsåt eller grov oaktsamhet inte förelegat från
hans sida. Han har idag varken några privata skulder eller skulder till sta-
ten.”
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Tingsrätten uttalade i domskälen följande:
”Ansvar för brott mot uppbördslagen inträffar i de fall där en arbetsgivare

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter skyldigheten att betala in
skatt som innehållits för annan. Det är således försummelse att göra skattein-
betalning som utgör brottslig gärning. I ringa fall döms ej till ansvar. I målet
är visat att A under den tid som åklagaren angett inte betalat in den skatt som
innehållits för de i bolaget och av honom själv anställda. Anledningen härtill
har enligt A varit att brist på likvida medel förelegat samt att förväntade
inkomster i form av utestående fordringar inte flutit in i beräknad om-
fattning. A har vidare gjort gällande att han har vidtagit alla de åtgärder för
att bemästra situationen som kunnat begäras av honom utan att behöva
tillgripa konkurs. Frågan är då om de åtgärder som vidtagits samt de för-
väntningar på likvida tillskott som funnits kan medföra att försummelserna
att betala in skatten är att betrakta som ringa. När A återkom från semestern
1985 och uppmärksammades på att det rådde brist på likvida medel i verk-
samheten kan han ha haft visst fog att förmoda att likviditetskrisen var
tillfällig och att den kunde botas genom ett snabbare indrivningsförfarande
av utestående fordringar. I fråga om perioden juni till och med augusti 1985
kan därför inte anses tillförlit]igen styrkt att A handlat med uppsåt eller
förfarit grovt oaktsamt. Åtalet i denna del, avseende juni, juli och augusti
1985, skall således ogillas.

Beträffande tiden därefter anser tingsrätten emellertid att A, som vid det
laget gjort sig skyldig till upprepade betalningsförsummelser, måste ha för-
stått att de eventuella utestående fordringar som fanns inte skulle kunna
komma att flyta in i den takt och omfattning som var nödvändig för att
skatten skulle kunna betalas in i rätt tid. Vidare bör det på ett relativt tidigt
stadium ha stått klart för honom att de åtgärder som han vidtagit beträffande
omstruktureringen av advokatbyrån inte var tillräckliga för att rätta till de
ekonomiska förhållandena. Genom att inte betala in skatterna har A indirekt
erhållit en form av kredit som gjort det möjligt för honom att fortsätta sin
verksamhet. Åsidosättandet från A:s sida att efter augusti 1985 inbetala
innehållen skatt måste vara att anses som uppsåtligt. Åtalet skall således
bifallas i de delar som avser tiden september 1985 till och med september
1986.”

Tingsrättens dom har vunnit laga kraft.
A har avgett yttrande och i huvudsak hänvisat till tingsrättens dom. Därut-

över har han anfört bland annat följande.
A har betalat alla skatteskulder och bedriver nu advokatrörelse i betydligt

mindre omfattning än tidigare. A avstod från att överklaga tingsrättens dom.
Han orkade inte med att ytterligare fördjupa sig i problemet. Hans familj har
drabbats mycket svårt på grund av lokalpressens bevakning av ärendet. Han
har ifrågasatt om han begått brott i egenskap av advokat eller i egenskap av
arbetsgivare, oavsett advokattiteln.
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Nämnden gör följande bedömning.
A:s handlande är att bedöma som ett led i hans advokatverksamhet.

Tingsrätten fann A skyldig till uppsåtligt brott mot uppbördslagen på
grund av hans upprepade betalningsförsummelser under perioden septem-
ber 1985–september 1986. Nämnden delar tingsrättens bedömning och fin-
ner att A genom att åsidosätta skyldigheten att inbetala innehållen källskatt
brustit i sina plikter som advokat. Med hänsyn till de åtgärder som A vidtog,
bland annat omstruktureringen av advokatbyrån, och resultatet av dessa
samt med beaktande av att A dömts för brottet av allmän domstol finner
dock nämnden att påföljden för A:s handlande kan stanna vid en erinran.

Nämnden prövar således rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket rätte-
gångsbalken tilldela A erinran.

7. Konflikt rörande klienter i samband med att biträdande
jurist slutar sin anställning.

I en anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 21 december 1989, har
advokaten X framställt anmärkning mot advokaten A i huvudsak enligt
följande.

A hade varit anställd hos X tom den 6 december 1989. När A slutade sin
anställning träffades överenskommelse att A efter medgivande av respektive
klient skulle få ta med sig 12 stycken ärenden från advokatbyrån för vidare
handläggning.

A hade därutöver inte erhållit medgivande från X att vända sig till ytter-
ligare klienter. X har riktat anmärkning mot A för att denne tillskrivit ytter-
ligare klienter hos X. Breven har följande lydelse.

”Ang P Finans mfl.
Rubricerade ärende har tidigare handlagts av mig A. Jag har sedan 1989-

12-07 slutat min anställning vid X:s Advokatbyrå och har därefter inlett
samarbete med Advokatfirman Z i S-stad.

Z har pga det inledda samarbetet öppnat ett mottagningskontor i Ö-stad.
Detta kontor kommer att bemannas av mig måndagar och tisdagar varje
vecka. Mottagningskontoret är beläget på Y-gatan 25.

Om Ni önskar att jag fortsättningsvis skall handlägga Ert ärende vore jag
tacksam om Ert meddelande härom lämnades till mig på enklast möjliga sätt.
Efter erhållet meddelande kommer jag översända nödvändiga handlingar
till Er.”

”Ang P Finans
Du har vid telefonsamtal 1989-12-11 begärt mitt bistånd i rubricerat ären-

de.
I anledning härav översänder jag en ”frigörelsehandling” vilken Du skall

underskriva och återsända till advokatbyrån i bilagt svarskuvert. Av hand-
lingen framgår att X:s advokatbyrå skall avsluta sin handläggning av ären-
det, att advokat A fortsättningsvis skall handlägga detsamma samt att even-
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tuella innestående medel antingen skall redovisas till Dig eller översändas
till mig för fortsatt förvaltning.

Efter det att jag har erhållit handlingen från Dig översänder jag den till X
advokatbyrå och rekvirerar samtidigt deras akt i Ditt ärende.”

A har i yttrande den 27 december 1989 tillbakavisat anmärkningen och
anfört bla följande.

Han har vitsordat att han tillskrivit nio stycken klienter vilkas ärenden han
har handlagt som anställd vid X:s Advokatbyrå. A har däremot förnekat att
det skulle förelegat någon överenskommelse mellan honom och X om att A
skulle få ”ta med” sig 12 stycken ärenden från advokatbyrån.

A sade upp sig från sin anställning den 6 november 1989 vid ett besök i X:s
bostad. Vid detta tillfälle sade X till A att han skulle ta hand om två stycken
klienter vilkas ärenden A handlagt. För närvarande har en av dessa valt att
följa med A. I övriga ärenden skulle A upprätta PM så att X kunde fortsätta
handläggningen av desamma.

Efterhand kom det till vissa klienters kännedom att A sagt upp sin an-
ställning vid byrån. De bad A med anledning härav att fortsätta handlägg-
ningen av deras ärenden. A meddelade detta till X :s sekreterare varefter han
den 30 november 1989 erhöll en instruktion hur det skulle förfaras med de
ärenden vilka skulle lämna byrån. Det var fler än 12 stycken klienter som
valde att ”följa med” A.

X har i en kompletterande anmälan, som kom in till samfundet den 2
januari 1990, anfört bla följande.

Han har vänt sig mot att A dels när han slutat sin anställning uttryckligen
angivit vilka klienter som skulle följa med honom, dels i en efterlämnad PM
meddelat vilka åtgärder som skulle vidtas med kvarvarande klienter hos
honom, något som var ägnat att inge X föreställningen att antalet klienter,
som A tog med sig och över vilka förteckning upprättats, inte skulle komma
att utökas.

X har också vänt sig mot att A tillskrivit sådana klienter hos advokatbyrån
där A handlagt något mindre ärende, som pågick vid anställningens upp-
hörande. Dessa klienter har hört av sig till advokatbyrån och uttryckt sin
förvåning över det brev som tillställts dem från A.

A har i yttrande den 9 januari 1990, över X:s kompletterande anmälan,
anfört bla följande.

Det har inte träffats någon överenskommelse mellan A och X om hur
klientstocken skulle delas. När A sade upp sig hade X den grundinställ-
ningen att A skulle upprätta PM i samtliga ärenden utom två. PM upp-
rättades på en direkt order av X. Advokatbyrån ställdes inför fullbordat
faktum då klienter i efterhand anmälde att de önskade att A fortsättningsvis
skulle handlägga deras ärenden.

Härefter har ytterligare skriftväxling förevarit mellan parterna varvid var-
dera part vidhållit sin tidigare inställning.
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Nämnden gör följande bedömning.
Vad i ärendet förekommit är inte av beskaffenhet att föranleda någon nämn-
dens åtgärd.

16. Konkurrensklausul i avtal med biträdande jurist.
Advokaten B anställdes som biträdande jurist vid advokaten A:s Advokat-
byrå AB (AAB) den 11 maj 1987. Anställningen upphörde den 31 maj 1990.
Under tiden december 1987–januari 1990 innehade B en mindre aktiepost i
AAB. Såvitt framgår av handlingarna i detta ärende var och är i övrigt A
ensam ägare till AAB.

För B:s anställning gällde ett skriftligt anställningsavtal med bland annat
följande klausul.

”§8

Klienter ej anskaffade av B
B förbinder sig att – vid anställningens upphörande – icke påverka klienter ej
anskaffade av B att fortsättningsvis anlita henne samt att under en tid av att
(1) år efter anställningens upphörande icke åtaga sig uppdrag för sådana
klienter” A har i anmälan som inkom till samfundet den 14 juni 1990 riktat
anmärkningar mot B enligt följande.

B påbörjade under september månad 1989 ett arbete för en av AAB:s större
klienter, X-bolaget, avseende förvärv av samtliga aktier i Y-bolaget. Samma
dag som B sade upp sin anställning, vilket var den 29 mars 1990, tog A
kontakt med X-bolagets Skandinavienchef Z för att diskutera lämplig över-
tagandeform för annan jurist på AAB avseende de ärenden B handlade för
X-bolagets räkning. Den 6 april 1990 läste R vid AAB in ett ärende så an han
skulle kunna övertaga det, då B:s anställning upphörde.

Den 1 juni dvs dagen efter det att B avslutat sin anställning anlände hon till
AAB medförande en skriftlig instruktion från X-bolagets Sverigechef N till
AAB med innehåll att ”överlämna samtliga handlingar i pågående samt
avslutade ärenden för X-bolaget Logo AB, X-bolaget UPA AB och X-bolaget
Sverige AB till advokaten B”.

A ringde omedelbart till X-bolagets Skandinavienchef G som upphävde
instruktionen med undantag för tre pågående ärenden.

A kontaktade även N som meddelade att han blivit uppsökt av B och
därvid blivit ombedd att skriva på ifrågavarande instruktion. B:s agerande
strider dels mot advokatsamfundets regler avseende god advokatsed i sam-
band med ackvirerande av klienter, dels mot den ovan återgivna klausulen i
anställningsavtalet.

B har i yttrande den 12 juli 1990 anfört följande.
Innan B anställdes av AAB hade hon sedan 1982 varit anställd vid advoka-

ten U:s Advokatbyrå, i vilken byrå A var delägare fram till 1987. När A
öppnade egen byrå övertog han en stor del av advokaten U:s klienter. U
tyckte därför att antalet jurister var för högt och lät B förstå att han gärna såg
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att hon ”följde med till AAB”. B:s förhandlingsposition var därför inte den
bästa när hon anställdes av AAB. Hon accepterade ett anställningsavtal med
rent provisionbaserad lön samt den ovan nämnda konkurrensklausulen.
Hon påtalade att hon fann konkurrensklausulen osmaklig men A påstod att
den accepterats av övriga anställda jurister.

Under augusti 1989 fick A uppdrag av X-bolaget att upprätta ett för-
värvsavtal. A blev sedan inkallad till militärtjänstgöring under september,
varför B kom att sköta uppdraget. När sedan X-bolaget avsåg att förvärva
ytterligare företag i december 1989 anlitades B direkt utan A:s inblandning. B
kände också klienten mycket väl sedan tidigare då de arbetat mycket till-
sammans beträffande ett tidigare förvärv.

Det är riktigt att A kontaktade G i samband med att B sade upp sig. G har
senare berättat för B att den överenskommelse som A talar om i anmälan, att
annan jurist skulle läsa in vissa ärenden, var dennes eget förslag. G blev inte
tillfrågad om han önskade att B skulle fortsätta med ärendet.

Under slutet av sin anställningstid på AAB hade B ett arbetsmöte med N
som är koncernchef för X-bolaget Logo. Denne uttalade då ett alldeles klart
önskemål att fortsättningsvis anlita B. Av denna anledning författades
den instruktion som A omtalar i sin anmälan och undertecknade N densam-
ma.

B infann sig sedan på AAB:s kontor den 1 juni 1990 medförande instruktio-
nen. Denna accepterades först inte av A varpå G kontaktades. Denne ansåg
att koncernchefen N själv kunde avgöra vilken advokat han ville använda.
Därefter lämnades akterna i de tre pågående ärendena ut av A.

Några dagar senare erhöll B ett brev från A, där han uppmanade henne att
återlämna akterna. B kontaktade därför G och N som båda omtalade att A
kontaktat dem och försökt påverka dem att upphäva instruktionen. De hade
dock stått kvar vid sina tidigare ståndpunkter.

B besvarade därefter A:s brev.
Den 27 juli 1990 erhöll B ytterligare en skrift från A av innehåll att G och N

biträtt A:s förslag att ett ärende – Acceptärendet – skulle återlämnas till AAB.
B kontaktade med anledning av skriften ånyo G och N. N omtalade att

hans enda intresse var att få ärendet utfört så snabbt och smidigt som möjligt
och att han inte kunde se annat än att det borde bli billigare om B fick fortsätta
det arbete hon påbörjat. A hade dock framhärdat och förespeglat att om
Acceptärendet fick handläggas av AAB så skulle detta bidra till att han och B
kunde bilägga tvisten dem emellan. A har därmed försökt påverka klienten
på sätt som innebär åsidosättande av god advokatsed.

A har kommenterat B:s yttrande i påminnelseskrift den 7 augusti 1990,
vilken föranlett B till förnyat yttrande den 17 september 1990.

B har därefter i en anmälan som inkom till samfundet den 5 december 1990
gjort fö1jande anmärkningar.
1. Den kor konkurrensklausul som A införde i anställningsavtalet strider

mot god advokatsed.
2. A har, efter anställningens upphörande och efter det att G och N givit

uttryck för sin enskan att fortsättningsvis anlita B försökt påverka dessa
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att anlita AAB i stället för B. Även detta handlande strider mot god
advokatsed.

A har den 7 januari 1991 yttrat sig över anmälan enligt fö1jande.
1. Den konkurrensklausul som fanns intagen i anställningsavtalet uppfyller

i allt civilrättsliga krav för giltighet. Advokatsamfundets regler om god
advokatsed innehåller ingen bestämmelse som avviker från de civilrätts-
liga.

2. B:s påståenden i denna del överensstämmer inte med verkligheten. Den
instruktion som B överlämnade till A var undertecknad av andre mannen
inom X-bolaget. Eftersom denna stred mot den instruktion som lämnats
av högre chef, kontaktades denne och han ändrade omedelbart instruktio-
nen till att endast avse de tre ärenden som B arbetade med. Vid ett möte
därefter mellan A, G och N bekräftades att AAB var en av de två husadvo-
katbyråer som X-bolaget även fortsättningsvis avsåg att använda samt att
B:s arbete endast avsåg avslutande av de tre ärenden hon erhållit.

B har i påminnelseskrift av den 1 mars 1991 utvecklat sin syn på ifrågavaran-
de konkurrensklausul samt i övrigt anfört följande.

N utsågs till VD i X-bolaget Logo AB den 7 december 1989. A:s påstående
att G skulle vara VD i bolaget visar hur dåligt insatt han är i ärendet.

Någon instruktion från G fanns överhuvudtaget inte, varför A:s påstående
att N:s instruktion stred mot G:s måste vara felaktigt.

B har skriftligen instruerats av klienten att fortsättningsvis sköta diverse
ärenden för dennes räkning. Instruktionen kommer från klientens VD och
har därefter muntligen bekräftats både till henne och A av annan styrel-
seledamot i bolaget – G. A har inte velat acceptera detta utan i stället i brev 5
juni 1990 genom Hot om rättsliga åtgärder försökt få B att avsäga sig upp-
dragen i fråga. Brevet gav B ett rådrum på endast tre dagar och var inte
förenat med något meddelande eller någon fullmakt från klienten.

A har därefter på olika sätt åter försökt få klienten att ändra sitt beslut.
B har till sin skrift bilagt ett brev från A till henne av den 19 november 1990

med följande innehåll.

”Ang brott mot konkurrensklausul
Med hänvisning till mitt brev av den 5 juni 1990 får jag meddela, att den
skada som A:s Advokatbyrå AB lidit kan uppskattas till 300000 kr. Jag får
därför uppmana Dig att inom tio dagar betala detta belopp till advokat-
byrån.”

A har inkommit med en ytterligare skrift.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A åberopat en konkurrensklausul i
mellanvarande avtal som skulle förhindra B att åta sig uppdrag för ”klienter
ej anskaffade av B” under en tid av ett år efter anställningens upphörande.
Klausulen är ägnad att inskränka klientens fria val av advokat.
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A har därutöver sedan B lämnat A:s Advokatbyrå AB aktivt verkat för att
förmå klienter att inte anlita B.

Genom vad som således förekommit har A brutit mot god advokatsed.
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket

rättegångsbalken.
Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

21. Advokaten A har under lång tid försummat att vidtaga
åtgärder i åtaget uppdrag varjämte under disciplin-
ärendets utredning framkommit vissa brister i
advokatbyråns kontorsorganisation. Varning tilldelad.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 8 augusti 1991,
har advokaten X framställt anmärkningar mot advokaten A i huvudsak
enligt följande.

Sedan X i en skrift av den 27 november 1989 frågat A om denne var villig
att åtaga sig ett uppdrag att hos en dansk medborgare, som bodde i M-ort,
inkassera en fordran på ca 100.000 danska kronor, hade A i en skrift av den 11
december samma år förklarat sig villig därtill. Den 15 januari 1990 översände
X det aktuella skuldebrevet och fullmakt från borgenären. X hade därefter
tillställt A skrifter av den 26 mars, den 26 april, den 2 oktober och den 3
december 1990 samt den 26 mars och den 6 maj 1991 med förfrågningar om
vad som skett i ärendet, varefter han i en skrift av den 29 maj 1991, eftersom A
inte hört av sig, anmodade denne att återställa handlingarna i ärendet, vilket
skedde den 3 juni 1991. X har därefter i en skrift av den 17 juni 1991 bett A att
få en redogörelse för vad som skett i saken under tiden från november 1989
till den 3 juni 1991. X har emellertid inte fått något svar.

Det skall här antecknas att samtliga försändelser till A burit adressen
”Advokat A, S-gatan 21, B-stad, SVERIGE”.

A har i ett yttrande av den 5 september 1991 anfört i huvudsak följande.
Samtliga brev från X har adresserats i första hand till och utdelats under

advokatbyråns besöksadress, S-gatan 21, vilket samtidigt är A:s och hans
familjs privata bostadsadress. Över denna post har A inte disponerat ensam.
Breven av den 26 april, den 2 oktober och den 3 december 1990 och breven av
den 26 mars och den 6 maj 1991 ”har inte kommit mig tillhanda alls eller, i
något fall, först långt senare”. Brevet av den 17 juni 1991 hade anlänt under
A:s semester och han hade inte hunnit besvara det innan förevarande ärende
anhängiggjordes hos advokatsamfundet. – ”Det är riktigt att någon åtgärd
inte vidtagits i ärendet. Det går inte nu att utreda orsakerna härtill. Ärendet
är ju inte på något sätt av komplicerad natur. Jag kan med beklagande endast
konstatera att ärendet ’kommit bort’ i hanteringen.”

I en påminnelseskrift, som kom in den 16 september 1991, har X uppgivit
att inget av de av honom avsända breven kommit i retur samt framhållit att,
även om A inte fått något av breven mellan den 26 april 1990 och den 5 maj
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1991, detta inte utgör någon ursäkt för att han helt underlåtit att handlägga
ärendet.

Nämnden gör följande bedömning.
A har under en tid av ett och ett halvt år underlåtit att överhuvudtaget
företaga någon åtgärd i ett uppdrag som han åtagit sig. Vad A anfört om att
han inte ensam disponerat över den post, som tillställts honom under advo-
katbyråns adress, innebär att allvarliga brister föreligger i advokatbyråns
kontorsorganisation.

Genom vad som förekommit har A allvarligt åsidosatt sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

26. Karaktären och hanteringen av deponerade medel
X och Y försålde genom köpekontrakt i mars 1993 en av dem samägd fastig-
het för 2,2 miljoner kr. I kontraktet stadgades bla att köpeskillingen skulle
deponeras hos säljarnas juridiska ombud, advokaten Z för X och advokaten
A för Y, vilka därefter ”i samarbete på säljarnas uppdrag” skulle fördela
köpeskillingen på sådant sätt att Y erhöll 1.300.000 kr och X 900.000 kr.
Vidare skulle med användande av köpeskillingen regleras vissa kostnader,
som hänförde sig till fastigheten, varvid även angavs hur dessa skulle för-
delas mellan de båda säljarna. Om parternas ombud inte ansåg sig kunna
utföra uppdraget, skulle detta överlämnas till en särskild i kontraktet an-
given god man.

Den faktiska likvidavräkningen mellan säljarna och köparna av fastighe-
ten kom att utföras av Götabanken, som då även verkställde en avräkning
och fördelning mellan de båda säljarna av de ovan angivna kostnaderna.
Avräkningen resulterade i att hos Z deponerades ca 104.000 kr och hos A ca
911.000 kr.

Sedan Z observerat och i ett brev den 3 maj 1993 påpekat för A, att likvidav-
räkningen blivit felaktig såtillvida att X fått 100.000 kr för litet och Y mot-
svarande belopp för mycket, medgav A att så var fallet samt uppmanade i ett
brev den 10 juni 1993 Y att omgående betala 100.000 kr till X. Så skedde inte
varför Z i ett brev den 21 juni 1993 anmanade A att själv reglera skulden
genom att ta av de medel som fanns deponerade hos denne för Y:s räkning. A
svarade härtill att Y redan den 18 juni 1993 hade bett att få ut sina klientmedel
och då även fått det.

X har genom Z i skrift, som kom in till samfundet den 1 oktober 1993,
anmärkt mot A att denne utbetalat hela det för Y:s räkning deponerade
beloppet ehuru 100.000 kr därav rätteligen tillhörde X.

A har i yttrande den 25 oktober 1993 anfört härtill: Han ansåg sig inte
kunna förhindra att medlen på klientmedelskontot utbetalades till Y efter-
som de onekligen var insatta på kontot i dennes eget namn. A har den
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uppfattningen att klientmedel är tillhöriga klienten och inte advokaten. Han
kunde inte agera på sätt att han helt enkelt lade beslag på medlen ifråga.

Z har kommit in med påminnelser vari han anfört bla: Den omständig-
heten att medlen placerats på klientmedelskonto förändrar inte det faktum
att 100.000 kr inte tillhörde Y. A har mot bakgrund av vetskapen härom varit
förhindrad att utbetala beloppet ifråga till Y. Genom att medge en utbe-
talning har A medverkat till att Y kommit i åtnjutande av medel som inte
tillhört denne.

A har genom advokat N som ombud i ytterligare skrift anfört bla: A har
inte förfogat över annans medel. Denne upplever att handhavandet av
klientmedel utgör ett särskilt förtroende där klient alltid skall veta att de
medel som deponerats också står till klientens förfogande avskilda och för
omedelbar redovisning. Att från vetskapen av att ett berättigat krav kan
riktas mot klients förmögenhetsmassa dra slutsatsen att ombudet inte bara
har en rättighet utan också en skyldighet att disponera över annans medel –
konklusionen av anmälan – är en helt annan sak.

Z har svarat härtill: Han delar N:s uppfattning att klientmedel tillhör
klienten och står till dennes förfogande, dock med det väsentliga tillägget att
medlen skall tillhöra klienten. Om medel av misstag kommit in på klients
konto eller om medel, vilka inte tillhör denne, av annan anledning kommit
att överföras till klients konto innebär detta inte att äganderätten till medlen
därmed övergår till klienten som innehar klientmedelskontot. Ett korrekt
handhavande av de medel som överförts till Y:s klientmedelskonto hade,
efter det att A erhållit information om den felaktiga transfereringen hos
banken, varit att upprätta ett klientmedelskonto för Y, innehållande de me-
del som skulle tillkomma denne, och avsätta resterande 100.000 kr på ett
annat särskilt avskilt konto för X.

Nämnden gör följande bedömning.
Av köpekontraktet framgår att säljarna överenskommit att köpeskillingen
för den överlåtna fastigheten skulle deponeras hos säljarnas juridiska ombud
vilka i samarbete skulle fördela köpeskillingen efter i kontraktet angivna
grunder. Det belopp A uppburit med redovisningsskyldighet borde inte
avskilts enbart i Y:s namn förrän fördelningen slutförts. A borde så snart det
stod klart för honom att likvidavräkningen kunde ha blivit felaktig också ha
avstått från att vidareredovisa de av honom avskilda medlen till Y.

Nämnden låter vid detta uttalande bero.

8. Dröjsmål med att meddela beslut i lönegarantiärenden
har medfört varning för A.

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 9 maj 1994, har
B framställt anmärkningar mot advokaten A i huvudsak enligt följande.

X AB försattes den 11 februari 1993 i konkurs vid U-stads tingsrätt. A
förordnades till förvaltare.
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Vid månadsskiftet februari/mars 1993 fick A av Handelstjänstemannaför-
bundet (HTF) i uppdrag att biträda Y och Z med lönegarantianspråk.

I brev av den 22 och den 26 mars 1993 till A framställde B krav för Y:s
respektive Z:s räkning.

Den 2 april 1993 hölls edgångssammanträde. Samma dag meddelade A B
per telefon att konkursbolagets ställföreträdare framställt invändningar mot
anspråken och att A ville avvakta protokollet från sammanträdet innan han
ville precisera de gjorda invändningarna.

I brev av den 11 och den 27 maj 1993 till A påtalade B att det särskilt för Z:s
del – var angeläget att det snabbt fattades beslut i lönegarantifrågan och att B,
om så inte skedde, måste vidta åtgärder för att förmå A att fullgöra sina
skyldigheter enligt lönegarantilagen. A hörde inte av sig.

Den 8 juni 1993 tillskrev B tillsynsmyndigheten (TSM) med en begäran att
A skulle anmodas att omedelbart fatta beslut i de båda lönegarantifrågorna.
TSM hade den 11 samma månad översänt den skriften till A.

Den 27 augusti 1993 fick B av Z besked, som tydde på att det hade fattats
beslut i fråga om denne. I ett brev av den 30 samma månad till A begärde B att
A skulle tillställa honom beslutet. A hörde inte av sig.

B vände sig därför på nytt till TSM, varefter han därifrån erhöll en kopia av
beslutet. Det innebar att Z tillerkänts ett lägre belopp än vad B yrkat men A
hade inte – såsom det ålegat honom – angivit något skäl därtill.

I en skrift av den 4 februari 1994, ställd till Y men översänd till B, begärde A
visst besked inom en vecka. B besvarade frågan genom ett brev av den 9
samma månad. I ett brev av den 9 mars 1994 till A påkallade B på nytt beslut
angående lönegaranti för Y samt att A skulle tillställa B beslutet.

A meddelade slutligen den 25 samma månad ett sådant beslut.
Enligt lönegarantilagen skall lönegarantianspråk behandlas skyndsamt. A

har genom sitt handlande blockerat Z:s och Y:s möjligheter att om inte annat
få sina anspråk prövade i domstol.

A har konsekvent underlåtit att besvara brev från B. A har under hela det
år som ärendet pågått inte lämnat B något besked eller någon förklaring till
sin passivitet.

B har iakttagit ett liknande förfarande från A:s sida i ett annat fall.
A har biträtt AB M i U-stad i en hyrestvist mot L AB, som var hyresgäst och

biträddes av B. Vid ett sammanträffande mellan parterna den 13 januari 1993
beslöts att B skulle inom ett par veckor precisera hyresgästens inställning och
förslag. B dikterade redogörelsen den 21 samma månad. Brevet innehöll ett
förslag, som A varit skyldig att besvara. Först i samband med en förhandling
den 15 mars 1993 inför hyresnämnden i U-stad meddelade han på fråga av B
att hans huvudman inte ville acceptera eller diskutera förslaget. Även i det
fallet har A åsidosatt § 48 i vägledande regler om god advokatsed.

A har i ett yttrande av den 16 juni 1994 anfört i huvudsak följande.
Vid handläggningen av den aktuella konkursen hade A biträtts av en

härför utbildad kontorist vid namn N. Det hade inledningsvis visat sig svårt
att få uppgifter av företrädare för konkursbolaget.

I slutet av mars 1993 färdigställdes konkursbouppteckningen. Ungefär vid
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samma tid inkom skrifter från B med yrkanden om lönegarantiersättningar
till Y och Z.

Deras lönefordringar hade inte uppgivits av konkursbolaget. De togs upp i
konkursbouppteckningen med noteringen att fordringarna var anmälda
men inte slutligen granskade. Vid edgångssammanträde den 2 april 1993
uppgav bouppgivarna att Y:s och Z:s krav inte var korrekta, eftersom de
hade uppsagts tidigare och fått ut sina lönefordringar. A överlämnade bre-
ven från B till bouppgivarna med begäran om yttrande. A underrättade B per
telefon om bouppgivarnas uppgifter.

Det av A begärda yttrandet dröjde så länge att han fann sig nödsakad att på
annat sätt försöka få fram underlag för bedömning av Y:s och Z:s krav.

Beslut enligt lönegarantilagen fattades i fråga om Z den 11 augusti 1993.
Men utbetalningen försenades till följd av att konkursförvaltningen hade en
felaktig adressuppgift beträffande Z. Han underrättades om beslutet genom
ett brev från N den 19 samma månad.

N underrättade vidare B om beslutet genom ett brev av den 21 september
1993.

Y:s lönekrav hade varit svårare att hantera och utreda. N hade ett flertal
telefonkontakter med HTF. Hon hade också vid flera tillfällen sökt tele-
fonkontakt med B, dock utan att nå honom.

Den 25 mars 1994 fattade A lönegarantibeslut i fråga om Y. Det avsändes
till B i rekommenderad försändelse den 30 samma månad.

Vad angår tvisten mellan AB M i U-stad och L AB hade det av B åsyftade
brevet nått A i slutet av januari 1993. Han hade översänt en kopia av brevet
till sina huvudmän med begäran om yttrande. Han hade därefter erfarit att
en av dem hade per telefon meddelat ställföreträdaren för B:s huvudman att
det framförda förslaget bestämt avvisades. Eftersom A inte hörde något
ytterligare från B före förhandlingen den 15 mars 1993, hade han utgått från
att beskedet nått fram till B.

A:s arbetsbelastning har varit synnerligen stor under 1993. Om Advokat-
samfundet skulle finna att han i något avseende brustit i sina kontakter med
B, har A:s och hans advokatbyrås arbetsbelastning varit orsaken därtill.

Från B har den 5 juli 1994 inkommit en påminnelseskrift.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A försummat att besvara brev från B.
Härigenom har A åsidosatt sina plikter som advokat.

Vidare har A varit i avsevärtdröjsmål med att meddela beslut i de båda
lönegarantiärendena. Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.
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12. Advokataktiebolag, som var bolagsman i
advokathandelsbolag, har, genom förvärv och
förvaltning av kommersiell fastighet, ansetts driva
otillåten annan verksamhet. Erinran tilldelad.

X och X Salong AB har i skrift, som inkom till Advokatsamfundet den 16
februari 1996, anmält advokaten A och har därvid ifrågasatt om det är etiskt
riktigt att en advokatfirma äger en kommersiell fastighet och använder sitt
yrkeskunnande mot hyresgästerna.

X och X Salong AB har vidare anfört bla följande. Advokatfirman A, B & R
HB med adress i Stockholm äger en kommersiell fastighet i Sundbyberg.
Advokatfirman A köpte den kommersiella fastigheten den 1 juni 1995. X och
X Salong AB hyr sedan 1972 en lokal i den kommersiella fastigheten som
förvärvades av Advokatfirman A. A är ombud för fastighetsägaren, Advo-
katfirman A AB, i tvist med hyresgästerna rörande fastigheten.

Det antecknas att A i skrift av den 18 december 1995, varav en kopia fogats
till anmälan, på Advokatfirman A, B & R HB:s brevpapper för hyresvärden
Advokatfirman A AB:s räkning sagt upp en lokalhyresgäst i den kommer-
siella fastigheten.

A har i skriftligt yttrande av den 27 februari 1996 anfört följande. Den
fastighet som berörs i anmälan ägs av Advokatfirman A AB, vilket bolag
sedan lång tid ej driver advokatrörelse. De åtgärder han vidtagit för bolaget,
vilket han själv äger, berör inte advokatverksamhet och kan således inte bli
föremål för Advokatsamfundets prövning.

A har på förfrågan av Advokatsamfundet i kompletterande yttrande av
den 11 mars 1996 anfört följande. Advokatfirman A AB har upphört med
advokatverksamhet 1992. Samfundet har därvid återkallat tidigare lämnad
dispens i enlighet med kopia av samfundets besked som han bilagt sitt
yttrande.

Den verksamhet som drivs av honom bedrivs i Advokatfirman A, B & R
HB. Advokatfirman A AB är en av bolagsmännen i handelsbolaget.

Det antecknas att Advokatsamfundets styrelse den 11 december 1992 på
framställning av A återkallat den dispens som tidigare lämnats A för att få
bedriva verksamhet i Advokatfirman A AB.

Nämnden gör följande bedömning.
Den, som är bolagsman i ett handelsbolag, får anses driva handelsbolagets
rörelse. Advokatfirman A AB driver sålunda advokatrörelse. Advokatbolag
får inte driva annan verksamhet än advokatverksamhet. Genom att låta
Advokatfirman A AB äga och förvalta den i ärendet aktuella fastigheten har
A åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.
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17. Advokaten A som boutredningsman har ansetts skyldig
att besvara universell testamentstagares frågor om
arvode. A:s underlåtenhet härutinnan och hans i
sammanhanget förklenande uttalanden om
frågeställaren har föranlett erinran.

X avled den 1 oktober 1993. Som dödsbodelägare efterlämnande bla Röda
Korset som universell testamentstagare. Advokaten A, utsedd till testa-
mentsexekutor, förordnades den 26 januari 1994 till boutredningsman. Han
förrättade arvskifte den 1 oktober 1994 och avslutade i anslutning därtill
uppdraget. För detta fakturerade han dödsboet tillhopa 122.593 kr inklusive
moms, varav 96.000 kr exklusive moms avsåg arvode. Röda Korset påkallade
skiljeförfarande rörande arvodet och i skiljedom den 17 maj 1996 sattes detta
ned till skäliga ansedda 75.000 kr. Under skriftväxlingen i arvodesärendet
förekom bla följande: I en skrift den 8 maj 1995 till samfundet ställde Röda
Korset genom sin administrative chef Y ett antal frågor hänförliga till bout-
redningen samt förklarade att sedan A besvarat dessa det kunde finnas
någon möjlighet för Röda Korset att bedöma graden av skäligheten av det
fakturerade arvodet. I en senare skrift den 21 juni 1995 vidhöll Y att han ville
ha svar på frågorna i skriften den 8 maj 1995. A anförde i skrift inkommen till
samfundet den 13 juli 1995 bla: Y, som inte synes ha något intresse av att hålla
nere omkostnader och som, till skillnad från hårt arbetande advokater, har
obegränsad tid till sitt förfogande för icke meningsfulla utredningar och
inlagor har utan saklig grund kommit med en ny inlaga av den 21 juni 1995.
A får poängtera att Röda Korset inte är hans uppdragsgivare, något som han
antar knappast någon advokat som känner till Y:s inställning, någonsin
skulle vilja bli. A:s uppdragsgivare är X som han inspirerade att insätta Röda
Korset som testamentstagare, något som han då trodde var en meningsfull
åtgärd. Även om Röda Korset och tom Y skulle vara uppdragsgivare har
denne inte rätt att ställa diverse ovidkommande trakasserande frågor.

Röda Korset har nu genom advokaten B som ombud i skrift, som kom in
till samfundet den 24 augusti 1995, anmärkt mot A att denne vägrat att
besvara Y:s frågor samt i sin till samfundet den 13 juli 1995 inkomna skrift
gjort för motparten kränkande eller förklenande uttalanden.

A har i yttrande inkommet den 4 september 1995 anfört bla: Till A:s
förvåning anser B att A gjort sig skyldig till kränkande eller förklenande
uttalanden. Avsikten har naturligtvis inte varit att några uttalanden skulle
vara av denna art. A har helt enkelt gjort vissa konstateranden, han hyser
vissa åsikter som han framfört och han anser att han inte är skyldig att svara
på alla frågor som motparten kräver svar på.

Nämnden gör följande bedömning.
Y:s frågor i skriften den 8 maj 1995 har varit av betydelse i arvodesärendet
och A har inte ägt vägra att besvara dem. A har vidare i sin skrift som inkom
till samfundet den 13 juli 1995 opåkallat uttalat sig på ett förklenande sätt om
Y. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat.
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På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.



3. AVBÖJANDE OCH
FRÅNTRÄDANDE AV UPPDRAG

5. Skyldighet att avböja uppdrag
Makarna X begärde gemensamt advokat A:s biträde i samband med före-
stående äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor. A be-
viljade kvinnan allmän rättshjälp och påbörjade skilsmässoförhandlingar
mellan makarna. Senare samma år undertecknade makarna en odaterad
handling benämnd skilsmässoavtal, i vilken reglerades vad som skulle gälla
dem emellan under betänketiden samt ett flertal bodelningsfrågor. Samtidigt
ingavs en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätt.

Sedan det under betänketidens gång hade uppstått oenighet mellan ma-
karna i frågan om underhållsbidrag till en dotter, begärde och erhöll kvinnan
byte av rättshjälpsbiträde. Mannen begärde då att A fortsättningsvis skulle
biträda honom. A accepterade detta och erhöll förordnande som biträde
enligt rättshjälpslagen för mannen.

Kvinnan riktade anmärkningar mot att A inte verkat för hennes intressen
vad gäller frågor om underhåll och bodelning.

A tillbakavisade anmärkningarna och redogjorde därvid för vad som en-
ligt hans uppfattning förevarit mellan parterna och för de diskussioner som
lett fram till det sk skilsmässoavtalet. A konstaterade dock vidare att han
måhända inte bort åtaga sig att biträda mannen gentemot kvinnan. An-
ledningen till att han åtagit sig uppdraget var dels att mannen enträget bett
om hans hjälp, dels att han erhållit ett uttryckligt medgivande från såväl
kvinnan som hennes nya ombud, dels ock att den enda tvistefråga som då
syntes vara aktuell var frågan om underhållsbidrag till dottern. Han hade
numera avsagt sig allt fortsatt biträde åt mannen gentemot kvinnan.

Kvinnan anförde i påminnelser att hon på A:s fråga om han fick stå kvar
som mannens ombud svarat att det fick han göra om han ville.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden gjorde i beslut den 11 september 1985 följande be-

dömning.
”A har först biträtt båda parterna, formellt förordnad som biträde enligt

rättshjälpslagen åt kvinnan, med de olika frågor som aktualiseras vid ett
äktenskaps upplösning. Sedan tvist uppstått mellan parterna i en delfråga
och kvinnan erhållit annat ombud, har A åtagit sig att företräda kvinnans
motpart, mannen. Till iakttagande av god advokatsed hade det vid angivna
förhållanden ålegat A att avböja det uppdrag mannen erbjöd honom.
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Genom att likväl åtaga sig mannens sak har A åsidosatt sina plikter som
advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.
Vad i övrigt i ärendet förekommit föranledde inte någon nämndens åtgärd.

6. Skyldighet att avböja uppdrag
En tingsrätt anmälde jämlikt 12 kap 6§ rättegångsbalken till advokatsam-
fundets styrelse att tingsrätten genom beslut den 23 april 1985 avvisat A som
ombud i ett vid tingsrätten anhängigt tvistemål.

Av tingsrättens protokoll framgick bla följande .
I en den 20 december 1977 till tingsrätten inkommen ansökan om stämning

på X hade Y yrkat att tingsrätten skulle förordna att hon skulle ha vårdnaden
om parternas son och att X skulle förplikats att till henne utge visst under-
hållsbidrag för sonen. X hade den 2 januari 1978 undertecknat fullmakt för
advokat B och A, som då var biträdande jurist vid en av B ägd advokatbyrå,
att vara ombud för honom i målet. På begäran av A, som ingett en av B
utfärdad transportfullmakt, hade målet satts ut till muntlig förberedelse den
3 april 1978. Vid förberedelsen hade Y vidhållit sitt vårdnadsyrkande men
också yrkat, för den händelse tingsrätten ej fann skäl förordna om vård-
nadsutredning, rätt till umgänge med sonen på vissa tider. Y hade sedan
frånfallit yrkandet om vårdnad, och partsombuden hade den 19 december
1978 begärt att målet skulle avskrivas eftersom parterna träffat överenskom-
melse i frågan om umgängesrätt. Tingsrätten hade genom beslut den 29
december samma år avskrivit målet.

Vidare framgick av protokollet att Y nu, med A som ombud och biträde
enligt rättshjälpslagen, yrkat bla att tingsrätten skulle överflytta vårdnaden
om sonen från X till henne. X hade bestritt yrkandet och också yrkat att
tingsrätten måtte avvisa A såsom ombud för Y. X hade till stöd för av-
visningsyrkandet åberopat 12 kap 4§ rättegångsbalken och anfört att han
uppfattat det som direkt stötande att A biträtt Y i den föreliggande tvisten
mot bakgrund av att A biträtt honom i det tidigare målet i vilket också varit
fråga om överflyttning av vårdnaden om sonen.

A hade, enligt tingsrättens protokoll, i yttrande över avvisningsyrkandet
anfört bla följande.

B hade handlagt det tidigare ärendet fram till januari månad 1978. När A
då hade övertagit ärendets handläggning hade ärendet inte längre gällt
överflyttande av vårdnaden utan fråga om umgängesrätt. Förlikningsavtal
rörande umgängesrätten hade träffats. A hade således inte biträtt X i vård-
nadsärendet. Vidare hade den av B ägda advokatbyrån den 1 september 1984
uppdelats på två separata advokatbyråer med A och B som innehavare av
respektive byrå. Det vore naturligt att räkna X som B:s advokatbyrås klient
med hänsyn till att det varit B som år 1978 förordnats som rättshjälpsbiträde.
Slutligen innebar den långa tid som förflutit sedan det tidigare ärendets
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handläggning att A inte nu kunde anses ha någon plikt till trohet och lojalitet
mot X.

Tingsrätten konstaterade att såväl det nu anhängiggjorda målet som det
tidigare målet gällt frågan om vårdnaden om parternas son och att den
omständigheten att det tidigare målet även rört rätten till umgänge inte
medfört att saken ändrats. Tingsrätten fann att då vad A anfört rörande
uppdelningen av advokatbyråerna och den tid som förflutit mellan de båda
målen inte var av beskaffenhet att föranleda någon annan bedömning, A inte
skulle få brukas som ombud för Y i det förevarande målet.

A hänvisade i yttrande till samfundet till vad som i tingsrättens protokoll
upptagits rörande hans inställning.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 20 november 1985:
”Båda de mål mellan Y och X i vilka A uppträtt som ombud har gällt fråga

om vårdnaden om parternas son. Även om den tämligen långa tid som
förflutit mellan A:s båda uppdrag medfört att vad A erfarit i det tidigare
målet kan ha förlorat i relevans för det senare målets handläggning, hade A
ändå, med hänsyn till sin lojalitetsplikt gentemot X och särskilt till vad X
kunde ha för uppfattning därom, inte bort åtaga sig Y:s sak.

Genom att trots detta åtaga sig att biträda Y har A åsidosatt sina plikter
som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

7. Fråga om skyldighet att avböja uppdrag
Delägare i dödsboet efter Y var maken X samt tre barn. I september 1980
förordnades advokat A till boutredningsman i dödsboet. Under boutred-
ningens gång biträdde A den 27 januari 1982 X med upprättande av testa-
mente. I testamentet förordnade X att all hans kvarlåtenskap skulle tillfalla
ett av barnen. X avled den 5 juli 1983.

Sedan bouppteckning efter X registrerats kallade A barnen till samman-
träde i dödsboet efter modern. Barnen meddelade då att de inte längre
önskade vidare utredning av moderns dödsbo och A avslutade ärendet.

Två av X:s och Y s barn riktade hos advokatsamfundet anmärkning mot A
för att denne samtidigt som han var boutredningsman i deras moders döds-
bo medverkat vid upprättande av faderns testamente till fördel för ett av
barnen.

A har i yttranden anfört bla följande.
Han hade efter ansökan av X förordnats till boutredningsman i dödsboet

efter Y. Det hade rått starka motsättningar mellan å ena sidan anmälarna och
å den andra X och det tredje barnet. Dödsboets huvudsakliga tillgångar hade
varit fastigheter. Anmälarna hade under boutredningen företrätts av två
olika ombud. Under boutredningens gång hade A i allt sökt ena delägarna,
vilket dock hade varit förenat med stora svårigheter. – Den 27 januari 1982
hade X besökt A på advokatbyrån X hade då bestämt uttryckt att han ville
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upprätta testamente till förmån för ett av barnen. A hade ansett att eftersom
han kände X genom boutredningen efter hustrun kunde han biträda X med
upprättande av testamente. A hade inte tagit ställning till testamentets inne-
håll. Han hade inte heller på något sätt tagit ställning till X:s förmån i bout-
redningen. Han hade tvärtom gjort stora ansträngningar för att om möjligt
kunna tillmötesgå anmälarnas framställningar. A var inte heller engagerad i
boutredningen efter X.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 20 november 1985:
”Utredningen i ärendet visar inte att sådana omständigheter förelegat att

A, trots att han haft ställning som boutredningsman, kan klandras för sin
medverkan vid upprättandet av testamentet. På grund härav föranleder vad
i ärendet förekommit inte någon nämndens åtgärd.”

8. Skyldighet att avböja, eller i viss del frånträda, uppdrag
I augusti 1983 träffade en renhållningsfirma avtal med ett åkeri varigenom
åkeriet till renhållningsfirman hyrde ut en lokal avsedd att användas som
tvätthall för motorfordon. Enligt åkeriets ställföreträdare, X, betalade ren-
hållningsfirmans innehavare, Y, inte hyra enligt avtalet. X vände sig därför i
november samma år till advokat för att erhålla biträde med bla inkassering
av förfallna hyror. I tvisten företräddes Y av advokat B. Vid sammanträde
den 19 januari 1984 kunde parter och ombud inte träffa någon överenskom-
melse i saken. Den 23 januari 1984 försattes åkeriet i konkurs, i vilken advo-
kat A, vid samma advokatbyrå som B, förordnades till förvaltare. Konkursen
handlades som ordinär konkurs.

Den 26 januari 1983 – tre dagar efter konkursbeslutet – avtalade konkurs-
boet, genom A, och Y att hyresavtalet skulle anses ha upphört. Konkursboet
framställde inte då eller senare några krav mot Y, vare sig beträffande hyra
eller eljest.

Därefter begärde X att konkursboet skulle till honom överlåta den tvistiga
fordringen mot Y, vilket emellertid A som konkursförvaltare avböjde.

I anmälan till advokatsamfundet riktade X anmärkning mot A för att
denne åtagit sig förvaltaruppdraget trots att annan advokat vid samma byrå
tidigare företrätt en konkursgäldenärens motpart. X anförde därvid bla att A
inte borde ha avtalat med Y om hyresavtalets upphörande och därigenom
avhänt konkursboet en avsevärd fordran mot Y samt att A:s handlande
kunde vara betingat av hänsyn till att B tidigare företrätt Y.

A anförde bla följande.
Han hade inte ansett att det förelegat något hinder på grund av jävsför-

hållande mot att han åtog sig förvaltaruppdraget. Denna hans uppfattning
hade delats av konkursdomaren, av X:s ombud och inledningsvis även av X
själv. Det förhållandet att B hade biträtt Y i tvist mot konkursgäldenären
hade inte påverkat hans handläggning av konkursen. A hade önskat få
bekräftelse av Y på att hyresavtalet upphört för att konkursboets fastighet
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och övriga tillgångar skulle kunna säljas utan komplikationer och dröjsmål.
Det hade inte funnits anledning att uppta fråga om skadeståndsanspråk mot
Y, som saknat tillgångar. Efter samråd med närmast berörd borgenär och
med tillsynsmyndigheten hade A beslutat att inte överlåta konkursboets
osäkra fordringar till X. Han hade vid denna bedömning också beaktat att Y
skulle kunna göra gällande att han uppfattat avtalet om hyreskontraktets
upphörande som en slutlig uppgörelse av förhållandena mellan Y och kon-
kursboet.

I påminnelser påstod X bla att Y – tvärtemot vad A uppgivit – hade
tillgångar.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 20 november 1985:
”Nämnden anmärker till en början att A, innan han åtog sig att vara

förvaltare och även när han senare skulle handlägga hyresfrågan, hade haft
möjlighet att hos konkursdomaren begära att en medförvaltare tillsattes med
uppgift att handlägga konkursboets förhållande till Y. Någon sådan fram-
ställning har, såvitt nämnden känner till, inte skett.

A kände redan vid konkursutbrottet till tvisten mellan åkeriet och Y. Han
borde därmed också ha insett att han såsom företrädare för konkursboet
kunde komma att få ta ställning i tvisten mot Y och att jäv för honom kunde
föreligga eftersom Y tidigare i hyrestvisten biträtts av annan advokat vid
samma byrå som A.

Genom att likväl åtaga sig uppdraget som konkursförvaltare och därefter
själv handlägga hyresfrågan har A åsidosatt sina plikter som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

2. Frånträdande av uppdrag som biträde enligt
rättshjälpslagen

I en tvist om fodran på grund av entreprenadavtal företräddes X i tingsrätt
och hovrätt av advokat A såsom ombud och biträde enligt rättshjälpslagen.
Tingsrätten förpliktade X att utbetala drygt 61000 kr jämte ränta till käran-
den. X fullföljde talan till hovrätten, som i dom den 16 februari 1984 fast-
ställde tingsrättens domslut. En av hovrättens ledamöter var skiljaktig i en
fråga om bevisbörda och fann att X skulle förpliktas utge drygt 27000 kr
jämte ränta. Domen vann laga kraft.

I en anmälan, inkommen till samfundets kansli den 30 maj 1985, riktade X
anmärkning mot A under bla följande påståenden.

A hade trots överenskommelse underlåtit att söka prövningstillstånd i
Högsta domstolen. Enär lagmannen i hovrätten hade varit skiljaktig, kunde
det med fog antas att möjligheterna till prövningstillstånd varit goda. Genom
A:s underlåtenhet att föra ärendet vidare fanns det risk att X hade gjort en
rättsförlust.

I infordrat yttrande bestred A att han i något avseende åsidosatt god
advokatsed och uppgav bla följande.
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Han hade kommit överens med X om att söka revision av domen under
förutsättning att X i god tid inbetalade rättshjälpsavgiften, som inte täcktes
av den allmänna rättshjälpen och hans rättsskyddsförsäkring. X hade skrift-
ligen krävts på detta belopp den 28 juni 1982, den 25 mars 1983, den 20
februari 1984 och den 5 mars 1984 samt muntligen åtskilliga gånger. I brev
den 5 mars 1984 hade A uppgivit att han inte ämnade överklaga hovrättens
dom förrän rättshjälpsavgiften inbetalats till honom. Han hade vidare fram-
hållit att betalning skulle vara honom tillhanda senast den 12 mars 1984 samt
att talan om så ej skedde fick förfalla. Först den 2 april 1984 hade likvid
influtit, men detta var då för sent, eftersom revisionsinlaga skulle vara hov-
rätten tillhanda senast den 15 mars 1984. X hade således sig själv att skylla.

Styrelsen fann i beslut den 4 oktober 1985 vad i ärendet förekommit inte
vara av beskaffenheter att föranleda någon styrelsens åtgärd.

Justitiekanslern påkallade i beslut den 11 december 1985 att advokatsam-
fundets disciplinnämnd skulle vidta disciplinär åtgärd mot A.

Till utveckling av sin talan anförde justitiekanslern bl a följande.
A hade bort bevaka att X:s möjligheter till fullföljd inte försattes. Detta

hade kunnat ske genom en relativt kortfattad revisionsinlaga. A hade kunnat
påräkna ersättning för sitt fortsatta arbete eftersom X hade rättshjälp. Det
hade vidare kunnat anses åligga A att inom ramen för beviljad rättshjälp i
underinstans hjälpa X med förberedelser för fullföljd (jfr. NJA I 1977 s. 232).

Genom att inte ge in en revisionsinlaga hade A underlåtit att bevaka X:s
rätt och därigenom brutit mot god advokatsed. Vidare kunde ifrågasättas om
inte A redan genom att åberopa och utnyttja risken för preklusion av talerät-
ten som påtryckningsmedel för att få betalt, hade brutit mot god advokatsed.

A lämnade följande ytterligare uppgifter i saken.
Redan samma dag han erhöll hovrättens dom hade han per telefon under-

rättat X om utgången i målet. Därefter hade han tillställt X en kopia av domen
samt krävt denne på rättshjälpsavgiften. X hade därmed haft skälig tid att
anlita annan advokat.

X hade under drygt två och ett halvt år haft möjlighet att betala rättshjälps-
avgiften. X hade emellertid, utan angivande av skäl och trots såväl skriftliga
som muntliga påminnelser, vägrat att betala. Med kännedom om X:s ekono-
miska förhållanden hade A misstänkt att dennes underlåtenhet att betala
berodde på tredska.

Om X inte hade kunnat eller velat betala inom den av honom i brevet den S
mars 1984 föreskrivna tiden, kunde denne ha tagit kontakt med honom så att
de hade kunnat träffa överenskommelse av något slag. Under ärendets hand-
läggning hade X tidigare ringt honom vid ett stort antal tillfällen. Han hade
tolkat X:s tystnad efter brevet den 5 mars 1984 som att denne inte längre var
intresserad av att föra målet vidare.

Disciplinnämnden yttrade i beslut den 14 maj 1986:
’A var i tvisten ombud för X och biträde åt denne enligt rättshjälpslagen.

A:s avsägelse av uppdraget som ombud innebar inte att hans plikt att ta
befattning med målet utan vidare upphörde. Uppdraget som biträde enligt
rättshjälpslagen kvarstod alltjämt eftersom han inte entledigats. Det hade
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därför ålegat honom att biträda X med överenskommen fullföljd av talan.
Genom att underlåta detta har A åsidosatt sina plikter som advokat.”

På grund härav tilldelade nämnden A erinran.

3. Fråga om förekomsten av sk försvarsjäv
Den 3 oktober 1983 förordnades advokat A till offentlig försvarare för åkeri-
ägaren X, som påföljande dag häktades såsom på sannolika skäl misstänkt
för grovt skattebedrägeri. Den 5 oktober 1983 återkallade länsstyrelsen X:s
trafiktillstånd. Kort därefter sålde X:s åkeribolag sina bilar till ett annat åkeri.
Vid överlåtelsen biträddes bolaget av A. Den 18 oktober 1983 inställde bola-
get betalningarna och en månad senare försattes det i konkurs. Konkursför-
valtaren uttalade i förvaltarberättelsen att det på grund av överlåtelsen av
vagnparken fanns skäl att uttrycka misstanke om gäldenärsbrott.

Under åberopande av att det biträde A lämnat bolaget var ägnat att minska
förtroendet för dennes förmåga att iaktta de skyldigheter som åligger en
försvarare, hemställde åklagaren S i skrivelse till tingsrätten den 27 novem-
ber 1984 att A måtte skiljas från sitt uppdrag som offentlig försvarare.

I beslut den 18 februari 1985 anförde tingsrätten följande.
”Tingsrätten finner att så länge åtal inte väckts är det inte möjligt att avgöra

huruvida det bistånd som A vid sidan av försvaret lämnat åkeribolaget bör
diskvalificera honom som offentlig försvarare för X. Åklagarens anmälan
föranleder därför tills vidare inte någon åtgärd.”

S ingav anmälan mot A och gjorde därvid gällande att den omständig-
heten att A skött för bolaget väsentliga affärsangelägenheter utgjort för-
svararjäv mot denne. S anförde bla följande.

Det var naturligt att en offentlig försvarare i ett mål rörande skattebedräge-
rier även åtog sig att driva skattemål som uppkom på grund av utredningen i
brottmålet. I det ifrågavarande ärendet hade emellertid A under en period då
företagsledaren varit häktad påtagit sig väsentliga och för bolaget avgörande
uppdrag. A hade i praktiken fattat så avgörande affärsbeslut att konse-
kvensen av dessa blivit rörelsens upphörande. A hade sålunda varit den som
genomfört försäljningen av bolagets vagnpark. Såväl X som A skulle höras
för utredning av frågan om de gjort sig skyldiga till mannamån mot borgenä-
rer genom försäljningen. Därvid kunde den situationen uppkomma att A
fann anledning berätta att han åtagit sig uppdraget därför att han vilseletts
av X och att ett eventuellt ansvar för brott återföll på denne.

A tillbakavisade anmärkningarna och anförde följande.
På grund av vad som förefallit vara en samlad aktion från polisens, åkla-

garmyndighetens och länsstyrelsens sida hade bolaget betagits möjligheten
att bedriva sin verksamhet. Detta hade skett genom att trafiktillstånden
dragits in. Indragningsbeslutet hade fattats under tid då X varit häktad. I
motsats till det normala förfarandet, i vilket part bereds tillfälle att yttra sig
innan indragning sker, hade i detta fall indragningen skett med omedelbar
verkan. Trettiotalet anställda hade riskerat att bli arbetslösa. För såväl bola-
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gets som borgenärernas bästa hade omedelbara åtgärder vidtagits i syfte att
förhindra företaget från att ”blöda”. Sålunda hade bolagets vagnpark över-
låtits till ett annat åkeri. De åtgärder som vidtagits hade framtvingats genom
åklagarens med fleras agerande och varit nödvändiga för såväl X:s som
bolagets och borgenärernas intressen. A:s agerande hade inte inneburit att
han självständigt skött för bolaget väsentliga affärsangelägenheter. Det hade
inte heller förekommit någon intressekollision mellan X, bolaget eller bola-
gets borgenärer, varför A inte varit jävig i sammanhanget. A:s ställning som
försvarare för X hade dessutom prövats av tingsrätten, som i beslut den 18
februari 1985 lämnat åklagarens anmälan till tingsrätten utan åtgärd.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 17 december 1986 uttalade disciplinnämnden följande.
”Nämnden finner att A:s biträde bla åt bolaget i samband med försäljningen av

dess vagnpark inte haft sådan anknytning till de gärningar försvararuppdraget
hittills avsett att hinder förelegat för A att vara verksam som försvarare för X såvitt
gäller dessa gärningar.

Vad i ärendet förekommit föranleder således inte någon nämndens åtgärd.”

2. Skyldighet att avböja erbjudet uppdrag
Den 29 juni 1982 dömdes till äktenskapsskillnad mellan Anna och Bo X.
Advokat A förordnades att förrätta bodelning mellan makarna.

Anna X anförde hos advokatsamfundet anmärkningar mot A med på-
stående bla att två hos A anställda biträdande jurister efter bodelning tagit
emot uppdrag för Bo.

Anna X anförde därom bla följande.
Tidigare hade makarna X:s gemensamma sommarhus genom gåva över-

låtits till barnen. Fastigheten med därå befintlig lösöre hade följaktligen inte
omfattats av bodelning. Sedermera hade fastigheten återgått till Bo. Anna
hade i anslutning därtill i ett avtal den 18 oktober 1984 fått avstå från sina
anspråk i anledning av återgången. Vare sig Anna eller barnen hade därefter
erhållit de personliga tillhörigheter som tillkom dem. I en tvist mellan Bo och
barnen, som sålunda resulterat i en återgång av fastigheten, hade Bo biträtts
av A:s dåvarande biträdande jurist, jur kand J.

Även då Bo med åberopande av bodelningsavtalet av den 22 december
1983 ansökt om handräckning för utfående av viss egendom, som Anna hade
i sin besittning, hade han biträtts av en jurist anställd hos A.

A tillbakavisade anmärkningarna och anförde bla följande.
Det var riktigt att A:s biträdande jurister J och K biträtt Bo.
J:s biträde hade avsett en tvist mellan Bo och dennes båda barn. Tvisten

hade gällt den fastighet som Bo tidigare överlåtit till barnen genom gåva.
Den 18 oktober 1984 hade förlikning träffats i tvisten. Förlikning hade inne-
burit bla att fastigheten i fråga gått åter till Bo. Ett av villkoren för förlikning
hade varit att Anna skulle uttala att den tidigare verkställda bodelningen
mellan henne och Bo skulle gälla oförändrad ”oaktat de förändringar som
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skulle kunna bli aktuella efter bodelning”. Eftersom det varit fråga om en
tvist mellan Bo och dennes barn hade Anna inte varit part. Inte heller hade A
eller annan jurist vid dennes advokatbyrå tidigare konsulterats av eller bi-
trätt Anna i samma sak. A hade i bodelningsärendet inte erhållit några
uppgifter av Anna som kunde tänkas få betydelse vid J:s utförande av upp-
draget för Bo gentemot dennes barn. Något hinder hade följaktligen inte
förelegat mot att J biträdde Bo.

K hade för Bo:s räkning ansökt om handräckning för utfående av den
egendom som Anna enligt det i december 1983 upprättade avtalet hade att
utge till Bo. A hade inte medverkat vid detta avtals tillkomst. Han hade inte
tidigare konsulterats av eller biträtt Anna i samma sak och inte heller i
bodelningsärendet erhållit några uppgifter av Anna som kunde tänkas på
betydelse vid K:s utförande av uppdraget för Bo. Något hinder mot att K
biträtt Bo syntes sålunda inte ha förelegat.

K hade ansett att A:s uppdrag som skiftesman härrörde från domstolen
och inte från parterna. A var beredd att dela K:s uppfattning. Emellertid
skulle A trots detta inte ha tillåtit K att åtaga sig uppdraget mot Anna om han
ägt vetskap om detta. Vid tillfället i fråga hade emellertid A befunnit sig på
semester varför K inte kunnat tillfråga A innan ansökan om handräckning
givits in till rätten. A hade sedermera infört den rutinen att K inte fick åtaga
sig något uppdrag utan att dessförinnan ha rådgjort med A om lämpligheten
därav.

A och J hade biträtt Bo även i ett skattemål vid länsrätten. Bakgrunden
därtill var att Anna till polismyndigheten hade ingivit en från början anonym
anmälan, var hon gjort gällande att Bo gjort sig skyldig till omfattande
skattebrott. Åklagarmyndigheten hade avskrivit ärendet från vidare hand-
läggning enär brott ej ansågs föreligga. Däremot hade anmälan föranlett att
ett skattemål mot Bo anhängiggjorts vid länsrätten. I detta skattemål hade J
biträtt Bo intill dess han lämnat sin anställning hos A. Därefter hade A
personligen biträtt Bo i ärendet. A kunde inte finna att hinder förelegat för
honom och J att biträda Bo i skattemålet.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 8 april 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Med hänsyn till den befattning som A såsom skiftesman tagit med bodel-

ningen i fråga har K förfarit felaktigt genom att åtaga sig att biträda Bo i
handräckningsmålet mot Anna.

A har i egenskap av arbetsgivare varit skyldig att genom tydliga instruk-
tioner eller på annat sätt tillse att K iakttog god advokatsed.

På grund av omständigheterna låter nämnden vid detta uttalande bero.”
Vad i övrigt förekommit i ärendet föranledde inte heller någon nämndens

åtgärd.
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4. Frånträdande av uppdrag utan giltigt skäl
Under år 1973 deltog X i ett medicinskt experiment vid Karolinska Institutet.
Experimentet fick enligt X till följd att han drabbades av en allvarlig höftska-
da, vilken medförde partiell invaliditet. Under hösten 1979 skrev X till advo-
kat A, som då var verksam inom Advokatfirman D, och bad denne att biträda
honom vid skadeståndstalan i anledning av den skada han drabbats av.

X riktade hos advokatsamfundet anmärkningar mot A för att denne hand-
lagt ärendet vårdslöst och nonchalant. Han anförde i sin anmälan bla följan-
de.

Sedan han under hösten 1979 genom brev vänt sig till A och bett denne
åtaga sig att biträda honom i saken hade han den 18 september 1979 mottagit
svar från A, vari denna förklarat att han inte kunde garantera X någon som
helst framgång men att han ansåg det vara värt att göra en utredning i saken.
A hade bifogat blanketter för rättshjälpsansökan och fullmakt samt upp-
manat X att fylla i dessa och därefter återsända dem, vilket X också gjort. A
hade därefter i brev daterat den 22 juli 1980 meddelat X att utredningen i
dennes ärende nu hade fortskridit så långt att det var meningsfullt att ge in
ansökan om rättshjälp.

Framställningen hade till att börja med avslagits, men sedan A på uppdrag
av X anfört besvär mot avslagsbeslutet hade ansökan beviljats. I brev den 23
september 1980 hade A uppmanat X att inför ”igångsättningen av ärendet”
ta kontakt med A:s medarbetare, jur kand B, för genomgång av experiment-
behandlingen och den medicinska skada som uppkommit därvid. X hade
sammanträffat med B vid ett eller möjligen två tillfällen. B hade uppgivit att
han biträdde A i utredningsfrågorna, då denne var sa upptagen att han inte
hann med detaljfrågor. A hade därefter inte gjort något åt ärendet och i
augusti 1983 hade fordran på skadestånd preskriberats. A hade ”schabblat
bort” X:s möjligheter att få ärendet prövat. Bl a hade sjukjournaler makule-
rats. X hade därefter den 13 september 1983 sammanträffat med A rörande
ärendet. Sammanträffandet hade ägt rum i lokaler tillhörande Advokatbyrån
E i vilken A numera ingick. På fråga av X om preskriptionsavbrott skett hade
A vid detta tillfälle svarat att detta skedde automatiskt genom Advokat-
firman D och att X därför inte behövde oroa sig för detta. Vid detta samman-
träffande hade X förstått att A var helt ointresserad av ärendet.

A tillbakavisade anmärkningarna och anförde bla följande.
Han hade aldrig handlagt ärendet ifråga. Detta hade istället handlagts av

advokat C.
Denne hade på A:s förfrågan bekräftat att han varit handläggande jurist i

ärendet samt att han, när han lämnade Advokatfirman D, tagit ärendet med
sig och att akten efter ärendets avslutande hade arkiverats hos Advokaterna
F & G, där C nu var delägare. – Anledningen till att X hade kallats till
Advokatbyrån E den 13 september 1983 hade varit att X ringt och beställt tid.
Från byråns sida hade man utgått från att det varit fråga om en vanlig
konsultation.

X genmälde bla följande.
Han hade aldrig anlitat C och hade inte heller något minne av att han



124 AVBÖJANDE OCH FRÅNTRÄDANDE AV UPPDRAG

träffat denne. Däremot hade han, efter otaliga telefonsamtal och brev i an-
ledning av att inget hände i ärendet, blivit hänvisad till C och någon gång
under år 1983 besökt denne hos Advokaterna F & G. Det hade då visat sig att
C inte kände till någonting om X:s ärende.

Efter anmodan inkom A till samfundet med ett kompletterande yttrande. I
anslutning därtill gav han in kopia av brev den 19 april 1984 från C till
rättshjälpsnämnden samt kopia av ett den 24 september 1982 dagtecknat
brev, vilket C enligt A skulle ha tillställt X. I sistnämnda brev anförs följande.

”Den 1 december 1982 slutar jag min anställning hos Advokatfirman D och
börjar hos Advokaterna F & G, . . . (adress), . . . (telefonnummer) . – I an-
ledning härav får jag be Dig att Du snarast med några korta rader meddelar
om Du önskar att jag skall fortsätta handläggningen av Ditt ärende även efter
den 1 december 1982 eller om Du önskar att jag överlämnar ärendet till annan
jurist hos Advokatfirman D.

I påminnelser till samfundet vidhöll X vad han tidigare anfört samt anför-
de därutöver bla att han inte tidigare hade sett brevet av den 24 september
1982.

Styrelsen överlämnade ärendet till disciplinnämnden .
I beslut den 4 mars 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Av utredningen framgår att A åtagit sig X:s uppdrag och att han inte

därefter meddelat X någon önskan att frånträda uppdraget. Det är inte klar-
lagt att X godtagit ett ombudsbyte. Under sådana omständigheter strider A:s
åtgärd att frånträda uppdraget mot god advokatsed.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

1. Fråga om jäv för rättegångsombud
A och CM aktiebolag var bolagsmän i Lek o. Idrott i Östad Handelsbolag,
nedan kallat handelsbolaget. Genom ett köpeavtal av den 28 oktober 1985
överläts handelsbolagets inventarier, hyresrätt till affärslokal och befintligt
varulager till ett aktiebolag. Aktiebolagets samtliga aktier ägdes av A:s maka,
som också var ensam styrelseledamot i bolaget. Köpeskillingen uppgick till
1.400.000 kronor. Advokat X biträdde handelsbolaget vid upprättandet av
köpeavtalet.

Den 5 november 1985 försattes handelsbolaget i konkurs. Till konkursför-
valtare förordnades advokat Y, Östad.

Y var av uppfattningen av överlåtelsen inte gällde mot handelsbolagets
borgenärer. Sedan Y vid ett sammanträffande den 2 december 1985 med bla
makarna A redogjort för sin uppfattning omhändertog han samma dag egen-
domen i fråga. Sedermera försålde Y egendomen till utomstående.

I egenskap av ombud för aktiebolaget väckte X talan mot konkursboet och
Y samt yrkade därvid att dessa skulle förpliktas att till aktiebolaget solida-
riskt utge skadestånd med 1.640.000 kronor jämte viss ränta. Som grund för
talan anförde X att konkursboet genom förvaltaren olovligen tagit annans
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egendom med uppsåt att tillägna konkursboet egendomen. I andra hand
gjordes gällande att förvaltaren tillgripit egendomen utan tillägnelseuppsåt.

Y yrkade att tingsrätten skulle avvisa X som ombud för aktiebolaget. Som
grund för avvisningsyrkandet anförde Y att X genom det biträde han lämnat
handelsbolaget med överlåtelsen hade tagit sådan befattning med saken som
ombud för motparten att han enligt 12 kap 4§ andra punkten rättegångs-
balken inte fick brukas som ombud i målet.

X bestred att det fanns grund för Y:s avvisningsyrkande men frånträdde
trots detta uppdraget under anförande att aktiebolaget var av uppfattningen
att Y genom yrkandet om avvisning försökte förhala ett avgörande i saken.

Kronofogdemyndigheten har genom kronofogde F riktat anmärkningar
mot X dels för dennes åtgärd att som ombud för aktiebolaget väcka talan mot
konkursboet och konkursförvaltaren personligen och därvid göra gällande
att förvaltaren förfarit brottsligt, dels för att X åtagit sig uppdraget att biträda
aktiebolaget trots att han tidigare biträtt handelsbolaget. Kronofogdemyn-
digheten har vidare anfört i huvudsak följande.

F hade i egenskap av tillsynsfogde i konkursen varit närvarande vid ett
sammanträffande på Y:s advokatbyrå med bl a makarna A. Vid samman-
träffandet hade de faktiska förhållandena beträffande överlåtelsen av han-
delsbolagets inkråm till aktiebolaget klarlagts. Makarna A hade förklarat sig
beredda att låta Y omhänderta egendomen i den förhyrda verksamhets-
lokalen .

Då X frånträtt uppdraget som ombud för aktiebolaget hade det av Y
framställda yrkandet om X:s avvisning som ombud i målet inte blivit föremål
för tingsrättens prövning. Enligt kronofogdemyndighetens uppfattning fö-
reföll avvisningsyrkandet befogat.

X har tillbakavisat anmärkningarna. Han har därvid anfört bl a följande.
Någon gång under senare delen av augusti eller början av september 1985

hade A tagit kontakt med X i anledning av att handelsbolagets likviditet varit
ansträngd. X hade dessförinnan biträtt handelsbolaget endast i diverse
mindre inkassoärenden. I anledning av handelsbolagets likviditetsproblem
hade försäljningsåtgärder vidtagits. Dessa åtgärder hade emellertid inte lett
till något resultat.

Efter hand hade handelsbolagets situation förvärrats. Kontakt hade då
tagits med kreditgivande bank. X:s råd hade varit att handelsbolaget skulle
försättas i konkurs. Banken hade emellertid haft uppfattningen att det för
familjen A:s bästa var lämpligt om A:s maka bildade ett aktiebolag och
förvärvade samtliga tillgångar från handelsbolaget. Från bankens sida hade
man förklarat sig villig att därvid ge det nya aktiebolaget en kredit om
1.440.000 kronor.

Ett aktiebolag hade förvärvats och X hade medverkat vid upprättande av
erforderliga bolagsstämmoprotokoll mm.

Efter samråd mellan banken, handelsbolaget och makarna A hade X fått i
uppdrag att upprätta köpeavtal rörande aktiebolagets förvärv av inkråmet i
handelsbolaget. Innan överlåtelsen genomfördes hade X skrivit till samtliga
handelsbolagets leverantörer angående det planerade förfarandet. X hade
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även informerat F därom samt lämnat denne en redogörelse för handels-
bolagets ekonomiska ställning. F hade inte haft någon invändning mot det
planerade förfarandet.

Enligt makarna A hade varken Y eller F redogjort för grunden för åter-
tagandet av egendomen vid sammanträdet den Z december 1985 på Y:s
advokatbyrå. I vart fall hade makarna A inte begripit resonemangen. Stäm-
ningen hade varit pressad då makarna A överlämnade nycklarna till affärslo-
kalen.

Vad gäller grunden för aktiebolagets skadeståndstalan påpekas att för
erhållande av skadestånd i anledning av förmögenhetsskada erfordras lag-
stridigt handlande.

I beslut den 14 oktober 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Nämnden finner att den omständigheten att X tidigare biträtt handels-

bolaget vid överlåtelsen av inkråmet i detta bolag till aktiebolaget ej utgjort
hinder för att biträda aktiebolaget vid skadeståndstalan mot handelsbolagets
konkursbo och konkursförvaltaren.

Inte heller vad i övrigt framkommit i ärendet föranleder någon nämndens
åtgärd”.

8. Fråga om rätt för advokat att på begäran av en av flera
dödsbodelägare, vilken har boet i sin vård, vidtaga vissa
inledande åtgärder för boutredning

Advokatsamfundets styrelse meddelade den 20 februari 1987 beslut i ett
disciplinärende mot advokat X, anhängiggjort av chefsrådman Y, Väster-
stad. Styrelsen fann vad i ärendet förekommit inte vara av beskaffenhet att
föranleda någon styrelsens åtgärd.

Justitiekanslern har i beslut den 12 maj 1987 påkallat att advokatsam-
fundets disciplinnämnd vidtar disciplinär åtgärd mot X.

Justitiekanslern har till utveckling av sin talan anfört bl a följande.
X har inte haft fullmakt att företräda dödsboet efter E och att vidta de

åtgärder som han har debiterat dödsboet för. Hans möjligheter att handla har
varit som ombud för M och denne har i föreliggande situation inte ägt rätt att
på dödsboets vägnar anlita X. X måste självfallet ha varit medveten om detta.
M var för övrigt bara en av fyra dödsbodelägare. Genom att vidta åtgärder
utan fullmakt och dessutom debitera dödsboet i stället för M för kostnader
har X handlat i strid med god advokatsed.

I avsaknad av fullmakt borde X omedelbart ha avstått från varje ytterligare
åtgärd i dödsboet sedan han fått del av att testamentet innehöll en klar och
entydig föreskrift om att U:stads Sparbanks notariatavdelning skulle sköta
om bouppteckningen och arvskiftet. Han borde ha avstått från vidare åt-
gärder oberoende av påstående om förefintlighet av ett ytterligare testamen-
te.

Det är anmärkningsvärt att X har debiterat dödsboet även för de åtgärder
som han har vidtagit efter det att han fått del av testamentets innehåll.
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Det är också anmärkningsvärt att X i ett brev tillskrivit dödsbodelägarna i
syfte att han själv, i strid med testatorns vilja, skulle ombesörja avvecklingen
av dödsboet. Att på detta sätt försöka skaffa sig ett uppdrag framför notariat-
avdelningen måste anses strida mot god advokatsed.

Det finns anledning att uppmärksamma att det nyssnämnda brevet inte
ens fått formen av en förfrågan om dödsbodelägarna ville att han skulle
ombesörja avveckling av dödsboet. Dödsbodelägarna har avkrävts ett brev-
svar vid äventyr att X eljest skulle bli deras uppdragstagare.

Det kan vidare anmärkas att X inte kan anses ha berett dödsbodelägarna
skälig tid att ta ställning till innehållet i brevet. X har krävt svar inom ”en
vecka från brevets datum”. Så kort tid som sju dagar – tid för postgången har
inte ens beaktas – kan inte anses som skäligt rådrum för att ta ställning i
saken. Dödsbodelägarna måste under alla förhållanden ansett sig ha haft ett
berättigat krav på skälig tid för att rådgöra med bankens notariatavdelning
eller annan. Dödsbodelägarna kan också ha varit bortresta eller av andra skäl
ha varit förhindrade att svara så snabbt som X har krävt för att de inte ska bli
bundna av att godta honom som uppdragsgivare .

X har, utöver vad som antecknats i styrelsens beslut, anfört bla följande.
Vid M’s första besök hos X fick X uppfattningen av M att M varit E’s

förtrogne. M var dessutom den som huvudsakligen skulle ärva henne, enligt
ett testamente som skulle finnas. E hade kort tid före sin död bett M att
handha avvecklingen av dödsboet och sköta om vad som behövde göras. M
hade såvitt X kunde förstå egendomen i sin vård.

X omnämnde för M att han inte kunde agera i strid med befintligt testa-
mente, därest inte samtliga dödsbodelägare gav honom uppdrag att göra
detta. M försäkrade att, såvitt han kände till, övriga dödsbodelägare inte
hade någon invändning gentemot X:s föreslagna handlingsprogram.

Angående brevet som han skickade till dödsbodelägarna kan han förstå
uppfattningen att en vecka kan synas kort tid att överväga val av testaments-
exekutor eller dylik åtgärd. Likaså kan han förstå uppfattningen att man inte
vet om motparten fått en försändelse om man inte skickar den rekommende-
rad eller mot mottagningsbevis. En veckas tidsfrist att inkomma med syn-
punkter är dock en icke sällan förekommande tidsfrist hos offentliga myn-
digheter.

I beslut den 16 december 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Med hänsyn till att M haft boet i sin vård har X haft anledning beakta

dennes uppgifter om den avlidnas önskan beträffande boutredningen, om
den möjliga förekomsten av ytterligare ett testamente samt om övriga döds-
bodelägares inställning till boutredningsuppdraget för X. X kan således inte
lastas för att han vidtagit vissa åtgärder utan att förvissa sig om de övriga
dödsbodelägarnas inställning. Inte heller kan han, genom de åtgärder han
vidtagit, anses ha i eget intresse försökt skaffa sig uppdraget som boutred-
ningsman. Nämnden finner därför vad i ärendet förekommit i denna del inte
vara av beskaffenhet att föranleda någon nämndens åtgärd.

X har vidare haft rätt att debitera dödsboet för de inledande åtgärder han
vidtagit. Av den i ärendet ingivna kostnadsräkningen framgår dock att X
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debiterat för åtgärder därutöver, bla för rekommendationer till M om hur
dödsboet borde avvecklas och för viss skatterådgivning. För detta borde X
inte ha debiterat dödsboet.

Nämnden låter vid detta uttalande bero.”

1. Frågor om intressekonflikt mm
Under 1980 förvärvade X en tredjedel av aktierna i ett hotellbolag från ägarna
Y och Z. Den 2 november 1981 registrerades Y, Z och X som ägare till en
tredjedel var av aktierna. Enligt anteckning i aktieboken överläts den 12
augusti 1985 X:s aktier till Y och Z. Ägareförhållandena i bolaget blev där-
efter tvistiga såtillvida att Z påstod att han var ägare till hälften av aktierna
medan Y ansåg att hon ägde två tredjedelar av aktierna.

Vid en extra bolagsstämma i bolaget den 12 november 1986 beslutades att
bolaget skulle försättas i likvidation. Hotellbolaget i likvidation försattes i
konkurs den 16 juni 1987 efter egen ansökan.

Z har i anmälan riktat anmärkningar mot advokaten A på följande punk-
ter.
1. A har företrätt bolaget och Y privat samt debiterat bolaget för hennes

kostnader.
2. A har även företrätt Y:s make, privat samt debiterat bolaget för hans

kostnader.
3. A har inte underrättat Z om att inkråmet i bolaget skulle försäljas. För-

säljningen har dessutom skett till underpris. Någon redovisning av för-
säljningen har inte skett till Z:s ombud.

4. A har framställt Hot mot Z sedan denne förkastat ett förslag till ekono-
misk uppgörelse mellan aktieägarna.

5. A har anställt sina bägge döttrar i bolaget för att noggrant kunna kon-
trollera hur lönsamt företaget var.

Z har anfört i huvudsak följande.
A anlitades 1985 av Y för bolagets räkning men blev snart hennes och

hennes makes personliga rådgivare. I brev daterat den 4 juli 1985 från A till
advokat B framgår det klart och tydligt att A var anlitad av Y privat. Enligt ett
protokoll från ordinarie bolagsstämma den 9 juli 1986 var A närvarande
såsom ombud för Y.

A åtog sig även att biträda Y som offentlig försvarare i fråga om påstådd
ekonomisk brottslighet i bolaget. Det påstods att Z tillsammans med tidigare
ägare var huvudansvariga för brottsligheten.

I polisutredningen angående påstådd brottslighet jämfört med protokoll
från bolagsstämmorna den 12 och 28 november 1986 föreligger olika upp-
gifter rörande aktieinnehavet. A var närvarande vid såväl bolagsstämmorna
som vid polisförhör. Uppgifterna rörande fördelningen av aktierna vid bo-
lagsstämmorna var felaktiga. A har genom sin okunnighet eller med vett och
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vilja medverkat till att aktier som köpts från konkursboet efter tidigare del
ägaren X hamnat hos Y. A och Y ville ha full kontroll över företaget. Hem-
budsskyldighet enligt bolagsordningen iakttogs inte trots att A varit bolagets
advokat.

A och Y:s make uppträdde tillsammans på bolagsstämmor den 12 och 28
november 1986. A gjorde en bulvanförsäljning av bolaget till Y:s make. Z har
ingivit och åberopat brev från A till Y av den 13 mars 1985 där A översänt
förslaget till Y:s makes polisanmälan mot X.

Z fick i maj 1987 genom tillsatt minoritetsrevisor veta att A:s räkningar till
Hotellbolaget skulle belasta Y och inte bolaget.

Z fick inte veta någonting om att bolaget skulle försäljas förrän efteråt. Vid
likvidationsbeslut den 12 november 1986 diskuterades att hotellrörelsen
skulle säljas på den öppna marknaden.

Z:s advokat och A kom överens om att tillsammans hitta en köpare. Efter
några veckor kom besked från A att det inte fanns något intresse från hans
klients sida att sälja företaget, men strax därefter såldes inkråmet till Y:s
make. Dessutom såldes bolagets inkråm till ett rejält underpris. En intresse-
rad köpare bjöd 1984 2.550.000 kronor för företaget. Affären fullföljdes dock
inte. Priset blev nu i stället 800.000 kronor. Att sälja bolaget för det priset är
rena bedrägeriet. A har fortfarande inte redovisat försäljningen till Z.

Z misstänkte Y för att från Hotellbolaget ha förskingrat en stor summa
pengar. Z delgav A denna misstanke. A erbjöd Z att plocka ut lika mycket
pengar ur bolaget utan att det skulle redovisas. Z avvisade förslaget och fick i
stället ett erbjudande om tillägg på lönen. Z avvisade det förslaget också. A
rådde honom att inte gå vidare i utredningen angående förskingringen för då
skulle han se till att Z förlorade allt. Z uppfattade detta som ett hot.

En av A:s döttrar arbetade många timmar för bolaget men detta redovisa-
des inte av hennes chef Y.

A har tillbakavisat anmärkningarna. Han har anfört bla följande.
Y, som ägde två tredjedelar av aktierna i Hotellbolaget och som ensam

hade ansvaret för den löpande driften av bolaget anlitade honom för bolagets
räkning i frågor rörande bolagets drift och skötsel. I vissa fall fick han upp-
drag av styrelsen i bolaget att biträda styrelsen i olika angelägenheter. Han
biträdde också Y – dock ej hennes make – i frågor som rörde henne person-
ligen. A har däremot varken biträtt Y i frågor där bolaget varit motpart eller
bolaget där Y varit motpart.

Ägarförhållandena i bolaget var tvistiga såtillvida att Z gjorde gällande att
han var ägare till hälften av aktierna i bolaget och Y gjorde gällande att hon
var ägare till två tredjedelar av aktierna. Några åtgärder med anledning av
de olika uppfattningarna vidtogs inte av någondera parten. I de mån A över
huvud taget kan anses ha biträtt Y i denna angelägenhet har detta i sådant fall
skett genom att han lämnat upplysning om omständigheterna kring Y:s
förvärv av aktierna i bolaget från X:s konkursbo och de därmed samman-
hängande frågorna till bolagets styrelse.

A har inte debiterat bolaget arvode för arbete som han utfört för annan.



130 AVBÖJANDE OCH FRÅNTRÄDANDE AV UPPDRAG

A har inte upprättat det avtal mellan bolaget och Y:s make varigenom
bolaget inkråm sålts. Han kan därför inte uttala sig om innehållet i avtalet.

Z har anklagat honom för att han försökt ”komma över” Z:s aktier i
företaget, att han anställt sina döttrar för att kontrollera hur lönsamt före-
taget var och att han hotat Z. Samtliga dessa anklagelser saknar helt grund.

Y har tillsammans med Z och X i egenskap av ägare och företrädare för
bolager åtalats och dömts av tingsrätten för bla grovt skattebedrägeri och
bokföringsbrott. A var i målet offentlig försvarare åt henne.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är ostridigt att A företrätt dels bolaget i skilda angelägenheter och
dels Y i frågor som angick hennes rätt som aktieägare. Eftersom ägarför-
hållandena i bolaget var tvistiga borde inte A ha företrätt såväl bolaget som
Y. Han borde heller inte ha åtagit sig uppdraget som offentlig försvarare för
henne när han samtidigt var juridisk rådgivare åt bolaget. A har sålunda
åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund därav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela A erinran.

Vad i ärendet förekommit har inte klarlagt att A i andra avseenden åsido-
satt sina plikter som advokat och föranleder därför inte någon nämndens
åtgärd.

7. Fråga om advokats befattning med boutredning utgjorde
hinder för honom att i testamentstvist biträda en delägare
mot de övriga

GG och EN är sammanboende.
GG, IR och HJ var syskon.
Den 17 november 1986 avled HJ, såsom arvingar enligt lag efterlämnande

GG och IR.
Efter HJ fanns två testamenten, ett av den 23 september 1974, enligt vilket

all kvarlåtenskap skulle tillfalla ÅR och SR, och ett av den 10 maj 1984, enligt
vilket – sedan tre legat utgått – kvarlåtenskapen skulle tillfalla SR.

Bouppteckningsförrättningen efter HJ påbörjades den 10 december 1986
och avslutades den 4 mars 1987. Boet uppgavs av SR. Advokaten A var en av
bouppteckningsförrättarna .

HJ hade bankfack hos Första Sparbankens kontor i X-stad, där SR var
anställd. Den 10 december 1986 sammanträffade i bankens lokaler GG, EN,
SR och A, varvid bankfacket öppnades. Vid detta tillfälle undertecknade GG
ett av A upprättat erkännande av att GG erhållit del av 1984 års testamente.

Någon gång före den 11 mars 1987 ingav GG och IR till X-stad tingsrätt en
ansökan om att HJ:s dödsbo skulle avträdas till förvaltning av boutrednings-
man. I skrift den 11 mars 1987 yrkade SR genom A som ombud – att an-
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sökningen skulle lämnas utan bifall eller, i andra hand, att A måtte utses till
boutredningsman. I skriften tillade A att det var GG och IR obetaget att vid
framgång i en eventuell klanderprocess ansöka om A:s entledigande.

Den 10 juni 1987 väckte GG och IR vid X-stad tingsrätt talan mot ÅR och SR
om ogiltigförklaring av förenämnda två testamenten.

Sedan A åtagit sig att biträda ÅR och SR i klanderprocessen, ändrade SR
sitt andrahandsyrkande i ärendet angående boutredningsman till att avse
annan advokat än A.

Anmälarna har riktat anmärkningar mot A enligt i huvudsak följande.
Till sammanträdet i banken fick de ingen vare sig skriftlig eller muntlig

kallelse från A. Det var SR som hade ordnat allt, inbegripet A:s deltagande.
Utan GG:s tillåtelse tog A i samråd med SR in henne i rummet, varefter SR

öppnade bankfacket. A for ut i vilda hotelser hela tiden; han verkade vara
alldeles från vettet. A tvingade GG att påteckna en kopia av testamentet från
1984, A hotade att hämta polis, skrek att GG inte fick lämna rummet och reste
sig från stolen. GG kände sig tvingad att mot sin vilja påteckna ett hastigt
formulerat papper, som han i hastigheten ej ens hann läsa igenom då han var
rädd att A skulle slå till honom. A har utövat olaga tvång mot GG.

A har i avsevärd mån försummat att handlägga GG:s ärende med den
omsorg som god advokatsed kräver. Med juridiska finter och knep har A
lurat två åldringar, dvs GG och IR, fastän de betalt hela hans arvode. Vid HJ:s
frånfälle har A försökt lura syskonen i samråd och i maskopi med SR utan
uppdrag och fullmakt från vare sig GG eller SR.

Eftersom A har varit utredningsman i HJ:s dödsbo och upprättat boupp-
teckningen efter HJ tillhör det inte god advokatsed att A biträder SR i klan-
derprocessen.

A har tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.
A fick uppdraget att förrätta bouppteckning efter HJ av den av döds-

bodelägarna som haft egendomen i sin vård, nämligen universella testa-
mentstagaren SR. Hon underrättade A vid telefonsamtal den 26 november
1986 om att hon hade samrått med GG och IR i frågan om val av boutred-
ningsman och att dessa då själva hade föreslagit A.

Vid bankfacksinventeringen upplystes GG om förefintligheten av HJ:s
testamente av den 10 maj 1984. A överlämnade en kopia av det bevakade
testamentet till GG och förklarade innebörden av detsamma för honom. A
bad GG underteckna bevis om att han delgivits testamentet och förklarade
innebörden av delgivningen för honom. GG förklarade omgående att han ej
tänkte godkänna testamentet och ej heller hade för avsikt att underteckna
något delgivningsbevis. A förklarade härvidlag att konsekvensen av att väg-
ra godkänna delgivning av testamentet skulle bli att A framdeles måste delge
honom testamentet genom stämningsman. A krävde sedan i bestämd ton att
GG skulle för undvikande av onödig tidsutdräkt underteckna ett av A under
sammanträdet för bankfacksinventeringen upprättat delgivningsbevis vil-
ket GG också gjorde.

Den kontroll som förekommit för att inga oegentligheter skulle förekom-
ma är att bankfacksinventeringen ägde rum i närvaro av såväl legala arving-
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ar, universell testamentstagare samt en ledamot av Sveriges Advokatsam-
fund. Det är dessutom oomtvistligt att samtliga delägare i god tid under-
rättades om att bankfacksinventering skulle äga rum samt att huvudparten
av delägarna hörsammade denna kallelse.

A vill påpeka, att han utan fullmakt från GG och IR ej kunnat och ej heller
fungerat som boutredningsman utan endast medverkat till att bouppteck-
ningen kommit till stånd och ingivits till X-stad tingsrätt för registrering.
Avvecklingen av boet ligger för närvarande nere i avvaktan på utgången av
anhängiggjort testamentsklander. A kan således icke se att hans beslut att
biträda SR skulle stå i strid med god advokatsed.

Nämnden gör följande bedömning.
A får anses genom den befattning han tagit med boutredningen efter HJ ha
biträtt de tre dödsbodelägarna, dels GG och IR såsom arvingar enligt lag och
dels SR såsom universell testamentstagare. Han borde därför inte åtagit sig
att biträda SR i tvist mellan henne och de två övriga dödsbodelägarna an-
gående ogiltigförklaring av de till hennes förmån upprättade testamentena.
På grund av omständigheterna låter nämnden emellertid vid detta uttalande
bero.

Vad i övrigt förekommit i ärendet är inte av beskaffenhet att föranleda
någon nämndens åtgärd.

10. Intressekollision
X har varit gift med Y. I äktenskapet finns ett barn. Advokaten A har biträtt Y
i mål om äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor. Sedan
Ö-stads tingsrätt i dom den 13 juni 1986 förordnat att modern skulle ha
vårdnaden om barnet yrkade X i hovrätten att vårdnaden skulle anförtros
honom. X sammanbor sedan september 1986 med Z. A hade 1985 biträtt Z i
mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, i vilket mål meddelats
dom, av länsrätten den 8 augusti 1985 och av kammarrätten den 4 september
1985.

I skrift till hovrätten den 4 november 1986 hemställde A om ett klart
besked av X eller dennes ombud huruvida den med X sammanboende Z var
identisk med den i angivna domar redovisade Z. A tillade att han i före-
kommande fall ville åberopa länsrättens och kammarrättens domar till be-
visning om att det för barnet var bäst att modern förordnades till vårdnads-
havare.

X har, under åberopande av A:s inlaga till hovrätten den 4 november 1986,
riktat anmärkning mot A enligt följande.

”Vad undertecknad förstår hamnar A i en sådan intressekonflikt att han
absolut inte med tanke på advokatetiken bör agera på detta sätt gentemot en
tidigare klient (X:s nuvarande sambo). Att en advokat över huvud taget kan
sänka sig så djupt i sin iver att vinna sitt mål är oroväckande.”
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A har tillbakavisat anmärkningen. Han har anfört bla följande.
Sedan skrivelsen till hovrätten den 4 november 1986 har han erhållit full
bekräftelse på att X:s fästmö och nuvarande sambo är den person som A
biträdde 1985. Detta föranledde honom att genast inge en inlaga till hov-
rätten den 12 november 1986 där han påtalade att han hamnat i en lojalitets-
konflikt och att han ansåg det lämpligt med ett utlåtande från Advokatsam-
fundet om det kan anses vara förenligt med god advokatsed att han fortsatte
att vara ombud för Y. Han påtalade även att han hade hennes fulla förtroende
och tillit. Ett nytt ombud skulle dessutom behöva tid för att sätta sig in i
målet.

A har i ärendet ingivit kopia av en skrift från honom till hovrätten den 8
februari 1987 varur återges följande:

Jag har för Y vid ett flertal tillfällen redogjort för den intressekonflikt jag
genom omständigheterna kommit i samt att jag ansett mig böra avträda som
ombud om rekommendationer eller ev beslut därom gives av Advokatsam-
fundet eller hovrätten. Med hänsyn till Y:s önskemål att jag om möjligt
kvarstår som hennes ombud samt i avsaknad av klara rekommendationer i
övrigt har jag avvaktat med min begäran om entledigande som ombud och
biträde enligt rättshjälpslagen för Y. Med Y:s medgivande har jag samman-
fört henne med advokaten B, i och för ev byte av ombud. Det är otillfreds-
ställande att målet ligger vilande i avvaktan på ett klarläggande om det är
förenlig med god advokatsed eller icke att jag fortsättningsvis biträder Y. Ett
snabbt återupptagande av handläggningen i hovrätten får anses ha prioritet.
Jag anser mig göra min klient den största tjänsten genom att sammanföra
henne med annan advokat, för vilken hon får förtroende, och medverka till
att målet skyndsamt utsättes till huvudförhandling.

Med åberopande av ovan sagda hemställer jag om entledigande som om-
bud och rättshjälpsbiträde för Y och hemställer att advokaten B, förordnas i
mitt ställe. B har förklarat sig villig att fortsättningsvis biträda Y.

Nämnden gör följande bedömning.
När anledning till misstanke uppkom att Z kunde vara identisk med A:s
tidigare uppdragsgivare har det ålegat A att genast undersöka huruvida
identitet förelåg. När sådan bekräftelse sedermera erhållits har det ålegat A
att omedelbart avträda som ombud för Y. Genom att underlåta detta har A
åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7 andra stycket
rättegångsbalken tilldela A erinran.

13. Fråga om lojalitetsplikt mot tidigare klient
X har riktat anmärkning mot advokaten A för att denne först varit försvarare
för X i ett brottmål och därefter varit ombud för hans hustru, Y, i ett mål
angående äktenskapsskillnad mellan dem. För några år sedan blev X dömd
för bedrägeri till 18 månaders fängelse. A var hans försvarare. Genom den
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personundersökning som gjordes i målet fick A veta allt om honom. Sedan
han avtjänat fängelsestraffet sprack hans äktenskap.

A har tillbakavisat anmärkningen. Han har dock vitsordat att han tidigare
varit försvarare för X i ett brottmål och att han därefter varit ombud för X:s
hustru angående äktenskapsskillnad mm, bodelning men även i några tvis-
temål.

Han har anfört i huvudsak följande. Utgången i brottmålet blev att X den
25 augusti 1981 dömdes för grovt bedrägeri till fängelse ett år och sex måna-
der. I brottmålet framkom inte något som sedermera borde avhålla A från att
biträda Y i angelägenheter på sätt som nu sker. Efter fängelsevistelsen lämna-
de X sin hustru. Enligt Y har X förmått henne att ingå borgensåtaganden
under Hot om att han eljest skulle lämna henne. A företräder henne i två vid
Ö-stads tingsrätt anhängiggjorda mål om betalningsansvar för henne till
följd av X:s betalningsåtaganden.

Nämnden gör följande bedömning.
A:s lojalitetsplikt mot X borde ha avhållit honom från att åtaga sig uppdraget
för Y. Vad A anfört angående omständigheterna i samband med skilsmässan
föranleder ej annan bedömning. Med hänsyn till att relativt lång tid förflutit
mellan de båda uppdragen låter nämnden vid detta uttalande bero.

2. Biträde åt båda makarna i bodelningsärende trots att tvist
förelåg mellan dem; tillika försummelse att inkomma till
samfundet med yttrande

Advokaten A biträdde X i ärende rörande äktenskapsskillnad mm.
X har riktat anmärkningar mot A för att denne försummat att handlägga

ärendet med tillbörlig skyndsamhet och med omsorg och noggrannhet.
Hon har i anmälan som inkom den 20 augusti 1987 anfört följande. A har

handlagt hennes skilsmässa. Hon har haft stora bekymmer med att få de
olika handlingarna utfärdade. Hon har under åtta månader skrivit och ringt
till A för att den återstående bodelningen skulle bli klar.

I skrivelse som inkom den 23 november 1987 har hon ytterligare anmärkt.
Den 18 november 1987 hade X en avtalad tid hos A då bodelningshandlingen
skulle undertecknas. Handlingen visade sig sakna uppgifter om försäkringar
som hennes make tagit. Hon ifrågasatte varför de ej fanns med. Ett nytt möte
bestämdes till den 20 november 1987 klockan 16.00. Samma dag klockan
15.45 ringde A återbud och uppgav att han inte hunnit det han skulle inför
mötet.

I skrivelse den 20 augusti 1987 uppmanades A att inkomma med ett
yttrande till samfundet. Den 26 oktober 1987 har han på nytt förelagts att
inom två veckor inkomma med skriftligt yttrande över anmälan. Sedan A
underlåtit att efterkomma denna hemställan uppmanades han den 24 no-
vember 1987 att snarast inkomma med yttrande. Den 11 december 1987
uppmanades han ånyo att inkomma med yttrande varvid han erinrades om



AVBÖJANDE OCH FRÅNTRÄDANDE AV UPPDRAG 135

att hans underlåtenhet skulle komma att anmälas till samfundets styrelse om
inte yttrande inkom inom angiven tid. Styrelsen beslöt den 29 januari 1988 att
utan anmälan uppta fråga om vidtagande av disciplinär åtgärd mot A med
anledning av hans underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande samt att
omedelbart hänskjuta det sålunda upptagna disciplinärendet till disciplin-
nämnden. Sedermera inkom yttrande från A den 5 april 1988.

A har tillbakavisat anmärkningarna från X. Han har anfört bland annat
följande.

X var tidigare gift med Y. Båda makarna har varit A:s klienter sedan början
av 1980-talet. Sommaren 1985 uppsökte makarna honom för att få hjälp med
sin äktenskapsskillnad. Han var tveksam till uppdraget eftersom det alltid är
svårt att företräda båda makarna vid en äktenskapsskillnad. Makarna stod
emellertid på sig och menade att man önskade göra upp äktenskapsskillna-
den i godo. Sommaren 1985 upprättade han mellan makarna ”avtal i an-
ledning av kommande äktenskapsskillnad”. Makarna var överens om att ej
inge ansökan om äktenskapsskillnad förrän under år 1986. I samband med
att ansökan om äktenskapsskillnaden skulle ingivas våren 1986 upprättade
han en handling benämnd ”PM beträffande underhållsbidrag inför kom-
mande äktenskapsskillnad mellan Y och X”. Den 20 mars 1986 upprättades
ansökan om äktenskapsskillnad och ingavs till tingsrätten under april må-
nad.

I oktober 1986 upprättade A en gemensam ansökan om fullföljd av äkten-
skapsskillnad. På direktiv av X angav han att Y skulle utgiva underhållsbi-
drag för sonen. Y vägrade att skriva under denna ansökan samt ville göra
vissa förändringar även i övrigt på ansökan. A upprättade en ny ansökan.
Denna översändes till makarna.

Under våren 1987 diskuterades bodelningen livligt mellan makarna. Det
var svårt för dem att komma överens. Det var vidare svårt för A att agera
med full kraft eftersom han var ombud för båda makarna . X ville självklart
att han skulle ta hennes parti mot Y och den senare ville att han skulle ta parti
för honom mot X. A anser ej att han på något sätt har misskött detta ärende.
Däremot har han ej omedelbart kunnat upprätta bodelningshandling efter-
som det var uppenbart att makarna ej var överens. I november 1987 upp-
rättade han ett förslag till bodelning som översändes till Y. Under december
månad kom så småningom makarna överens efter ett antal sammanträden
hos A och efter telefondiskussioner. Härefter upprättades det slutliga bodel-
ningsavtalet. För arbete med makarna X:s och Y:s äktenskapsskillnad och
bodelning har han hittills debiterat 1.000 kronor. I detta arbete har också
ingått arvode för testamente.

A medger att han inte rättidigt har svarat på skrivelser från Advokatsam-
fundet. För detta finns inget annat skäl än mänsklig svaghet. Han har tyckt
synnerligen illa om att gå i svaromål beträffande X eftersom han känt sig
orättvist påhoppad.
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Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A har biträtt både X och Y i bodelnings-
ärendet trots att parterna inte varit överens. Detta har, som A själv medgivit,
lett till att han inte kunnat agera med full kraft och att han inte omedelbart
kunnat upprätta en bodelningshandling. A borde inte ha fortsatt att biträda
någon av parterna i bodelningsärendet. Genom att göra detta har A åsidosatt
sina plikter som advokat.

A har trots upprepade förelägganden länge försummat att inkomma till
samfundet med begärt yttrande i disciplinärendet. Genom denna ohörsam-
het har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund av vad som förevarit prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§
andra stycket rättegångsbalken tilldela A varning.

3. Frågor om intressekollision och tystnadsplikt
I ärendet gör advokaten B gällande, att advokaten A åsidosatt god advokat-
sed i följande avseenden: A hade trots en jävssituation åtagit sig uppdrag att
företräda civilekonomen S i nedan angiven sak mot B:s huvudman L. Vid ett
möte den 26 april 1985 hade A dessutom underlåtit att göra L uppmärksam
på att en ny och tidigare diskuterad klausul tillkommit i ett av A upprättat
avtal, avsett att undertecknas av L. A hade ej klargjort för L att A endast
företrädde S:s intressen vid upprättandet av avtalet. Därutöver hade A väg-
rat att besvara frågor ställda av B.

Av ingivna handlingar framgår följande.
Av aktierna i M-bolaget har S ägt 90% och L 10%. Ett mellan dem den 1

oktober 1984 ingånget konsortialavtal innehåller i §6 dels hembudsklausuler
dels följande bestämmelse:

”Om tredje man erbjudit sig att förvärva S:s aktier i Bolaget mot en köpe-
skilling som överstiger det senaste av ordinarie bolagsstämma fastställda
värdet av aktierna, är L skyldig att, om S så begär, på samma villkor som S
sälja sina aktier i Bolaget.”

Enligt ett Letter of intent – daterat den 7 mars 1985 och underskrivet av, å
ena sidan S och L såsom säljare och å andra sidan det norska bolaget P
bolaget såsom köpare – skulle P-bolaget per den 1 maj 1985 köpa alla aktierna
för sammanlagt 15 miljoner svenska kronor, varav 13,5 miljoner till S och 1,5
till L.

I ansökan till Sveriges riksbank om valutatillstånd den 11 april 1985 upp-
gav A sig handla på uppdrag av P-bolaget, av S och av L. Han anförde bland
annat.

” . . .S och L önskar inte med en gång avhända sig samtliga aktier i M-
bolaget och parterna har därför preliminärt kommit fram till att P-bolaget
skulle av S förvärva 50,1% av aktierna i bolaget, det vill säga 5.010 av de
10.000 aktierna i bolaget, för en köpeskilling av 7.515.000 kronor . . . Härut-
över skall P-bolaget få företrädesrätt intill den 31.12.1986, att förvärva S:s och
L:s resterande aktier i M-bolaget, om dessa under denna tid skulle utbjudas
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till försäljning. I sådant fall skall köpeskillingen för dessa aktier vara den-
samma som för den första posten, nämligen 1.500 kronor per aktie, och
P-bolaget skall, om S och/eller L så begär under företrädesperioden, vara
skyldig att förvärva aktierna på nyss angivna villkor.”

Den 26 april 1985 hölls ett sammanträde på A:s kontor. I detta deltog S, L
och A, som då var ledamot av M-bolagets styrelse.

Sammanträdet resulterade bland annat i att S undertecknade ett samma
dag daterat, i två exemplar upprättat köpeavtal enligt vilket han till P-bolaget
sålde 5.010 aktier för 7.515.000 kronor. Härå tecknade L följande förklaring:
”Jag avstår från min inlösenrätt/förköpsrätt till de aktier som på grundval av
detta avtal kan komma att överlåtas till P-bolaget.”

Avtalsexemplaren översändes till P-bolaget som undertecknade dem.
Under hösten 1986 förvärvade P-bolaget samtliga aktier, varigenom S

erhöll 16.500.000 kronor eller sålunda 3.000.000 kronor mer än vad som
gällde enligt de ursprungliga förutsättningarna enligt ett Letter of intent.

Därefter har B såsom ombud för L framställt ett skadeståndsanspråk gent
emot S under påstående att S gjort sig skyldig till ett uppenbart och grovt
brott mot konsortialavtalet genom att för sina aktier förskaffa sig en högre
köpeskilling för varje aktie än vad L erhållit.

I den saken företräddes S till en början av A. Till stöd för anmärkningarna
har B anfört bland annat följande.

Vid de förhandlingar som under vintern och våren 1985 föregick Letter of
intent den 7 mars 1985 företrädde A inte bara S utan även L. Därefter har A
haft ingående diskussioner med L om dennes avtal med P-bolaget och även
utformat detta.

Vid mötet den 26 april 1985 berördes att S och L skulle avstå från sin
respektive förköpsrätt till den andres aktier. Vid mötet behandlades fyra
olika avtal, nämligen avtalet mellan S och P-bolaget om överlåtelse av 50,1
procent av aktierna, avtalet mellan L och P-bolaget om option för L att
överlåta 10 procent av aktierna samt nytt anställningsavtal mellan M-bolaget
och L. Nya versioner av varje avtal upprättades under mötet, allteftersom
olika frågor och oklarheter diskuterades. S och L bekräftade sina avståenden
från inlösen/förköpsrätt på överlåtelseavtalet och optionsavtalen.

Både S och L ingick optionsavtal med P-bolaget. A skickade L till X för att
utreda den skatterättsliga aspekten. På grund av X:s råd beslöt L att inte
begära bankgaranti för sin option och A utformade L:s avtal i enlighet med
detta. Även när A upprättat ansökan till riksbanken om valutatillstånd har
han handlat för L:s räkning. Det har dessutom varit olämpligt av A att
uppträda som ombud mot L eftersom han kommer att bli ett vittne i tvisten
beträffande vad som förekom vid parternas möte den 26 april 1985.

Enligt en inlaga från S:s nuvarande ombud i ett skiljeförfarande som pågår
mellan parterna hade A till mötet den 26 april 1985 upprättat färdiga av-
talsutkast, där den omtvistade klausulen om vinstdelning hade införts i S:s
försäljningsavtal. Vid mötet skulle L ha läst igenom avtalen och under-
tecknat dem utan att ställa några frågor angående den nytillkomna klausu-
len. L har dock en annan uppfattning om hur mötet gick till. Enligt L förekom
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ingående diskussioner om de olika avtalsutkasten och ett flertal ändringar
gjordes. Parterna synes dock vara ense om att det aldrig förekom någon
diskussion om klausulen om vinstdelning. A, som var ansvarig för upp-
rättandet av avtalet med den nya klausulen, varken upplyste eller gjorde L
uppmärksam på att en ny och ej tidigare diskuterad klausul tillkommit.
Klausulen var synnerligen oförmånlig för L.

Det kan dessutom ifrågasättas om A klargjort för L att A endast företrädde
S:s intressen vid upprättandet av avtalet. A hade tidigare i ärendet biträtt L
gentemot köparen och riksbanken.

I anslutning till mötet den 26 april 1985 fick L ett utkast till köpeavtal. I
detta gjordes ändringar. l den nu aktuella tvisten mellan L och S gör S
gällande att till följd av sådan ändring L får anses ha avstått från sin rätt till
likabehandling. Emellertid har L förklarat sig inte vara medveten om att
överlåtelseavtalet skulle innehålla en sådan bestämmelse. Därför har B i brev
den 6 april 1987 till A av denne begärt svar på några frågor om vad som
förekom vid mötet den 26 april 1985. B har även i brev den 17 juni 1987 frågat
A vad som förekom vid ett möte i september 1985 mellan L och A. Under
hänvisning till tystnadsplikt har A vägrat att besvara frågorna. I sistnämnda
fall har A även sagt sig sakna huvudmannens tillstånd att lämna närmare
besked.

– Påståendet om tystnadsplikt är befängt. Någon sådan plikt kan inte
föreligga beträffande saker som utspelats direkt mellan A och L. Invänd-
ningen om instruktion av S är irrelevant, eftersom advokaten själv har att
avgöra vad som är god advokatsed.

A har tillbakavisat anmärkningarna och anfört bland annat följande.
Uppgiften att A representerade L i förhandlingarna med P-bolaget om ett

Letter of intent är oriktig. Det korrekta förhållandet är att S och L själva skötte
förhandlingarna med P-bolaget och att A:s medverkan väsentligen bestod i
att han på S:s uppdrag iordningställde avtal, utarbetade ansökan till riks-
banken mm. S erbjöd L att utan kostnad ”följa med på biljetten”, det vill säga
när A ändå iordningställde handlingar åt S, fick L motsvarande uppsättning.
Om de handlingar som L sålunda fick av A rådgjorde L med sina rådgivare,
vilket i några fall ledde till ändringar.

Det intryck A hade, vilket grundade sig dels på kontakterna med S, dels på
stämningen vid de sammanträden han deltog i, var att S och L i fullt samför-
stånd och med full öppenhet gentemot varandra drev förhandlingarna med
P-bolaget. När A fick en telefoninstruktion från S att revidera hans avtal
såtillvida att den nu aktuella vinstdispositionsklausulen skulle tas med, föll
det A inte in att detta tillägg till S:s avtal skulle vara någonting som L var
okunnig om. L fick läsa alla avtal vid sammanträdet och att L inte tog upp
vinstdelningsklausulen till diskussion bekräftade antagligen det intryck A
hade att S och L förde förhandlingarna med full öppenhet. Ingen av dem
berörde ens vid något tillfälle konsortialavtalet mellan dem. Några dagar
före sammanträdet den 26 april 1985 sammanträffade S med representanter
för P-bolaget. Detta resulterade i den vinstdelningsöverenskommelse som A
tog in i S:s avtal. L blev informerad om detta.
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I förhandlingarna mellan S och L, å ena sidan, och P-bolaget å andra sidan,
rörande aktieförsäljningen var inte S och L motparter utan medparter.

Att S, trots att överenskommelsen redan var klar lyckades förmå P-bolaget
att till honom avstå en del av den vinst som P-bolaget redan köpt var en
utmärkt förhandlingsprestation, som inte på något sätt inverkade negativt
på L:s förhållande.

A har inte vid sammanträdet den 26 april 1985 klargjort för L att han endast
företrädde S:s intressen vid upprättandet av avtalet. L var helt klar över att A
biträdde S – och bara S – och att A tillhandahållit L avtalsförslag mm på
grundval av S:s erbjudande att L utan kostnad kunde få motsvarande hand-
lingar som S. Eftersom S:s och L:s intressen på det stora hela sammanföll blev
L:s intressen i förhållandet till P-bolaget automatiskt tillgodosedda.

Korrespondensen i tvisten mellan S och L inleddes med att B skrev till S
och begärde att denne – då L enligt uppgift gått miste om 10% av 3.000.000
kronor, dvs 300.000 kronor – till L som skadestånd skulle utge 15.600.000
kronor. A har full förståelse för att S tyckte att detta var en propå som inte
bara var juridiskt ogrundad utan också vittnade om en låg etisk nivå. I brevet
den 6 april 1987 framför B ett förtäckt Hot om att avslöja förhållandena för
skattemyndigheten. B säger på sidan två, fjärde raden ”Det måste ju medföra
en uppenbar risk att skattemyndigheterna, om de får full kännedom om
förhållandena, gör en annan bedömning än S.” Alldeles bortsett från att B fått
såväl de faktiska som de skatterättsliga förhållandena om bakfoten, är för-
täckta Hot knappast något effektivt sätt att driva ett ärende framåt, om man
åsyftar att komma till en diskussion med motparten eller komma till en
överenskommelse. A har därför full förståelse även för S:s instruktion till A
att inte lämna B några vidare besked. Om S hade frågat A om råd, hade A
föreslagit S att lämna A den instruktion han nu har fått. Under förhandenva-
rande omständigheter kan A inte se att det föreligger någon skyldighet för
honom att svara på B:s frågor.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är icke ådagalagt att A brustit i sina plikter som advokat. Vad som
förekommit föranleder därför ingen nämndens åtgärd.

Skiljaktig mening av två av nämndens ledamöter.
A, som upprättat konsortialavtalet avseende S:s och L:s samverkan i M-
bolaget, måste vid förhandlingarna med P-bolaget, vid tillkomsten av Letter
of intent av den 7 mars 1985 och vid upprättandet av options- och köpeavtal
med P-bolaget, anses ha biträtt också L. Han borde därför inte ha åtagit sig att
biträda S i dennes senare uppkommande tvist med L, i vilken dessutom fråga
uppstod om tolkningen och tillämpningen av konsortialavtalet. Genom att
åtaga sig att i tvisten biträda S har A därför förfarit i strid med god advokat-
sed.

Vidare borde A inte ha vägrat att lämna B de upplysningar som denne
begärde om vad som förevarit vid de förhandlingar och avtalsskrivningar
vari A medverkat och som ägt rum i anslutning till och såsom en följd av
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förutnämnt Letter of intent. Någon A åvilande tystnadsplikt till förmån för S
har inte förelegat i förhållande till L, som enligt A:s egen uppfattning i
aktuella sammanhang var S:s medpart. Jämväl genom sin vägran att lämna B
upplysningar har A därför åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav prövar vi rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket rätte-
gångsbalken tilldela A erinran. I ärendet är inte ådagalagt att A i övrigt
brustit i sina plikter som advokat.

24. Intressekollision.
Advokaten A, som biträtt två parter vid tillkomsten av ett avtal, har i upp-
kommen tvist om avtalets tolkning företrätt en av dessa parter mot den
andre.

Den 19 juli 1982 träffades ett skriftligt avtal mellan X, hennes bror Y, deras
far Z och tre av dem ägda företag, bl a AB Nordresor. Advokaten A biträdde
vid avtalets upprättande.

Omkring fyra år senare väckte X talan mot Y angående tolkningen av
ovannämnda avtal. I målet biträddes Y av A.

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 4 februari 1988, och i
ytterligare skrifter har X gjort gällande att A genom att vara Y:s ombud i
målet åsidosatt bestämmelsen i 14§ P 2 i de vägledande reglerna om god
advokatsed. Hon har vidare anfört bla följande.

A har under lång tid varit engagerad av henne, Y och Z, och han har under
många år, mot fast arvode, varit Nordresors jurist. A har författat avtalet på
uppdrag av henne, Y och Z.

A har tillbakavisat anmärkningen och anfört bla följande.
Det är riktigt att han mot fast månatligt arvode urfört vissa uppdrag av

standardart åt Nordresor, vari X var delägare.
Det är också riktigt att han medverkat vid avtalets tillkomst. Hans med-

verkan inskränkte sig emellertid till nedtecknande i koncept av vad X:s man
och Y relaterade inför A. Sedan A tillställt parterna konceptet, utskrev och
undertecknande dessa avtalet utan A:s medverkan.

Härefter har viss ytterligare skriftväxling förevarit mellan parterna varvid
vardera parten vidhållit sin tidigare inställning.

Nämnden gör följande bedömning.
A har medverkat vid tillkomsten av avtalet av den 19 juli 1982. Genom att
därefter biträda Y i tvist med X angående tolkningen av avtalet har A åsido-
satt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.
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26. Intressekollision. Ej uteslutet att de uppgifter som
advokat fått tillgång till vid utförande av uppdrag för en
huvudman kunde vara av betydelse vid senare uppdrag
mot samme huvudman.

Advokatfirman X AB har regelbundet biträtt aktiebolaget T i olika juridiska
ärenden. Under åren 1979–1985 har advokaten A bla haft ett flertal uppdrag
för T avseende T-clean, som var ett system för undervattensrengöring av
fartygsskrov mm. I slutet av 1985 avvecklade T sina intressen i T-cleanpro-
jektet genom försäljning till L, som var uppfinnare till T-clean. Efter det att T
avvecklat sina intressen i T-clean har A, med T:s godkännande, åtagit sig
uppdrag att biträda Ytbehandlings AB Y i ärenden med anknytning till
T-clean. Dessa uppdrag har väsentligen rört olika T-clean-affärer mellan Y
och L.

A har under tiden juli-oktober 1985 innehaft uppdrag att biträda aktie-
bolaget P i ärenden rörande en patentsökt uppfinning av en containerliknan-
de huskonstruktion.

P har ifrågasatt huruvida A handlat i strid med god advokatsed genom att
först företräda P och några månader därefter företräda L och Y i ärenden mot
P.

P har vidare anfört bla följande.
P kontaktade A i juli 1985 i syfte att få information om ett affärsprojekt

avseende T-clean, som A hade kännedom om i dennes tidigare egenskap av
bolagsjurist för T. Vid detta möte redogjorde A för T-cleanprojektet samt
omnämnde att L var uppfinnare och ”nyttjare” till projektet. A påpekade
vidare att han var ombud för L. P uppgav då för A att P hade möjlighet att
anskaffa kunder till T-cleanprojektet. A erbjöd sig därvid att vara kontakt-
man gentemot T, som var juridisk ägare till T-clean-projektet och dess pro-
dukter, samt att sköta kontakten med L.

En vecka senare åtog sig A uppdrag att biträda P i avtalsförhandlingar och
detaljutformning av licensavtal avseende ”containerhus” emot M:s Plåt AB,
som var en av P:s affärspartner. Vid utförandet av detta uppdrag har A
erhållit information om P:s situation avseende ekonomi, avtalspartners,
know-how, mm.

Under tiden juli-september 1985 var A lojal och tillvaratog P:s intressen.
Under senare delen av september och början av oktober 1985 gjorde P an-
strängningar att försälja de av T ägda T-cleanprodukterna, disponerade av L.
För att närmare bestämma försäljningsvillkoren sammanträffade P med L,
dennes administratör R och A. A intog därvid en helt annan hållning än
tidigare och han agerade mera mot än för P. A agerade nu för L:s och
eventuellt för sina egna intressen i T-affären. Även L hade ändrat attityd och
var nu negativ mot P. L ställde frågor om vilka resurser P hade och om P
skulle kunna genomföra affärerna. Denna omständighet visade att A på ett
negativt sätt lämnat information till L samt indikerade att A och L till-
sammmans planerade att överta P:s försäljningsuppdrag. På grund av att A
ej syntes tillvarata P:s intressen, tog P kontakt direkt med T:s ledning för att
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erhålla giltiga försäljningsvillkor. Detta ogillades av A, som därefter agerade
mer som motpart till P än som ombud.

P genomförde under november-december 1985 slutförhandlingar med en
amerikansk köpare av T-utrustningen. Enligt direktiv från T skulle leverans
och försäljning ske genom L, eftersom denne innehade option och disposi-
tionsrätt till varorna. I februari 1986, då L enligt avtal skulle slutleverera
varorna, kallades P till A:s kontor av L. Där befann sig förutom L och A, en
representant för Y som dels uppgav att Y tagit hand om L:s affärer och dels
meddelade att P ej skulle komma att få några varor enligt gällande avtal,
eftersom P ej hade resurser att fullfölja sin försäljning till USA. A, som hittills
varit ombud för P, tog parti för L/ Y. Tvist uppstod nu mellan P å ena sidan
och L/Y å andra sidan, vilket ledde till att P anlitade annat juridiskt ombud.
Under våren 1986 sökte P vid ett flertal tillfällen att uppnå någon form av
lösning med L/Y, dock utan resultat. Under juni 1986 kallade P:s nye ombud
till ett möte med L/Y. Vid detta möte agerade A officiellt som ombud för L/Y
mot sin tidigare klient P.

På grund av att A först biträtt P och därigenom inhämtat kunskap om P:s
ekonomiska förhållanden, var L/Y införstådda med att P ej hade ekonomis-
ka resurser att driva en dyrbar process mot dem. A lämnade på ett otillbörligt
sätt informationer till L/Y, vilket resulterade i att Y förvärvade den ut-
rustning som P från början köpt för försäljning.

A har tillbakavisat att han handlat i strid med god advokatsed.
A har vidare anfört bla följande.
Under 1985 företrädde han som ombud för T uteslutande detta bolags

intressen i T-cleanärenden. Han har inte varit ombud för L. L biträddes av
advokat D beträffande affärsförhållandena mellan L och P. A agerade inte
heller för några egna intressen i T-clean.

Han åtog sig aldrig något uppdrag för P i ärende som gällde T-cleanaffä-
rer. Han åtog sig inte att för P:s räkning vara ombud eller kontaktman
gentemot L eller T. Hans uppdrag för P gällde endast ”containerhus” och
dessa uppdrag hade inte någon beröring med eller anknytning till T-clean-
ärendena.

Under hösten 1985 hade han däremot i sin egenskap av ombud för T
kontakt med P rörande T-clean. Han var därvid noga med att klargöra för P
att han som ombud för T enbart företrädde T:s intressen. I hans uppdrag för T
avseende avveckling av T-cleanprojektet ingick återkommande kontakter
med L. Det var således i egenskap av ombud för T som han var närvarande
vid det möte som P hade med L och R.

Vid de möten under 1986, som omnämns ovan, företrädde han Y. Något
hinder härför fanns inte, eftersom han aldrig åtog sig något uppdrag för P
avseende T-clean. I T-cleanärendet företrädde han Y mot P enbart vid en
förfrågan från Y:s sida avseende Y:s intresse att eventuellt överta det avtal
som P uppgivit sig ha med avtalspart i USA. Det var med anledning härav
som mötet i februari 1986 ägde rum. P:s motpart beträffande denna USA-
affär var L, med vilken P hade ett avtal.

Han lämnade inte någon information beträffande P till L och/eller Y. I
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samband med hans uppdrag för P gällande ”containerhus”, däribland upp-
draget mot M:s Plåt AB, erhöll han inte information om P:s ekonomi. Han
erhöll inte heller information om P:s affärspartners, know-how, m m eller
någon inblick i P:s verksamhet annat än vad rörde ”containerhusen”. I ”con-
tainerhus”-ärendena erhöll han således inte någon information eller fick
kännedom om något som skulle ha kunnat utnyttjas till nackdel för P be-
träffande T-cleanärendet.

P har i påminnelseskrift anfört bla följande.
Under sommaren 1985 fick A genom sitt uppdrag för P i ärenden rörande

”containerhus” inblick i P:s verksamhet och i bolagets ekonomiska förhållan-
den. När A några månader senare företrädde Y mot P, i ärende rörande
T-clean, försattes P i ett mycket ofördelaktigt läge på grund av A:s kännedom
om P. Detta resulterade i att Y såg en möjlighet till ett övertagande av
avtalsförhållande i USA gällande T-clean.

Nämnden gör följande bedömning.
A har under år 1985 varit ombud för P. A har under år 1986 företrätt Y vid de
möten som omnämns i anmälan.

Det kan inte uteslutas att A vid utförande av sitt uppdrag åt P av sin
huvudman fått tillgång till uppgifter av sådan art och omfattning att de kan
ha haft – eller kunnat få – betydelse vid utförande av uppdraget för Y med P
som motpart. A har därför bort avböja uppdraget att företräda Y mot P. Då så
ej skett har han brustit i sina åligganden som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken

En ledamot var av skiljaktig mening och anförde:
I ärendet är visserligen utrett att A under sommaren och del av hösten 1985
företrätt P i olika ärenden samtidigt som A företrätt T mot P och att A därefter
fortsatt att företräda Y i ärende mot P.

A:s påstående att ärendena saknat samband med varandra är icke veder-
lagt. Snarast har påståendet blivit ostridigt. A:s påstående vinner också starkt
stöd genom den faktura som han tillställt P.

Det får vidare anses utrett, att P redan från början kände till att A före-
trädde T och/eller andra intressenter rörande T-cleanprojektet. P måste där-
för också ha insett att A icke kunde engagera sig i ärenden mot dessa in-
tressenter och att A genom att åta sig uppdrag för P icke heller kunde
inskränka sin handlingsfrihet beträffande fortsatt agerande för T-clean-in-
tressenter. P måste därför också ha insett att A i eventuellt förekommande
fall kunde komma att företräda T-clean-intressenter mot P. – A själv måste
haft rätt att räkna med att P varit på detta sättet införstådd.

A har därför icke förfarit felaktigt genom att åta sig uppdrag mot P rörande
T-clean.

Mot A:s bestridande är heller inte styrkt, att han skulle ha brutit mot den
tystnadsplikt han haft gentemot P.

Ärendet föranleder därför icke någon nämndens åtgärd.
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30. Ursäktligt förbiseende av intressekonflikt.
X vände sig i juni 1988 till advokaten A, delägare i handelsbolaget med firma
J-bolaget, för biträde i ärende rörande upplösning av ett samboförhållande
mellan honom och Y. A åtog sig uppdraget och sammanträffade den 13 juni
och den 1 augusti 1988 med X. Den 1 augusti 1988 tog Y per telefon kontakt
med J-bolaget och utbad sig biträde i samma angelägenhet. Vid samtalet
framkom att J-bolaget cirka sju år tidigare hade biträtt Y i ett äktenskaps-
skillnads- och bodelningsärende, att Y då hade hetat Z i efternamn och att
hon var registrerad under detta namn i J-bolagets klientregister. A under-
rättade genast X om det jäv som hade uppdagats. X vände sig sedermera till
annan advokat för biträde i tvisten med Y. I faktura dagtecknad den 24
augusti 1988 har J-bolaget debiterat X 2.900 kr i arvode för det biträde A
lämnat honom.

X har den 8 november 1988 skriftligen påkallat skiljedom jämlikt 33§ i
samfundets stadgar för prövning av det arvode om 2.900 kr som J-bolaget
påfört honom i sluträkningen den 24 augusti 1988. Den av samfundets styrel-
se utsedda skiljenämnden har den 22 mars 1989 meddelat skiljedom i ären-
det. Skiljenämnden har i skiljedomen uttalat bla följande:

”Risken i olika hänseenden för att en advokat, som mottagit ett upp-
drag, sedermera skall befinnas vara jävig och skyldig att frånträda upp-
draget, kan enligt skiljenämndens mening inte rimligen läggas på upp-
dragsgivaren/klienten. Advokaten kan visserligen ha giltig ursäkt för
bristande kännedom om en jävsgrundande omständighet men är likväl
den av kontrahenterna som har faktisk möjlighet att vidtaga erforderlig
undersökning och kontroll innan uppdraget påbörjas.

Det nyss sagda men framför allt de allmänna överväganden, som ligger
till grund för de vägledande reglerna om advokats skyldighet att frånträ-
da uppdrag pga jäv, medför enligt skiljenämndens mening att advokat
normalt ej bör debitera för utfört arbete under tid han befinnes ha varit
jävig; har sådan debitering likväl skett bör klienten normalt ej vara be-
talningsskyldig.

Särskild anledning att här frångå denna huvudregel föreligger inte
enligt skiljenämndens uppfattning. Nämnden anser därför att J-bolaget ej
är berättigat till ersättning för arbete, som utförts av A under tid hon varit
jävig att utföra detta arbete.

Vid denna bedömning saknar skiljenämnden anledning att pröva skä-
ligheten av det debiterade arvodet.

DOMSLUT
Med bifall till X:s talan ogillar skiljenämnden J-bolagets yrkande om be-
talning för fakturan 1988-08-24.”

Det antecknas att samfundets styrelse den 12 maj 1989 beslutat att uppta
fråga om vidtagande av disciplinär åtgärd mot A med anledning av vad som
framkommit i skiljedomen samt att hänskjuta det sålunda upptagna disci-
plinärendet till disciplinnämnden.

A har i disciplinärendet tillbakavisat att hon skulle ha åsidosatt god advo-
katsed när hon begärde betalning av X för utfört arbete.
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A har därutöver anfört i huvudsak följande.
Först när ärendet avancerat så långt att X preciserat sina önskemål upp-

dagades jävssituationen. När J-bolaget sju år tidigare biträdde Y hette denna
inte Y utan Z och var i klientregistret registrerad under namnet Z. Y hade
även en helt annan adress än tidigare. J-bolaget hade på grund härav ingen
möjlighet att upptäcka jävsförhållandet när X inledningsvis kontaktade ad-
vokatbyrån.

Hon har vid handläggningen av ärendet iakttagit 14§ och 15§ första styc-
ket i vägledande regler om god advokatsed. Så fort hon fick kännedom om
jävssituationen meddelade hon X att hon ej längre kunde företräda honom. X
förstod att hon i händelse av tvist ej kunde biträda honom mot vad som visat
sig vara en gammal klient till advokatbyrån, Y. Trots att X fått denna kunskap
bad han henne ha ett sammanträffande med Y bla i syfte att utröna dennas
inställning i de olika frågorna och för att försöka få igång en umgängesrätt för
X, som ej träffat sitt enda barn på lång tid. A hade detta sammanträffande
med Y, varefter hon – i enlighet med X:s önskemål – per telefon redogjorde
för sammanträffandet och resultatet därav.

Härefter har hon underrättats om att X anlitat nytt ombud.
Med anledning av den uppkomna jävssituationen har hon givetvis gjort

vissa överväganden innan hon debiterat X för utfört arbete i ärendet. Grun-
den till att hon ansett sig berättigad att utfå ersättning har varit att hon ansett
att X rent objektivt sett haft nytta av det arbete hon utfört, enligt vad hon i
disciplinärendet närmare utvecklat.

Nämnden gör följande bedömning.
Med hänsyn till motpartens byte av efternamn och adress och till den långa
tid som förflutit mellan de båda uppdragen, finner nämnden att A inte kan
lastas för att hon inte tidigare än som skett upptäckte den föreliggande
intressekonflikten. Hon har därför inte handlat i strid mot god advokatsed
genom att åta sig uppdraget.

Nämnden anser inte att A handlat i strid mot god advokatsed genom att
debitera klienten i den omfattning som skett.

Vad som förekommit i ärendet föranleder därför icke någon nämndens
åtgärd.

37. Fråga bla om intressekollision på grund av
kontorsgemenskap vid filialkontor.

I en vid S-stads tingsrätt anhängig försäkringstvist mot försäkringsaktie-
bolaget X företräddes T av advokat D, Advokatfirman L, U-stad. Advokaten
A, som är verksam vid Advokatfirman Y, S-stad, företrädde X. Advokat-
firman Y och Advokatfirman L hade vid ifrågavarande tid filialkontor i
M-stad med kontorsgemenskap. Tvisten gällde fråga om tolkning av ett avtal
mellan X och Z-föreningen (nedan kallad föreningen) om certifikatförlustför-
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säkring. T hade varit aktiv medlem i föreningen. A var föreningens juridiske
rådgivare.

T gjorde gällande att A bort avträda från uppdraget som ombud för X dels
med hänsyn till de båda advokatbyråernas kontorsgemenskap och dels med
hänsyn till att A som rådgivare åt föreningen besatt information om med-
lemmarnas förhållanden, vilka inte borde kunna komma till motpartens (X:s)
kännedom. X hade ett intresse i målet som uppenbarligen stred mot för-
eningens och dess medlemmars.

A har anfört i huvudsak följande.
Han har sedan mitten av 1970-talet fortlöpande lämnat biträde åt för-

eningen, huvudsakligen inom arbetsrätten. På grund härav har han fått en
tämligen betydande kännedom om innehållet i och bakgrunden till de kol-
lektivavtal som föreningen ingått. Så gott som samtliga av föreningens in-
gångna kollektivavtal innehåller regler om försäkring för certifikatförlust.
Det ifrågavarande certifikatförlustsystemet är en av föreningen och X ge-
mensamt framtagen konstruktion.

Han har inte på grund av sin roll som rådgivare åt föreningen någon
särskild kunskap om föreningens medlemmars personliga förhållanden.

Om de båda advokatfirmornas kontorsgemenskap vid filialkontor i M-
stad anförde han bla följande.

Advokatfirman Y har sitt huvudkontor i S-stad. Vid detta är cirka 55
jurister, däribland han själv, sysselsatta. Advokatfirman Y har härutöver 2
filialer, en i L-stad med 2 jurister och en i M-stad, även den för närvarande
med 2 jurister. Advokatfirman L har sitt huvudkontor i U-stad. Där är cirka 5
jurister, däribland D, verksamma. Vid filialen i M-stad tjänstgör 3 jurister. De
båda advokatfirmornas M-stadfilialer har samma gatuadress. Två trappor
upp i fastigheten finns advokatfirman L:s lokaler. Advokatfirman Y:s lokaler
finns på våningsplanet ovanför. De båda lokalytorna förbinds förutom ge-
nom trapphuset av en interntrappa från en reception på det våningsplan som
disponeras av Advokatfirman L, vilken mynnar i ett väntrum i den av Advo-
katfirman Y på våningsplanet ovanför disponerade lokalytan. Advokatfir-
man Y har förutom del i receptionen även del i ett bibliotek och ett konferens-
rum på våningsplanet på andra våningen. Advokatfirman Y har vid M-
stadfilialen två anställda sekreterare medan Advokatfirman L har tre sekre-
terare. Advokatfirmorna har inte gemensam telefonväxel utan skilda abon-
nentnummer. Envar av dem har sin skrivutrustning, och dokumenthante-
ringen är på intet sätt gemensam.

Då han upptäckte att D var ombud för T i den ifrågavarande tvisten gjorde
han en egen bedömning huruvida det förelåg skyldighet för honom eller D
eller båda att frånträda uppdraget. Med hänsyn till arten och omfattningen
av den gemenskap i fråga om kontorsorganisation varom är fråga (fram-
förallt det förhållandet att han själv inte ingår i någon med D gemensam kon-
torsorganisation) fann han emellertid att varje anledning härtill saknades.

Hos Advokatfirman L:s företrädde man uppfattningen att han var skyldig
att avträda uppdraget medan D kunde fortsätta processen.

Jävsfrågan diskuterades vidare bla på ett delägarsammanträde hos Advo-
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katfirman Y. Diskussionen utmynnade i att samtliga 18 delägare anslöt sig
till bedömningen att arten och omfattningen av den gemenskap i fråga om
kontorsorganisation gällande de båda advokatfirmornas M-stadsfilialer inte
var sådan att god advokatsed krävde att han skulle lämna uppdraget att
företräda X i tvisten.

Han har aldrig i tjänsten besökt M-stadfilialen eller något av Advokat-
firman L:s kontor. Inte heller har han någonsin träffat D. Det kunde i detta
fall bedömas som uteslutet att uppgifter som den ena klienten lämnade till
sin advokat kunde komma till den andre advokatens kännedom.

T har i påminnelseskrift vidhållit sina anmärkningar och bl a anfört att
kontorsgemenskapen i M-stad försiggick på samma plan och med samma
telefonväxel. Först på sistone har den av A beskrivna delningen av kontoret
ägt rum. När försäkringsfallet inträffade var T medlem av föreningen.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är ostridigt att kontorsgemenskap rådde mellan de båda advokat-
byråerna i fråga om filialkontor i M-stad. Detta medför att de vid respektive
advokatbyrå verksamma advokaterna var förhindrade att åtaga sig uppdrag
i ärenden där annan vid någondera advokatbyrån verksam advokat före-
trädde part med motstridiga intressen.

A var fortlöpande rådgivare åt det fackförbund i vilket T var medlem. Han
borde även därför ha avböjt uppdraget.

På grund av dessa förhållanden har A genom att åtaga sig och vidhålla
uppdraget för X åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund av vad som sålunda förekommit tilldelar nämnden A erinran
jämlikt 8 kap 7§ andra stycket rättegångsbalken.

En ledamot var av skiljaktig mening och anförde:
Utöver vad som framgår av majoritetens beslut har A bla anfört följande:

T:s talan mot X stred mot de intressen som föreningen haft att tillvarata för
sina medlemmar i allmänhet. Bifall till denna talan skulle nämligen ha med-
fört högre försäkringspremier, något som i sista hand skulle drabba med-
lemskollektivet. Här förelåg alltså en intressemotsättning mellan föreningen
och T. I denna situation hade behörig företrädare för föreningen bett A att åta
sig att biträda X i rättegången. Det var i anslutning till denna begäran som A
åtagit sig att föra X:s talan i målet mot T. – Vad A sålunda uppgivit om
intressekonflikten mellan föreningen och T och om föreningens initiativ står i
allt väsentligt oemotsagt.

Det är mot denna bakgrund man har att bedöma huruvida A på grund av
sin ställning som ofta anlitad rådgivare till föreningen varit förhindrad att
engagera sig i en rättegång där en föreningens medlem varit motpart.

Den föreliggande situationen företer påtagliga likheter med en rättegång
direkt mellan föreningen och T. (Genom att föra samman A och X kan
föreningen sägas ha informellt intervenerat i rättegången på X:s sida.) Det
kan därför vara fruktbart att pröva den aktuella jävsfrågan mot bakgrund av
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den situation, som en rättegång direkt mellan föreningen och dess medlem
skulle innebära.

Att intressemotsättningar kan uppkomma mellan en förening, å ena sidan,
och enskild föreningsmedlem, å andra sidan, är en företeelse som ibland
inträffar och som man alltid måste räkna med. För föreningen, företrädd av
dess i laga ordning tillsatta beslutande och verkställande organ, måste det te
sig onaturligt att i sådana angelägenheter behöva anlita annan advokat än
den, som man brukar vända sig till och som redan är insatt i föreningens
förhållanden i allmänhet. Om advokaten – såsom i det föreliggande fallet –
då inte har eller haft sådan speciell anknytning till föreningsmedlemmen
som i och för sig konstituerar jäv, kan det ur jävssynpunkt inte vara fel, att
advokaten engagerar sig att driva föreningens intressen mot föreningsmed-
lemmen. Den synpunkt som T speciellt åberopat, nämligen att A via för-
eningen skulle ha erhållit kännedom om T:s förhållanden av betydelse i
sammanhanget, kan inte gärna ha betydelse. De upplysningar om T som A
kan ha fått eller kunnat få från föreningen har nämligen föreningen – som
uppenbarligen velat stödja X i rättegången – kunnat lämna till X eller till
vilken som helst annan advokat som engagerats för X i saken.

Jag anser därför inte att A på grund av sin ställning i förhållande till
föreningen varit förhindrad att åta sig att föra X:s talan i rättegången mot T.

I övriga hänseenden är jag ense med majoriteten.

41. Offentligt biträde i mål enligt LVU åt målsägande som
misstänktes ha blivit sexuellt utnyttjad, hinder för senare
uppdrag såsom offentlig försvarare åt den misstänkte
gärningsmannen.

Den 24 augusti 1987 förordnades advokaten A som offentligt biträde enligt
rättshjälpslagen för en 13-årig flicka vid namn X i ett mål vid länsrätten i
Stockholms län angående omhändertagande och beredande av vård enligt
LVU. Misstanke förelåg att X utnyttjades sexuellt av en då 48-arig man (i
fortsättningen kallad Y) i en grannfamilj. Länsrätten förordnade genom dom
den 14 oktober 1987 att X skulle beredas vård enligt 1§ 2 st 1 p LW på grund
av sin moders bristande omsorger om henne. Länsrättens bedömning grun-
dade sig på att det förelåg en – om än svagt underbyggd misstanke om att X
utnyttjades sexuellt av Y.

Den 26 januari 1988 anhölls Y såsom misstänkt för sexuellt umgänge med
barn. Han häktades sedermera för sådan brottslighet mot X och ytterligare
två flickor. På Y:s begäran förordnades A som offentlig försvarare för honom.

S har i skrift, som inkom till Advokatsamfundet den 8 mars 1988, ifrågasatt
huruvida A:s förfarande att först biträda X, som i målet mot Y är att betrakta
som offer och målsägande, och därefter gärningsmannen Y kan anses vara
förenligt med god advokatsed.

S har vidare anfört i huvudsak följande.
Sedan X enligt länsrättens beslut fosterhemsplacerats, har hon haft fortsatt
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kontakt med A såväl per brev som vid besök på A:s kontor. Enligt brev från X
har A också varit i kontakt med Y och lovat hjälpa till så att han och X skall
kunna flytta ihop ”när han är fri från alla anklagelser”. X har också i ett brev,
som avsänts ”någon gång i december” 1987, bett A att bli Y:s försvarare ”ifall
det händer honom något”.

A har i ett den 14 april 1988 inkommet yttrande anfört i huvudsak följande.
Under förhandlingarna vid länsrätten förnekade X, att Y skulle ha gjort

sexuella närmanden mot henne. Hon uttalade i stället att Y, som tidigare
varit sammanboende med hennes mor, var den enda ”pappa” hon kände till
och att Y:s med X jämnåriga dotter stod X lika nära som en biologisk syster.
Ingenting av vad X sade i detta skede framstod för A ”som lögn eller för-
falskning av verkligheten”. – A har efter X:s fosterhemsplacering haft kon-
takt med henne per telefon och brev. X har däremot under denna tid inte
besökt A på hennes kontor. Vid telefonsamtal har X bett A undersöka, om X
skulle kunna få flytta till grannfamiljen. Såvitt A minns har mannens efter-
namn aldrig nämnts. Hon hade själv aldrig varit i kontakt med Y. I ett brev,
som kom A tillhanda den 10 januari 1988, bad X henne hjälpa Y om han skulle
bli anklagad för något som han inte hade gjort. S:s brevcitat kommer inte från
något brev till A. – Sedan A under den 29 januari 1988 varit upptagen av
rättegångsförhandlingar, ringde hon till sitt kontor. Hon fick då veta att
Stockholms tingsrätt telefonledes meddelat att hon blivit förordnad som
offentlig försvarare för en anhållen man. Hennes sekreterare hade inte fullt
korrekt uppfattat mannens efternamn. Då A den 31 januari 1988 skulle be-
söka sin klient, underrättades hon av personal vid Centralvakten, att hon inte
fick göra det, att hennes namn var struket på klientens kort och att ny
försvarare skulle förordnas påföljande dag. Man visste där inte riktigt var
ifrån beskedet kom. Den 1 februari 1988 tog A kontakt med vederbörande
chefsrådman. Hon fick då veta att misstanken gällde sexuellt umgänge med
barn, att den anhållne begärt henne som försvarare, att tingsrätten inte hade
någon kännedom om byte av försvarare och i vart fall inte hade lämnat något
besked till Kronoberg. A förstod nu, att hennes nya klient måste vara den
person som förekommit i det omhändertagandemål, i vilket hon biträtt X. A
fick därefter av chefsrådmannen veta, att anteckningen på klientens kort
gjorts på begäran av S och att förordnandet givetvis kvarstod. Sedan A
förgäves sökt genom vederbörande chefsåklagare animera S att ta kontakt
med henne, gjorde hon anmälan till justitieombudsmannen och överåklaga-
ren. – Innan A beslöt att acceptera förordnandet, gjorde hon sig genom
chefsåklagaren underrättad om X:s inställning. Den innebar att hon fort-
farande tillbakavisade att det skulle ha förekommit några sexuella närman-
den mellan henne och Y. A hade inte ansett och ansåg fortfarande inte, att
hon haft någon som helst anledning att avsäga sig försvararuppdraget för Y i
det skedet. Det är tvärtom hennes uppfattning, att hon bättre än många
andra kunde sköta försvararuppdraget, eftersom hon kände X och X hade
förtroende för henne. A upplyste såväl Y som domstol och åklagare, att hon
kunde vara försvarare endast under förutsättning att några motstridiga in-
tressen inte förelåg mellan X och Y. – Fram till den 24 februari 1988 förnekade
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både X och Y att några sexuella förhållanden förekommit mellan dem. Då
berättade emellertid X att hon och Y haft sexuellt umgänge vid många till-
fällen, men att de älskade varandra. Vid förhör den 26 februari 1988 medgav
Y att det var riktigt som X berättat samt förklarade att han älskade henne. Vid
besök på Kronoberg under påföljande veckoslut fick A besked om parternas
ändrade inställning. Y var emellertid då i så dåligt skick att han inte kunde
prata. – A hade inte kunnat nå förundersökningsledaren, emedan denne var
på sportlov. Någon gång under vecka 10 ringde X till A, som då var i sitt hem
på grund av sjukdom. X berättade vad hon uppgivit för polisen. Hon bad A
absolut ”inte sluta vara Y:s advokat”. Hon sade att hon älskade honom och
”skulle vänta på honom hur länge som helst”. A meddelade emellertid X, att
Y nog måste få en annan advokat, eftersom X var omyndig och inte själv
kunde bestämma sina eventuella skadeståndsanspråk. A sade också till X, att
hon skulle tala med Y och att hon kunde skaffa honom en ny advokat. – När
A återvänt till arbetet, ringde hon till åklagaren och hörde efter om skade-
ståndstalan skulle komma att föras. Han meddelade fredagen den 11 mars
1988 genom A:s sekreterare, att det inte var klart angående skadeståndsan-
språk. Vid besök hos Y under veckoslutet underrättade A honom om att hon
med hänsyn till hur situationen utvecklat sig inte borde kvarstå som hans
advokat. Den 15 mars 1988 begärde hon hos tingsrätten sitt entledigande. – A
anser sig ha handlat helt enligt god advokatsed. Situationen har varit ovanlig
genom att hon haft fullt förtroende från både målsäganden och den miss-
tänkte, vilket enbart har varit till fördel för såväl parterna som utredningen.

S har i skrift den 28 april 1988 vidhållit sina anmärkningar samt vidare
anfört i huvudsak följande.

Att A efter att ha biträtt X i LVU-målet vid länsrätten och då fört hennes
talan gick över till motpartens sida och åtog sig att företräda gärnings-
mannen Y och hans intressen, kan självklart inte vara till fördel vare sig för
parterna eller för utredningen i dess helhet. – Det förefaller ansvarslöst av A
att hon icke närmare kontrollerar namnuppgifter och personalia och i övrigt
informerar sig om vem det är som hon per telefon förordnas att vara offentlig
försvarare för utan nöjer sig med ett felaktigt uppfattat efternamn. – Som
ledamot av Advokatsamfundet bör A även känna till att man i brottmål av
detta slag där minderåriga icke rättskapabla barn utsätts för sexuella över-
grepp, som för framtiden kan ge bestående fysiska och psykiska men, kan
räkna med att skadeståndsanspråk kommer att resas genom barnens vård-
nadshavare.

Nämnden gör följande bedömning.
Nämnden finner att A:s uppdrag såsom offentligt biträde för X i mål rörande
omhändertagande och beredande av vård om X enligt LVU utgjort hinder för
A att biträda Y i brottmål rörande ansvar för sexuellt umgänge med X. Det
har därför ålegat henne att, så snart hon insett att Y var samme person som
förekommit i målet om omhändertagande och beredande av vård om X,
begära sitt entledigande från uppdraget att biträda Y. Då så ej skett har A
brustit i sina åligganden som advokat.
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På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

54. Intressekollision. A har, oavsett berörd parts inställning,
ansetts förhindrad biträda motpart i tvist vari A lämnat
förstnämnda part vissa råd.

X och Y har haft en tvist med Aktiebolag Z på grund av entreprenadavtal.
I skrift, som inkom till Advokatsamfundet den 11 september 1989, har X

och Y riktat anmärkning mot advokaten A enligt följande.
Byggnadsentreprenaden påbörjades våren 1985 och skulle delvis vara klar

vid årsskiftet 1985/1986. När så långt ifrån var fallet, kontaktades A för att bli
deras ombud. De kom överens om att mötas på advokatkontoret den 17
februari 1986. Mötet varade ca en timme, varvid entreprenaden samt X och
Y:s krav och synpunkter penetrerades grundligt. Vid mötet sa A att mot-
partens namn lät bekant. Döm om deras förvåning när de den 20 februari
1986 fick besked att A ej kunde åtaga sig deras uppdrag då entreprenören/
motparten redan var hans klient. Så många klienter kan han väl inte ha, att
namnen ej går att komma ihåg. X och Y har alltså i ett tidigt skede av
entreprenaden lämnat ut en mängd uppgifter till sin motparts ombud, men
det är först nu när de fått bevisuppgifterna i målet som de känner sig alldeles
utlämnade. De trodde aldrig att tvisten skulle gå till domstol – därav dröjs-
målet. De anser att A borde ha avsagt sig målet.

I yttrande av den 23 oktober 1989 har A tillbakavisat anmärkningen, till
vars bemötande han anfört följande.

Vid sammanträffande den 17 februari 1986 redogjorde X översiktligt för
sina problem med en byggnadsentreprenad som utfördes på makarna X och
Y:s fastighet. X uppgav att entreprenadarbetena pågick och önskade A:s
uppfattning om konsekvenserna av att entreprenören ej fullföljde sitt åtagan-
de. Diskussionen mellan X och A kom att omfatta endast vad AB 72s regel-
system innebär i fall av avvikelse från ritningar och försening med färdig-
ställande.

Som makarna X och Y uppgivit nämnde A att entreprenörens firma lät
bekant.

Någon dag efter X:s besök kontaktades A av byggkonsulten, ingenjören L.
Denne är medlem i Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund, vilken orga-
nisations medlemmar enligt avtal hade rätt till fri konsultation hos advokat-
byrån i entreprenadjuridiska frågor. L uppgav att han tidigare per telefon
hade diskuterat frågor med A rörande en entreprenad där beställaren påstod
att avvikelse från ritningar och försening förekom. L uppgav att hans upp-
dragsgivare var Aktiebolag Z och att Z eventuellt skulle komma att behöva
juridiskt bistånd. Med anledning av denna uppgift lämnade A X beskedet att
han ej kunde företräda honom.

I juli 1986 hävde Z, utan att konsultera A, entreprenaden. Tvist uppkom då
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mellan parterna om vilken ersättning Z skulle vara berättigad till. Frågan
hänsköts i enlighet med AB 72, dvs parternas avtal, till värderingsnämnd.

Z önskade A: s biträde i värderingsförfarandet. Enligt A:s uppfattning
innebar sammanträffandet med X ej att han befattat sig med ärendet utan
endast lämnat vissa principiella upplysningar och än mindre att han fått
tillgång till några uppgifter/upplysningar som hade någon som helst be-
tydelse i ärendet. Trots detta fann han det lämpligt att till upprätthållande av
god etik efterhöra makarna X och Y:s uppfattning. Han kontaktade därför
deras dåvarande ombud, advokaten B. Denne uppgav att han skulle dis-
kutera saken med sin huvudman och återkomma. Efter viss tid återkom B
med skriftligt besked att hans huvudmän ej motsatte sig att A företrädde Z i
ärendet. Makarna X och Y gjorde alltså samma bedömning som A.

Värderingsnämndens beslut förelåg den 25 februari 1987. Då makarna X
och Y framställt motfordringar och då vissa bedömningar ej omfattades av
värderingsnämndens uppdrag, var ärendet emellertid ej avslutat. Fortsatta
försök att lösa saken misslyckades, varför A som ombud för Z ingav ansökan
om stämning i maj 1987. Muntlig förberedelse i målet hölls den 8 december
1987. Först i maj 1989 kunde tid för huvudförhandling bestämmas till den 9
och den 11 oktober 1989. Makarna X och Y:s påstående att ”vi trodde aldrig
att denna tvist skulle gå till domstol” faller på sin egen orimlighet. Även
uppgiften att X och Y ”först nu” när de fått bevisuppgift i målet känner sig
”alldeles utlämnade” saknar grund. Vad Z åberopat i målet har stått klart för
X och Y alltsedan i vart fall våren 1987. Några nya omständigheter har
därefter ej åberopats. Bevisuppgiften eller rättare vad som i denna nämns
kan sålunda ej ha inneburit att X och Y känner sig ”utlämnade”.

Avslutningsvis bör nämnas att parterna träffade förlikning i målet under
första huvudförhandlingsdagen.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår inte att A i samband med makarna X och
Y:s besök på advokatbyrån den 17 februari 1986 insett eller borde ha insett att
den rådgivning, som han tidigare lämnat L avsåg samma sak som makarna X
och Y:s konsultation.

Nämnden finner emellertid att den rådgivning som A lämnat makarna X
och Y i fråga om entreprenadavtal utgjort hinder för A att åtaga sig uppdrag
att biträda Z i tvisten mellan Z och makarna X och Y avseende entreprenad-
avtalet. Det har därför oavsett makarna X och Y:s inställning ålegat A att
avböja uppdraget att biträda Z i tvisten. Då så ej skett har A brustit i sina
åligganden som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.
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1. Biträde åt gäldenär i fråga om underhandsackord mm har
ansetts utgöra hinder för förvaltarskap i gäldenärens
senare inträffade konkurs.

På ansökan av kronofogdemyndigheten i Ö-län försattes X den 16 november
1988 i konkurs vid L-stads tingsrätt. Samma dag utsågs advokaten A till
förvaltare i konkursen. I en skrift av den 26 januari 1989 till L-stads tingsrätt
bevakade Y som ombud för Z i konkursen en reversfordran på 26.000 kronor
jämte ränta. I en annan skrift av samma dag till tingsrätten hemställde Y i sin
egenskap av borgenärsombud i konkursen att A omedelbart skulle ent-
ledigas från uppdraget att vara förvaltare i X:s konkurs, enär A sedan många
år varit rådgivare åt X och måhända verksamt bidragit till åtgärder som
utlöst konkursen.

I en den 26 januari 1989 dagtecknad anmälan, som kom in till Advokat-
samfundet den 30 s m, har Y framställt anmärkning mot A under uppgift, att
denne under många år varit rådgivare åt X ”i hans skiftande affärs- och andra
angelägenheter” och därför varit av jäv förhindrad att åtaga sig uppdraget
som förvaltare i X:s konkurs.

Y har tillagt att han, oavsett om A skulle befinnas jävig eller ej, finner det
märkligt att en ledamot av advokatsamfundet åtar sig uppdrag som för-
valtare i en konkurs, ”som han pga tidigare relationer till gäldenären åt-
minstone hypotetiskt kan ha bidragit till”.

A har i en skrift av den 24 februari 1989 hänvisat till ett därvid fogat
yttrande, som han den 7 s m avgivit till L-stads tingsrätt i anledning av Y:s
där framställda jävsinvändning.

I detta yttrande har A upplyst att han tidigare haft uppdrag åt X eller ett
aktiebolag, i vilket denne varit intressent, men att A dock inte ansett sig vara
jävig att handlägga X:s personliga konkurs, varjämte A anfört i huvudsak
följande.

A hade under 1970-talet biträtt Åkeri AB, i vilket X:s far, R, var aktieägare
och styrelseledamot, vid utredningar i samband med betalningsinställelse
(1972) och i kravmål (1974). 1974 hade det också förekommit förnyade för-
handlingar med fordringsägare om betalningsinställelse, vilket ledde till att
A blev förvaltare i bolagets konkurs. Samma år förrättade A bouppteckning
och boutredning efter R med X som ende dödsbodelägare. 1978 hade A
biträtt X vid äktenskapsskillnad. Under 1970-talet hade A också hjälpt X med
upprättande av allmän självdeklaration. 1982 fick A i uppdrag av X att
biträda dennes sambo W i ett kravärende, vilket på advokatbyrån regi-
strerades på henne och hennes son U, dvs Y:s huvudman i det nu aktuella
målet. I kravärendet hade A biträtt W och X vid en exekutiv auktion, vid
vilken hon ropade in fastigheten L 3:29 i F-socken. – Sedan X i början av
1980-talet öppnat egen verksamhet, hade han konsulterat A för förhand-
lingar om underhandsackord med fordringsägarna i juni 1987, vilka för-
handlingar misslyckades. – A har såsom förvaltare i X:s konkurs gentemot W
yrkat att X skall anses som dold delägare till fastigheten L3:29 med hänsyn
till att hennes inrop på exekutiv auktion 1982 skett för hennes och X:s gemen-
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samma räkning, att de därefter sammanbott på fastigheten i äktenskapslik-
nande former och att X erlagt en stor del av kostnaderna för fastigheten
under åren fram till konkursen, då sammanboendet upphörde. Genom sitt
tidigare uppdrag hade A råkat ha en särskild insikt om förhållandet mellan X
och U:s mor. Detta torde ej utgöra jäv för A såsom förvaltare i X:s konkurs. –
Inte heller i övrigt föreligger enligt A:s mening grund för jäv. Konkursen har
orsakats av X:s skatteskulder. A har inte deltagit i redovisning eller för-
valtning av X rörelse utöver förhandlingarna i juni 1987 om underhands-
ackord. A har sålunda inte ”’verksamt bidragit till omständigheter som
utlöst konkursen”’. Han hemställde att tingsrätten skulle i ärendet inhämta
yttrande från tillsynsmyndigheten.

Vid A:s till advokatsamfundet ingivna skrift hade även fogats ett den 14
februari 1989 dagtecknat yttrande av kronofogden O såsom företrädare för
tillsynsmyndigheten i konkurser, i vilket O anfört i huvudsak följande.

Konkursförvaltare utses i regel ur en krets av advokater, som bedömts
uppfylla de särskilda kvalifikationer som konkurslagen föreskriver. Den
som ingår i en sådan krets får förutsättas ha ett gott omdöme tex när det
gäller jävsfrågor. En jävsinvändning mot en advokat i denna krets måste
vara väl grundad för att advokaten mot sin egen uppfattning skall anses
jävig. När en advokat inlett konkursförvaltningen, bör även kostnadsaspek-
terna beaktas om det uppkommer fråga om entledigande. – A ingår i den
krets ur vilken konkursförvaltare normalt utses. Han har under konkursen
nedlagt ett inte oväsentligt arbete. Han har bla efter samråd med tillsyns-
myndigheten inlett åtgärder beträffande dold äganderätt till en fastighet,
som tidigare bebotts av konkursgäldenären och dennes tidigare sambo W.
Tillsynsmyndigheten kan inte utesluta att just detta förhållande inverkat på
jävsanmälan. Det synes därför anmärkningsvärt att anmälaren inte fram-
ställt jävsinvändning tidigare i konkursen, som pågått sedan november 1988.
– A:s egna uppgifter har visat att han haft visst samröre med konkurs-
gäldenären och kanske främst med dennes tidigare sambo. A har varken vid
konkursutbrottet eller senare ansett att någon jävssituation förelegat. Till-
synsmyndigheten finner inte heller att någon uttalad jävssituation förelig-
ger, då A:s tidigare samröre med gäldenären ligger förhållandevis lång tid
tillbaka, och då hans uppdrag för gäldenären inte kan anses vara av den
beskaffenhet att i sig grunda jäv. – Tillsynsmyndigheten vill dock också som
sin mening hävda att om anmälan om jäv framställts redan från början, så
borde invändningen ha beaktats och annan lämplig förvaltare utsetts. – Med
beaktande av den tid som förflutit sedan beslutet om konkurs meddelats och
de åtgärder som redan vidtagits av förvaltaren ävensom med hänsyn till
kostnadsaspekterna, anser tillsynsmyndigheten efter överväganden att
framförda jävsinvändningar inte utgör tillräckliga skäl för att entlediga A
från uppdraget.

Vid en kompletterande, från Y den 28 februari 1989 inkommen skrift hade
fogats en kopia av ett av Y den 27 s m till L-stads tingsrätt ingivet yttrande i
jävsfrågan, i vilket Y anfört i huvudsak följande.

Av A:s egna uppgifter framgår klart att han är jävig särskilt i betraktande
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av att han deltagit i ett misslyckat underhandsackord 1987. A har inte visat
att det inte föreligger samband mellan gäldenärens dåvarande obestånd och
förevarande konkurs. – Y finner det märkligt att tillsynsmyndigheten för att
jäv skall föreligga kräver dels att utomstående gör anmälan och dels att
anmälan görs inom viss tid. Y vill påpeka att en advokat själv måste bedöma
jävssituationen innan han åtar sig ett uppdrag. – 1982 företogs förunder-
sökning mot gäldenären, som även då biträddes av A. Gäldenären hade
tydligen avsevärda skulder till det allmänna. De tycks ha kunnat regleras
med tidigare okända tillgångar, som gäldenären hade. Han har kanske även
nu ”’okända tillgångar”’. A fick i samband med förundersökningen god
inblick i dessa förhållanden och det har han kanske fortfarande.

Den 9 maj 1989 inkom från Y en skrift, vid vilken han fogat bla kopia av ett
protokoll över handläggning vid L-stads tingsrätt den 26 april 1989 av den av
Y där väckta jävsfrågan, av vilket protokoll framgår att tingsrätten efter att ha
tagit del av yttrandena från A, tillsynsmyndigheten och Y funnit att det inte
förelåg sådant jäv för A att det kunde anses olämpligt att han fortsatte som
förvaltare i konkursen och att tingsrätten därför lämnade yrkandet om A:s
entledigande utan bifall.

Y har i sin skrift upplyst, att han överklagat detta beslut, och vid skriften
fogat även kopia av sin besvärsinlaga, i vilken han anfört i allt väsentligt
samma argument som redovisats ovan samt framhållit att hans sakuppgifter
inte motbevisats.

Vid skriften hade slutligen fogats en kopia av en av A den 29 december
1988 avgiven berättelse enligt 7 kap 15§ konkurslagen i X:s konkurs.

Från A inkom den 16 oktober 1989 en kopia av ett protokoll från före-
dragning i Svea hovrätt den 15 september 1989, vid vilken hovrätten, som
inte funnit anledning till antagande att det förelåg omständighet, som kunde
rubba förtroendet för A:s opartiskhet, fastställde tingsrättens beslut i jävs-
frågan.

I en den 7 december 1989 inkommen skrift har Y anfört i huvudsak följan-
de.

Under ärendets gång har A, sedan Y påpekat olika förhållanden, undan för
undan erinrat sig saker, som kan vara jävsgrundande. Även kronofogde-
myndigheten har efter upprepade förfrågningar från Y i sina arkiv funnit
uppgifter, som man tidigare inte ansett sig ha anledning att efterforska. Av
handlingarna framgår, att A varit konkursgäldenärens husadvokat sedan
1970-talet.

Vid skriften var fogad en kopia av en av kronofogdemyndigheten i Ö-län
den 3 juli 1989 upprättad, till Y ställd redogörelse, av vilken – såvitt nu är i
fråga – framgår att A var förvaltare i Åkeri AB:s konkurs, som pågick under
tiden den 1 september 1976–den 14 augusti 1978, samt att A den 24 oktober
1978 biträdde R vid en uppgörelse med kronofogdemyndigheten angående
R:s personliga ansvar för bolagets mervärdeskatt.
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Nämnden gör följande bedömning.
A har vid ett flertal tillfällen biträtt X, bla så sent som i juni 1987 angående
underhandsackord. Han har dessutom biträtt X:s sambo i ärende angående
fastighetsförvärv. A borde på grund därav ej i november 1988 ha åtagit sig
uppdraget som förvaltare i X:s konkurs. Genom att göra detta har A åsidosatt
sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

4. Skyldighet att avträda uppdrag vid påpekande om
intressekollision.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 19 januari 1990,
har X framställt anmärkning mot advokaterna A och B i huvudsak enligt
följande.

X hade på våren 1988 vänt sig till A för att få hjälp med en utredning av
förutsättningarna för en framtida bosättning i Frankrike. A hade därefter
arbetat med detta uppdrag med biträde av jur kand J, som var verksam vid
advokatfirman A:s Y-stadskontor. Senast i december 1989 hade synpunkter i
detta ärende utvecklats. Vid samma tid hade en faktura i ärendet betalats till
A:s Y-stadskontor.

X hade senast 1986 genom ett av honom och hans hustru ägt kommandit-
bolag, haft en tvist med Z AB. Ärendet hade ursprungligen handlagts av
Reklamationsrådet för lantbruksmaskiner. Då rådet inte kunnat besluta an-
gående s k följdskador, hade kommanditbolaget hänvisats att föra talan om
ersättning för sådana vid domstol. I september 1988 hade kommanditbola-
gets ombud, advokatfirman T AB, ingivit ansökan om stämning på Z. Den 24
november 1988 hade B vid advokatfirman A:s advokatkontor i H-stad vid
tingsrätten anmält sig som ombud för Z. Z hade tidigare haft ett annat
ombud. X hade inte blivit medveten om ombudsbytet förrän advokatfirman
T påpekat det. Det hade då gått ”en tid in på 1989”.

X hade då omedelbart sökt komma i kontakt med B. Då han inte varit
anträffbar, hade hans sekreterare underrättats om att X ansåg att det förelåg
en jävssituation och att han önskade att B skulle höra av sig till honom. B
hördes dock inte av.

X hade då sökt komma i kontakt med A i S-stad. Då denne inte varit
anträffbar, hade X bett om att bli uppringd. Något sådant skedde dock inte.

Den 15 november 1989 tillställde X per telefax J i Y-stad samma redogörel-
se med begäran att hon skulle underrätta A. Inte heller detta föranledde
någon reaktion från advokatfirman A:s sida.

Den 8 december 1989 tillställde X A ett till dennes S-stadskontor adresserat
brev.

Den 11 december 1989 besvarade A telefaxmeddelandet av den 15 novem-
ber på följande sätt: ”Det är först nu vi får reda på att Du har ett kommandit-
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bolag. Därav uppkomsten av intressekonflikter och ovetande. Eftersom Z AB
är en mycket gammal klient hos H-stadskontoret, måste vi företräda dem”.

Advokatfirman A har således företrätt både X som person och en motpart
till X:s bolag. Både B och A måste rimligtvis genom sina sekreterare ha fått
kännedom om försöken att meddela dem angivna sakförhållande. Dessutom
framgår av A:s brev av den 11 december att han fått del av telefaxmed-
delandet av den 15 november 1989.

Advokatfirman A har genom att företräda X fått en gedigen kunskap om
dennes ekonomiska förhållanden, vilken kunskap kunnat vara B till nytta i
dennes egenskap av ombud för en motpart till kommanditbolaget. Firman
har också fått god kännedom om X:s framtida bosättningsstrategi och genom
denna kunskap kunnat påverka handläggningen av kommanditbolagets
tvistemål till nackdel för X.

B har i ett yttrande av den 16 februari 1990 tillbakavisat X:s anmärkning
samt anfört i huvudsak följande.

B hade den 24 november 1988 vid H-stads tingsrätt anmält sig som ombud
för Z. Då Z bett B överta ärendet, hade kommanditbolaget registrerats som
motpart i advokatfirman A:s motpartsregister. Man hade också konstaterat
att komplementär var ett aktiebolag vid namn T F AB, numera AB F, samt att
X och hans hustru enligt ett gammalt registreringsbevis varit kommandit-
delägare. – B:s sekreterare har för honom uppgivit att hon minns att X under
hösten 1989 sökt honom men inte att B blivit ombedd att ringa till X. B hade
inte i sin omfattande korrespondens med advokaten T funnit någon in-
dikation på en jävssituation. B hade i mitten eller slutet av november 1989
genom J vid Y-stadskontoret fått vetskap om det påstådda jävsförhållandet.
B hade då diskuterat frågan med A, varvid denne meddelat att det aktuella
uppdraget var avslutat och fakturerat den 15 november 1989. – Advokat-
firman A beklagar vad som inträffat. I förevarande fall hade det varit fråga
om två olika parter, kommanditbolaget och X som privatperson. Det hade
vidare varit fråga om två olika kontor, H-stadskontoret och Y-stadskontoret.
Det hade varit svårt att i registren i Y-stad och H-stad upptäcka att X hade
intressen i kommanditbolaget samt jävsförhållandet mellan detta bolag och
den X som registrerats i Y-stad. Advokatfirman betraktar det skedda såsom
allvarligt men ursäktligt med hänsyn till omständigheterna. – B hade inte fått
någon som helst vetskap om X:s ekonomi. X:s ekonomiska förhållanden och
hans framtida bosättningsstrategi hade saknat och skulle komma att sakna
betydelse för B:s handlägging av det aktuella ärendet.

A, som på grund av sjukdom befullmäktigat J att på hans vägnar avge
yttrande i ärendet, har genom henne i en skrift av den 22 februari 1990
tillbakavisat X:s anmärkning samt anfört i huvudsak följande.

Under 1988 och 1989 hade advokatfirman A:s Y-stadskontor givit X kon-
sultationer i skattefrågor mm. Först sedan firman fakturerat ärendet den 15
november 1989, hade X fört frågan om intressekonflikt på tal, varvid han
åberopat att B var omnämnd på firmans fakturor. J vill påpeka att från och
med ett brev av den 18 juli 1988 vid all korrespondens med X använts
advokatfirman A:s brevpapper, på vilket B:s namn och H-stadskontorets
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adress varit upptagna. Det är naturligtvis svårt att upptäcka en intressekon-
flikt av förevarande slag om inte klienten själv reagerar. Sannolikheten för att
den skall upptäckas minskar givetvis när handläggningen sker vid två olika
kontor. – Advokatfirman A beklagar det inträffade. Det bör dock inte ha
medfört någon skada för X eller hans bolag. Firman har fått mycket knapp-
händiga uppgifter om hans inkomstförhållanden och känner inte till hans
bosättningsplaner. Från Y-stadskontoret har det inte till H-stadskontoret
lämnats någon uppgift om X:s förhållanden.

Därefter har från X inkommit påminnelseskrift beträffande B den 7 mars
1990 och beträffande A/J den 19 mars 1990 samt yttrande av A/J av den 5
april 1990.

Nämnden gör följande bedömning.
Nämnden finner att de uppgifter om X som advokatfirman fått del av kunde
tänkas få betydelse vid utförandet av uppdraget för Z AB. A och B borde, i
vart fall sedan påpekande skett, ha ombesörjt att advokatfirman frånträdde
uppdraget för Z AB. Genom underlåtenhet härutinnan har A och B åsidosatt
god advokatsed.

På grund härav tilldelar nämnden A och B erinran jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

12. Ifrågasatt jäv i dödsboangelägenhet: Advokaten A har
mottagit förordnande att vara boutredningsman trots att
han i rättegång företrädde två dödsbodelägare mot de
båda övriga delägarna. Fråga om betydelsen av att ingen
dödsbodelägare motsatt sig förordnandet.

ML avled våren 1975 efterlämnande såsom dödsbodelägare fyra söner. Bo-
uppteckning förrättades sommaren 1975. Delägarna förvaltade till en början
själva dödsboet och skrev ett avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.
Interna stridigheter föranledde förhandlingar och överenskommelser. Så
småningom 1984 avträddes emellertid boet till förvaltning av boutrednings-
man med advokaten A som förordnad boutredningsman.

I anmälan till samfundet framställde en av de fyra sönerna ett flertal
anmärkningar mot A. Dessa anmärkningar saknar principiellt intresse och
föranledde till sist ingen åtgärd mot A.

Under samfundets handläggning av disciplinärendet observerades emel-
lertid att advokaten A år 1983 såsom ombud för två av sönerna (bland dem
den son som sedermera gjorde anmälan till samfundet) väckt talan mot de
båda andra sönerna med yrkande att samlevnadsavtalet skulle hävas. Denna
rättegång pågick alltjämt då dödsboet avträddes till förvaltning av boutred-
ningsman. Men eftersom samlevnadsavtalet automatiskt upphörde i och
med avträdandet (AB 24:6) återkallades då talan.
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A tillfrågades därför i disciplinärendet varför han åtagit sig uppdraget att
vara boutredningsman trots att han då företrädde ett par dödsbodelägare i
tvist med de båda övriga.

A svarade, att han förutsatt att om någon av dödsbodelägarna ansett att
han inte borde ifrågakomma för uppdraget så skulle detta framföras till
domstolen och beaktas av domstolen. Såsom tillsatt av domstol agerade han i
viss mån som domare och skulle se till att det skedde ett sakligt korrekt
arvskifte. För honom skulle det vara främmande att vara partisk på grund av
tidigare yrkesrelation till någon av dödsbodelägarna.

Nämnden gör följande bedömning.
A borde inte ha åtagit sig uppdraget som boutredningsman då han tidigare
företrätt två av dödsbodelägarna i tvist med de båda andra delägarna.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

15. Uppdrag mot tidigare klient hos advokatbyrå; tillika
fråga om betydelsen av att klienten återkallat sin
anmälan.

X har sedan 1970-talet anlitat U-stads Advokatbyrå, där han erhållit biträde
av advokat Y. Till denna advokatbyrå var advokaten A knuten under tiden
från april 1968 till den 30 juni 1989.

Till U-stads Advokatbyrå vände sig under 1989 W med Aktiebolaget Z och
C med Aktiebolaget I med begäran om biträde i tvister med X. Det över-
lämnades till A att handlägga dessa uppdrag.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 6 september
1989, har X framställt anmärkning mot A för att denne åtagit sig uppdrag mot
X, som var klient hos Y på samma advokatbyrå.

A har i ett yttrande av den 2 november 1989 tillbakavisat X:s anmärkning
samt anfört i huvudsak följande.

Då A i början av april 1989 mottog uppdragen av W och C, vilka båda
uppdrag gällde indrivning av fordran hos X, fick han veta att Y hade biträtt X
i andra angelägenheter. Ingen av dessa angelägenheter hade haft att göra
med A:s nya klienter och Y:s sista uppdrag från X hade avslutats i augusti
1988.

X har därefter inkommit med påminnelseskrifter den 20 november och
den 21 december 1989. I dessa har X vidhållit att A genom sitt biträde åt W
och C åsidosatt 14§ i Vägledande regler om god advokatsed, varjämte X i
olika hänseenden ifrågasatt A:s processföring såsom ombud för X:s mot-
parter. Vid påminnelseskriften den 21 december 1989 hade fogats bla kopia
av en till U-stads tingsrätt ingiven skrift, i vilken X och C upplyst att för-
likning träffats mellan dem samt hemställt att målet skulle avskrivas, vilket
skett den 1 juni 1989.

Vidare har X inkommit med påminnelseskrifter den 29 januari, den 24 juli,
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den 26 september samt den 16 och den 22 november 1990, i vilka han vidhållit
sin tidigare framförda kritik dels mot att A biträtt X:s motparter, ehuru X
varit klient hos den advokatbyrå som A tillhörde när rättstvisterna inleddes,
och dels mot det sätt på vilket A fört sina huvudmäns talan mot X.

I en den 29 januari 1991 inkommen skrift har X meddelat att det mellan A
som ombud för Aktiebolaget Z och X hade i fyra tvistemål träffats förlikning
av innebörd att Aktiebolaget Z återkallat samtliga anspråk mot X och för-
bundit sig att stå för dennes rättegångskostnader samt att X i enlighet med en
mellan honom och A träffad överenskommelse återkallar de anmälningar
som X i förevarande ärende gjort mot A.

A har i ett yttrande av den 11 mars 1991 anfört i huvudsak följande.
A vidhåller att någon jävssituation enligt 14§ i de vägledande reglerna om

god advokatsed inte har förekommit. I de fall A i målen mot X åberopat fakta,
som sedermera visat sig inte helt korrekta, hade A utgått från de uppgifter
han erhållit av sin klient och vilka i vissa hänseenden även fick stöd av annan
utredning. A hade sålunda inte agerat mot bättre vetande. Det torde ha
förhållit sig så att han som partsombud ”måhända inte fick veta den objekti-
va sanningen”.

A har den 16 oktober 1991 inkommit till samfundet med kompletterande
yttrande.

Nämnden gör, oaktat X återkallat sin disciplinanmälan, följande
bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A i april 1989 åtagit sig uppdrag mot X
trots att denne vid ett flertal tillfällen sedan 1970-talet biträtts av annan
advokat på samma advokatbyrå där A varit verksam. Det senaste uppdraget
för X avslutades i augusti 1988. Under dessa omständigheter borde A inte ha
åtagit sig uppdrag mot X. Han har härigenom åsidosatt sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

3. Genom att i ett sent skede före förhandling i domstol
frånträda ett uppdrag, har advokaten A åsidosatt sina
plikter som advokat.

Den 17 maj 1990 träffades mellan B samt makarna X och Y ett avtal, enligt
vilket B köpte fastigheten Z för 800.000 kronor med tillträde den 1 september
1990.

Sedan B upptäckt att det på fastigheten fanns ett betydande takläckage,
vände hon sig till advokaten A. Han började syssla med ärendet på våren
1991. Han föranstaltade om att fastigheten besiktigades av en byggnads-
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ingenjör, som uppskattade kostnaden ”fdr åtgärdande av aktuellt fel” till
50.000 kronor men reserverade sig för vad sanering av rötskador kunde
komma att kosta.

A väckte på sommaren 1991 vid U-stads tingsrätt talan mot makarna X och
Y med yrkande om nedsättning av den av B erlagda köpeskillingen med
50.000 kronor.

Målet sattes ut till förberedelse den 21 oktober 1991. Den förhandlingen
inställdes emellertid på begäran av A. Målet sattes därefter ut till förbe-
redelse den 11 december 1991. A sysslade under mellantiden bla med för-
likningsförhandlingar med makarna X och Y:s ombud.

Den 9 december 1991 tillställde A B och tingsrätten – B genom vanligt brev
och tingsrätten via telefax – besked om att han inte längre biträdde henne.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 10 februari
1992, har B framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande.

Sedan B fått veta att makarna X och Y inte gick med på vad som yrkats i
stämningsansökningen, hade hon önskat att målet skulle läggas ned efter-
som hon inte hade några pengar och ingen rättshjälp och hon därför inte
vågade fortsätta. A hade dock velat fortsätta och hon hade litat på att han
gjorde rätt. – På morgonen fredagen den 6 december ringde A till B och
föreslog att hon skulle nöja sig med en ersättning av 15.000 kronor och att
vardera parten stod för sina rättegångskostnader. Hon svarade att A fick
avgöra vad han tyckte vara bäst och att hon godtog hans förslag. Hon hade
sett fram emot ”att det snart skulle vara slut på det hela”. – På eftermiddagen
tisdagen den 10 december fick hon på sitt arbete på telefon en fråga från
tingsrätten hur hon ämnade förfara inför morgondagen, eftersom A avsagt
sig uppdraget att biträda henne. B hade blivit helt ställd. A hade inte förberett
henne på detta. När hon kom hem, fann hon ett brev från honom i saken. – B
har därefter fått besked om att hon får stå för både sina och motpartens
rättegångskostnader. – A har inte hört av sig sedan han tillställde henne det
brev som hon fick den 10 december 1991. – B ifrågasätter om A verkligen
”haft rätt att hoppa av så där dagen innan – utan att meddela i god tid så att
jag varit förberedd”. – A hade i brev till motpartens advokat talat om att han
ville ha ärendet uppklarat så fort som möjligt eftersom B hade ekonomiska
bekymmer. Hon anser inte att A haft rätt att omtala detta för motpartens
ombud.

A har i ett yttrande av den 25 februari 1992 tillbakavisat B:s anmärkningar
samt anfört i huvudsak följande.

Den 30 juli 1991 hade A tillställt B en faktura beträffande det arbete han
lagt ned på hennes uppdrag under tiden den 11 april–den 29 juni 1991. Han
hade under angivna tid på detta uppdrag lagt ned 13 timmars arbete. Faktu-
ran hade lytt på 14.693 kronor. Den hade varit förfallen till betalning den 20
augusti 1991. B hade emellertid inte reglerat denna faktura trots att A både
muntligen och skriftligen påmint henne om betalning och meddelat henne
att han inte kunde fortsätta med att biträda henne om betalning inte skedde.
– A hade dock fortsatt med att föra förlikningsförhandlingar med mot-
partsombudet. Den 9 december 1991 hade A emellertid från motpartsom-
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budet fått slutligt besked om att hans förlikningsförslag förkastats. A hade
samma dag tillställt B ett brev, i vilket han meddelade att han inte längre
kunde biträda henne i tvisten och uppmanade henne att ta kontakt med
tingsrätten angående den till den 11 december utsatta förhandlingen. Vidare
underrättade han tingsrätten genom telefaxbrev om att han inte längre bi-
trädde B. – A, som funnit det synnerligen angeläget att försöka få till stånd en
förlikningsuppgörelse till undvikande av en utdragen rättegång och därmed
förenade kostnader, hade under tiden september–december på sådan verk-
samhet lagt ned ytterligare ca 5 timmars arbete, för vilket han inte fordrat
ersättning.

Från B har den 16 mars 1992 inkommit en påminnelseskrift.
A har i kompletterande yttrande den 21 augusti 1992 anfört bla följande.
Han har tillbakavisat påståendet att han i brev till motpartens advokat

skulle ha talat om att han ville ha ärendet uppklarat så fort som möjligt
eftersom B hade ekonomiska bekymmer.

B har den 14 september 1992 inkommit med ytterligare skrift i ärendet
vartill hon fogat kopia av brev den 14 augusti 1991 från A till henne. B
vihåller sin uppfattning om att det var olämpligt av A att utan att tillfråga
henne uppge för motpartsombudet att hon hade det svårt ekonomiskt.

Ovannämnda brev återges nedan.
”Jag återkommer härmed i aktuellt ärende och vill med Dig ta upp frågan

om förlikning mot bakgrund av de betydande rättegångskostnader som
normalt drabbar båda parter i denna typ av tvist och även vid förlikningar
samt i slutändan förlorande part.

Samtidigt vill jag meddela att fastigheten är svårt hemsökt av myror och
min huvudman, som har svårt ekonomiskt, är i stort behov av att vidtaga
reparationsåtgärder omgående i syfte att skadorna inte förvärras och kostna-
derna blir högre. Enligt min uppfattning och mot bakgrund av att vi har gjort
reservation kommer reparationskostnaderna att överstiga 50.000 kronor sär-
skilt med hänsyn tagen till byggmoms.

Mitt förslag är emellertid ändå att vi – för att få en snar uppgörelse –
kommer överens om ett belopp förslagsvis senast 1991-08-30. Min huvud-
man är beredd att vid en snar uppgörelse godkänna ett belopp i ett för allt
inklusive ränta och under förutsättning av att vardera parten står sina rätte-
gångskostnader acceptera ett belopp om 50.000 kronor.

Jag avvaktar en kontakt från Dig senast 1991-08-23. Förslaget får inte
åberopas inför rätta och förutsätter antagande svar 1991–08–23. Om Din
huvudman vill företa besiktningar i samband med friläggande av väggar
mm vid konstaterande av rötangrepp mm står fastigheten givetvis till för-
fogande. Ur båda parternas intressen borde trots allt ett snart åtgärdande
gagna den aktuella saken”.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A meddelat B, i brev som kom henne tillhanda den 10
december 1991, att han frånträtt sitt uppdrag för henne till följd av att hon
underlåtit att betala en faktura som var förfallen till betalning den 20 augus-
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ti 1991. A skulle den 11 december 1991 ha biträtt B vid förberedelse i
tvistemål.

A har genom vad som förevarit inte i tillräckligt god tid gjort klart för
klienten att han skulle lämna uppdraget. Härigenom har A åsidosatt sina
plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

9. Intressekonflikt?
Advokatfirma E & C företräder X Industrier AB (X) i en sak mot Y-bolaget. X
har tidigare erhållit rådgivning av advokaten B verksam vid Advokatfirman
C i en sak mot Y-bolaget. Y-bolaget företräds nu i saken av advokaten A som,
när B gav råd till X, var anställd som biträdande jurist hos C men fr o m
årsskiftet 1990/91 är verksam hos Advokatfirman Z.

Advokaten E har i skrift, som kom in till samfundet den 7 september 1992,
ifrågasatt om det överensstämmer med god advokatsed att A företräder
Y-bolaget. Han har anfört bl a: Det är, som han ser det, inte bara ett spörsmål
om behörighet. Det är inte avgörande om och i vilken utsträckning A medan
denne var partner i C fick reda på saken ifråga. Det är inte där det advokate-
tiska ligger. Även om A inte har fått reda på något i saken kan han efter E:s
uppfattning inte uppträda på motpartens vägnar när och så länge som han
var partner i C då denna advokatfirma behandlat saken. Även om syn-
punkten kan ”ramme” större advokatsammanslutningar tror E att det är
viktigt allaredan nu att dra den gränslinje som är nödvändig för att man skall
bevara tilltro till advokaternas ”holdningar” och integritet i framtiden.

A har i yttrande den 1 oktober 1992 med komplettering den 6 oktober
under viss hänvisning anfört: Någon intressekonflikt lär inte föreligga för
hans del oaktat att han var verksam vid C 1988 då B synes ha haft viss
befattning med saken. A har inte förrän i juni 1992, och då av X:s advokat i
Sverige, varit informerad om vad som förekommit mellan B och dem, och
han saknar idag alla möjligheter att utnyttja B som informationskälla. Y-
bolaget, av vilket A fick uppdraget i maj 1992, är informerade om situationen
och har meddelat att man inte finner skäl att ifrågasätta intressekonflikt.

E har den 1 mars och den 5 april 1993 inkommit med ytterligare skrifter i
ärendet.

A har den 29 april 1993 inkommit med ytterligare skrift i ärendet.

Nämnden gör följande bedömning.
I saken är utrett att en tidigare kollega till A biträtt X i samma ärende som det
nu aktuella när A var anställd som biträdande jurist hos Advokatfirman C. A
borde, när han blev upplyst om detta förhållande, ha frånträtt sitt uppdrag
fdr Y-bolaget. Nämnden låter emellertid vid detta uttalande bero.
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En ledamot var av skiljaktig mening och anförde följande.
E har inte redovisat den närmare beskaffenheten av X:s tvist med Y-bolaget
eller omfattningen av det arbete B utfört i saken och den information B
därvid erhållit och kunnat vidarebefordra. Upplysningar om detta har inte
heller på annat sätt tillförts ärendet.

A har bestämt förnekat att han haft någon som helst kännedom om B:s
uppdrag förrän det anmärkts mot honom att han åtagit sig att företräda
Y-bolaget i ärendet. A:s uppgift är à priori trovärdig. E har inte ifrågasatt
uppgiften och det har inte heller på annat sätt givits anledning att misstro
uppgiften.

E har i stället poängterat att jävsfrågan enligt hans mening är direkt knuten
till det förhållandet att A åtagit sig uppdrag för Y-bolaget mot X i samma sak
där B varit engagerad vid en tidigare tidpunkt, då både B och A var verk-
samma i advokatfirman C. E anser därför att jävssituation föreligger helt
oberoende av huruvida A verkligen då fick information i saken.

Frågor om advokatjäv måste i många – kanske i de flesta – situationer
bedömas rent principiellt och oberoende av huruvida sådana kontakter rent
faktiskt förekommit, som kunnat ge jävsfrågan en mera konkret prägel.
Redan möjligheten av en misstanke kan ibland vara avgörande.

Även om det förflutit lång tid från det B engagerades för X:s räkning fram
till det att A, som under tiden lämnat advokatfirman C, åtog sig att företräda
Y-bolaget, kan det därför med visst fog ifrågasättas om A bort åta sig detta –
om han då känt till den ifrågasatta jävssituationen.

I ärendet tillkommer emellertid, att A saknade kännedom om jävssituatio-
nen då han åtog sig att företräda Y-bolaget. Då han fick denna kännedom,
hade han redan engagerat sig för Y-bolaget och därmed iklätt sig advokate-
tisk förpliktelse mot Y-bolaget att fullfölja uppdraget.

I den sålunda uppkomna situationen hade A att lösa en konflikt mellan två
mot varandra stående advokatetiska krav som inte kunde samtidigt till-
godoses.

Med hänsyn särskilt därtill att den ifrågasatta jävssituationen – såvitt
rimligen kan bedömas – här varit av uteslutande principiell beskaffenhet kan
det inte anmärkas mot A att han valt att fullfölja den klart föreliggande,
konkreta förpliktelsen att fortsätta företräda Y-bolaget i ärendet.

Ärendet föranleder därför enligt min uppfattning ingen åtgärd.

17. Lämpligheten av att advokat som varit god man i fråga
om ackord för handelsbolag, sedermera åtager sig
uppdrag mot bolaget.

Y-stads tingsrätt förordnade den 24 oktober 1991 advokaten A till god man
enligt ackordslagen för X HB.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 21 december
1992, har B framställt anmärkning mot A i huvudsak enligt följande.
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X HB är ett fastighetsbolag, som förvaltar bla egna fastigheter samt fastig-
heter via olika dotterbolag. X HB kontrollerade såsom komplementär kom-
manditbolagen P 1 och Q 1. Dessa båda bolag ägde var sin fastighet i Stock-
holm. – Den 15 november 1991 överlät X HB kommanditbolagen till Z AB
samt C HB. – Eftersom det var känt att X HB var på obestånd och att god man
var utsedd, befanns det vara av vikt att inhämta A:s godkännande innan
förvärv skedde. A delgav förvärvarna sitt godkännande, varefter affären
kom till stånd. En tid därefter uppstod tvist mellan kommanditbolagen samt
Sparbanken U i Y-stad angående vissa krediter. Tvisten är anhängig vid
Stockholms tingsrätt. Sparbanken har som ombud anlitat A. – A hade såsom
god man för X HB haft kontroll över både detta bolag och kommandit-
bolagen. Han förde med Sparbanken U förlikningsdiskussioner angående
dess lån till kommanditbolagen. Dessa krediter upptog en stor del av kom-
manditbolagens volym och de var därför viktiga. A hade för fullgörandet av
sin uppgift att tillvarataga de olika bolagens intressen utrustats med vitt-
gående befogenheter. Han hade självfallet rätt att teckna kommanditbola-
gens firma. – B finner det synnerligen stötande att en advokat på detta sätt
byter sida i en konflikt. Det är möjligen så att A såsom god man kan häva en
affär mellan X HB och förvärvarna av kommanditbolagen, eftersom det var
han som genomdrev affären. Men att dessutom företräda Sparbanken U i en
rättegång mot kommanditbolagen torde strida mot 12 kap 4§ rättegångs-
balken. – B är rättegångsombud för kommanditbolagen i tvisten mot Spar-
banken U.

A har i ett yttrande av den 8 januari 1993 tillbakavisat B:s anmärkning samt
anfört i huvudsak följande.

A har inte lämnat något godkännande av att X HB överlät såväl kom-
plementärs- som kommanditlott i de båda kommanditbolagen till nya ägare
med nya intressenter och ny styrelse. Detta torde han för övrigt inte ha
kunnat göra med hänsyn till gode mannens obefintliga befogenheter härvid-
lag. A hade dock rekommenderat att godkännande till affären skulle in-
hämtas av Sparbanken U såsom huvudkreditgivare. – Det är riktigt att det
vid Stockholms tingsrätt pågår en tvist mellan Sparbanken U och komman-
ditbolagen. På sparbankens begäran har A åtagit sig att från och med den 28
september 1992 vara ombud för banken i denna tvist. – God man är inte
ombud för den fysiska eller juridiska person, för vilken han förordnats att
vara god man, och han tecknar inte heller firma. A hävdar därför att han inte
varit ombud för X HB, att han inte haft beröring med kommanditbolagen på
annat sätt än att han rekommenderat att sparbankens godkännande skulle
inhämtas beträffande X HB:s överlåtelse av kommanditbolagen samt att han
därför ägt rätt att biträda Sparbanken U i dess tvist med kommanditbolagen,
vilket han även fortsättningsvis avser att göra.

I en påminnelseskrift, som kom in den 1 februari 1993, har B hemställt att
advokatsamfundet skall åtminstone rekommendera A att ex officio avstå
från att företräda sparbanken i det aktuella målet.

A har vid telefonsamtal med kansliet upplyst att godmansuppdraget var
avslutat när han åtog sig uppdraget som ombud för Sparbanken U.
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Nämnden gör följande bedömning.
Mellan gäldenären och den gode mannen kan uppkomma ett sådant lojali-
tetsförhållande, att det skulle strida mot god advokatsed att efter uppdragets
slutförande biträda motpart mot gäldenären. Vid utförandet av godmans-
uppdraget kan den gode mannen också ha fått sådan upplysning om gälde-
närens ekonomi, som gör det olämpligt att lämna motpart biträde. I före-
varande fall finns emellertid inte anledning till antagande att någon sådan
omständighet föreligger, som medfört att A borde ha avstått från att biträda
Sparbanken. Ärendet föranleder därför inte någon åtgärd.

29. Skyldighet att frånträda uppdrag
Advokaten A har enligt fullmakt av Y den 19 augusti 1986 varit ombud för Y i
ett tvistemål vid H-stads tingsrätt mellan Y, å ena, samt jämte annan AB Z, å
andra sidan. Målet har avslutats med att tingsrätten i dom den 15 september
1989 stadfäst en mellan parterna träffad förlikning. Fullmakten upptog för-
utom A:s namnen på ett antal advokater verksamma hos Advokaterna P o.Q,
bland dem R. Denne invaldes den 16 december 1986 i styrelsen för Z och
kvarstod däri under hela den tid som målet pågick. Ombud för bolaget i
målet var dock en utanförstående advokat. Y har i april 1990 anmält A till
samfundet för dennes agerande i skilda hänseenden under uppdragstiden.
Anmälan har den 14 december 1990 lämnats utan åtgärd.

Y har nu i en skrift, som kom in till samfundet den 27 september 1993,
ifrågasatt om inte jäv förelegat.

A har i yttrande den 25 november 1993 anfört bla: Att R var engagerad i Z
uppmärksammades först i samband med en muntlig förberedelse vid tings-
rätten den 1 december 1987. A begärde då att förhandlingen skulle inställas
eftersom han inte ansåg sig kunna fortsätta att vara Y:s ombud. Då A dis-
kuterade saken med R framgick det att denne avsåg att relativt snart av-
veckla sitt engagemang i bolaget. A förklarade situationen för Y och under-
rättade denne också om att han helst önskade frånträda uppdraget. Fram-
ställningen besvarades med att Y ville att A skulle kvarbli och att R skulle
kopplas bort. Saken hade därefter överhuvudtaget inte berörts. I efterhand
kan konstateras att R aldrig avvecklade sitt engagemang i Z, men A tyckte
inte att han hade skäl att fortlöpande så att säga kontrollera hur det förhöll
sig med den saken. R har såvitt A vet aldrig haft hand om några civilrättsliga
tvister för bolagets räkning utan enbart biträtt med rena bolagsfrågor.

Y har kommit in med påminnelser.

Nämnden gör följande bedömning.
Sedan A fått vetskap om R:s styrelseengagemang i Z hade det ålegat A att
frånträda sitt uppdrag för Y med detta bolag som motpart. Genom att under-
låta detta har A åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.
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30. Redan överenskommelse om övergång till annan
advokatbyrå innebär hinder att åtaga sig uppdrag mot
part som företräds av jurist på den byrån.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 22 juni 1993,
har X genom Y framställt anmärkning mot A i huvudsak enligt följande.

Z AB i likvidation försattes den 22 april 1993 i konkurs vid Göteborgs
tingsrätt. A har förordnats till förvaltare. Han var då delägare i C:s Advokat-
byrå i Göteborg. X har delvis prioriterade hyresfordringar hos konkurs-
bolaget. Civilekonom W har för X:s räkning per telefon till A lämnat ett
anbud på konkursboets egendom. W bekräftade därefter anbudet genom ett
fax av den 12 maj 1993. A förhandlade samtidigt med en annan spekulant vid
namn G, som företräddes av advokat L vid Advokatfirman U i Göteborg. – A
höll den 1 juni 1993 ”slutanbudsförfarande” på C-byrån. Vid angivna tid
ringde A till W, som inte haft möjlighet att inställa sig. Sedan W på A:s fråga
förklarat att det för X avgivna anbudet stod fast, sade A att ”då säljer jag till X
för hans anbud är högst”. – Därefter ringde A på nytt till W och sade att två
motorcyklar, som fanns i konkursbolagets lokaler, inte omfattades av över-
låtelsen. – A översände sedan ett förslag till avtal, i vilket inte endast de båda
motorcyklarna utan även viss annan egendom undantagits från försäljning-
en till X. Då denne inte accepterade att egendomen i fråga undantogs, sålde A
konkursboets egendom till ”någon annan”. – Enligt X:s mening har A gjort
orätt genom att förneka att han såsom konkursförvaltare träffat ett bindande
avtal med ombud för X.

A har i ett yttrande av den 11 augusti 1993 tillbakavisat X:s anmärkning
samt anfört i huvudsak följande.

De av Y lämnade faktiska uppgifterna vitsordas utom så till vida att det vid
slutanbudsförfarandet inte träffats något avtal mellan A och W om att kon-
kursboets egendom försåldes till X. A hade vid telefonsamtalet med W den 1
juni 1993 gjort det bedömandet att X:s anbud sannolikt var högst. Han hade
därför åtagit sig att till W sända ett förslag till avtal, ”så får vi se om vi
kommer överens”. Sedan W fått avtalsförslaget, meddelade han att han inte
kunde acceptera det, eftersom viss i konkursboets lokal befintlig egendom
undantogs från överlåtelsen. – A har svårt att se att en tvist om huruvida
avtal träffats mellan två parter kan bli prövad i ett disciplinärende. Rätt
forum för en sådan fråga är allmän domstol.

I en påminnelse- och ny anmälningsskrift, som kom in den 20 september
1993, har Y på X:s vägnar inledningsvis anfört följande.

”Det är möjligt att det vid A:s bestridande av sakomständigheterna är
mindre lägligt att i ett disciplinärende pröva hans bestridande av det förment
ingångna avtalet i den självständiga form som vi inledningsvis gjort gällan-
de. Men förhållandena är ändå sådana att det kan finnas anledning att ur
disciplinär vinkel granska hans handläggning.”

Y har därefter anfört i huvudsak följande.
Konkursbolaget Z AB företräds av E. En man vid namn D har varit med-

hjälpare i butiken. – När konkursen beslutades, förordnades först advokat P
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vid Advokatfirman U till förvaltare. Efter några dagar anmälde han jäv,
varefter på hans förslag A förordnades till förvaltare. P:s jäv lär ha föranletts
av att han och/ eller annan advokat hos Advokatfirman U under lång tid
företrätt konkursbolaget, E och D i olika angelägenheter. – G har under
konkursen framträtt tillsammans med E och D som en gemensam intressent-
grupp. Han företräds av L vid Advokatfirman U. – A övergick omkring den 1
juli 1993 till Advokatfirman U. Det hade med största sannolikhet redan i
slutet av april 1993, när han åtog sig förvaltaruppdraget, varit bestämt att han
skulle övergå till Advokatfirman U. Han måste redan då ha varit lika jävig att
handha konkursen som någon annan på den byrån. l vart fall är det helt klart
att hans övergång var bestämd innan han den 1 juni 1993 förhandlade med W
på telefon.

Avslutningsvis har Y anfört följande.
”Frågan i disciplinärendet blir därmed inte i första hand om de åtgärder A

vidtagit varit riktiga eller inte i sak utan i stället om han varit jävig att handha
konkursen i dess helhet eller den särskilda avtalsuppgörelse som bl.a. rörde
G och därmed om det var riktigt av A att över huvud taget vidta någon
åtgärd i de påtalade avseendena.”

A har i ett yttrande av den 2 november 1993 tillbakavisat även X:s genom Y
framställda tilläggsanmärkning samt anfört i huvudsak följande.

Vid tiden för det av Y åsyftade slutanbudsförfarandet var det för A bekant
att han skulle flytta till Advokatfirman U. Att det då skulle ha förelegat jäv i
formell mening hade inte föresvävat honom. Han hade ansett sig fullt kom-
petent att skilja på sina roller, eftersom han var verksam vid C:s Advokat-
byrå. Dessutom var de avgivna anbuden inte likvärdiga. G, som företrätts av
L, hade avgivit det klart högsta anbudet. Enligt A:s uppfattning har det vid
hans handläggning av ärendet inte förelegat något jävsförhållande av den
karaktären att det kan bli föremål för disciplinåtgärd.

Advokatsamfundets styrelse har därefter beslutat att låta tillfråga A dels
om när avtalet om att han skulle övergå till Advokatfirman U träffades, dels
om hur långt förhandlingarna om hans övergång till Advokatfirman U hade
framskridit, när han den 1 juni 1993 höll ”slutanbudsförfarande” .

A har i ett yttrande av den 21 februari 1994 anfört i huvudsak följande.
Avtalet om att A skulle övergå till Advokatfirman U träffades – om han

minns rätt – i slutet av vecka 19, dvs ca den 15 maj 1993
Under perioden den 19 – den 31 maj 1993 var A på utlandsresa. Konkursen

handlades självständigt av jur kand J. Denne hade kallat till slutanbudsför-
farande den 1 juni 1993. Därom fick A kännedom, när han kom till kontoret
på morgonen samma dag.

Parterna har inkommit med ytterligare skrifter i ärendet.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A efter det att avtal träffats om att han
skulle övergå till Advokatfirman U såsom konkursförvaltare förhandlat med
en spekulant, som företrätts av delägare i denna advokatfirma. A har här-
igenom åsidosatt sina plikter som advokat.
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På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

6. I prospekt om aktieteckning undertecknat av A, har
lämnats missvisande uppgifter om
äganderättsförhållanden beträffande fastigheter. A har
vidare försatt sig i jävssituation genom att vara verksam
både såsom ordförande i bolagsstyrelse och såsom
boutredningsman trots intressekonflikter mellan bolaget
och dödsboet. A har tilldelats varning.

X har drivit verksamhet i bolagsform åtminstone sedan mitten av 1980-talet.
I början av 1989 erhöll ett av X:s bolag firmanamnet F AB och enligt en då

antagen bolagsordning skulle bolaget syssla med bla köp, försäljning och
förvaltning av fast egendom samt finansförvaltning och leasingverksamhet.

X och hans familj drev ytterligare bolag i Sverige samt i Holland bla K BV
och R BV, vilka bolag ägde olika fastigheter i Holland.

Advokaten A ingick i F AB:s styrelse åtminstone sedan hösten 1989.
Vid extra bolagsstämma den 16 oktober 1989 beslöt styrelsen i F AB att öka

aktiekapitalet från 50.000 kr till 15.000.000 kr samt att uppta ett konvertibelt
förlagslån om 18.000.000 kr, vilket skulle medföra rätt att konvertera till
B-aktier i bolaget. I ett av bla A undertecknat prospekt, som utfärdades i
november 1989, inbjöds allmänheten till teckning av B-aktier och konvertibla
förlagsbevis för totalt 28.000.000 kr.

Under 1990 bildades i Sverige Y AB samt i Holland U NV med dotterbola-
get S BV, de båda senare för övertagande av fastigheter från familjen X:s
holländska bolag. Samma år tecknade U NV konvertibla skuldebrev för
2.900.000 kr i Z BV samt överfördes kontrakten angående ett hotell i Ö-ort
från R BV till S BV.

X, som varit verkställande direktör i F AB, avled hastigt den 5 maj 1991.
Den 13 juni 1991 förordnade Stockholms tingsrätt på ansökan av X:s hust-

ru, B, A till boutredningsman i dödsboet efter X.
A, som kvarstått i styrelsen för F AB, var under tiden den 12 juni – den 7

oktober 1991 dess ordförande. Han avgick som styrelsesuppleant den 10
december samma år.

I juni 1991 fick A från C L Bank i Amsterdam – i fortsättningen CL – en
förfrågan om och när betalning skulle ske av HFL 210.000 enligt ett avtal, som
träffats den 2 maj samma år mellan CL och A som företrädare för P AB
angående reglering av en del av provision, som CL betingat sig för att den
anvisat A möjligheten att förvärva ett hotell i Ö-ort och ett i Å-ort.

I ett svarsbrev av den 3 juli 1991 meddelade A att varken F AB eller U NV
tills vidare var i stånd att erlägga betalning till CL.

Sedan en advokatfirma i Amsterdam på CL:s vägnar i ett fax av den 10
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samma månad meddelat att CL inte ansåg F AB:s eller U NV:s ekonomiska
situation vara relevant eftersom P AB var avtalspart, svarade A i ett brev av
den 12 samma månad att X vid avtalstillfället inte ägt företräda P AB samt att
”oberoende av detta är den ekonomiska situationen för familjen X och deras
bolag liksom för F AB densamma; samtliga saknar likvida medel”. Han
förklarade vidare att det pågick försök att rekonstruera hela X/F gruppen”
och att han hoppades att det inom 2 eller 3 månader skulle bli möjligt att
betala bla skulden till CL.

CL har därefter under 1992 vid holländsk domstol väckt talan mot P AB,
X:s dödsbo, F AB och UNV med yrkande om förpliktande för någon av
svarandena eller flera av svarandena solidariskt att till CL utge HFL 308.000
jämte ränta enligt lag.

Vid extra bolagsstämma den 14 januari 1992 i F AB kunde styrelsen med-
dela att en kontrollbalansräkning visat att mer än halva aktiekapitalet var
förbrukat.

I förvaltningsberättelsen för 1991 upplystes bla att F AB hade fordringar
på av familjen X ägda bolag med ca 3.200.000 kr men att de nedskrivits till 0
kr.

Den 23 december 1993 försattes F AB i konkurs.
Den 10 mars 1994 försattes X:s dödsbo i konkurs på ansökan av A såsom

boutredningsman. Därmed var hans förordnande förfallet.
I anmälningsskrifter, som kommit in till Advokatsamfundet den 19 och

den 25 mars 1994, har M framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt
följande.
1. M hade i anledning av innehållet i det av bla A undertecknade prospektet

från november 1989 tecknat aktier och konvertibler i F AB.

I prospektet förekommer uppgifter om att F AB äger ett antal fastigheter. På
ett annat ställe uppges att F AB:s dotterbolag K BV äger fastigheter i Holland.

Det har därefter visat sig att F AB inte vid något tillfälle ägt någon av de
nämnda fastigheterna. Bolaget har inte heller förvärvat K BV. Uppgifterna i
prospektet var således falska.
2. I den likaledes av bla A undertecknade, den 28 maj 1991 dagtecknade

årsredovisningen för 1990 har de felaktiga uppgifterna i emissionspro-
spektet upprepats. Det har bolagets revisor påtalat i en skrift av den 11
juni 1991 till bolagets styrelse.

3. I årsredovisningen för 1990 har också uttalats att aktierna i Y AB skulle
användas som tilläggssäkerhet för lån till fastighetsförvärv. Av en bilaga
till J:s skrift framgår att dessa aktier redan var pantsatta. I en delårsrapport
för januari – augusti 1991, som upprättats i mitten av december samma år
av dåvarande verkställande direktören, har uppgivits att huvuddelen av
F AB:s kapital blivit uppbundet Y AB.

4. Av förvaltnings- och revisionsberättelserna för 1991 framgår att A hamnat
i en intressekonflikt under det att han varit verksam både i F AB:s styrelse
och som boutredningsman i X:s dödsbo. Genom att A gynnat familjen X
på F AB:s bekostnad har han tillfogat bolaget en skada på minst 6.000.000
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kr. En del av denna skada har A vållat bolaget genom att han angivit fel
firma vid affärstransaktioner i Holland, vilket föranlett CL att stämma F
AB.

A har i yttranden av den 20 april, den 26 maj och den 26 augusti 1994
tillbakavisat M:s anmärkningar samt anfört i huvudsak följande.
1. Skälet till att fastigheter, som avsetts skola överföras från av familjen X:s

ägda bolag till F AB, inte blivit överförda hade varit skattetekniskt. X hade
för att undgå den holländska 6-procentiga lagfartsstämpelavgiften velat
använda sig av en överlåtelseform, som kan kallas ekonomisk transfer.
M:s anmärkningar mot uppgifterna i prospektet att vissa fastigheter över-
förts och att K BV var ett dotterbolag till F AB är formellt korrekta. I båda
fallen fanns emellertid överenskommelser av sådan innebörd att en enig
styrelse på inrådan av dess dåvarande ordförande inte fann anledning att
ifrågasätta att överlåtelse de facto skett även om de formella avtalen inte
var undertecknade. Genom konvertibellånet till Z BV var F AB under 1989
och 1990 indirekt ägare till aktuella fastigheter i Holland.

2. och 3. Det är riktigt att J påtalat vissa formuleringar i förvaltningsbe-
rättelsen för 1990, vilka kunde vara missvisande. Kompletterande upp-
gifter lämnades dock på bolagsstämman i enlighet med vad J krävt. Otyd-
ligheten var således avhjälpt innan bolagsstämman behandlade årsredo-
visningen samt fastställde resultat- och balansräkningarna.

4. Det är riktigt att A sedan han förordnats till boutredningsman i X:s döds-
bo var kvar i styrelsen för F AB, under tiden den 12 juni – den 7 oktober
1991 såsom ordförande. Under denna tid accentuerades de problem som
föranletts av den vikande fastighetsmarknaden. Dödsboet hade uppen-
bara ekonomiska problem. Av detta skäl avgick A som ordförande i bola-
gets styrelse den 7 oktober 1991 och han deltog därefter inte i något
styrelsesammanträde innan han den 10 december samma år helt lämnade
styrelsen.

A hade försökt att hantera det svåra ekonomiska läget hos F AB och hos X
som huvudägare i bolaget efter bästa förmåga. A tror inte att dödsboet har
gynnats eller F AB tillfogats någon skada på grund av hans åtgärder.

På grund av X:s misstag att i avtalet av den 2 maj 1991 med CL ange P AB
som part krävde CL sedermera både F AB och U NV på anvisningspro-
visionen. Enligt A:s mening hörde kostnaden till F-koncernen och då i första
hand till dotterbolaget S BV. ”F:s tidigare styrelseordförande och VD har för
F ABs räkning på ett tidigare stadium godkänt att ’tipsmiljonen’ var en
F-koncernen tillhörig kostnad.” A hade i sina brev av den 3 och den 12 juli
1991 till CL och dess ombud rätteligen bort skriva S BV i stället för F AB. Hans
felskrivning måste i den då rådande situationen anses ursäktlig och den
torde knappast ha kunnat orsaka F AB skada.

I en påminnelseskrift, som kom in den 6 maj 1994, har M hävdat att A
”företrätt familjen X under den aktuella perioden i samband med familjens
fastighetsbestånd i N-ort samt familjens engagemang i det helägda bolaget



172 AVBÖJANDE OCH FRÅNTRÄDANDE AV UPPDRAG

W AB” samt att det också föreföll troligt att A:s ”medverkan i F AB var ett
uttryck för det nära förhållandet till familjen X”.

A har i yttrandet av den 25 maj 1994 i de aktuella frågorna anfört i huvud-
sak följande.

A har inte haft med familjen X:s fastighetsbestånd i N-ort att göra förrän
han blev boutredningsman. W AB var ett dotterbolag till X AB, i vars styrelse
A satt. Han hade dock inte haft med W AB att göra och det biträde som
lämnades detta bolag från advokatfirman V hade varit sedvanliga bolags-
rättsliga och arbetsrättsliga frågor.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A undertecknat ett prospekt av den 30
november 1989 i vilket lämnades missvisande uppgifter om äganderättsför-
hållanden beträffande fastigheter. A, som väl känt till de komplicerade af-
färsförhållanden som förelegat mellan å ena sidan X och hans familj samt å
andra sidan F AB, har vidare försatt sig i en jävssituation när han åtagit sig
förordnande som boutredningsman i X:s dödsbo. Genom vad som sålunda
förekommit i ärendet har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

10. A, som på uppdrag av samtliga delägare upprättat
aktieägaravtal, har på grund därav ansetts förhindrad
biträda delägare i sak mot annan delägare. A borde inte
heller ha åtagit sig uppdrag mot person som i andra
angelägenheter erhållit biträde från den byrå där A var
verksam. – Erinran tilldelad.

X har varit verkställande direktör i Z-AB i vilket han var delägare jämte det
schweiziska företaget Y-AG och B. Enligt ett avtal mellan delägarna den 9
december 1991 frånträdde X sin befattning som verkställande direktör och
sålde sina aktier i bolaget till B. I avtalet förband X sig bla att återlämna all
den bolagets egendom som fanns i hans besittning. Z-AB sökte och be-
viljades beslut den 7 mars 1994 av vederbörande kronofogdemyndighet
särskild handräckning mot X för utfående av viss egendom som hade av-
seende på bolagets kundregister. Verkställighet av beslutet ägde rum den 11
mars 1994 i bla X:s bostad.

X har i skrift, som kom in till samfundet den 19 maj 1994, och kom-
plettering därtill riktat anmärkningar mot advokaten A i följande avseenden.
1. A har hjälpt Z-AB i handräckningsfrågan trots att denne biträtt X tidigare i

rättsliga angelägenheter och även vid tillfället ifråga biträdde honom i
sådan.

2. Strax efter det att handräckningen verkställts ringde A till X:s bostad och
talade med dennes fru, M. Hon som var uppriven av den handräckning
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som ägt rum tog mycket illa vid sig av detta samtal. A insinuerade under
detta att X skulle ha gjort sig skyldig till brottsliga handlingar. X och M
uppfattade samtalen som rena terrorn.

A har i yttrande den 24 oktober 1994 till de olika anmärkningarna anfört bla:
1. X har i nedan angivna sammanhang erhållit rådgivning från den advokat-

byrå där A verkar, vilken rådgivning är att hänföra till X personligen.
a) Upprättande av aktieägaravtal under 1986. Det var fråga om ett upp-

drag från båda aktieägarna och således inte om ett enskilt uppdrag för
X.

b) Upprättande av äktenskapsförord under sommaren 1990.
c) Upprättande av bolagsbildningshandlingar och bolagsavtal under

1989 samt upprättande av avtal under 1993 mellan delägarna rörande
deras inbördes ansvar för bolagets förpliktelser. I detta arbete agerade
byrån på uppdrag av samtliga delägare och det var således inte fråga
om enskilt uppdrag för X.

d) Upprättande av aktieägaravtal under 1990 i samband med bildandet
av Z-AB. Det var fråga om ett uppdrag från samtliga aktieägare och
således inte om ett enskilt uppdrag för X.

e) Upprättande av skriftlig förklaring till polismyndigheten under 1991 i
samband med brottsmisstanke mot X avseende redovisningen i det
bolag som avses med a).

f) Agerande för X:s räkning i anledning av krav från skatteförvaltningen
under hösten 1993 och början av 1994. I denna sak agerade X jämväl på
egen hand samt anlitade P – biträdande jurist vid annan advokatbyrå –
för rådgivning. A anser att det inte förelåg något direkt uppdrag att
företräda X i denna sak. Denne kontaktade inte byrån för att få assi-
stans.

Det var istället B som erbjöd X att dra nytta av det arbete som byrån och B
utförde. Även om det skulle anses ha förelegat ett direkt uppdrag från X så
var saken avslutad innan byrån lämnade någon form av råd till Z-AB i frågan
om handräckning. A får reservera sig för att byrån under tiden fram till
utgången av 1991 kan ha lämnat råd till X i ytterligare någon privat an-
gelägenhet. Han har dock i byråns akter inte funnit att annan rådgivning
lämnats än den som redovisats ovan. A:s agerande i handräckningsfrågan
utgjorde en uppföljning av avtalet den 9 december 1991. Byrån hade inte
tidigare konsulterats av X i samma sak som handräckningsfrågan. Ej heller
genom tidigare biträde åt X personligen eller det biträde som lämnats denne
som företrädare för skilda bolag eller vad A i övrigt erfarit rörande X har A
erhållit några som helst uppgifter som kunde tänkas få betydelse vid be-
vakningen av Z-AB:s rätt till sitt kundregister. I en sådan sak är kunskap om
motpartens förhållanden inte av någon särskild betydelse. A mottog i slutet
av april 1994 ett brev från X. Med hänsyn till att denne däri påstod att A
företrädde honom i andra angelägenheter och ifrågasatte om agerandet stod
i strid med samfundets etiska regler informerade A Z-AB om påståendena
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och på hans förslag accepterade Z-AB att byrån inte längre skulle konsulteras
i saken. Denna har härefter handlagts av advokat vid annan advokatbyrå.
2. A:s samtal med M var inte föranlett av något syfte att idka någon form av

påtryckning. Det var inte heller föranlett av något syfte att främja Z-AB:s
sak i handräckningsmålet. Syftet med samtalet var ett helt annat, näm-
ligen att lugna henne som han umgåtts privat med. Samtalet var mycket
väl menat och han fick vid detta ingen indikation på att hon upplevt det på
annat sätt. Han insinuerade inte vid samtalet att X skulle ha gjort sig
skyldig till brottslig gärning.

X har kommit in med påminnelser vari han som ny anmärkning mot A anfört
att denne som juridisk rådgivare åt Z-AB upprättat avtalet den 9 december
1991 trots att A sedan 1985 företrätt X både som privatperson och som
delägare, aktieägare, styrelseledamot och verkställande direktör i olika bolag
och bara av den anledningen ej bort företräda någon klient mot X.

A har redan i sitt yttrande den 24 oktober 1994 anfört följande som hänför-
ligt till den nya anmärkningen: Han blev i slutet av 1990 tillfrågad av Y-AG
om han ville verka som juridisk rådgivare i Skandinavien åt detta företag och
Z-AB. Han accepterade detta erbjudande. Under hösten 1991 blev han kon-
taktad av Y-AG och B vilka av visst skäl ville att X skulle avgå som verkstäl-
lande direktör i Z-AB. Denne accepterade detta. Det uppdrogs åt A att
upprätta ett avtal mellan Z-AB och X. Arbetet resulterade i avtalet den 9
december 1991. A hade i den delen direkta kontakter med X i samband med
att avtalet utarbetades. Vid något av dessa tillfällen upplystes han om att
denne anlitade P för rådgivning rörande avtalet. A hade själv ingen kontakt
med P i saken.

Härefter har viss ytterligare skriftväxling förekommit i ärendet.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A på uppdrag av samtliga delägare
upprättat aktieägaravtal i samband med bildandet av Z-AB. Hinder har
därför förelegat för A att biträda delägare i sak mot annan delägare. X har
vidare i andra angelägenheter erhållit biträde från den byrå där A var verk-
sam. A har därför inte bort biträda Y-AG och B vid upprättandet av avtalet
den 9 december 1991 eller biträda dessa i handräckningsfrågan. Genom vad
som sålunda förekommit har A åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

11. Jäv med hänsyn till tidigare medlingsuppdrag
Advokaten A och Jur kand B, vilka är verksamma vid samma advokatbyrå,
är ombud för HSB:s Bostadsrättsförening M i mål nr T 510/95 vid Ö-stads
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tingsrätt mellan bostadsrättsföreningen och X angående betalningsskyldig-
het för obetalda årsavgifter för en bostadsrätt.

X har i skrift, som inkom till Advokatsamfundet den 26 januari 1996, riktat
anmärkningar mot A. X har därvid anfört följande. A var av Ö-stads tingsrätt
förordnad medlare i tingsrättens mål nr T 509/93 och T 511/93 mellan
honom och hans fd sambo C. A:s uppgift som medlare var att söka finna en
lösning mellan å ena sidan honom och C och å andra sidan dels OKO-Banken
och dels bostadsrättsföreningen M. I sin egenskap av medlare fick A del av
synnerligen personliga uppgifter beträffande honom och C.

Bostadsrättsföreningen M har numera anhängiggjort ett tvistemål vid Ö-
stads tingsrätt, mål nr T 510/95, mot honom. Till hans stora förvåning och
bestörtning är A rättegångsombud för bostadsrättsföreningen M. Han kän-
ner sig djupt kränkt utav detta agerande från A:s sida.

Det antecknas att X till sin anmälan fogat två brev från A såsom medlare i
målen nr T 509/93 och T 511/93, förlikningsavtal av den 23 mars 1995 mellan
X och C i mål nr T 509/93 och T 511/93 samt Ö-stads tingsrätts protokoll av
den 8 november 1995 över muntlig förberedelse i mål nr T 510/95.

A har i skriftligt yttrande av den 8 februari 1996 anfört följande. I tvist
mellan X och C var han förordnad att vara särskild medlare enligt 42kap 17§
RB. Han var därvid inte ombud för någondera parten. Parterna företräddes
av advokater som ombud å ömse sidor. Tvisten förliktes och målen avskrevs.

I medlingsärendet förelåg, utöver reglering av diverse lös egendom, två
frågor av vikt, som måste lösas för att en uppgörelse mellan parterna skulle
ske; nämligen
1. att en gemensam skuld hos OKO-Banken kunde delas upp, och
2. att C erhöll bekräftelse från bostadsrättsföreningen att hon inte skulle

komma att avkrävas årsavgifter för en bostadsrättslägenhet.

Sistnämnda bekräftelse erhölls så småningom, eftersom bostadsrättsför-
eningen inte ansåg C vara bostadsrättsinnehavare.

Ävenledes per telefon fick han besked att också X skulle befrias från sina
skyldigheter att utge årsavgifter, om lägenheten genast återlämnades till
föreningen. Detta föreningens villkor uppfylldes inte. OKO-Banken motsatte
sig att släppa sin pant i lägenheten och han tror – men vet inte detta säkert –
att X hade överklagat ett beslut om förordnande av försäljning av lägenheten
på offentlig auktion. Detta var heller inte av betydelse för lösning av tvisten
mellan parterna. I sammanhanget tillfrågade han företrädare för föreningen
om denna, trots att dess villkor inte uppfyllts, likväl avsåg att avskriva sin
fordran mot X. Beskedet var nekande. Anledningen till hans fråga var att han
bedömde att medlingen skulle underlättas, om sådan kreditering skedde.
Med föreningens besked hade han att driva medlingen vidare. Han hade
heller inget uppdrag av X att lösa mellanhavanden mellan denne och för-
eningen.

Hans uppgift som medlare var således att söka nå en uppgörelse mellan
parterna, baserad på att gemensam skuld kunde delas upp och att C inte
skulle riskera krav avseende årsavgifter. Medlaruppdrag är ingen typisk
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advokatsyssla – säkerligen hade tingsrätten vid hans förordnande som med-
lare beaktat att han har en mångårig bakgrund som domare och medlarupp-
drag brukar anförtros domare eller fd domare.

Han har sålunda inte varit ombud för någon inblandad. X har aldrig varit
hans klient. Han har inte biträtt X eller konsulterats av denne. X har heller
inte varit part i något sammanhang där han varit X:s motpartsombud. Han
har inte i någon angelägenhet i förtroende erhållit någon uppgift och har inte
varken i förtroende eller på annat sätt erhållit uppgifter, som varit eller
kunnat vara av någon som helst betydelse i målet för käranden eller käran-
dens ombud B i tvist om betalning av årsavgifter. Hans sedan länge av-
slutade uppdrag från tingsrätten att medla i tvist mellan X och dennes ex-
sambo utgör uppenbarligen inte något hinder för vare sig honom eller B att
tillvarata uppdragsgivarens intresse.

Han kan inte se att mottagande inom byrån av uppdraget för bostads-
rättsföreningens räkning skulle stå i strid mot god advokatsed.

Det antecknas att jur kand Q är ombud för X i mål T 510/95 vid Ö-stads
tingsrätt, att Q i disciplinärendet för kännedom ingivit kopia av hans yttran-
de av den 12 februari 1996 till Ö-stads tingsrätt i mål T 510/95 samt att Q:s
yttrande av den 12 februari 1996 till Ö-stads tingsrätt i mål 510/95 bla har
följande lydelse.

Först vill jag kommentera några av A:s sakuppgifter, nämligen påstående-
na om att föreningen inte ansåg C vara bostadsrättshavare samt att det
följaktligen endast skulle handla om föreningens fordran gentemot X. A:s
uppgifter är felaktiga, vilket bland annat framgår av Ö-stads tingsrätts pro-
tokoll 1995-11-08, –, där föreningens ombud flera gånger framhåller att både
C och X var bostadsrättsinnehavare och därför bland annat solidariskt be-
talningsskyldiga gentemot föreningen. Vidare får jag hänvisa till A:s brev
1994-03-30 till advokaten E, sid 1st 2. Vidare får jag hänvisa till HSB:s pro-
tokoll från den offentliga auktionen, –, samt i samband därmed av HSB
upprättad överlåtelsehandling, –.

A var alltså förordnad som särskild medlare och i denna egenskap fick han
viktig information om X:s person och ekonomi. Den viktigaste uppgiften i
A:s medlaruppdrag var att för X:s och C:s räkning föra förhandlingar med
dels OKO-Banken och dels Brf M för att därigenom söka lösa tvisten mellan X
och C.

Att förordnas till särskild medlare enligt RB 42kap 17§ är ett synnerligen
ansvarsfullt uppdrag och innebär ofta helt naturligt att medlaren får viktig
information om parternas person och ekonomi. I synnerhet om det i med-
laruppdrag ingår att söka finna lösningar med tredje man.

Jag hävdar således att jäv föreligger, att jävet har smittat hela byrån och att
A dessutom var medveten om jävet då han åtog sig uppdraget som ombud
för Brf M.

Nämnden gör följande bedömning.
Med hänsyn till A:s tidigare medlingsuppdrag borde han ha avböjt upp-
draget att vara ombud för M och inte heller tillåtit B att vara ombud för
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föreningen. Nämnden tilldelar därför A erinran jämlikt 8kap 7§ andra styc-
ket rättegångsbalken.

14. Advokaten A har efter förordnande som offentlig
försvarare upptäckt att han tidigare biträtt målsäganden i
sak som kunde ha viss beröring med det aktuella målet.
A, som inte självmant begärt sitt entledigande som
offentlig försvarare, har tilldelats erinran.

Göteborgs tingsrätt förordnade den 13 april 1995 advokaten A till offentlig
försvarare för B i mål angående grovt koppleri. Målsägande i målet var B:s
tidigare sambo E som förde egen talan. Häktningsförhandling hölls den 14
april. Den 24 maj – huvudförhandling var utsatt till den 30 maj – inkom till
tingsrätten via åklagarmyndigheten en skrivelse från en socialsekreterare.
Av skrivelsen framgick bla att A år 1992 varit ombud för E i ett LVU-mål och
därvid fått veta att E prostituerade sig och att hon ständigt forcerades att göra
detta. I anledning härav tog chefsrådmannen X kontakt med A och för-
klarade att hon för egen del ansåg att han inte kunde vara kvar som offentlig
försvarare samt föreslog att han skulle förklara situationen för sin klient och
hjälpa denne att välja annan försvarare. A bereddes tillfälle att yttra sig. Han
gjorde så den 28 maj och förklarade därvid att han inte ansåg att det förelåg
skäl för honom att avträda men efter ett längre samtal med den rådman som
skulle sitta ordförande vid huvudförhandlingen accepterade A den 29 maj
försvararbytet. A begärde ersättning med 43.780 kr, varav 840 kr för utlägg.
Tingsrätten fann, enär denne redan när han tillfrågades borde ha avböjt
förordnande som offentlig försvarare för B, att A inte skulle ha någon ersätt-
ning alls. Hovrätten för Västra Sverige, dit A klagat, yttrade i beslut den 16
januari 1996 bla: A borde så snart han erhållit vetskap om vad målet rörde
och att E var målsägande i målet antingen ha avböjt uppdraget eller, om han
redan hade hunnit bli förordnad, anmält intressekollisionen till tingsrätten
och begärt sitt entledigande. A har genom sin underlåtenhet i angivna hänse-
enden förfarit försumligt. Hans försummelse har medfört att onödigt arbete
lagts ned i målet. Hovrätten finner mot bakgrund av angivna förhållanden
inte skäligt att tillerkänna honom ersättning för allt nedlagt arbete. A bör
emellertid anses berättigad till ersättning för det arbete han lagt ned innan
han fick närmare vetskap om förhållandena i målet. Efter det första samman-
träffandet med B måste intressekollisionen ha stått klar för honom. Han får
vidare med hänsyn till sakens brådskande natur anses berättigad till ersätt-
ning för arbete, tidsspillan och utlägg i samband med den häktningsför-
handling som hölls samma dag samt för arbete vid överlämnande av målet
till ny offentlig försvarare. Mot bakgrund av det sagda bör A tillerkännas
ersättning för sitt uppdrag med skäliga ansedda sammanlagt 5.823 kr, varav
60 kr för utlägg.

Med skrift, som kom in till samfundet den 31 januari 1996, har nu X för
kännedom översänt handlingar för vars innehåll redogjorts ovan.
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A har i yttrande den 13 mars 1996 anfört bla: Socialsekreterarens uppgifter
om att han känt till vissa förhållanden om E:s prostitution är inte riktiga. Den
omständigheten att hon ständigt forcerades att göra detta har han inget
minne av. Såvitt avser tiden före den 24 maj 1995 har han inte ansett att jäv
förelåg eftersom han varken besatt eller skulle kunna påstås besitta uppgifter
på sätt att hans lojalitets och tystnadsplikt skulle ifrågasättas. Hade så varit
fallet skulle han inte ha åtagit sig förordnandet som offentlig försvarare för B.
Med anledning av socialsekreterarens skrivelse med påstådda omständig-
heter överlade han med sin klient och ville i detta skede avträda som för-
svarare för att undvika eventuella frågeställningar. B, som förnekade kopple-
ri och var i ett utomordentligt dåligt psykiskt skick, grät förtvivlat, klängde
sig fast vid A och förklarade att denne inte skulle överge honom då A biträtt
honom i skilda angelägenheter sedan början av 1980-talet. Då A inte heller
besatt några uppgifter som skulle kunna ifrågasätta hans jävssituation redo-
gjorde han den 28 maj för omständigheterna och B:s inställning att denne inte
medgav försvararbyte. Med anledning av efterföljande samtal med rättens
ordförande och för undvikande av att frågeställningen angående jäv skulle
komma upp vid huvudförhandlingen och eventuellt försvåra B:s situation
medgav A att bli entledigad. Hans klient fick således finna sig i detta ställ-
ningstagande såsom det slutligen bestämdes. Mot bakgrund av skildrade
omständigheter såväl i detta yttrande som i de av tingsrätten översända
handlingarna anser A inte att han förfarit felaktigt under handläggningens
gång även om det i efterhand möjligtvis framstår som att han borde ha avböjt
förordnandet i ett tidigare skede.

Nämnden gör följande bedömning.
A borde så snart han insåg att E var målsägande i målet mot B ha anmält att
han med hänsyn till omständigheterna inte kunde kvarstå som offentlig
försvarare för B. Genom sin underlåtenhet i detta avseende har han åsidosatt
sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

18. Lämpligheten av samtidiga uppdrag för fåmansbolag och
mot aktieägare i bolaget. Skiljaktig mening.

Bröderna B:s Byggkonsult och Måleri i L-stad AB (B-bolaget), företrätt av X
och Y, samt R AB (R-bolaget), företrätt av Z, köpte 1992 fastigheten G14 i
L-stad. De bildade i detta sammanhang Fastighets AB G (fastighetsbolaget), i
vilket B-bolaget hade 60% och R-bolaget 40%.

På hösten 1993 förde advokaten A på fastighetsbolagets vägnar omfattan-
de förhandlingar dels med SIAB, företrätt av advokat P, angående en om-
byggnadsentreprenad, dels med säljaren angående nedsättning av köpeskil-
lingen.

Den 22 mars 1994 utställde A på fastighetsbolaget en faktura, enligt vilken
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han för 3/4 av sitt arbete debiterade bolaget arvode med 45.000 kr inklusive
moms.

Fastighetsbolaget försattes den 2 september 1994 i konkurs vid L-stads
tingsrätt med advokat E som förvaltare.

A kvitterade beloppet enligt fakturan den 26 april 1995.
I anmälningsskrifter, som kommit in till Advokatsamfundet den 11 och

den 27 december 1995, har E ifrågasatt det riktiga i att A debiterat ett täm-
ligen omfattande arbete på fastighetsbolaget samtidigt som han företrätt
B-bolaget, som vid samma tid stått i uppenbar konflikt med R-bolaget.

A har i yttranden av den 13 februari och den 6 mars 1996 anfört i huvudsak
följande.

A hade först i början av november 1993 fått klart för sig att det rådde
oenighet mellan delägarna i fastighetsbolaget om hur finansieringen mm
skulle skötas.

Han kallade till ett möte den 11 samma månad. Han blev vid detta möte
klar över att Z inte längre önskade vara delägare i fastighetsbolaget.

Därefter träffades ett avtal, enligt vilket Z blev utlöst ur fastighetsbolaget
vid årsskiftet 1993/1994.

I och med att A fick klart för sig att Z önskade bli utlöst ur fastighets-
bolaget, hade A gjort den bedömningen att han inte varit av jäv förhindrad
att fortsätta som ombud för detta bolag.

A har i januari 1994 biträtt B-bolaget såsom svarande i en tvist med R-
bolaget vid L-stads tingsrätt om kostnader för bokföringsåtgärder, som ut-
förts under tiden januari 1989 – december 1991.Talan hade anhängiggjorts av
R-bolaget. Tvisten löstes genom förlikning i november 1994.

Från E har den 19 februari 1996 inkommit en påminnelseskrift.
Sedan A av samfundet anmodats att inkomma med en ytterligare kom-

mentar till sitt biträde åt B-bolaget under 1994 i dess tvist med R-bolaget, har
A i ett yttrande av den 30 juli 1996 anfört i huvudsak följande.

A hade inte företrätt B-bolaget mot R-bolaget under den tid, då de aktuella
bokföringsåtgärderna utfördes. Han blev inte engagerad i den därav för-
anledda tvisten förrän i mitten av januari 1994. Han hade inte sett R-bolaget
som motpart förrän efter det att det bolaget i november/december 1993
förklarat sig inte längre vilja vara delägare i fastighetsbolaget. Han har där-
efter sett sig som ombud för fastighetsbolaget och B-bolaget. R-bolaget har
hela tiden företrätts av advokat M.

Nämnden gör följande bedömning.
Advokatuppdrag för fåmansbolag innebär vanligen att advokaten intager en
förtroendeställning även till bolagets aktieägare. Därest de omständigheter
varunder uppdraget emottagits eller andra särskilda förhållanden inte ut-
visar annat medför detta, att advokaten jämsides därmed är förhindrad att
åtaga sig uppdrag mot aktieägare. I förevarande fall har sådana särskilda
skäl inte visats föreligga. A har därför brutit mot vad som härigenom angetts
vara god advokatsed. Disciplinnämnden låter härvid vid detta uttalande
bero.
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En ledamot var av skiljaktig mening och anförde.
Advokatuppdrag för fåmansbolag leder ofta till att en lojalitetsplikt upp-
kommer för advokaten även mot bolagets ägare. Sådana uppdrag kan också
leda till att advokaten får upplysning om ägare av sådan art, att advokaten
måste avböja att senare ta uppdrag mot honom. Det har emellertid inte
framkommit att A:s uppdrag att förhandla med SIAB och säljaren av fastig
heten medfört någon lojalitetsplikt mot R-bolaget. Eftersom uppdraget inte
heller varit av sådan art att A typiskt sett fått sådana upplysningar om
R-bolagets förhållanden, som gjort att han borde ha avstått från att biträda
B-bolaget mot R-bolaget, medför ärendet inte någon nämndens åtgärd.

23. Fråga om jäv.
1986 registrerades X AB och X & Co KB. B hade alla aktier i aktiebolaget. I
kommanditbolaget var han prokurist och aktiebolaget komplementär.

B drev även en enskild firma med namnet B Projektutveckling.
Advokaten A biträdde tidvis de båda bolagen i juridiska frågor från 1990,

först som biträdande jurist vid G Advokatbyrå i Malmö och från 1991 som
advokat på samma byrå.

Under 1993 företrädde A kommanditbolaget i en tvist med L-Fastigheter
HB vid Stockholms tingsrätt. Detta uppdrag frånträdde han under hösten
samma år och det övertogs den 15 oktober 1993 av en jurist från Lund.

De båda bolagen försattes den 30 maj 1994 i konkurs vid Malmö tingsrätt.
A företrädde dem vid konkursförhandlingen. Till förvaltare förordnades
advokat C vid Advokatfirman Z i Malmö.

Under våren 1994 hade kommanditbolaget förmedlat ett avtal, varigenom
L-Fastigheter och Länsförsäkringar i Skåne – i fortsättningen i gemensamma
sammanhang benämnda säljarna – kunde till norska medborgarna O och P –
i fortsättningen (med bortseende från de växlande juridiska former, i vilka de
därefter valt att agera) benämnda köparna – försälja andelarna i F-bolaget
HB för 38 MSEK, om vissa villkor var uppfyllda senast den 1 september 1994.
Den 29 juni 1994 överenskoms mellan å ena sidan L-Fastigheter och Länsför-
säkringar samt å andra sidan kommanditbolagets konkursbo att L-Fastig-
heter, om villkoren uppfylldes inom angiven tid, skulle ersätta kommandit-
bolaget med 3 MSEK.

Dessförinnan hade köparna i en handling av den 22 juni 1994 bekräftat att,
sedan köpet genomförts, en provision om1 MSEK skulle utgå till X eller av X
anvisat bolag och att av denna provision 300.000 kr skulle erläggas 14 dagar
efter överlåtelsedagen samt 700.000 kr när köpeskillingen erlagts.

Därefter uppstod tvist såväl mellan B och köparna som mellan komman-
ditbolagets konkursbo och säljarna.

I tvisten mellan B och köparna biträdde A dem.
I tvisten mellan kommanditbolagets konkursbo och säljarna fann Malmö

tingsrätt C vara jävig, eftersom L-Fastigheter i målet vid Stockholms tingsrätt
biträtts av advokat Q på Advokatfirman Z i Stockholm. Tingsrätten utsåg
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därför den 17 mars 1995 advokat S från en annan advokatfirma i Malmö till
särskild förvaltare för kommanditbolagets konkursbo i tvisten gentemot
säljarna.

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 12 maj 1995,
har B framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande.

Det hade varit A som föreslagit att C skulle vara förvaltare i de båda
X-bolagens konkurser. Det hade han gjort trots att han vetat att L-Fastigheter
såsom svarande i mål mot kommanditbolaget vid Stockholms tingsrätt bi-
trätts av advokat från C:s advokatfirma och denne därför varit jävig. Detta
måste A ha insett, eftersom det var han som upprättade stämningsansök-
ningen och han hade också deltagit i en muntlig förhandling i det målet ”mot
ombud från Z”. ”Z:s jävighet har ställt till stor skada för konkursboet och
därigenom mig, då Z gynnat L-Fastigheter på konkursboets bekostnad”.

Likaså har A på grund av sitt tidigare biträde åt B varit av jäv förhindrad
att biträda köparna i tvisten mellan dem och B. Genom sina tidigare uppdrag
åt B och hans företag hade A haft all kännedom om både företagets och B:s
ekonomi. Det hade varit B Projektutveckling som varit berättigat till den
provision om 1 MSEK, som köparna utfäst i den av A upprättade handlingen
av den 22 juni 1994. När B krävde köparna på det belopp om 700.000 SEK,
som skolat erläggas den 1 september 1994, rådde A dem att inte betala utan
låta det gå till process i Norge, eftersom han utgick från att B inte skulle ha
råd med det. Nu pågår dock en process i Norge.

Trots upprepade påpekanden från B hade A först den 15 december 1994
medgivit att han varit av jäv förhindrad att företräda köparna mot B samt
avträtt från detta uppdrag.

A har i ett yttrande av den 11 augusti 1995 tillbakavisat B:s anmärkningar
samt anfört i huvudsak följande.

Det är riktigt att A för B nämnt C som en av flera verksamma konkursför-
valtare i Malmö. A hade på inrådan av B hos tingsrätten föreslagit C som
konkursförvaltare. A hade då inte känt till om processen mot L-Fastigheter
fortfarande var aktuell.

A har inte medverkat i något avtal, i vilket B personligen varit part. Det är
riktigt att A fram till den 15 december 1994 biträtt köparna i tvister med B. A
bestrider dock att han skulle ha tillrått dem ”att inte betala utan låta det gå till
process i Norge”.

A hade inte ansett sig vara av jäv förhindrad att biträda köparna mot B.
Den 15 december 1994 hade han emellertid uppmärksammats på att en
biträdande jurist, som funnits på G Advokatbyrå under 1991 men lämnat den
1992, under sommaren 1991 biträtt B i samband med bodelning under äkten-
skapsskillnad. A hade själv med hänsyn till den tid som därefter förflutit inte
bedömt detta som jävsgrundande men för undvikande av misstanke om jäv
hade han då frånträtt uppdraget från köparna.

Från B har den 10 oktober 1995 inkommit en påminnelseskrift.
A har inkommit med kompletterande yttrande av den 26 januari 1996

jämte bilaga i vilket han bla gjort vissa korrigeringar.
B har den 2 februari 1996 inkommit med ytterligare skrift i ärendet.
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Nämnden gör följande bedömning.
Med hänsyn till det inflytande som B haft i kommanditbolaget har det bi-
träde A tidigare lämnat detta bolag utgjort hinder för honom att biträda
motpart till B i det nya ärendet. Genom att ändå åtaga sig sistnämnda upp-
drag har A åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.
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10. Gemensam handläggning av uppdrag för flera klienter
I samband med ryggradsröntgen (lumbal myelografi) användes i Sverige och
i flera länder under 1950- och 1960-talen och första hälften av 1970-talet i stor
omfattning ett kontrastmedel som i Sverige kallades Kontrast-U och saluför-
des av H-bolaget. Sedan det inträffat fall av komplikationer i samband med
användande av Kontrast-U uppgav ett antal patienter att de blivit skadade
vid ryggradsröntgen. Patienterna gjorde gällande att skadorna orsakats av
Kontrast-U och riktade skadeståndsanspråk mot H-bolaget och mot sjuk-
vårdshuvudmän.

Under åren 1975–1980 åtog sig advokat A:s advokatbyrå uppdrag för
sammanlagt 182 klienter med anspråk på ersättning till följd av behandling
med Kontrast-U. Under A:s ledning hade advokat B huvudansvaret för
handläggningen av ärendena. En annan grupp klienter företräddes av advo-
kat C.

Skadeståndstalan vid domstol väcktes för tre grupper av s k pilotfall. Ett
pilotmål fördes till Högsta domstolen, som avgjorde målet genom dom den
21 juli 1982. Högsta domstolen fann att det inte hade visats att Kontrast-U
varit den faktor som vållat kärandenas skador och ogillade därför skade-
ståndstalan.

Domstolarna ålade kärandena att ersätta H-bolagets rättegångskostnader.
Efter domstolarnas avgöranden kom frågan om den allmänna rättshjäl-

pens vidare bestånd att diskuteras under hösten 1982. H-bolaget hade begärt
att rättshjälpen skulle bringas att upphöra. Det överenskoms att en ytter-
ligare hovrättsprocess skulle få föras med allmän rättshjälp.

I december 1982 sökte H-bolagets ombud kontakt med B och förklarade att
H-bolaget var villigt att till advokaternas klienter av humanitära skäl ställa 1
milj kr till förfogande att utan H-bolagets medverkan och ansvar fördelas
klienterna emellan efter bedömning av deras juridiska ombud och efter
samråd med medicinsk expertis som ombuden skulle anlita. Vidare för-
klarade H-bolaget att bolaget skulle avstå från att av klienterna personligen
kräva ersättning för rättegångskostnader. Av det totala beloppet skulle
750.000 kr tillfalla A:s och B:s klienter och 250.000 kr C:s klienter. H-bolaget
önskade emellertid besked redan före julhelgen samma år huruvida detta ex
gratiabelopp kunde godtas eller inte.

Den 23 december 1982 skrev B till sina klienter och meddelade bla följan-
de.



184 FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

”Angående förlikning
För Din kännedom får jag härmed glädjande nog meddela att H-bolaget

slutligen för delning mellan skadelidandena tillställt oss ett belopp om 1
miljon kronor.

Vi kommer nu att konstituera en skadekommission, –.–.–.– Vi kommer då
att genomgå samtliga fall till utrönande om det föreligger ett nödvändigt
orsakssamband mellan utförda myelografiundersökningar och uppkomna
skador eller inte.”

Den sk skadekommissionen kom att bestå av en docent och ordföranden i
en av bla A:s och B:s klienter bildad intresseförening jämte en professor som
ordförande.

I brev till klienterna den 22 februari 1983 presenterade B formerna för
fördelningen av förlikningsbeloppet enligt följande.

”(Docenten) har nu i förberedande syfte genomgått Ditt fall och övriga fall
tillhörande patientkategorin Kontrast-U. Nu kommer (docenten) att föredra
de olika fallen för (professorn) och (ordföranden i intresseföreningen) för
bedömande av i vilka fall det föreligger juridiskt tillräckligt orsakssamband.
(Professorn) kommer därvid att fungera som ordförande.

Med detta brev vill jag ha Ditt medgivande till ovan angivna förfarings-
sätt. Enklast är att Du returnerar det här brevet till mig med Ditt medgivande
på den förstreckade linjen.

Om du inte godtager ovan angivet förfaringssätt saknar jag möjligheter att
biträda Dig i den här angelägenheten. Du måste då vända Dig till annan
advokat.

Jag ber Dig för att påskynda den fortsatta handläggningen återsända bre-
vet med Ditt medgivande med vändande post.”

Brevet avslutades med plats för påskrift under följande mening: ”Jag ger
mitt medgivande till ovanstående. ”

Under våren 1983 slutförde skadekommissionen sitt arbete och fann där-
vid att 31 av A:s och B:s klienter skulle tilldelas ersättning. Underrättelse till
klienterna om utgången av kommissionens överväganden skedde i ett kort-
fattat brev undertecknat av B och ordföranden i intresseföreningen till vilket
fogades dels en av docenten upprättad allmän redogörelse för skadekom-
missionens arbete, dels en av docenten undertecknad bedömning av brev-
mottagarens fall. Den individuella bedömningen innehöll antingen ett kon-
staterande av att docenten och skadekommissionen inte funnit att nödvän-
digt orsakssamband förelåg eller att bedömningen utmynnat i att det förelåg
samband mellan Kontrast-U-myelografin och patientens symptom samt att
”skadesatsen” i det enskilda fallet bedömts till visst procenttal.

X riktade i anmälan till advokatsamfundet anmärkning mot A och B i
första hand för att klienterna inte fått tillräcklig information om ärendets
handläggning. X anmärkte vidare på att flera av klienterna aldrig fått tillfälle
att personligen träffa A och B samt att de klienter som inte erhållit någon
ersättning endast tillsändes ”ett stencilerat papper, lika för alla”.

Till advokatsamfundet ingavs också av 23 personer undertecknade lika-
lydande brev med bla följande innehåll.
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”Undertecknad stöder helt X i hans inlägg till Advokatsamfundet, att
utredningen gentemot H-bolaget är mycket oklar.

Jag har icke personligen blivit tillfrågad utav (advokatbyrån) innan de
avslutat sin utredning, och låtit dela ut ersättning endast till en del ’anonyma
personer’ ”.

B, som uppgett sig företräda jämväl A, anförde i huvudsak följande.
Sedan Högsta domstolen i juli 1982 ogillat skadeståndsanspråken mot

H-bolaget hade under hösten samma år konstaterats att möjligheterna till
framgång var synnerligen reducerade. Vid samma tid hade också klarlagts
att endast ytterligare en rättegång med rättshjälp skulle tillåtas. Om klienter-
nas talan skulle lämnas utan bifall även vid den rättegången hade detta
inneburit att samtliga klienter en gång för alla förlorat sin rätt till ersättning.
Det hade därför varit med stor glädje som B mottagit H-bolagets erbjudande
om ett generöst tilltaget ex gratia-belopp och om att avstå från att utkräva
utdömda rättegångskostnadsersättningar. H-bolagets ombud hade lämnat
erbjudandet i december 1982 och begärt besked om motsidans inställning
redan före julhelgen. Orsaken härtill hade varit att den ytterligare rättegång-
en var utsatt till mitten av januari 1983 och att H-bolaget inte önskade
åsamkas ytterligare kostnader med arbete inför detta mål. A och B hade
därför gjort den bedömningen att om de skulle i detalj ha redogjort för
klienterna för den erbjudna lösningen så hade de riskerat att på grund av den
därmed förenade tidsutdräkten ha förlorat allt. – Advokatbyråns jurister, och
då särskilt B, hade vid kontakt med klienterna under årens lopp redogjort för
pilotmålens gång och för hur viktiga dessa var. Information till klienterna
angående handläggningen hade vidare givits såväl vid årsmöten med in-
tresseföreningen på olika platser i Sverige som genom brev, sammanträffan-
den och telefonsamtal med klienterna. Breven av den 23 december 1982 och
den 22 februari 1983 hade tillställts samtliga klienter. Vidare hade B i brev till
samtliga klienter den 11 mars 1983 påmint om kommande årsmöte med
intresseföreningen och även närvarit vid detta möte. Orsaken till att advoka-
terna inte personligen sammanträffat med samtliga klienter hade varit att
alla klienter inte varit i sådan fysisk kondition eller haft sådana ekonomiska
möjligheter att de kunnat besöka advokatbyrån. Enligt domstolsverkets upp-
fattning gällde som en absolut regel att klienten i mål med allmän rättshjälp
skall besöka advokaten på dennes kontor. – Bedömningarna i skadekommis-
sionen hade gjorts av de bästa tänkbara medicinska experter som stått att
uppbringa inom landet. Inom kommissionen hade docenten genomgått allt
aktmaterial och i ett fåtal fall infordrat ytterligare journalhandlingar. Där-
efter hade docenten föredragit fallen för professorn varefter sambandsbe-
dömningar gjorts och invaliditetsgrad bestämts i procent och i kronor. Advo-
katerna hade inte alls deltagit i dessa bedömningar.

B redovisade i disciplinärendet med vilka belopp ersättning utgått till var
och en av 31 icke namngivna klienter.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 20 november 1985:
”Förevarande ärende, liksom ett av disciplinnämnden tidigare meddelat
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beslut, som refererats i samfundets tidskrift nr 4/1985 sid 280, gäller frågan
om vilka krav ett iakttagande av god advokatsed ställer vid handläggningen
av uppdrag för flera klienter med likartade anspråk mot gemensam mot-
part.”
– – –
Vad disciplinnämnden konstaterat i det ärendet ”gör sig gällande även i
förevarande ärende, i vissa hänseenden med än större kraft, eftersom B och A
här åtagit sig att biträda ett mycket stort antal klienter med likartade in-
tressen men med högst varierande underlag för sina anspråk.

I fråga om informationen till klienterna konstaterar nämnden följande.
A och B synes ha mottagit de första uppdragen redan år 1975. Under tiden

därefter, fram till hösten 1982, har förlikningsförhandlingar förekommit och
talan förts vid domstol för tre grupper av pilotfall. Av advokaternas yttran-
den synes framgå att någon till samtliga klienter riktad information om det
totala antalet klienter, avkunnade domars innehåll och innebörd mm inte
förekommit. Nämnden anser att informationen i detta skede varit otillräck-
lig.

Advokaterna har gjort gällande att tiden inte medgav inhämtande av
klienternas godkännande av det erbjudna ex gratia-beloppet. Viss informa-
tion tillställdes klienterna i brev den 23 december 1982, dvs först sedan
förlikning träffats. Tidspressen hade dock inte bort hindra att klienterna
åtminstone informerats om det erbjudna beloppets storlek och efter vilka
principer ombuden avsåg att det skulle fördelas.

I brev den 22 februari 1983 begärdes klienternas medgivande till att för-
dela beloppet i föreslagen ordning. Information rörande grunderna för för-
likningsbeloppets fördelning lämnades inte. I brevet angavs att medgivan-
det önskades med vändande post och också att för det fall medgivande ej
lämnades advokaterna inte längre ansåg sig kunna företräda klienten. Brevet
borde ha givits en mindre kategorisk avfattning och klienterna lämnats läng-
re rådrum.

Sedan skadekommissionens arbete avslutats erhöll klienterna en cirku-
lärskrivelse med en allmän redovisning för kommissionens arbete. För de
klienter som tilldelats ersättning gjordes ett individuellt utformat tillägg
genom angivande av deras ”skadesats” i procent. Slutredovisningen inne-
fattade inte någon redovisning av hur det totala beloppet fördelats.

Vad sålunda upptagits utgör avsevärda brister i advokaternas plikt till
lojalitet mot klienterna och i deras skyldighet att hålla klienterna informera-
de om vad som förekommer vid uppdragets utförande. Härigenom har A
och B allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Med hänsyn till att väg-
ledning ännu vid denna tidpunkt saknades i advokatsamfundets tidigare
disciplinära praxis om vad god advokatsed kräver i de speciella situationer
som föreligger vid gemensam handläggning av uppdrag för flera klienter,
finner nämnden emellertid att vad som förekommit i disciplinärendet inte
förskyller strängare påföljd än erinran.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A och B erinran.
Tre ledamöter av disciplinnämnden var skiljaktiga och anförde:
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”De svårigheter som mötte A och B när motparten ställde dem inför
förlikningserbjudandet är vanliga och typiska för uppdrag i vilka en advokat
företräder flera klienter med delvis sammanfallande intressen mot gemen-
sam motpart. Situationen måste därför ha kunnat förutses redan när upp-
dragen mottogs, och förlikningserbjudandet torde med all sannolikhet redan
då ha varit eftersträvat. Varken när uppdragen mottogs eller när förliknings-
erbjudandet framfördes tillsåg emellertid A eller B att varje enskild klient fick
tillfälle att ta ställning till på vilka villkor han eller hon ville biträda en
förlikning och – om en sådan kom till stånd – hur klientens andel i för-
likningssumman skulle fastställas. De arrangemang beträffande fördelning-
en av förlikningssumman som vidtagits har uppenbarligen inte uppfyllt ens
de mest elementära rättssäkerhetskrav för den enskilde klienten; rättssäker-
hetskrav som utan svårighet bort kunna bättre tillgodoses. Särskilt stötande
är B:s brev av den 22 februari 1983, vari han opåkallat hotar med att avsäga
sig uppdraget om inte klienterna genast accepterar det föreslagna fördel-
ningsarrangemanget.

Att de frågor som nu är föremål för nämndens prövning inte tidigare
redovisats i praxis från disciplinärenden kan enligt vår mening förklaras av
att uppkommande lojalitetskonflikter normalt förutses av berörda advokater
och att dessa tillser att uppdragen genomförs på ett sådant sätt att advoka-
tens lojalitet mot den enskilde klienten inte behöver offras.

Vi finner därför att A:s och B:s bristande lojalitet mot de enskilda klienter-
na innebär ett så allvarligt åsidosättande av deras plikter som advokater att
påföljden skall bestämmas till varning. Överröstade härutinnan är vi i övrigt
ense med majoriteten.”

11. Ingivande av handling i disciplinärende till myndighet
X anlitade advokat A i ett ärende angående skadeståndsanspråk på grund av
påstådd medicinsk felbehandling. Den 18 oktober 1976 beviljades X allmän
rättshjälp i ärendet med A som biträde.

X riktade hos advokatsamfundet vissa anmärkningar mot A avseende
dennes sätt att handlägga ärendet.

I sitt yttrande till samfundet anförde A kraftig kritik mot X för dennes
agerande i ärendet. Han upplyste att han tillställt rättshjälpsnämnden kopia
av yttrandet.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 20 november 1985 bl a:
”Nämnden finner vidare att A brustit i lojalitet mot X genom att tillställa

rättshjälpsnämnden kopia av inlagan i disciplinärendet.”
Härigenom, och genom viss annan försummelse, fann nämnden att A

åsidosatt sina plikter som advokat.
På grund härav tilldelade nämnden A erinran.
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12. Underlåtenhet återlämna klients handlingar
Advokat A erhöll i uppdrag av X att göra gällande krav mot Y avseende
ersättning för deponerad egendom och omhändertagna medel. X önskade
också biträde med väckande av enskilt åtal mot Y. A avslutade sedermera
uppdraget utan att tvisten kunnat biläggas.

X har i anmälan riktat anmärkningar mot A och därvid bla gjort gällande
att denne egenmäktigt innehållit X tillhöriga handlingar i avvaktan på att
denne skulle betala sluträkningen.

A tillbakavisade anmärkningarna och anförde därvid bla att han enligt
stadgad praxis hade haft rätt att innehålla X:s handlingar i avvaktan på att
denne skulle betala det fordrade arvodet samt att han, efter kontakt med
samfundets kansli, återställt handlingarna till X.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 11 september 1985:
”Advokatsamfundets styrelse har i uttalande som publicerats i samfun-

dets tidskrift 1978 s. 382 angivit att med hänsyn till att rättsläget beträffande
frågan om advokats retentionsrätt i klienten tillhöriga handlingar är oklart,
skall advokat till klienten utlämna sådana handlingar sedan uppdraget slut-
förts eller eljest upphört utan att låta detta bli beroende av att klienten
erlägger betalning för debiterat arvode. Denna mening har sedan kommit att
kodifieras genom den utformning 36§ Vägledande regler om god advokat-
sed fått genom beslut av samfundets styrelse den 9 november 1984.

Nämnden finner att A genom att, såsom han medgivit, innehålla X:s hand-
lingar i avvaktan på betalning av det debiterade arvodet åsidosatt sina plik-
ter som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

13. Fråga om felaktigt förfarande av offentlig försvarare
X häktades i oktober 1984 såsom på sannolika skäl misstänkt för bla grovt
narkotikabrott. Advokat A biträdde X som privat försvarare, sedan en tidiga-
re förordnad offentlig försvarare entledigats genom beslut av tingsrätten den
2 november 1984. Den 6 november 1984, två dagar före huvudförhandling i
målet, avlade A besök hos X i häktet utan att inhämta förundersöknings-
ledarens tillstånd.

Distriktsåklagaren N riktade i anmälan hos advokatsamfundet anmärk-
ning mot A för att denne utan tillstånd i häktet sammanträffat med X i
enrum.

N anförde bla följande.
X hade sedan den 8 oktober 1984 varit anhållen och häktad såsom miss-

tänkt för grovt narkotikabrott. A hade i skrift som inkom till tingsrätten den
30 oktober samma år anmält sig som ombud för X. N hade genom brevcensur
hos X erfarit att hennes anhöriga engagerat A såsom privat försvarare för
henne och utbetalat 10.000 kr till honom. N hade då beslutat att icke tillåta A
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att sammanträffa i enrum med X. Vid kontroll hade N uppmärksammat att A
den 6 november 1984 sammanträffat med X i enrum.

A anförde bla följande.
Sedan X gripits av polis hade hon vid ett första förhör den 3 oktober 1984

uppgett att hon önskade att A skulle förordnas som offentlig försvarare för
henne. Detta hade X också meddelat A. Tingsrätten hade emellertid för-
ordnat annan advokat som offentlig försvarare. X hade därför begärt att A
skulle hemställa om den offentlige försvararens entledigande och att A skul-
le biträda henne som privat försvarare. Detta hade A per telefon meddelat
såväl förhörsledare som åklagare. X hade erkänt allt vad som lagts henne till
last. Hon hade försatts på fri fot av tingsrätten vid häktningsförhandling den
9 oktober. Dagen därpå hade hon besökt A på dennes kontor och hade då
tillsammans gått igenom målet. Den 10 oktober hade hovrätten förklarat X
häktad och hon hade gripits på nytt. A hade informerat åklagaren om X:s
besök på kontoret. Den 2 november hade A erhållit kallelse till huvudför-
handling som skulle påbörjas den 8:e i samma månad. Den 6 november hade
A besökt den tidigare offentlige försvararen och fått del av handlingarna i
målet. Han hade därefter samma dag besökt X i häktet. A hade för häktesper-
sonalen uppgett att han företrädde X såsom privat försvarare och frågat om
det fanns någon invändning mot att han sammanträffade med henne. Efter
en stunds väntan hade han fått klartecken att besöka X. A hade vid flera
tillfällen samtalat med såväl förhörsledare som åklagare och inte vid något
tillfälle blivit upplyst om att han inte skulle äga rätt att sammanträffa med X i
enrum.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 18 december 1985:
”Försvarare får inte förvägras att sammanträffa med den som är anhållen

eller häktad. Försvarare har även rätt att meddela sig i enrum med den
anhållne eller häktade; annan än offentlig försvarare dock endast om åklaga-
ren, undersökningsledaren eller rätten medgiver det.

A:s åtgärd att såsom privat försvarare sammanträffa med en häktad klient
i enrum utan att försäkra sig om vederbörligt tillstånd förtjänar kritik. A har
emellertid oemotsagd uppgivit att åklagaren känt till hans engagemang i
saken, att han inte underrättats om förbudet mot enrumssamtal samt att
personalen på häktet medgivit sådant samtal. A kan därför anses ha haft
anledning utgå ifrån att någon invändning mot hans enrumssamtal med
klienten icke skulle föreligga. Nämnden låter därför vid det gjorda uttalan-
det bero.”

En av disciplinnämndens ledamöter var av skiljaktig mening och anförde:
”Anmärkningen mot A gäller att han i enrum träffat klienten utan att

’inhämta undersökningsledarens samtycke jämlikt 21 kap 9§ 1 st rättegångs-
balken’. Det är ostridigt att A inte inhämtat sådant samtycke. Den fråga
nämnden har att bedöma gäller därför, huruvida RB 21:9 skall tolkas som ett
mot icke-offentlig försvarare riktat förbud att i enrum sammanträffa med
häktad klient utan samtyckte av åklagare eller undersökningsledare.

RB 21:9 är skriven som en rätt för försvararen att träffa klienten. Eftersom
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emellertid försvararens hela verksamhet sker i klientens intresse, bör be-
stämmelsen i första hand anses som en rätt för den häktade, nämligen att få
emotta besöka av sin försvarare, respektive att i enrum sammanträffa med
försvararen, (Jfr Ekelöf: Rättegång V, femte upplagan, sid 105.)

Bestämmelsen måste under alla omständigheter tolkas mot bakgrund av
de regler som mera generellt gäller för häktads rätt att motta besök i enrum.
Se 1976 års lag om behandlingen av häktade m fl (behandlingslagen) och
samma års förordning i ämnet (tillämpningsförordningen).

Behandlingslagen stadgar (§11) rätt för den häktade att motta besök ”i den
utsträckning det lämpligen kan ske”. Andra stycket i paragrafen innehåller
den inskränkningen i besöksrätten, att en eller flera personer skall närvara
vid besök, om detta är betingat av säkerhets- eller utredningsskäl. Denna
inskränkning förutsätter en huvudregel, enligt vilken den häktade har rätt
att i enrum meddela sig med den besökande. Huvudregeln får anses klart
innefattad i behandlingslagens första paragraf, som innehåller att häktad
inte får underkastas mer omfattande inskränkningar i sin frihet än som
påkallas av ändamålet med häktningen etc.

Åklagare och undersökningsledare får föreskriva inskränkningar i besöks-
rätten (behandlingslagen §16). I den mån sådana inskränkningar inte före-
skrivits, är det ”föreståndaren för förvaringslokalen” som har att besluta i
dessa frågor (tillämpningskungörelsen §16).

Mot denna bakgrund måste bestämmelsen i RB 21:9 om rätt för försvarare
att besöka häktad och om rätt för offentlig försvarare att i enrum meddela sig
med häktad betraktas endast som undantag från häktesföreståndarens, åkla-
garens och undersökningsledarens eljest gällande befogenheter att inskrän-
ka den besöksrätt som den häktade i princip har enligt 1 och 11§§ behand-
lingslagen.

Däremot kan RB 21:9 inte rimligen tolkas som ett mot icke-offentlig för-
svarare riktat förbud att utan tillstånd av åklagare/ undersökningsledare
meddela sig i enrum med den häktade. Ett sådant förbud skulle på helt
omotiverat sätt inskränka den häktades rätt att i enrum sammanträffa med
just icke-offentlig försvarare; medan däremot sådan inskränkning inte skulle
gälla besök av allmänheten, tex av anhöriga och vänner till den häktade, eller
besök av sådan advokat, som icke anlitats av den häktade men som besöker
den häktade på uppdrag av t ex någon anhörig.

A har därför enligt min mening inte förfarit felaktigt genom att vid besöket
hos den häktade meddela sig med henne i enrum utan föregående samtycke
därtill av undersökningsledaren.

Ärendet bör därför enligt min mening inte föranleda någon nämndens
åtgärd.”
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3. Underlåtenhet av försvarare att efter domstols avgörande
efterhöra med klienten om denne önskade överklaga
domen, mm

Sedan X häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för narkotikabrott för-
ordnades advokat A såsom offentlig försvarare för honom. X åtalades seder-
mera för bla grovt narkotikabrott. Samtidigt åtalades tre medgärningsmän
till X.

Den 18 mars 1985 ägde vid olika tidpunkter huvudförhandling rum be-
träffande samtliga fyra åtalade. Huvudförhandlingen i målet mot X av-
slutades med att tingsrätten tillkännagav att dom i målet skulle meddelas
den 1 april 1985 samt förordnade att X alltjämt skulle vara häktad i målet. –
Även beträffande de tre medgärningsmännen skulle dom meddelas den 1
april 1985.

X dömdes den 1 april 1985 för grovt narkotikabrott och narkotikabrott till
fängelse två år och sex månader samt förpliktades att såsom förverkat värde
av överlåten narkotika utge 77.800 kronor. Tingsrätten förordnade att X
omedelbart skulle träda i häkte om han skulle friges från pågående straff-
verkställighet innan domen i ansvarsdelen vunnit laga kraft mot honom.

I anmälan till advokatsamfundet riktade X anmärkningar mot A och gjor-
de gällande att denne inte tillgodosett hans intressen.

Till utveckling av sin anmälan anförde X bla följande:
Han och A hade talat i telefon med varandra omkring en vecka innan

domen skulle meddelas. De hade därvid kommit överens om att A skulle
sända honom delar av förundersökningen samt ta kontakt med honom se-
dan domen meddelats för en eventuell nöjdförklaring. Senare hade han
skrivit ett brev till A där han preciserat de delar av förundersökningen han
önskade få sända till sig.

Han hade genom häktespersonalen fått kännedom om innehållet i domen
den I april 1985. Samma dag hade han bett personalen ringa A för genom-
gång av domen. De hade läst in ett meddelande på A:s automatiska tele-
fonsvarare och bett denne ta kontakt med honom. A hade dock inte tagit
kontakt med X. Senare hade en fängelseassistent gjort ytterligare tre försök
att per telefon genom meddelande till telefonsvararen få kontakt med A.
Dessutom hade X själv sänt ett brev till A, som emellertid inte hade låtit höra
av sig. Inte heller hade A skickat förundersökningen till honom.

A:s underlåtenhet att ta kontakt med honom hade fått till följd att han inte
fått veta vad de medåtalade dömts till. Han hade vidare missuppfattat nöjd-
förklaringstiden och nöjdförklarat sig redan efter fyra dagar. Om han fått tala
med A om bla de medåtalades domar hade han överklagat domen.

I yttrande över anmärkningarna tillbakavisade A vad X anfört och anförde
bla följande .

Vid det telefonsamtal som förekommit mellan honom och X innan domen
meddelades hade inte en eventuell nöjdförklaring diskuterats, utan de hade
kommit överens om att avvakta utgången i målet. – Han hade haft semester
under tiden den 3 april tom den 8 april 1985 och hade därför först den 9 april
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1985 tagit kontakt med häktet. Där hade man meddelat att X redan nöjdför-
klarat sig. Eftersom X hade känt till att dom mot de medåtalade skulle
meddelas samma dag som domen mot honom och att han hade tre veckor på
sig att överklaga, skulle X ha efterlyst besked om dessa domar innan han
nöjdförklarat sig.

Han hade inte vidtagit några åtgärder i anledning av de brev och tele-
fonsamtal han erhållit från X, dels då denne redan vid huvudförhandlingens
slut erhållit de handlingar som efterfrågades, dels då han ansåg sig ha full-
gjort sitt uppdrag. Vidare hade arbetsanhopning bidragit till att han inte
hade tagit kontakt med X.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 18 juni 1986:
”A och X hade kommit överens om vidare samråd efter tingsrättens dom.

Till iakttagande av god advokatsed hade det ålegat A att sedan domen
meddelats utandröjsmål ta kontakt med X och höra efter om denne önskade
överklaga domen. Vid dessa överväganden torde även domarna mot de
medåtalade ha varit av intresse.

A har vidgått att han underlåtit att besvara brev och telefonsamtal från X.
De skäl A anfört för sin underlåtenhet kan inte anses utgöra giltig ursäkt.

Genom att således underlåta att ta kontakt med X samt att besvara brev och
telefonsamtal från denne har A åsidosatt sina plikter som advokat.”

På grund härav tilldelade nämnden A erinran.

4. Förlikning utan klientens samtycke
Ett aktiebolag i konkurs väckte 1979 genom konkursförvaltaren talan mot fru
X med yrkande att hon skulle förpliktas betala 56273 kr jämte ränta och
kostnader. X beviljades allmän rättshjälp i saken, och till biträde enligt rätts-
hjälpslagen förordnades advokat A.

I september 1981 träffade konkursförvaltaren och A förlikning i målet
innebärande att konkursbolaget återkallade sin talan och att vardera parten
skulle svara för sina kostnader. Sedan målet avskrivits översände A till X en
faktura om 750 kronor, avseende rättshjälpsavgiften i ärendet.

I anmälan till advokatsamfundet riktade X anmärkning mot A för att A
utan X:s samtycke träffat förlikning med konkursbolaget .

A tillbakavisade anmärkningen och anförde bla följande.
Hon hade aldrig haft personlig kontakt med X. All kommunikation hade

skett genom X:s make Y. Den 2 september 1981 hade hon tillskrivit X och
meddelat att konkursförvaltaren kunde komma att återkalla målet. Med
anledning av att motparten var ett konkursbolag hade hon och konkursför-
valtaren sedermera enats om en förlikning som innebar att vardera parten
skulle stå sina kostnader.

Varken X eller Y hade förbjudit henne att ingå förlikning. Y hade emellertid
överlämnat åt A att ytterst avgöra dessa frågor.
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Styrelsen fann i beslut den 4 oktober 1985 vad i ärendet förekommit inte
vara av beskaffenhet att föranleda någon styrelsens åtgärd.

Justitiekanslern påkallade i beslut den 11 december 1985 att advokatsam-
fundets disciplinnämnd skulle vidta disciplinär åtgärd mot A för att hon
träffat förlikning utan X:s samtycke och därigenom åsidosatt de plikter som
åvilade henne som advokat.

Justitiekanslern ingav och åberopade skrift från X och Y, i vilken de för-
klarat att de uttryckligen förbjudit A att ingå förlikning med motparten.
Justitiekanslern gav vidare in utskrift av minnesanteckningar förda av Z vid
telefonsamtal mellan A och denne den 8 september 1981.

A lämnade följande ytterligare uppgifter i saken.
Redan då ärendet mot X hade inletts som en ansökan om betalningsföre-

läggande, hade X omtalat att kravet var oriktigt. Emellertid hade hon inte
omedelbart kunnat styrka betalning. Efter viss utredning hade konkursför-
valtaren dock förklarat, att han önskade återkalla hela kravet mot X. Efter-
som detta hade gått i linje med X:s önskemal och då X inte hade uttryckt
någon önskan att driva en process endast för processens skull, hade A under-
tecknat det förslag till förlikningsavtal som konkursförvaltaren översänt till
henne. Förlikningen hade bl a inneburit att konkursboet återkallade sin talan
och att vardera parten skulle stå sina kostnader. – A hade aldrig förbjudits att
ingå förlikning. Hon hade tvärtom haft fullmakt att ingå förlikning. På advo-
katbyråns förtryckta fullmaktsblanketter anges nämligen ”att antaga eller
förkasta förlikning eller ackord”. X hade inte strukit över denna passus.

Disciplinnämnden yttrade i beslut den 16 april 1986:
”Att A enligt fullmakt haft behörighet att ingå förlikning innebär inte att

hon därmed haft befogenhet att ingå förlikning utan klientens samtycke.
A har ostridigt träffat förlikning med konkursboet utan X:s samtycke.

Varken det A anfört om att Y överlämnat åt henne att ytterst avgöra frågan
om förlikning eller vad hon i övrigt anfört kan anses utgöra giltig anledning
att utan X:s samtycke godkänna förlikningen.

Genom att ingå förlikningen utan X:s samtycke har A åsidosatt sina plikter
som advokat. ”

På grund härav tilldelade nämnden A erinran.

6. Skyldighet att medverka till att klarlägga om klienten
beviljas rättsskydd

Hösten 1982 tog fru X kontakt med advokat A för att få hjälp med att ansöka
om skiftesman vid bodelningen mellan henne och hennes f d make. A kom
att företräda X även i själva bodelningsärendet. Sedan han avslutat detta,
debiterade han henne 11.200 kronor i februari 1985.
I anmälan riktade X anmärkningar mot A och gjorde gällande att A eftersatt
hennes intressen genom att dels felaktigt påstå att bodelningsärendet skulle
omfattas av hennes rättsskyddsförsäkring, dels inte följa upp frågan huruvi-
da hon erhållit rättsskydd eller inte. X anförde därom bla följande.
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När hon sökte upp A hade hon känt till att hon inte kunde erhålla allmän
rättshjälp i bodelningsärendet. Eftersom hon därför inte hade ekonomiska
förutsättningar att anlita A i bodelningsärendet, hade hennes avsikt endast
varit att be honom om hjälp med att ansöka om skiftesman. A hade emeller-
tid upplyst henne om att rättsskyddet i hennes hemförsäkring skulle omfatta
hans arvode i bodelningsärendet. Hon hade gett A en skadeanmälan under-
tecknad in blanco och hade därmed varit övertygad om att A skulle ordna allt
utan att det skulle kosta henne mer än självrisken. Detta hade också varit
förutsättningen för att hon skulle kunna anlita honom i bodelningsärendet. –
Hon hade aldrig fått veta att försäkringen inte gällde för bodelningsärendet.
Om hon hade fått veta det, så skulle hon omgående ha meddelat A att hon
inte längre önskade eller hade ekonomiska möjligheter till hans hjälp.

I yttrande medgav A att han vid aktuell tidpunkt trodde att rättsskydds-
försäkringen gällde för bodelningsärendet. Han tillbakavisade dock anmärk-
ningarna, varvid han anförde bla följande.

Han hade inte lovat X att hennes hemförsäkring skulle gälla för bodel-
ningsärendet. Han hade endast åtagit sig att fylla i och till försäkringsbolaget
vidarebefordra en av henne undertecknad skadeanmälan. X hade aldrig sagt
att förutsättningen för att hon skulle anlita honom i bodelningsärendet var
att hon skulle kunna utnyttja rättsskyddet. Hade hon gjort det, skulle han
inte ha vidtagit några åtgärder innan han erhållit besked om att hon beviljats
rättsskydd.

Han hade fyllt i och lämnat in skadeanmälan till försäkringsbolaget. Hans
namn hade inte förekommit på handlingen, varför det hade varit naturligt att
han inte hade erhållit besked från försäkringsbolaget. Sedan han vidarebe-
fordrat X:s skadeanmälan till försäkringsbolaget, hade det ankommit på
henne att själv bevaka frågan om rättsskydd. Hon hade under två och ett
halvt år aldrig berört frågan om rättsskydd.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden .
Disciplinnämnden uttalade i beslut den 16 april 1986:
”Eftersom A mottagit den in blanco undertecknade skadeanmälan och,

enligt egen uppgift, vidarebefordrat denna till vederbörande försäkrings-
bolag, hade han bort snarast bringa klarhet i frågan huruvida rättsskydd
sedermera beviljades. Genom att underlåta detta har A brustit i den plikt till
omsorg om X:s intressen som ålegat honom som advokat.”

På grund härav tilldelade nämnden A erinran .
Vad som i övrigt förekom i ärendet föranledde inte någon nämndens

åtgärd.

4. Underlåtenhet att undanröja ovisshet i fråga om
omfattningen av erhållet uppdrag, mm

I slutet av juni 1975 erhöll advokat A i uppdrag att förrätta bouppteckning
efter X, som avlidit den 7 juni 1973. Bouppteckningen förrättades i maj 1976
och registrerades i oktober samma år. Arvskifte förrättades i januari 1985.
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Föreningen N var universell testamentstagare enligt ett av X och hans
hustru upprättat testamente.

Föreningen N riktade anmärkning mot A för att han dragit ut på ärendet,
för att föreningen inte fått del av ett i ärendet upprättat värderingsintyg
avseende i dödsboet ingående fast egendom, för att A även i övrigt för-
summat att informera föreningen om vad som förekommit vid utförandet av
uppdraget samt för att A underlåtit att besvara brev och att på begäran
kontakta föreningen.

Föreningen anförde i huvudsak följande.
I oktober 1975 hade A tillskrivit föreningen och meddelat att han erhållit i

uppdrag att förrätta bouppteckning efter X samt att han därvid uppdagat att
X och dennes framlidna maka i gemensamt testamente förordnat att efter
bådas död skulle, sedan vissa legat utgått, återstoden av kvarlåtenskapen
fördelas lika mellan Föreningen N och en annan ideell organisation. A hade
erbjudit sig att för föreningens räkning bevaka testamentet ifråga. Den 2 juli
1976 hade A översänt en kopia av bouppteckningen till föreningen. I ett
följebrev hade A redogjort för vissa anspråk från en dotter till en person som
uppgavs ha varit X:s hushållerska. Hushållerskans dotter, Y, ägde tillsam-
mans med sin make en hälftendel av den fastighet, vars andra hälft ingick i
dödsboet. I sitt brev hade A förklarat att Y var villig att lösa ut dödsbodel-
ägarna om en uppgörelse kunde träffas. Vid ett telefonsamtal mellan för-
eningen och A den 5 oktober 1976 hade överenskommits att fastigheten
skulle värderas och att A därefter skulle återkomma till föreningen.

Då föreningen hade uppfattat A som boupptecknings- och arvskiftesför-
rättare med uppgift att genomföra sitt uppdrag med iakttagande av döds-
bodelägarnas intressen hade ärendet blivit liggande hos föreningen utan
särskilt bevakning fram till maras 1983, då föreningens skattmästare till-
skrivit A. Då A inte besvarat detta brev hade den 25 maj 1983 översänts en
påminnelse med rekommenderat brev. A hade i detta brev uppmanats att
föreslå hur en slutlig reglering skulle genomföras. Den 8 juni 1983 hade A
svarat att han haft ärendet vilande, dels beroende på svårigheter att nå en
uppgörelse med Y, dels beroende på en omfattande arbetsbörda. A hade
även förklarat att han skulle göra ett nytt försök att få till stånd en uppgörelse
med Y.

Genom brev den 13 juni 1983 hade föreningen meddelat A att denne skulle
fortsätta förhandlingarna och att föreningen efter semesterperioden väntade
sig ett besked om utvecklingen. Enär A därefter inte hade låtit höra av sig
hade föreningen ansett sig tvungen att anlita advokat B för att påskynda
ärendet. Denne hade den 21 mars 1984 tillskrivit A med begäran om besked
rörande vilka åtgärder som vidtagits i ärendet efter den 8 juni 1983. Då A inte
besvarat B:s brev hade denne den 24 april 1984 sökt kontakt med A per
telefon. Slutligen hade A på B:s begäran tillställt denne ett värderingsintyg
avseende fastigheten och ett förslag till arvskifte.

Sammanfattningsvis anförde föreningen att det förhållandet att förening-
en litat på att A skulle genomföra bouppteckning och arvskifte med normal
aktsamhet om dödsbodelägarnas intressen hade medfört ett väsentligt dröjs-
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mål, men när föreningens skattmästare i början av 1983 påmint A om ärendet
hade denne bort aktivt söka slutföra detta. Genom den tidsutdräkt som
förevarit hade föreningen drabbats av ränteförluster, värdeminskning på
fastigheten, onödiga kostnader för fastigheten, onödigt högt bouppteck-
ningsarvode samt arvode till annan advokat.

I yttrande till samfundet tillbakavisade A den mot honom riktade kritiken
och anförde därvid bla följande.

Han hade i slutet av juni 1975 erhållit uppdrag att förrätta bouppteckning
efter X. För att få underlag för ett arvskiftesförslag hade han den 14 oktober
1976 givit en byggnadsingenjör i uppdrag att göra en värdering av den
fastighet vari dödsboet ägde del. Ingenjören hade ofta anlitats för fastighets-
värderingar. Trots påstötningar hade det dröjt till den 8 november 1977
innan ingenjören kunnat förmås utfärda ett värderingsintyg. Under tiden
hade emellertid Y, som ägde andra hälften av fastigheten, i mycket bestämda
ordalag förklarat att hon skulle vägra att betala några pengar för att få behålla
den avlidnes hälft av fastigheten. A hade då inte funnit anledning att lägga
ner ytterligare arbete på att övertala Y att godkänna ett rimligt arvskiftesför-
slag. – När arvskiftesfrågan år 1983 ånyo aktualiserats hade A tagit nya
kontakter med Y som nu hade haft en resonligare inställning. Efter skriftväx-
ling med föreningen och dess ombud hade A ombesörjt en ny värdering av
fastigheten. Efter olika förslag och diskussioner hade Y och hennes make den
2 januari 1985 godkänt ett av A den 28 december 1984 upprättat nytt arvskif-
tesförslag, vilket också hade godkänts av föreningen och den andra döds-
bodelägaren.

Då A inte lyckats ena dödsbodelägarna vid sitt arbete med dödsboet 1975–
1977, hade han inte haft möjlighet att genomföra något tvångsskifte, eftersom
han inte hade förordnats till boutredningsman. A:s arbete med dödsboet
1984–1985 hade inte skett på något anmärkningsvärt sätt.

I påminnelser anförde föreningen bla att det var förvånande att A inte
föreslagit föreningen att ansöka om förordnande av boutredningsman, för
att på så sätt möjliggöra ett tvångsskifte. – Hans underlåtenhet att 1977
meddela föreningen Y:s inställning hade varit helt oacceptabel. Detsamma
hade gällt A:s åtgärd att upphöra med handläggningen av arvskiftesfrågan
utan att underrätta föreningen.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 15 oktober 1986 förklarade disciplinnämnden följande.
”Viss oklarhet synes ha förelegat huruvida och i vilken omfattning A

erhållit föreningens uppdrag i saken. Emellertid åligger det advokat att
undanröja ovisshet i fråga om omfattningen av erhållet uppdrag. A har i
förevarande fall försummat detta. Han har därefter under avsevärd tid un-
derlåtit att vidta åtgärder i saken, vilket i hög grad bidragit till att ärendet
kunnat slutföras först efter mer än åtta år.

Av utredningen framgår vidare att A försummat att besvara brev samt att
hålla föreningen underrättad om vad som förekommit vid handläggningen
av ärendet.
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Genom det påtalade handlingssättet har A åsidosatt sina plikter som advo-
kat”:

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

5. Försummelser vid utförande av uppdrag – detta även efter
disciplinärt ingripande – samt eftersättande av kraven på
god kontorsorganisation mm. Tillika tillämpning av
påföljden varning med straffavgift.

Nedan angivna tre disciplinanmälningar mot advokaten A blev föremål för
samtidig bedömning.

1.
I anmälan den 16 december 1985 omtalade X att A åtagit sig att biträda
honom att driva in en fordran på grund av check men att A försummat att
fullgöra uppdraget. A hade dessutom underlåtit att besvara brev och att
återlämna X:s handlingar sedan uppdraget återkallats.

Om saken anförde X bla följande.
Uppdraget hade lämnats den 13 december 1983. Under 1984 och första

halvåret 1985 hade X vid ett flertal tillfällen ringt till A och frågat om vad som
hänt i ärendet. Det hade emellertid varit svårt att få tag på A, som själv endast
sällan ringt upp honom trots begäran härom. Den 30 maj 1985 hade X sam-
manträffat med A, som hade bett om ursäkt för att han glömt bort ärendet. A
hade dock förklarat att han nu skulle ta itu med ärendet och ge in stämnings-
ansökan. Den 30 september. 1985 hade X själv ringt till tingsrätten, som då
upplyst honom om att någon ansökan om stämning inte hade getts in. Den 1
november 1985 hade X skrivit till A och krävt att denne skulle ge ärendet
högsta prioritet. Han hade vidare begärt skriftlig bekräftelse på detta samt
redogörelse för ärendets handläggning senast den 9 november 1985. Sedan A
underlåtit att besvara brevet hade X i ett nytt brev till A den 5 december 1985
återkallat dennes uppdrag samt begärt att samtliga handlingar skulle åter-
sändas eftersom han hade för avsikt att anlita en annan advokat. – I mitten av
maj 1986 hade A alltjämt varken besvarat brevet eller återsänt handlingarna.

A anmodades den 19 december 1985 att senast den 13 januari 1986 till
samfundet inkomma med skriftlig yttrande över anmälan. Sedan han under-
låtit att efterkomma detta, förelades han den 15 januari 1986 att snarast
inkomma med yttrande. I brev den 4 mars 1986 erinrades han om att hans
underlåtenhet skulle komma att anmälas för samfundets styrelse om yttran-
de inte inkommit den 14 mars 1986. Något yttrande inkom inte inom angiven
tid.

Sedan nu aktuella ärenden av styrelsen hänskjutits till disciplinnämnden
uppgav A vid förhör inför disciplinnämnden den 18 juni 1986 och i samma
dag avgivet yttrande bla följande.

Ärendet hade kunnat handläggas med större skyndsamhet än som skett.
Han hade inte gett in ansökan om stämning. Inte heller hade han hållit X
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underrättad om ärendets gång, besvarat brev från X eller återlämnat dennes
handlingar inom skälig tid. X hade sedermera anlitat annat ombud som hade
löst tvisten, varför någon rättsförlust för X inte hade uppkommit.

2.
I anmälan den 28 december 1985 riktade Y anmärkningar mot A och gjorde
gällande att denne åtagit sig att biträda henne och hennes bror Z i ett ärende
rörande försäljning av hyresfastighet. Han hade emellertid dels slarvat bort
handlingarna i ärendet, dels underlåtit att beställa handlingar hos tings-
rätten, att utföra uppdraget med tillbörlig skyndsamhet och att besvara brev.
Y anförde bl a följande.

I slutet av december 1984 hade hennes bror tagit kontakt med A och bett
om hjälp i tvisten. Y och Z hade lämnat handlingar i ärendet på A:s kontor
där en kontorist hade tagit emot handlingarna. Y hade ringt A med jämna
mellanrum och bett honom ta itu med ärendet.

Hon och brodern hade sedermera bett A att genom tingsrätten skaffa fram
en kopia på en köpehandling för att de skulle få uppgift om köpeskillingen.
Efter en månad hade hon ringt A som hade uppgett att han ännu inte hade
fått svar från tingsrätten. Efter ytterligare någon tid hade hon själv ringt till
tingsrätten som upplyst henne om att A inte hade beställt någon handling. A
hade förklarat detta med att han bett sin kontorist att beställa handlingen. Y
hade då bett A att lägga i ordning hennes och broderns handlingar som de
önskade få tillbaka så att de kunde anlita en nya advokat. Vid avhämtande av
handlingarna hade de erhållit ett kuvert. Detta hade dock endast innehållit
en fullmakt i ett helt annat ärende som inte rörde dem Vid förnyad kontakt
med A hade denne förklarat att han inte kunde hitta handlingarna men att
han skulle leta efter dem. Efter en lång rad olika ursäkter hade A slutligen
förklarat att handlingarna måste ha förkommit. – Deras nya ombud hade
skrivit till A i november 1985 och bett att få handlingarna. A hade inte
besvarat brevet.

A förelades den 3 januari 1986 att inom fjorton dagar till samfundet in-
komma med yttrande. I yttrande, som inkom till samfundet den 27 februari
1986, anförde A bla följande.

Z hade besökt honom i mars 1983 och begärt biträde för genomgång av
vissa transaktioner gällande en hyresfastighet. Z skulle kontakta honom
sedan viss ytterligare utredning hade gjorts. – Han hade inte tagit emot de
handlingar som Y påstod att hon och Z lämnat upp på advokatbyrån. Han
hade dock lagt ner ett omfattande arbete på att efterforska om handlingarna
av någon anledning hade hamnat på annan plats på advokatbyrån. Eftersom
han inte personligen hade tagit emot handlingarna hade han inte kunnat
vidta flera åtgärder för deras återställande. Han hade vid ett flertal besök och
telefonsamtal klargjort för Y att de handlingar hon efterfrågade inte fanns på
advokatbyrån. Även om han aldrig hade sett handlingarna hade han inte haft
anledning att ifrågasätta Y:s uppgift att hon hade lämnat dem på advokat-
byrån.

Han hade åtagit sig att införskaffa köpehandling från tingsrätten. På grund



FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 199

av missförstånd hade detta inte skett, vilket hade medfört att Y återkallat
hans uppdrag.

Han hade underlåtit att besvara brevet från Y:s nya ombud. Han hade dock
tidigare både vid besök av och telefonsamtal med Y redogjort för förhållan-
dena varför ett svar på ombudets brev inte torde ha tillfört någon ytterligare
information.

A förelades den 4 mars 1986 att senast den 14 mars 1986 inkomma med
kompletterande yttrande. Sådant yttrande inkom ej inom förelagd tid.

3.
I anmälan den 4 februari 1986 riktade P anmärkningar mot A.

I beslut den 19 juni 1985 hade A tilldelats varning av disciplinnämnden bla
för att han handlagt uppdrag som boutredningsman i dödsboen efter makar-
na Q på ett mycket bristfällligt sätt.

P gjorde nu gällande att A i strid mot tidigare lämnade uppgifter till
disciplinnämnden underlåtit att hålla dödsboen skadeslösa för påförda skat-
tetillägg och förseningsavgifter om sammanlagt 14.680 kronor. Han hade
även underlåtit att besvara brev och att utbetala hennes andel i dödsboen.

Hon hade skrivit till A den 4 november 1985 med vissa frågor angående
hans förslag till arvskifte. I skrivelsen hade hon vidare begärt att han snarast
till henne skulle utbetala hennes andel i dödsboen. A hade inte besvarat
skrivelsen, varför hennes make den 4 december 1985 hade ringt till A som
lovat att senast den 11 december besvara skrivelsen. Han hade dock inte
hållit sitt löfte, utan hon hade skrivit ytterligare en skrivelse till honom den
14 januari 1986. Inte heller denna hade besvarats.

A förelades den 3 mars 1986 att inom fjorton dagar till samfundet in-
komma med yttrande över P:s anmälan. Sådant yttrande inkom ej inom
förelagd tid.

Vid förhör inför disciplinnämnden den 18 juni 1986 och i samma dag
ingivet yttrande uppgav A i huvudsak följande.

Han hade aldrig påfört dödsboen kostnad avseende skattetillägg och för-
seningsavgifter då han ännu inte hade erhållit någon räkning och därför inte
betalat ut något . Det var P: s make som hade uppgett att skattetillägg och
förseningsavgifter skulle komma att följa.

Han hade inte skriftligen besvarat breven, men hade per telefon under-
rättat P:s make om vad som hänt i ärendet.

Det fanns medel i boet som i och för sig redan nu kunde betalas ut. Att han
ännu inte hade avslutat ärendet och betalat ut medlen till dödsbodelägarna
berodde på att för stora utbetalningar skett till vissa dödsbodelägare, vilka
ännu inte hade återbetalat vad de erhållit för mycket. Han hade skrivit
kravbrev till dessa samt påmint dem per telefon. Om inte återbetalning
skulle ske inom kort hade han för avsikt att försäkringsvägen reglera saken
med berörda dödsbodelägare, vilket han också underrättat P:s make om.

Beträffande dröjsmålen med att till samfundet inkomma med begärda
yttranden har A vid förhör inför disciplinnämnden uppgett bla följande.
Han hade brustit i sin kontakt med samfundet på grund av den stora olust
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han känt inför disciplinnämndens handläggning. Dröjsmålen hade endast
avsett sådana ärenden som förelegat redan vid disciplinnämndens samman-
träde i maj 1985 och någon risk för andradröjsmål förelåg inte.

Vid förhöret inför disciplinnämnden den 18 juni 1986 åtog sig A bla att ta
kontakt med Y:s nuvarande ombud för att efterhöra vad som kunde göras
beträffande de förkomna handlingarna, samt att undersöka om förutsätt-
ningar förelåg att i ärendet angående dödsboen efter makarna Q utnyttja
föreliggande ansvarsförsäkring, varefter nämnden förelade A att senast den
31 juli 1986 inkomma med redogörelse för resultatet av dessa åtgärder jämte
kopia av skadeanmälan till försäkringsbolaget och dess svar.

I skrift den 29 juli 1986 förklarade A att han inte fått kontakt med Y:s
ombud då denne hade semester samt att han ännu inte erhållit något skrift-
ligt besked från försäkringsbolaget .

Den 20 september 1986 förelades A att inom sju dagar inkomma med
ovannämnda redogörelse och besked från försäkringsbolaget. Vidare före-
lades A att inom samma tid inkomma med besked rörande de skattetillägg
och avgifter som dödsboet efter fru Q påförts.

Från A inkom därefter endast en kopia av meddelande från försäkrings-
bolaget utvisande att skadeanmälan gjorts.

I beslut den 15 oktober 1986 uttalade disciplinnämnden följande.
”1. I ärendet är utrett att A utan giltig ursäkt under avsevärd tid och trots

påminnelser försummat att vidta åtgärder i det uppdrag han mottagit av X. Han har
vidare underlåtit att besvara dennes förfrågningar angående ärendet och att på
begäran återsända klientens handlingar. Härigenom har A åsidosatt sina plikter som
advokat.

2. Utredningen ger vid handen att A underlåtit att tillse att hans kontorsorganisa-
tion varit i sådan ordning att han kunnat göra reda för vilka handlingar som
uppdragsgivarna ingivit och vart de tagit vägen. Vid utförandet av uppdraget att
inhämta köpehandlingar från tingsrätten har A förfarit försumligt då han, trots Y:s
förfrågningar, underlåtit att kontrollera huruvida beställning av handlingarna skett.
A har vidare försummat att hålla tillbörligt kontakt med uppdragsgivarna. Här-
igenom har A åsidosatt sina plikter som advokat.

3. Av utredningen framgår att A, som tidigare varit föremål för disciplinärt
ingripande på grund av sin handläggning av samma ärende, även för tiden efter
nämndens beslut den 19 juni 1985 försummat att utföra uppdraget som boutred-
ningsman med den omsorg och skyndsamhet som kunnat krävas av honom. Här-
igenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Vad i övrigt förekommit i
ärendet är inte av beskaffenhet att föranleda någon nämndens åtgärd.

Härtill kommer att A trots upprepade förelägganden försummat att inkomma till
samfundet med begärda yttranden i disciplinärendena. Genom denna ohörsamhet
har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden har noterat att A i tidigare disciplinärenden tilldelats varning för
likartade försummelser samt att han underlåtit att fullgöra de kompletterande åt-
gärder som han under ärendets handläggning i nämnden själv åtagit sig eller
förelagts att vidtaga. Dessa omständigheter måste bedömas som försvårande. Med
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hänsyn härtill bör påföljden utgöra varning i förening med straffavgift, som nämn-
den finner skäligt bestämma till 1.000 kronor.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A varning samt ålade honom att till samfundet
erlägga en straffavgift av 1.000 kronor.

6. Försummelse att utföra uppdrag med tillbörlig
skyndsamhet och att besvara klientens förfrågningar

I september 1982 åtog sig advokat A uppdrag för X och hans broder att
upprätta köpekontrakt avseende viss fastighet samt att ansöka om lagfart.
Uppdraget kom sedermera att avse även återkallande av vilande lagafart.

I anmälan till advokatsamfundet den 1 april 1986 riktade X anmärkningar
mot A för att denne försummat att utföra uppdraget med tillbörlig skynd-
samhet samt underlåtit att besvara brev. X anförde därom i huvudsak följan-
de.

A hade den 9 september 1982 åtagit sig uppdraget att biträda X och dennes
broder vid boutredning och arvskifte efter en släkting till dem. I anslutning
därtill hade A åtagit sig att upprätta ett köpekontrakt avseende fastigheten
Gård 1:1 samt att därefter ansöka om lagfart för bröderna. Trots upprepade
påstötningar från X hade A först den 15 oktober 1985 upprättat köpekontrak-
tet i fråga. Ansökan om lagfart hade ännu inte gjorts. Under den tid som
ärendet pågått hade X och hans sambo Y upprättat testamente och gåvobrev.
I samband därmed hade Y blivit ”inskriven med 1/6 i Gård 1:1 ” . Detta hade
emellertid inte åsyftats, varför A erhållit i uppdrag att ombesörja att en
ändring kom till stånd. Inte heller detta uppdrag hade A utfört.

Den 17 februari 1986 hade X skrivit till A och begärt svar på sitt brev senast
den 22 februari 1986. Då svaret uteblivit hade X den 13 mars 1986 på nytt
skrivit till A och därvid påmint om föregående brev samt förklarat att han
önskade få svar senast den 21 mars 1986. A hade underlåtit att besvara även
detta brev. Den 24 mars hade X per telefon tagit kontakt med A:s kontor. Han
hade därvid talat med en person som förklarat att han skulle få svar på sina
brev. Något svar hade emellertid inte erhållits.

I skrivelse den 10 april 1986 hemställde samfundet om A:s yttrande över
X:s anmälan. Sedan A underlåtit att efterkomma denna hemställan upp-
manades han den 29 april 1986 att snarast och senast den 12 maj 1986 in-
komma med begärt yttrande. Då något yttrande inte inkom inom angiven tid
beslöt styrelsen den 13 juni 1986 att utan anmälan uppta fråga om vidtagande
av disciplinär åtgärd mot A med anledning av hans underlåtenhet att in-
komma med begärt yttrande, samt att förelägga honom att inkomma med
yttrande i såväl det av X anhängiggjorda ärendet som i det av styrelsen utan
anmälan upptagna ärendet.

Den 10 juli inkom A med de begärda yttrandena. Beträffande under-
låtenheten att inom rätt tid till samfundet inkomma med begärt yttrande
förklarade A att han inte har något försvar för denna. Han hänvisade dock till
att han under en tid haft problem av personlig natur.
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A anförde i sitt yttrande bla följande. Det var helt riktigt att han ej ansökt
om återkallelse av vilande lagfart. Den 28 november 1985 hade han haft
besök av X och Y. Vid detta besök hade han per telefon tagit kontakt med
tingsrätten. Han hade vid tillfället i fråga även på diktafon talat in en åter-
kallelse av vilande lagfart. Han hade tagit för givet att denna skrivits ut och
hade därför blivit förvånad då han i samband med att han i februari månad
upprättade deklarationer för X och Y upptäckt ”att det hela ej var uppklarat”.
Han hade vid den här tiden en ny sekreterare. Vidare hade hans biträdande-
jurist slutat sin anställning och en ny biträdande jurist anställts. Detta hade
varit en anledning till att han försummat sin kontroll av ärendet. Under
vintern och våren 1986 hade han dessutom haft personliga problem.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 17 december 1986 uttalade disciplinnämnden följande.
”Utredningen ger vid handen att A under avsevärd tid försummat att

utföra det tämligen okomplicerade uppdraget samt att han underlåtit att
besvara X:s förfrågningar angående ärendet. Vad A anfört som skäl härför
utgör inte godtagbar ursäkt. Genom sin försummelse har A allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

Trots upprepade förelägganden har A först efter tre månader inkommit
med begärt yttrande i disciplinärendet. Vad A anfört som skäl härför utgör
inte godtagbar ursäkt. Genom sin ohörsamhet har A åsidosatt sina plikter
som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A varning.

7. Underlåtenhet att besvara klientens förfrågningar och att
lämna klienten korrekta uppgifter om ärendets gång.
Därtill försummelse att utföra uppdraget med tillbörlig
skyndsamhet

Advokat A företrädde fru X vid försäkringsrätten i mål rörande arbetsskada.
Han åtog sig därefter att biträda henne även i ärende rörande ersättning från
Arbetsmarknadsförsäkringar, nedan kallat AMF.

X vände sig till advokatsamfundet med anmärkningar mot A för att denne
underlåtit att vidta överenskomna åtgärder lämnat vilseledande besked om
vad som förekommit vid uppdragets utförande samt underlåtit att kontakta
X såsom överenskommits. X anförde i huvudsak följande.

Den 6 december 1984 hade hon erhållit meddelande om att AMF tillerkänt
henne ersättning för femprocentiga framtida men i anledning av den arbets-
skada som försäkringsrätten konstaterat. Hon hade då vänt sig till A för att
av denne få biträde vid överklagande av AMF:s beslut. A hade åtagit sig
uppdraget, och genom dennes försorg hade ansökan om allmän rättshjälp
ingivits. Sedan rättshjälpsnämnden den 2 januari 1985 avslagit ansökan hade
A erhållit fullmakt att överklaga avslagsbeslutet. – Den 19 april 1985 hade
AMF meddelat att ersättningsbeslutet ändrats på så sätt att ersättning skulle
utgå för 10-procentiga framtida men. AMF hade i samband därmed förklarat
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att X:s framtida men kunde bedömas vara 25-procentiga, men att endast 10
procent kunde hänföras till arbetsskadan. Inte heller detta beslut hade X
ansett sig kunna acceptera. Den 29 april 1985 hade hon därför åter samman-
träffat med A, vilken därvid hade åtagit sig att för X:s räkning överklaga
AMF:s beslut. Vid sammanträffandet hade A förklarat att han aldrig hade
överklagat rättshjälpsnämndens avslagsbeslut, men att möjligheterna att er-
hålla allmän rättshjälp nu hade ökat.

I början av juni 1985 hade X kontaktat A, som då hade uppgivit att över-
klagandet av AMF:s beslut skickats iväg samt att han ingivit en ny rätts-
hjälpsansökan. Under tiden augusti – september 1985 hade X vid ett tiotal
tillfällen per telefon sökt nå A för att få besked om vilka åtgärder denne
vidtagit i ärendet. Vid ett flertal tillfällen hade A lovat att kontakta X men
underlåtit detta. Först sedan X själv vänt sig till rättshjälpsnämnden hade A
erkänt att han inte givit in någon ny rättshjälpsansökan och inte heller över-
klagat AMF:s beslut.

Då X den 9 januari 1986 ännu inte erhållit klart besked om att några
åtgärder vidtagits i ärendet hade hon skrivit till A och förklarat att hon
önskade få samtliga handlingar i ärendet återsända till sig. Den 17 januari
1986 hade hon i brev till A förklarat att hon återkallade uppdraget samt att
hon önskade att samtliga handlingar omedelbart återsändes. Den 21 januari
1986 hade X fortfarande inte erhållit något som helst meddelande från A.

A vidgick i yttrande till advokatsamfundet att ärendet misskötts men
förklarade att detta berott på en orimlig arbetsbörda. A har vidare anfört i
huvudsak följande.

Anledningen till att han inte överlämnat ärendet till sin biträdande jurist
eller någon annan kollega som X kunnat acceptera hade varit att han drab-
bats av viss handlingsförlamning. Den 6 januari 1986 hade han dessutom
skadats vid ett fall utför en trappa. Detta hade medfört i det närmaste en
månads arbetsoförmåga.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 19 november 1986 uttalade disciplinnämnden följande.
”Advokat är skyldig att besvara förfrågningar från klienten rörande vad som

förekommer vid utförandet av uppdraget och att därvid lämna korrekta uppgifter.
Utredningen ger vid handen att A underlåtit att iaktta denna skyldighet och därtill
vilselett sin uppdragsgivare i fråga om vidtagna åtgärder.

Av utredningen framgår vidare att A försummat att utföra uppdraget med till-
börlig skyndsamhet. Vad A anfört som förklaring utgör inte giltig ursäkt för tidsut-
dräkten.

Vid angivna förhållanden finner nämnden att A allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A varning.
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8. Försummelse att fullfölja talan mot dom
I mål rörande ersättning vid arbetsskada prövade en försäkringsrätt i dom
den 19 september 1984 X:s besvär över försäkringskassans beslut. Försäk-
ringsrätten fann lika med försäkringskassan att X inte hade rätt till ersättning
enligt lagen om arbetsskadeförsäkring och lämnade därför besvären utan
bifall. X företräddes i målet av advokat A.

I anmälan den 28 januari 1986 riktade X anmärkning mot A som upp-
fattades så att han klandrade A för att denne försummat att fullfölja talan mot
försäkringsrättens dom.

A uppgav i yttrande att på grund av förbiseende av hans sekreterare, för
vilken han givetvis svarade, hade någon besvärsskrivelse och ansökan om
prövningstillstånd aldrig upprättats eller ingivits till försäkringsöverdom-
stolen.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 15 oktober 1986 förklarade disciplinnämnden följande.
”A har, såsom han medgivit, försummat att fullfölja talan mot försäkrings-

rättens dom. Härigenom har A åsidosatt sina plikter som advokat. ”
På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

9. Försummelse av bouppteckningsförrättare, varigenom
dödsbodelägare åsamkats olägenhet och kostnader

Advokat A hade uppdrag att förrätta bouppteckning efter X, vilken såsom
dödsbodelägare efterlämnat bla systern Y. Genom rekommenderad försän-
delse lät A kalla Y till bouppteckningsförrättning. Förrättningen skulle enligt
kallelsen äga rum på A:s kontor den 12 mars 1986 klockan 14.00.

Y riktade i anmälan till advokatsamfundet anmärkningar mot A dels för
att denne, utan att ha vidtalat någon ersättare, befunnit sig utomlands vid
den tidpunkt till vilken bouppteckningsförrättningen varit utsatt, dels för att
A därefter inte varit beredd att ersätta de onödiga kostnader för tågresa mm,
som uppkommit för Y med anledning av den inställda förrättningen.

Y anförde att hon företagit den långväga resan från sin hemort och infunnit
sig på A:s advokatbyrå i enlighet med den kallelse hon erhållit från honom. A
hade emellertid befunnit sig utomlands vid tidpunkten i fråga. Då A inte
vidtalat någon annan att i hans ställe fullgöra förrättningen hade Y fått
återvända med oförrättat ärende. Y hade därefter begärt ersättning med 500
kronor av A för ”en fullständigt meningslös resa”. A hade emellertid vägrat
att utge ersättning till Y.

A tillbakavisade anmärkningarna men vidgick att han befunnit sig utom-
lands vid tidpunkten i fråga. I avgivet yttrande anförde han bla följande.

Det var riktigt att han genom brev den 25 februari 1986 hade kallat delägar-
na i dödsboet efter X till bouppteckningsförrättning den 12 mars 1986 kl.
14.00. I kallelsebrevet hade han förklarat att delägarnas närvaro vid för-
rättningen inte var ”livsviktig” och att delägare inte heller löpte någon risk
för rättsförlust genom att utebli.
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Sedan Y erhållit kallelsen hade hon per telefon tagit kontakt med A och
meddelat att hon ville gå igenom den avlidnas hem. A hade motsatt sig detta
eftersom den avlidna, som under 30–40 år sammanbott med en väninna, inte
hade haft något bohag att tala om. A hade förklarat för Y att det inte var
någon vits med att hon kom till bouppteckningen.

Den 6 mars 1986 hade A fått telefonbesked om att en god vän till honom
avlidit i Menton. Påföljande dag hade han rest till Nice för att ordna med
begravning och omhänderta egendom. Han hade återkommit hem den 13
mars 1986.
A hade inte före sin hastigt påkomna resa underrättat Y om att bouppteck-
ningsförrättningen inte kunde komma till stånd. Han hade inte haft någon
tanke på att Y skulle infinna sig för att övervara förrättningen. Detta särskilt
som han hade låtit henne få veta att någon förteckning av hemmet inte skulle
ske vid förrättningen. Y, som genom testamente var utesluten från arv efter
den avlidna, hade nämligen låtit A förstå att hon inte hade haft annat intresse
än att få avsyna hemmets lösöre för att få vetskap om där kunde finnas något
som kom från hennes och den avlidnas gemensamma barndomshem.

Eftersom Y inte varit uppdragsgivare i förhållande till A hade han inte
varit skyldig att ersätta hennes kostnader i anledning av resan. Resan skulle
ha varit lika meningslös för Y:s vidkommande även om förrättningen blivit
av.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 17 december 1986 uttalade disciplinnämnden följande.
”A har ostridigt underlåtit att underrätta Y om att bouppteckningsför-

rättningen ställts in. Hans handlingssätt har vållat Y olägenhet och onödiga
kostnader. Härigenom har A åsidosatt sina plikter som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

5. Otillbörligt engagemeng i klients affärsverksamhet
Sedan 1980 drev X tillsammans med Y företaget S Gympa AB som tillverkade
tränings- och motionsredskap. X och Y ägde hälften var av bolagets aktier
och tecknade firman var för sig.

Den 12 juli 1983 gav Y in polisanmälan mot X för förskringring av cirka
1.200.000 kronor av bolagets tillgångar. Senare samma månad anhölls och
häktades X såsom misstänkt för bokföringsbrott.

Den 15 december 1983 dömdes X i tingsrätten för grov förskringring.
Påföljden bestämdes till fängelse i två år och sex månader. X fullföljde talan
mot domen. Med ändring av tingsrättens dom dömde hovrätten den 13 juni
1985 X för grovt bokföringsbrott och bestämde påföljden till fängelse i ett år
och två månader. Genom beslut den 25 september 1986 befriade regeringen
av nåd X från verkställigheten av återstoden av fängelsestraffet.

Advokat A biträdde Y vid genomgången av bolagets räkenskaper. Vidare
företrädde han bolaget vid domstolsförhandlingarna.

X riktade i anmälan till anmärkningar mot A, främst för att denne genom
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sitt agerande i saken medverkat till att X av tingsrätten dömts för ett brott han
inte begått samt orsakats psykiskt lidande och ekonomisk skada. X anförde
bl a följande.

Bolaget hade i maj och juni 1983 blivit ”föremål för revisioner”. Den 12 juli
samma år hade Y polisanmält X under påstående att X förskingrat cirka
1.200.000 kronor av bolagets tillgångar. Y hade samtidigt påstått att han
aldrig sett bolagets räkenskaper och än mindre känt till något om dess
skötsel.

Intill dess Y gjorde sin polisanmälan hade X och Y betalat drygt 1.000.000
kronor i kvittolösa ersättningar. De kvittolösa betalningarna hade i huvud-
sak skett till Y:s ”kompisar och gelikar”

Den 14 juli 1983 hade Y per telefon tagit kontakt med X och förklarat att
han ville komma med en revisor för att gå igenom bolagets handlingar.
Samma dag hade Y i sällskap med A infunnit sig på X:s kontor. A hade vid
detta sammanträffande bla yttrat: ”Y här har berättat för mig att ni betalat en
massa svarta löner. Hur kunde ni vara sådana idioter att ni betalade svarta
löner med vita pengar? Ni lever farligt killar”.

A och Y hade tagit med sig samtliga bolagets verifikat och dagböcker för
närmare genomgång av dessa. Vid genomgången hade A ”missat” en dub-
belbokföring om cirka 287.000 kronor. Detta kom sedermera att ligga X till
last. Dagen därpå hade X ånyo sammanträffat med A och Y.

Trots att A redan från början känt till att kvittolösa utbetalningar före-
kommit, hade han vid tingsrätten förnekat varje kännedom om ”svarta”
utbetalningar. Han hade vidare debiterat bolaget 124.137 kronor för utred-
ningsarbete syftande till att påvisa att X förskingrat pengar.

A hade vid tingsrättsförhandlingarna trakasserat X genom att yttra: ”X det
här är ett spel, du får skylla dig själv”.

Efter viss komplettering av utredningen hade åklagaren i hovrätten med-
givit X:s vadetalan. A hade, utan framgång, begärt överprövning av åklaga-
rens inställning i åtalsfrågan. Då A inför hovrättsförhandlingarna upptäckt
”att hans bluff inte skulle hålla hela vägen ut” hade han försökt åstadkomma
en ”förlikning”.

A hade till verkstadsägaren Z uttalat att de anställda vid dennes verkstad,
som mottagit ”svarta” pengar och sedermera deklarerat sina inkomster samt
berättat om Y:s delaktighet i dessa utbetalningar, var idioter.

Trots att A ihärdigt hävdat att kvittolösa betalningar inte förekommit hade
han erbjudit sig att inkassera ett belopp om 120.000 kronor som bolaget hade
investerat kvittolöst i Norge.

Medan X var häktad hade Y startat ett nytt bolag, Y:s Gympa AB, verksamt
inom samma varuområde. A hade varit styrelseledamot i detta bolag. A hade
även innehaft en aktiepost i bolaget. Y:s gympa AB hade installerat sig i S
Gympa AB:s lokaler och övertagit såväl order och offerter som kassa, ford-
ringar och lager. Den 18 februari 1985 hade A lämnat styrelsen för Y:s Gympa
AB.

I ärendet ingav och åberopade X bla av N:s Detektivbyrå, och revisorn P
upprättade redogörelser för vad som förekommit vid vissa sammanträffan-
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den mellan X, Y och A. X ingav vidare en kopia av protokoll fört vid extra
bolagsstämma den 18 februari 1985 i Y:s Gympa AB. Av protokollet framgick
att A ägde en post om 50 aktier i bolaget.

A bestred i yttrande att han vid handläggningen av ärendet brutit mot god
advokatsed. Han anförde därvid bl a följande .

Y hade tagit kontakt med honom några dagar före hans första möte med X
den 14 juli 1983. Y hade varit bekymrad över att pengarna ”rann ur” bolaget
och misstänkt att X:s redovisningar inte var riktiga. A hade ganska snart
kunnat konstatera att bolaget enligt bokföringen skulle haft en betydande
kontantkassa, vilken dock enligt X inte hade existerat i verkligheten. Y, som
blivit mycket upprörd över X:s uppgifter om kassabristen, hade inte godtagit
dennes förklaring att ej bokförda utbetalningar hade gjorts. A hade då fällt
kommentaren att det ”är idiotiskt att över huvud taget arbeta med svarta
pengar och särskilt om utbetalningar av sådan färg görs med bokförda me-
del”. Det hade varit X som påstått att kvittolösa utbetalningar förekommit. Y
hade inte trott på dessa uppgifter. Eftersom stämningen mellan Y och X blivit
alltmer upprörd hade A föreslagit att han skulle få ta med sig bokförings-
materialet för en genomgång i lugnare miljö. Förslaget hade accepterats. A
och Y hade använt resten av dagen samt påföljande natt för en genomgång av
bokföringen. Y hade då uppgivit att det var första gången han sett bokföring-
en.

Dagen därpå hade de sammanträffat med X på A:s hotellrum. A och X
hade tillsammans gått igenom bokföringen, varvid X medgivit att luftfaktu-
ror upprättats. Om man bortsåg från dessa hade kassabristen enligt A:s
mening uppgått till cirka 1.200.000 kronor. X hade utan någon specifikation
uppgivit att de ”svarta” utbetalningarna kunde uppgå till några hundratu-
sen kronor.

A hade inte protesterat mot X:s uppgifter om ”svarta” utbetalningar, efter-
som han inte varit insatt i saken. Y hade dock ansett sig lurad av X.

Sedan A vidtagit viss ytterligare utredning hade han genom brev den 21
juli 1983 tillställt såväl X som Y resultatet av denna utredning. I detta brev
hade A föreslagit bla att X skulle verifiera obestyrkta uttag. Så hade emeller-
tid inte skett. Så snart Y erhållit A:s brev hade han vänt sig till polisen, som
därefter inlett förundersökning.

A hade i räkningar till S Gympa AB redovisat sitt arbete i saken för Y, som
var bolagets ställföreträdare efter det att X anhållits och häktats. Y hade
godkänt räkningarna.

A hade inte trakasserat X vid rättegången. X hade vid ett tillfälle kommit
fram till A och inlett ett samtal. A hade därvid yttrat de av X citerade orden
”X, det här är ett spel, Du får skylla Dig själv”. Med detta hade A avsett att det
i en rättegång är en fråga om vad som bevisas. A hade även klargjort detta för
X. Denne hade både under förhandlingen och vid det aktuella samtalet gjort
gällande att kassabristen berodde på kvittolösa utbetalningar utan att fram-
lägga någon hållbar bevisning härför.

Det var riktigt att A försökt åstadkomma en förlikning i saken.
Y hade på ett berömvärt sätt sett till att S Gympa AB:s inneliggande order
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fullföljdes samt att kundfordringar kom in och övriga tillgångar förvaltades
på ett riktigt sätt. Under slutet av augusti 1983 hade Y under enskild firma
startat en ny verksamhet i samma bransch. Y:s Gympa AB hade registrerats i
november samma år. Enligt överenskommelse med Y hade A varit styrel-
seledamot under cirka ett år och avgått i början av 1985.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 8 april 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Utredningen ger vid handen att A företrätt S Gympa AB och därvid bla

vidtagit åtgärder för lagföring av X för brott. Sedan X häktats och därigenom
blivit förhindrad att fortsätta sin verksamhet i S Gympa AB har A inträtt som
aktieägare tillsammans med Y samt som styrelseledamot i Y:s Gympa AB,
som i realiteten övertagit den tidigare av S Gympa AB bedrivna verksam-
heten. Genom att under sådana förhållanden engagera sig i Y:s affärsverk-
samhet har A åsidosatt sina plikter som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran. Vad i övrigt förekom i
ärendet föranledde inte någon nämndens åtgärd.

6. Försummelse att utföra uppdrag med tillbörlig
skyndsamhet. Lämnande av felaktiga uppgifter vid
besvarandet av förfrågningar från klienten.

I september 1975 inträffade en kollision mellan en bil och en av X förd
motorcykel . Denne erhöll därvid sådana skador att en amputation av väns-
ter underben blev nödvändig. Advokat A biträdde X i ärende rörande ut-
fående av försäkringsersättning från bilförarens försäkringsbolag i anled-
ning av skadorna.

I anmälan till advokatsamfundet riktade X anmärkningar mot A för att
denne inte handlagt ärendet med tillbörlig skyndsamhet samt för att han
lämnat vilseledande uppgifter i fråga om vidtagna åtgärder.

X anförde härom bla följande.
Bilföraren hade varit vållande till olyckan. Ersättning för sveda och värk,

lyte och men samt förlorad arbetsförtjänst skulle följaktligen utbetalas av
bilägarens försäkringsbolag.

Till följd av de erhållna skadorna hade X tvingats lämna sitt tidigare
arbete. Under de första åren efter olyckan hade han också haft problem med
återkommande sår. Försäkringsbolaget hade därför velat avvakta utveck-
lingen såvitt gällande utbildning och protesfunktion.

År 1981 hade han varit klar med sin utbildning och erhållit arbete, varför
ärendet rimligen hade bort kunna avslutas vid denna tidpunkt. Trots på-
tryckningar och många telefonsamtal med A hade det emellertid kommit att
dröja till år 1983 innan ersättning för sveda och värk samt lyte och men hade
utbetalats.

Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst hade emellertid inte utbetalats
vid detta tillfälle. För att kunna beräkna hur mycket X förlorat hade A begärt
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in X:s självdeklaration för åren 1975–1981. A hade omgående erhållit de
begärda deklarationerna.

Därefter hade X vid ett flertal tillfällen hänvänt sig till A per telefon. Denne
hade vid dessa tillfällen lovat att ånyo ta kontakt med försäkringsbolaget
samt uppgivit att han tillställt försäkringsbolaget allt material. Vid ett tele-
fonsamtal den 19 februari 1986 hade A på fråga från X ånyo förklarat att han
sänt in alla papper till försäkringsbolaget. Den 7 mars 1986 hade X tagit
kontakt med bolaget. X hade därvid fått det beskedet att man från för-
säkringsbolagets sida inte hört något från A sedan den 3 oktober 1983, trots
att man därefter tillställt denne fem brev, vari han anmodats att inkomma
med underlag för beräkning av den arbetsförtjänst som X förlorat till följd av
skadorna.

I yttrande till advokatsamfundet vidgick A att ärendet misskötts efter
årsskiftet 1984–1985. Han förklarade att detta berott på att han haft person-
liga problem i samband äktenskapsskillnad. A anförde vidare bla följande.

Den egentliga regleringen av ersättningen för sveda och värk samt lyte och
men hade inte kunnat påbörjas förrän i september 1981. Härtill bidrog att X
såsom en följdskada hade drabbats av den sk sjukhussjukan. Denna del av
skaderegleringen hade avslutats genom yttrande från trafikskadenämnden
den 4 juli 1983.

I maj 1982 hade A erhållit arbetsgivarintyg och intyg från försäkrings-
kassan samt sammanställt en längre PM. Han hade genast tillställt försäk-
ringsbolaget dessa handlingar för bedömningen av ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. Sedan trafikskadenämnden den 4 juli 1983 avgivit sitt yttran-
de hade försäkringsbolaget i brev den 6 oktober samma år meddelat att man
skulle återkomma genom sin personskadeavdelning för att ta ställning till i
vilken utsträckning X drabbats av inkomstförlust. Efter fortsatta diskussio-
ner med försäkringsbolagets skadereglerare hade A den 23 oktober 1984
sammanträffat med denne. Därvid hade framkommit att försäkringsbolaget
önskade ta del av X:s självdeklarationer avseende inkomståren 1976–1981. A
hade i anledning därav tagit kontakt med X och hade en kortare tid därefter
också erhållit dessa handlingar.

A menade att han fram till årsskiftet 1984–1985 inte fördröjt ärendets
handläggning. Därefter hade han emellertid försummat ärendet. Detta sam-
manhängde med att han under första halvåret 1984 hade råkat in i en famil-
jekris. X:s ärende hade blivit lidande av A:s personliga situation. Emellertid
hade A sedermera gått igenom ärendet och tillställt försäkringsbolaget de
handlingar bolaget önskat.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 29 januari 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Av utredningen framgår att A försummat att utföra uppdraget med till-

börlig skyndsamhet samt att han vid flera tillfällen lämnat oriktiga uppgifter
vid besvarandet av förfrågningar från X rörande vad som förekommit vid
utförandet av uppdraget. Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A varning.
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7. Försummelse dels vid uppdrags utförande, dels i fråga om
utlämnande av klientens handlingar till denne sedan
uppdraget upphört.

Under våren 1983 uppdrog ägarna av tolv hus, nedan kallade villaägargrup-
pen, åt Advokatfirman A att biträda i en tvist med Byggnadsföretaget S AB
angående fukt och mögelskador i bostadshus. Den 18 april 1985 återkallade
villaägargruppen uppdragen, varefter gruppen träffade slutlig uppgörelse
med byggnadsföretaget.

I anmälan till advokatsamfundet riktade villaägargruppen anmärkningar
mot advokatfirmans innehavare, advokat A, för det sätt på vilket ärendet
handlagts. Anmälarna anförde bla följande.

Från advokatfirmans sida hade fyra olika jurister av och till handlagt
ärendet, dels A, dels tre hos denne anställda biträdande jurister. Ingen av
dessa hade ordentligt satt sig in i ärendet. Såsom exempel kunde anföras att
trots att de i gruppen ingående fastighetsägarna från början upplyst A om att
de inte förvärvat bebyggda fastigheter utan att det varit fråga om entrepre-
nadavtal, hade A gång efter annan upprepat att jordabalkens bestämmelser
skulle kunna åberopas vid en eventuell rättegång.

A hade inte tagit några egna initiativ och inte heller kunnat lämna tydliga
besked om olika handlingsalternativ. Medlemmarna i villaägargruppen ha-
de varit tvungna att ta upprepade kontakter med advokatfirman för att något
skulle hända. Det hade också varit svårt att få tag på rätt person på advokat-
byrån, och löften om att vederbörande skulle höra av sig hade oftast inte
infriats. Den omständigheten att flera jurister av och till handlagt ärendet
hade bidragit till att detta skötts ineffektivt.

Genom undersökningar av A:s tekniske konsult L hade påvisats att husen
var fukt- och mögelskadade samt orsaken därtill. L hade även utarbetat ett
åtgärdsprogram. Byggnadsföretaget hade emellertid förkastat detta och ut-
arbetat ett eget åtgärdsprogram. Sedan felaktigheterna konstaterats hade
advokatfirman varit till mycket liten hjälp för villaägargruppen, vars med-
lemmar själva fått stå för alla initiativ och oftast också varit tvungna att göra
merparten av det arbete som normalt ankommer på ett ombud. Bl a hade
detta gällt kontakter med myndigheter och experter.

Advokatfirmans ambitioner tycktes ha inskränkt sig till att få byggnadsfö-
retaget att lägga fram ett förlikningsförslag och att därefter förmå villaägar-
gruppen att acceptera förslaget, oavsett om detta kunde anses vara i deras
intresse.

Sedan byggnadsföretaget presenterat ett förslag till förlikning och villa-
ägargruppen förklarat för A att förslaget inte kunde godtas, hade A och
dennes biträdande jurist B sammanträffat med gruppen. A och B hade kom-
mit två timmar för sent till det avtalade mötet och förefallit helt oförberedda.
De hade inte gjort några som helst anteckningar om vad som, förekom vid
mötet utan i stället bett fastighetsägarna att de själva i punktform skulle
anteckna vilka ändringar och tillägg i förlikningsförslaget som de ville få till
stånd. Villaägargruppen hade krävt att ett möte snarast skulle ordnas med
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byggnadsföretaget och att två representanter för gruppen skulle beredas
tillfälle att delta i detta möte. Villaägargruppen hade därefter sammanställt
ett två och en halv sidor långt brev till advokatfirman med punktvis upp-
ställda synpunkter på förlikningsförslaget.

Mötet med byggnadsföretaget hade ägt rum tre dagar senare. En knapp
timme före detta möte hade A och hans tekniske konsult samt de två repre-
sentanterna för villaägargruppen ett kort sammanträffande. A hade anlänt
till detta förberedande möte fullständigt oförberedd och utan att ha läst
brevet med gruppens synpunkter. Under mötet med byggnadsföretaget ha-
de A förhållit sig helt passiv, med undantag för att han vid ett tillfälle i enrum
diskuterat något med bolagets jurist. Vad som därvid avhandlats hade för-
blivit en hemlighet för villarägargruppens representanter. Strax därefter ha-
de A rest hem och mötet hade fått avslutas i dennes frånvaro.

Byggnadsföretaget hade efter sammanträffandet upprättat ett nytt för-
likningsförslag. Även detta hade emellertid framstått som oacceptabelt för
villaägargruppen. A:s handläggning av ärendet hade därefter inskränkt sig
till att han vidarebefordrat företagets Hot om ”deadlinedatum” för en upp-
görelse i enlighet med de villkor som företaget tidigare presenterat. Advo-
katfirman hade slutligen framstått som en belastning för villaägargruppen i
dess försök att nå fram till en rimlig uppgörelse, varför uppdragen åter-
kallats. Sedermera hade gruppen träffat en uppgörelse med byggnadsföre-
taget. I jämförelse med det förlikningsförslag som företaget presenterat hade
denna uppgörelse varit mycket förmånlig för villaägargruppen.

I samband med att uppdraget återkallats hade man begärt att återfå alla
handlingar rörande ärendet. Ett halvt år senare hade villaägargruppen ännu
inte återfått alla handlingar. Från advokatfirman hade meddelats att hand-
lingarna skulle komma att återlämnas successivt.

Medlemmarna i villaägargruppen hade vid skilda tillfällen uppmanats av
advokatfirman att svara på olika förtryckta frågeformulär, bla om hälsobe-
svär och ekonomiska förluster. I efterhand hade de fått klart för sig att
frågeformulär översänts endast för att påskina att ärendet hölls igång.

Till bemötande av anmärkningarna anförde A i huvudsak följande.
Anmälarnas påstående att A varit handfallen i sina kontakter med bygg-

nadsföretaget var ”direkt nonsens”. De förhandlingarna A fört med bolaget
hade resulterat i att anmälarna erbjudits en utomordentlig uppgörelse. Av de
i ärendet upprättade arbetsrapporterna framgick att detta resultat uppnåtts
efter en synnerligen omfattande aktivitet från A:s sida. Inte mindre än fem
sammanträden hade ägt rum med företrädare för byggnadsföretaget. Även
korrespondensen med bolaget hade varit omfattande. Vidare hade samman-
träde ägt rum med företrädare för kommunen och ett otal sammanträden
med den tekniske experten.

Det förhållandet att A biträtts av andra jurister inom advokatfirman var på
intet sätt anmärkningsvärt. Att flera jurister varit involverade i handlägg-
ningen av ärendet utgjorde inte en svaghet. Tvärtom hade en massiv arbets-
insats från advokatfirmans sida syftat till att i möjligaste mån utjämna styrke-
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förhållandet mellan ett stort mäktigt byggnadsbolag och drabbade villakon-
sumenter.

Information till fastighetsägarna hade varit såväl massiv som kontinuerlig
under årets lopp. Klienterna hade hållits underrättade om vad som inträffat i
ärendena dels genom sammanträde med företrädare för husgruppen, dels
genom informationsmöten med hela husgruppen och dels genom fortlöpan-
de informationsbrev till envar av klienterna. Inte minst hade informationen
varit fullödig i samband med att byggnadsföretaget uppsatte vissa sk dead-
lines.

Vid tvister av förevarande art hade A som rutin att låta klienten besvara
frågeformulär för att därigenom utröna dels risken för hälsofara, dels fastig-
hetsägarnas ekonomiska förhållanden. Med stöd av innehållet i dessa fråge-
formulär hade A vid sammanträde med företrädare för byggnadsföretaget
framhållit att det var erforderligt med mycket omfattande reparativa åt-
gärder, eftersom fråga inte endast var om byggtekniska fel utan jämväl i
vissa fall risk för medicinsk skada. Enligt A:s bestämda uppfattning hade
denna argumentation bidragit till att fastighetsägarna erbjudits en mycket
förmånlig förlikning.

Villaägargruppen påkallade skiljeförfarande jämlikt 33§ i samfundets
stadgar för prövning av det arvode om 109.500 kronor som A debiterat i
gruppens ärenden. Den av samfundets styrelse utsedda skiljenämnden ned-
satte i skiljedom den 15 december 1986 arvodet till 70.000 kronor samt för-
pliktade advokatfirman att återbetala vad den därutöver uppburit.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 16 juni 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Anmälarna har framställt ett stort antal anmärkningar mot det sätt på

vilket uppdraget handlagts av A och dennes biträdande jurister. A har till en
början underlåtit att närmare bemöta vad anmälarna anfört. Det som A i
senare skrift mera utförligt anfört kan ej anses ha tillfört något för ärendets
bedömning väsentligt. Nämnden finner att anmälarnas uppgifter visserligen
är anmärkningsvärda men att de förtjänar tilltro. Dessa uppgifter skall följ-
aktligen läggas till grund för bedömningen.

Nämnden finner att såväl A som dennes biträdande jurister i avsevärd
mån försummat att handlägga uppdraget med den omsorg, noggrannhet
och skyndsamhet som god advokatsed kräver.

Utredningen ger vidare vid handen att man från advokatfirmans sida
försummat att sedan uppdraget upphört till klienterna utandröjsmål ut-
lämna dem tillhöriga handlingar.

A har i egenskap av arbetsgivare varit skyldig att övervaka att hans bi-
trädande jurister fullgjort sina skyldigheter vid uppdragets utförande.
Nämnden finner att A försummat denna skyldighet.

Nämnden konstaterar vidare att de försummelser som i det föregående
angivits ej är hänförliga till tillfälligt förbiseende eller oberäkneliga förhål-
landen.

Genom vad sålunda upptagits har A allvarligt åsidosatt sina plikter som
advokat.”
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På anförda skäl tilldelade nämnden A varning.

8. Mottagande i rättshjälpsärende av ersättning utöver den
som fastställts av rättshjälpsnämnden

Advokat A biträdde X i ärende angående skadereglering efter en trafik-
olycka, som inträffat i mars 1977.

X riktade i anmälan till samfundet anmärkning mot A för att denne varit
försumlig och inte sett till att X erhållit den försäkringsersättning har varit
berättigad till. Vidare riktade X anmärkning mot A för att denna av en annan
klient, Z, i ett rättshjälpsärende begärt ersättning utöver rättshjälpsavgiften.

X anförde i huvudsak följande.
X hade varit berättigad till försäkringsersättning i form av indexreglerad

livränta. Livräntebeloppet skulle ha uppgått till 10.000 kronor per år. A hade
emellertid underlåtit att informera X om möjligheten att erhålla ersättningen
i denna form och i stället medverkat till att ersättningen utgått som ett
engångsbelopp.

A:s underlåtenhet att tillvarata X:s intressen framgick även av att en om-
budsman vid hans fackförbund sedermera hade lyckats förmå försäkrings-
bolaget i fråga att utbetala ytterligare 80.000 kronor till X.

Vid ett tillfälle hade A inför X uttalat sig nedsättande om en klient vid
namn Z. Även det ärende i vilket A biträtt Z hade avsett försäkringsersätt-
ning. X hade sedermera tagit kontakt med Z, som därvid berättat att A
betingat sig ersättning utöver rättshjälpsavgiften. Z hade erhållit allmän
rättshjälp med biträdesförordnande för A. Maximibeloppet för rättshjälp-
savgiften hade i samband därmed fastställts till 90 kronor. Z och dennes
fader hade emellertid inte förstått innebörden därav, varför A ”kunnat
plocka av dem tiotusentals kronor”.

A tillbakavisade anmärkningen att han varit försumlig då han biträtt X och
anförde därom bla att han på allt sätt försökt tillvarata X:s intressen samt att
det inte visats att X lidit någon ekonomisk skada till följd av att han erhållit
försäkringsersättning i form av ett engångsbelopp i stället för livränta.

Sedan A särskilt förelegats att yttra sig över påståendet att han av Z och
dennes fader tagit emot ersättning utöver rättshjälpsavgiften medgav han att
så skett. Han har därvid anfört i huvudsak följande.

Z och dennes föräldrar hade varit nöjda med A:s handläggning av skade-
regleringsärendet och det resultat A åstadkommit. I samband med att A
redovisade den ersättning försäkringsbolaget utbetalat hade Z:s fader frågat
om A inte ville ha någon betalning. Då A:s ekonomiska situation inte varit
den bästa hade han mottagit de kontanter som Z:s fader erbjudit honom. En
handläggare vid försäkringsbolaget i fråga hade vid något tillfälle upplyst
om att alla Z:s kostnader och utlägg skulle regleras av försäkringsbolaget. A
hade därför utgått ifrån att Z inte skulle drabbas av någon ekonomisk förlust
på grund av att A tog emot det erbjudna beloppet.
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A hade sedermera åtagit sig att till Z återbetala beloppet i fråga jämte
ränta.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 16 juni 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”A har, så som han medgivit, mottagit ersättning utöver den av rätts-

hjälpsnämnden fastställda för arbete, som omfattas av uppdrag såsom bi-
träde enligt rättshjälpslagen. Av utredningen framgår att ifrågavarande er-
sättning uppburits vid fem olika tillfällen under 1981 och 1982 med tillhopa
11.000 kronor. Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advo-
kat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A varning. Vad som i övrigt före-
kommit i ärendet föranledde inte någon nämndens åtgärd.

9. Underlåtenhet att avge sluträkning och lämna skriftlig
arbetsredogörelse. Tillika försummelse att iakttaga
bokföringsreglementets föreskrifter.

Lantmästare X drev jordbruksrörelse med såväl spannmålsodling som upp-
födning av svin och broilers. I februari 1982 vände sig X till advokat A för att
få hjälp med sina ekonomiska angelägenheter.

A lät den 15 februari 1982 meddela att X inställde sina betalningar. A
biträdde därefter X i olika avseenden fram till dess X den 7 juli 1983 försattes i
konkurs. Till förvaltare i X;s konkurs utsågs advokat B .

Den i konkursen upprättade bouppteckningen upptog tillgångar om cirka
4,5 miljoner kronor och skulder om cirka 10,3 miljoner.

I anmälan till advokatsamfundet riktade B anmärkningar mot A i följande
avseenden.
1. A hade inte tillställt konkursförvaltaren arbetsredogörelse och specifice-

rad arvodesräkning .
2. A hade låtit den meddelade betalningsinställelsen bestå under mycket

lång tid utan att något förslag till uppgörelse med fordringsägarna lagts
fram.

3. A hade omhänderhaft klientmedel på ett sätt som kunde stå i strid med
samfundets bokföringsreglement.

Till utveckling av anmärkningarna anfördes i huvudsak följande.
B hade efter konkursbeslutet sammanträffat med X och A, som därvid

muntligen lämnat vissa uppgifter om vad som förevarit under den aktuella
perioden. B hade därefter i brev till A den 17 november och den 12 december
1983 bla begärt en arbetsredogörelse. A hade i brev den 19 januari 1984
översiktligt redogjort för vad han sysslat med för X:s räkning. A hade därvid
bla uppgivit att hans arbetsinsats under de 16 månader han biträtt X uppgått
till 840 timmar samt att den av hans kontorspersonal i ärendet nedlagda
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tiden inte torde understiga 200 timmar. Vidare hade A angivit att de a
conto-arvoden, som han hade uttagit för sitt biträde åt X, uppgått till sam-
manlagt 210.107 kronor. Någon specificerad arbetsredogörelse eller arvodes-
räkning utöver brevet den 19 januari 1984 hade A inte tillhandahållit. I detta
brev hade A påstått att X godkänt samtliga A:s arvodesuttag. X hade emeller-
tid tillbakavisat detta påstående.

Från olika fordringsägare i konkursen hade ifrågasatts huruvida en be-
talningsinställelse verkligen verkställts eller om inte betalningsinställelsen i
vart fall på grund av den långa tid som förflutit fick anses ha upphört.
Betalningsinställelsen föreföll inte heller ha genomförts konsekvent, efter-
som det i konkursen hade bevakats fordringar som hänfört sig till leveranser
under maj och juni 1983.

I samband med betalningsinställelsen hade A avtalat med en bank på
orten om ett sk administrationskonto. Såvitt kunnat utrönas hade därefter i
huvudsak alla likvider fram till konkursutbrottet influtit på detta konto.
Betalning av X:s skulder hade under denna period verkställts av A. Efter
verkställd betalning hade A överlämnat fakturor och kvitton till X, som fört
kassabok över in- och utbetalningarna. Denna kassabok hade X sedan lämnat
till driftsbyrån, som konterat och databearbetat bokföringsmaterialet. På
uppdrag av konkursförvaltningen hade en revisor vid driftsbyrån bla gjort
en avstämning av ut- och inbetalningar, varvid framkommit en differens om
58.888 kronor, som inte hade kunnat klarläggas.

A tillbakavisade anmärkningarna. Han anförde bla följande.
Uppdraget hade varit synnerligen omfattande och avsett att med beaktan-

de av X:s borgenärers intressen biträda X i dennes jordbruksrörelse med att
bla inställa betalningarna, söka moratorium hos borgenärerna, rekonstruera
jordbruksrörelsens olika grenar, framta en ny bärkraftig förvärvskälla samt
träffa ackordsuppgörelse med borgenärerna. Någon sluträkning hade aldrig
upprättats, eftersom X varit väl medveten om det stora arbete som A under
ett och ett halvt års tid lagt ned på ärendet. A hade såsom tidigare biträde åt X
inte ansett sig behöva lägga ned omfattande arbete på att prestera en redovis-
ning till konkursförvaltaren i en senare inträffad konkurs.

X hade godkänt såväl A:s handläggning av ärendet som dennes debite-
ring. Slutligt godkännande hade lämnats av X i samband med att A avslutat
ärendet inför X:s försättande i konkurs. Då förhållandet mellan X och A varit
gott hade A inte ansett att någon skriftlig bekräftelse av godkännande hade
varit erforderlig.

Under hösten 1983 hade konkursförvaltaren riktat en förfrågan till A rö-
rande dennes arvodesuttag. A hade då bett X om en skriftlig bekräftelse på
dennes tidigare godkännande av arvodesuttagen. A hade också erhållit en
sådan bekräftelse. Emellertid hade A nöjt sig med att i sitt svar till konkurs-
förvaltaren redovisa X:s inställning i frågan. Sedan den skriftliga bekräftel-
sen förkommit vid gallring av A:s arkiv under våren 1984 hade A vänt sig till
X och bett om en kopia av godkännandet. Han hade emellertid inte kunnat
förmå X att överlämna någon sådan kopia.

Under våren 1983 hade åtskilliga förslag till uppgörelse lagts fram. Sven-
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ska Lantmännens Riksförbund, som vid sidan av banken var den störste
borgenären, hade emellertid inte kunnat förmås acceptera de framlagda
förslagen.

X och A hade kommit överens om att alla betalningar – med vissa smärre
undantag – skulle ske genom A samt att all bokföring skulle skötas av X och
den bokföringsbyrå denne anlitade och som varit specialiserad på jordbruks-
bokförings- och skatteproblem. Senare hade bokföringen skötts av LRF:s
driftsbyrå.

Den av B påtalade differensen om 58.888 kronor hade berott på brister i X:s
egen bokföring och hade genom A:s försorg kunnat till fullo klarläggas.

Sedan B i egenskap av konkursförvaltare påkallat skiljeförfarande jämlikt
33§ i samfundets stadgar för prövning av det arvode som A genom a conto-
debiteringar påfört X, ogillade den av samfundets styrelse utsedda skilje-
nämnden i skiljedom den 17 juni 1985 konkursboets talan. Under skiljeför-
farandet ingav A såväl en arbetsredogörelse som en redovisning av uttagna
arvoden. Därvid justerade A det uppgivna arvodesbeloppet till 195.673 kro-
nor, vartill kom en kostnad om 2.393 kronor.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 29 januari 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Då uppdrag slutförts eller eljest upphört skall sluträkning utandröjsmål

tillställas klienten. Vidare är advokat skyldig att på begäran lämna klienten
skriftlig redogörelse för det med uppdraget förenade arbetet.

I förevarande fall har uppdraget upphört i samband med att A:s klient har
försatts i konkurs. A har trots begäran därom först sedan konkursförvaltaren
påkallat skiljeförfarande enligt 33§ samfundets stadgar presterat en redovis-
ning av de belopp som A tillgodogjort sig såsom arvode samt en arbets-
redogörelse som uppfyller rimliga krav på fullständighet. A har till försvar
för sitt handlande åberopat att klienten före konkursbeslutet hade godkänt
hans debiteringar. Vidare har A gjort gällande att det inte kunde åligga
honom att såsom tidigare biträde till X lägga ner ett omfattande arbete på att
prestera en redovisning till förvaltaren i den senare inträffade konkursen.

Nämnden finner att det, oavsett om klienten godkänt A:s debiteringar eller
ej, ålegat A att till iakttagande av god advokatsed tillställa konkursförvalta-
ren sluträkning och begärd arbetsredogörelse. Genom att underlåta detta har
A åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden finner vidare att på administrationskontot innestående medel
omhänderhafts av A med redovisningsskyldighet. De har således varit att
anse som klientmedel i den mening som avses i samfundets bokförings-
reglemente. A har följaktligen beträffande dessa medel haft att iaktta bokfö-
ringsreglementets förskrifter om bokföring av klientmedel. Av utredningen
framgår att A underlåtit detta. Även härigenom har Å åsidosatt sina plikter
som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.
Vad i övrigt förekommit i ärendet föranledde inte någon nämndens åtgärd.
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10. Oberättigat innehållande av klientmedel vid redovisning
till klienten.

I en tvist angående fel och brist i takkonstruktion och dess utförande mellan
ägarna till 66 fastigheter, å ena sidan, och en byggnadsentreprenör, å den
andra, beviljade rättshjälpsnämnden allmän rättshjälp till ägare av 64 av
fastigheterna och förordnade advokat A som biträde enligt rättshjälpslagen.
I juni 1979 väcktes talan i saken vid tingsrätten.

Sedan förlikning träffats hemställde parterna i maj 1983 att målen skulle
avskrivas från vidare handläggning. A yrkade därvid ersättning av allmänna
medel för lämnat biträde med sammanlagt 486.744 kronor 84 öre. Av be-
loppet avsåg 198.584 kronor 84 öre utlägg. Härav avsåg 14.353 kronor 65 öre
fotokopior och porton, 49.869 kronor 14 öre sakkunnigutredningar – varav
14.680 kronor 22 öre för ränta på A:s utlägg – samt 118.500 kronor extra
kostnader för sekreterare.

Tingsrätten tillerkände A, förutom ersättning för vissa utlägg med 15.862
kronor 5 öre, viss jämkad ersättning för arbete men lämnade yrkandena om
ersättning för fotokopior och porto, sakkunnigutredningar jämte ränta och
kostnad för sekreterare utan bifall. A anförde besvär i hovrätten och yrkade
bifall till sina vid tingsrätten framställda yrkanden rörande arbete och ut-
lägg. I beslut den 31 oktober 1984 fann hovrätten ej skäl frångå tingsrättens
bedömning beträffande ersättningen för arbete och kostnad för sekreterare.
Beträffande ersättningen för utlägg i övrigt fann hovrätten skäl tillerkänna A
ytterligare 10.000 kronor för fotokopior och porton samt för hans huvud-
mäns räkning 18.571 kronor för utredningskostnader. Hovrätten konstatera-
de särskilt att ersättning för ränta A:s utlägg inte lagligen kunde utgå.

A anförde besvär mot hovrättens beslut. Högsta domstolen fann emeller-
tid i beslut den 6 augusti 1985 ej skäl att meddela prövningstillstånd.

Fyra av husägarna anförde hos advokatsamfundet anmärkning mot A för
att denne innehållit dem tillkommande förlikningsersättning samt ränta
därå. De anförde därvid bl a följande.

Förlikningen, som träffades i mars 1983, hade inneburit att samtliga fastig-
hetsägare skulle erhålla 9.000 kronor vardera från byggnadsentreprenören.
Samma månad hade A översänt 6.000 kronor till var och en av dem. Han
hade samtidigt meddelat att han innehöll 3.000 kronor av varje klients för-
likningsbelopp som säkerhet för den händelse han inte skulle erhålla den
ersättning han begärt i rättshjälpsärendet. Klienterna hade med förvåning
mottagit detta meddelande eftersom de då ärendet någon gång 1978 på-
börjats erhållit det beskedet att biträdeskostnaderna skulle täckas genom
allmän rättshjälp och föreliggande rättsskyddsförsäkringar. Klienterna hade
tidigare erlagt maximibeloppet för rättshjälpsavgiften. Sedan hovrätten
meddelat beslut i saken hade A utbetalat det resterande förlikningsbeloppet
men innehållit upplupen ränta.

I yttrande tillbakavisade A anmärkningarna och anförde bl a följande.
Han hade innehållit 3.000 kronor för varje klient. Orsaken till detta hade

varit att oklarhet rått om i vilken omfattning rättshjälp och rättsskydd var
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tillämpliga och till vilket belopp varje klients personliga kostnad skulle upp-
gå, varför betydande beräknings- och avräkningssvårigheter skulle upp-
kommit vid en tidigare utbetalning. Sedan hovrätten meddelat beslut i saken
hade A till envar av klienterna utbetalat beloppet 3.000 kronor, eftersom han
inte ansett det skäligt att avvakta Högsta domstolens beslut. Han hade emel-
lertid innehållit ränta på beloppen till täckande av utredningskostnader med
18.000 kronor, ränta på sina utlägg med 11.000 kronor samt avslutande
åtgärder med 10.000 kronor.

Beloppet 18.000 kronor avsåg ersättning till en sakkunnig som anlitats av
fastighetsägarna innan A inträtt i ärendet. Enligt överenskommelse skulle
denna sakkunnige vid namn S, ersättas av fastighetsägarna. A hade emeller-
tid uppdrag att söka ersättning ur rättsskydd för denna kostnad.

Viss del av det belopp som S debiterat hade överhuvud taget inte kunnat
ersättas som en rättshjälpskostnad, eftersom det avsett utredningskostnader
som uppstått långt innan rättshjälp beviljats för angelägenheten i fråga.

Räntebeloppet 11.000 kronor hade försäkringsbolagen vägrat att betala
med hänvisning till hovrättsbeslutet. Hovrättens enligt A:s mening felaktiga
beslut kunde emellertid inte ges annan tolkning än att ränta enligt rätts-
hjälpslagen inte kunde utgå. A:s ”rätt till ersättning för ränteutlägg i övrigt”
hade hovrätten självklart inte tagit ställning till.

Beloppet 10.000 kronor avsåg arbete som ej förutsetts och som utförts efter
tingsrättens dom.

De fyra husägarna inkom med påminnelser. De vidhöll där sina anmärk-
ningar samt anförde därutöver bla följande.

Även om samfundet skulle finna att A principiellt haft rätt att innehålla
viss del av förlikningsbeloppet måste 3.000 kronor per klient eller tillhopa
cirka 225.000 kronor vara ett orimligt högt belopp. De kände till en sakkun-
nigutredning som S utfört innan A engagerats av fastighetsägarna. För den-
na utredning hade S emellertid erhållit betalt.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 8 april 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”För att advokat skall vara berättigad att innehålla klientmedel vid redo-

visning till klienten förutsätts att han har en motfordran som han äger åbe-
ropa kvittningsvis.

Såvitt avser arbete som omfattas av uppdrag såsom biträde enligt rätts-
hjälpslagen samt utlägg som utgjort ett led i fullgörandet av sådant uppdrag
kan biträdet inte därå grunda annan fordran mot klienten än sådan som
avser avgifter enligt rättshjälpslagen, vilka klienten enligt beslut av veder-
börande myndighet har att utge till biträdet.

De av A yrkade beloppen är i allt väsentligt hänförliga till rättshjälpsupp-
dragen. Det enda undantaget härvidlag synes utgöras av viss del av kostna-
derna för de sakkunnigutredningar S utfört.

A har inte gjort gällande att någon av anmälarna underlåtit att erlägga
fastställt maximibelopp för rättshjälpsavgiften. Utredningen ger inte heller
vid handen att A varit ansvarig för betalningen av S:s arvode. A är inte
berättigad att debitera rättshjälpsklienterna arvode och kostnaderna för för-
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delning och redovisning av influtna medel eller för andra avslutningsåt-
gärder.

På grund av det anförda finner nämnden att A inte haft sådan fordran mot
anmälarna som han ägt åberopa kvittningsvis. Genom att trots detta under
lång tid innehålla klientmedlen i fråga har A allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A varning.

Vägledande beslut från styrelse och disciplinnämnd
Referent: Lars Bentelius

Styrelsen har avgett vägledande uttalanden enligt nedan angående förvärv
av fastighet i advokatrörelse och om advokataktiebolags placering av lik-
vida tillgångar.

1. ”Föremål för advokataktiebolags verksamhet är uteslutande att bedriva
advokatverksamhet. Det får dock anses vara förenligt därmed att advokat-
bolaget är ägare till fastighet direkt eller indirekt i syfte att inrymma lokaler
för verksamheten.

En med advokatverksamhet oförenlig affärs- eller förvaltningsverksamhet
får däremot som regel anses föreligga om fastighetsägandet inte direkt mo-
tiveras av och inte står i ett rimligt förhållande till advokatverksamhetens
behov och omfattning.”

2. ”Advokatverksamhet får bedrivas i aktiebolag endast under förutsätt-
ning att bolaget uteslutande driver advokatverksamhet. Detta förhållande
utesluter inte att bolagets likvida tillgångar som ett led i normal förmögen-
hetsförvaltning kan placeras i värdehandlingar, som är föremål för allmän
handel, tex börsnoterade aktier. Placering av bolagets medel i andra värde-
handlingar, tex i aktier i fåmansbolag, måste emellertid enligt styrelsens
bedömning när fåmansbolaget inte är ett annat advokataktiebolag innefatta
att advokatbolaget driver annan verksamhet än advokatverksamhet. Det är
därför inte tillåtet för ett advokataktiebolag att genom ett dotterbolag driva
verksamhet som moderbolaget inte själv kunnat driva.”

– – –

Disciplinnämnden har i tre väsentliga avseenden slagit fast vad god advo-
katsed bjuder. Avgörandena presenteras här i kortfattad form. Utförliga
referat följer senare i den återkommande översikten över nämndens be-
slut.

1. Advokaten A erhöll uppdrag att för två klienters räkning försälja ett par
hyresfastigheter. A efterhörde därvid möjligheten för honom att själv eller
genom en juridisk person få förvärva fastigheterna, vilket i så fall skulle
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föregås av värdering genom objektiv sakkunnig. Klienterna accepterade det-
ta, värdering skedde utvisande ett marknadsvärde sammanlagt om 6–6,7
Mkr varpå ett advokaten närstående aktiebolag köpte fastigheterna för 6
Mkr. Aktieägare i bolaget var jämväl A:s kompanjoner, advokaterna B och C.

Disciplinnämnden gjorde följande bedömning:
”I. A har förfarit synnerligen olämpligt genom att medverka till försälj-
ningen av fastigheterna på sätt som skett. Genom att samtidigt företräda
klienterna och det honom närstående aktiebolaget har han försatt sig i en
situation som inneburit att hans egna ekonomiska intressen kommit att stri-
da mot uppdragsgivarnas. A har genom sitt förfarande grovt åsidosatt sina
plikter som advokat. På grund av förfarandets allvarliga natur skall A till-
delas varning och åläggas straffavgift.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra och
tredje styckena rättegångsbalken tilldela A varning samt ålägga honom att
till samfundet utge straffavgift med 10.000 kronor.

II och III. B och C har i egenskap av aktieägare i bolaget deltagit i förvärvet
av fastigheterna. Förfarandet strider mot förbudet mot ekonomiska trans-
aktioner mellan advokat och klient. B och C har härigenom allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela B och C varning.”

2. I testamente förordnade X att alla hans tillgångar skulle tillfalla advokaten
A, som tillika utsågs till testamentsexekutor. Testamentet tillkom på så sätt
att A i enlighet med X:s instruktioner och i dennes närvaro dikterade testa-
mentstexten som därefter skrevs ut av A:s sekreterare, varefter testamentet
undertecknades och bevittnades på A:s kontor.

A anförde i upptaget disciplinärende, att A och X var mycket goda vänner
sedan länge, att testamentet inte hade något samband med A:s yrkesmässiga
insatser för X och att testamentets innehåll inte var en följd av åtgärder från
A:s sida.

Disciplinnämnden gjorde följande bedömning:
”Nämnden finner utrett att testamentet upprättats under medverkan av A.
Härigenom har A yrkesmässigt biträtt X i saken.

I testamentet insattes A som testamentstagare till kvarlåtenskapen och
som testamentsexekutor.

Med hänsyn till en advokats ställning som fri och obunden rådgivare och
till det förtroendeförhållande som särskilt gör sig gällande vid upprättande
av testamente är det enligt nämndens mening uppenbart att en advokat inte
skall biträda vid testamentariska förordnanden till sig själv.

A har genom sitt förfarande härvidlag allvarligt åsidosatt sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.”
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3. Enligt anmälan från två klienter hade advokaten A i ett uppdrag för dessa
felaktigt debiterat klienternas aktiebolag Y för arbete som han utfört för dem
personligen. A vitsordade detta förhållande och angav som förklaring att
han i ett tidigare uppdrag under likartade omständigheter på samma klien-
ters begäran fakturerat aktiebolaget och att han nu utgick ifrån att även den
förevarande faktureringen skulle ske på bolaget.

Disciplinnämnden gjorde följande bedömning:
”Debitering av advokatkostnad får inte ske på sådant sätt att risk föreligger
att kostnaden på felaktigt sätt utnyttjas i skattehänseende.

A har därför förfarit felaktigt genom att debitera 1984 års konsultation på
företaget och genom att utforma debiteringen så att den gett sken av att gälla
företaget. A har vidare på eget initiativ felaktigt debiterat 1986 års uppdrag
på företaget. A har härigenom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.”

3. Fråga om advokats skyldigheter att medverka till ansökan
om rättshjälp och rättsskydd

Advokatsamfundets styrelse meddelade den 20 februari 1987 beslut i ett
disciplinärende mot bla advokat A, anhängiggjort av fru K. Styrelsen fann
vad i ärendet förekommit inte vara av beskaffenhet att föranleda någon
styrelsens åtgärd.

Justitiekanslern har i beslut den 12 maj 1987 påkallat disciplinär åtgärd
mot A.

Justitiekanslern har till utveckling av sin talan anfört bl a följande.
A borde ha upprättat och ingivit en ansökan om allmän rättshjälp. Han

borde ha upplyst om möjligheterna att utnyttja rättsskyddsförsäkringen och
ha medverkat till att även denna förmån tillvaratogs. Genom att underlåta
detta hade A åsidosatt de plikter som åvilar honom som advokat.

A har anfört bla följande.
Omfattningen av ärendet och innehållet i de uppgifter som lämnades var

av sådan karaktär och spände över en så lång tidsperiod att de inte utan
vidare kunde läggas till grund för en omedelbar ansökan om allmän rätts-
hjälp. Hans avsikt var att driva utredningen till en punkt där rättshjälp
kunde påräknas. Det inledande arbetet kunde då debiteras den allmänna
rättshjälpen. Att handläggningen inte fått detta förlopp berodde på om-
ständigheter som från början inte varit förutsägbara.

Någon generell skyldighet att ombesörja klients ansökan om rättshjälp har
ej ålagts advokat. Advokat skall vid behov medverka till att klientens möjlig-
heter att erhålla rättshjälp eller rättsskydd blir tillgodosedda. Att någon
generell skyldighet inte föreligger sammanhänger med rättshjälpslagens be-
stämmelser att allmän rättshjälp inte får beviljas den som ej har befogat
intresse av att få sin sak prövad eller behandlad. En sådan prövning borde
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ske med särskild eftertanke i ärenden som inrymmer frågeställningar om
skadestånd på grund av medicinsk felbehandling. I denna typ av ärenden är
det vanligt att rättshjälp vägras på grund av att det är osannolikt att ansprå-
ken kan drivas med framgång.

I beslut den 18 november 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Advokat är skyldig att upplysa klienten om föreliggande möjligheter att

erhålla rättshjälp eller att utnyttja eventuellt förefintlig rättsskyddsförsäk-
ring.

Anledning föreligger ej till annat antagande än att A fullgjort denna skyl-
dighet.

Vidare åligger det advokat att vid behov medverka till att klientens möjlig-
heter att erhålla dessa förmåner tillvaratas.

A, som uppenbarligen varit medveten om sistnämnda skyldighet, har
ansett att han före ansökan om rättshjälp borde bilda sig en uppfattning om
ärendet och därvid taga ställning till om förutsättningar för allmän rättshjälp
förelåg. Härigenom har ansökan ej kommit att inges innan han blivit nödsa-
kad att avträda som ombud.

Till skillnad från situationen vid ianspråkstagande av en rättsskyddsför-
säkring äventyras viddröjsmål med ansökan om rättshjälp rätten till ersätt-
ning för inledningsvis utfört arbete.

Enligt rättshjälpsreglerna ersätts ett biträdes arbete endast i den mån det
utförts efter ansökan om allmän rättshjälp med viss möjlighet för biträdet att
också erhålla ersättning för dessförinnan utfört arbete.

Sistnämnda möjlighet är i förarbetena till lagreglerna med avseende på
situationer av intresse i förevarande ärende motiverad av att visst rådrum
kan behövas för färdigställande av ansökningen om allmän rättshjälp, bla
beroende på den prövning som biträdet är skyldigt att göra huruvida klien-
ten har befogat intresse av att få sin sak behandlad.

Som förutsättning för rätt till biträdesersättning för arbete utfört före an-
sökan om allmän rättshjälp gäller att ansökan görs utan väsentligt dröjsmål.
Vad därmed skall förstås har i lagförarbetena beskrivits så att i sak som skall
anhängiggöras vid domstol käranden vanligen skall ansöka om rättshjälp
senast vid ansökan om stämning. Vidare sägs att normalt högst ”någon
månads dröjsmål” bör kunna godtas.

En ytterligare förutsättning anges i lagförarbetena vara att det föreslagna
biträdet erhåller förordnande.

Uppenbart är att biträdet ställs inför två svårförenliga uppgifter. Å ena
sidan skall han utreda huruvida klienten har befogat intresse av att få sin sak
behandlad, vilket ofta kan kräva åtskillig tid: Å andra sidan bör han ansöka
om allmän rättshjälp med det snaraste eftersomdröjsmål kan äventyra rätten
för klienten till kostnadstäckning.

A har i förevarande fall ansett ytterligare utredning erforderlig före an-
sökan om allmän rättshjälp. Det finns ej anledning att klandra honom för
denna bedömning.

Eftersom A ej erhållit biträdesförordnande har han ej kunnat erhålla bi-
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trädesersättning trots att klienten senare i saken erhållit förmånen av allmän
rättshjälp.

Enär anledningen till att A kom att avträda såsom biträde inte kan till-
skrivas klienten borde A möjligen vid frånträdandet ha underlåtit debitera
klienten för det av honom nedlagda arbetet. Vid tiden för räkningens ut-
ställande kunde A emellertid inte veta huruvida allmän rättshjälp skulle
komma att sökas, än mindre huruvida rättshjälp skulle komma att meddelas.
För åtgärden att utställa räkningen bör A därför ej klandras.

Eftersom rättshjälp var beviljad när skiljedom påkallades rörande debite-
ringen på klienten borde arvodesanspråket då ej ha vidhållits. För under-
låtenheten att återkalla debiteringen är A ej ansvarig.

Nämnden finner därför vad i ärendet förekommit inte vara av beskaffen-
het att föranleda någon nämndens åtgärd.”

8. Fråga om rätt för advokat att på begäran av en av flera
dödsbodelägare, vilken har boet i sin vård, vidtaga vissa
inledande åtgärder för boutredning

Advokatsamfundets styrelse meddelade den 20 februari 1987 beslut i ett
disciplinärende mot advokat X, anhängiggjort av chefsrådman Y, Väster-
stad. Styrelsen fann vad i ärendet förekommit inte vara av beskaffenhet att
föranleda någon styrelsens åtgärd.

Justitiekanslern har i beslut den 12 maj 1987 påkallat att advokatsam-
fundets disciplinnämnd vidtar disciplinär åtgärd mot X.

Justitiekanslern har till utveckling av sin talan anfört bl a följande.
X har inte haft fullmakt att företräda dödsboet efter E och att vidta de

åtgärder som han har debiterat dödsboet för. Hans möjligheter att handla har
varit som ombud för M och denne har i föreliggande situation inte ägt rätt att
på dödsboets vägnar anlita X. X måste självfallet ha varit medveten om detta.
M var för övrigt bara en av fyra dödsbodelägare. Genom att vidta åtgärder
utan fullmakt och dessutom debitera dödsboet i stället för M för kostnader
har X handlat i strid med god advokatsed.

I avsaknad av fullmakt borde X omedelbart ha avstått från varje ytterligare
åtgärd i dödsboet sedan han fått del av att testamentet innehöll en klar och
entydig föreskrift om att U:stads Sparbanks notariatavdelning skulle sköta
om bouppteckningen och arvskiftet. Han borde ha avstått från vidare åt-
gärder oberoende av påstående om förefintlighet av ett ytterligare testamen-
te.

Det är anmärkningsvärt att X har debiterat dödsboet även för de åtgärder
som han har vidtagit efter det att han fått del av testamentets innehåll.

Det är också anmärkningsvärt att X i ett brev tillskrivit dödsbodelägarna i
syfte att han själv, i strid med testatorns vilja, skulle ombesörja avvecklingen
av dödsboet. Att på detta sätt försöka skaffa sig ett uppdrag framför notariat-
avdelningen måste anses strida mot god advokatsed.

Det finns anledning att uppmärksamma att det nyssnämnda brevet inte



224 FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

ens fått formen av en förfrågan om dödsbodelägarna ville att han skulle
ombesörja avveckling av dödsboet. Dödsbodelägarna har avkrävts ett brev-
svar vid äventyr att X eljest skulle bli deras uppdragstagare.

Det kan vidare anmärkas att X inte kan anses ha berett dödsbodelägarna
skälig tid att ta ställning till innehållet i brevet. X har krävt svar inom ”en
vecka från brevets datum”. Så kort tid som sju dagar – tid för postgången har
inte ens beaktas – kan inte anses som skäligt rådrum för att ta ställning i
saken. Dödsbodelägarna måste under alla förhållanden ansett sig ha haft ett
berättigat krav på skälig tid för att rådgöra med bankens notariatavdelning
eller annan. Dödsbodelägarna kan också ha varit bortresta eller av andra skäl
ha varit förhindrade att svara så snabbt som X har krävt för att de inte ska bli
bundna av att godta honom som uppdragsgivare .

X har, utöver vad som antecknats i styrelsens beslut, anfört bla följande.
Vid M’s första besök hos X fick X uppfattningen av M att M varit E’s

förtrogne. M var dessutom den som huvudsakligen skulle ärva henne, enligt
ett testamente som skulle finnas. E hade kort tid före sin död bett M att
handha avvecklingen av dödsboet och sköta om vad som behövde göras. M
hade såvitt X kunde förstå egendomen i sin vård.

X omnämnde för M att han inte kunde agera i strid med befintligt testa-
mente, därest inte samtliga dödsbodelägare gav honom uppdrag att göra
detta. M försäkrade att, såvitt han kände till, övriga dödsbodelägare inte
hade någon invändning gentemot X:s föreslagna handlingsprogram.

Angående brevet som han skickade till dödsbodelägarna kan han förstå
uppfattningen att en vecka kan synas kort tid att överväga val av testaments-
exekutor eller dylik åtgärd. Likaså kan han förstå uppfattningen att man inte
vet om motparten fått en försändelse om man inte skickar den rekommende-
rad eller mot mottagningsbevis. En veckas tidsfrist att inkomma med syn-
punkter är dock en icke sällan förekommande tidsfrist hos offentliga myn-
digheter.

I beslut den 16 december 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Med hänsyn till att M haft boet i sin vård har X haft anledning beakta

dennes uppgifter om den avlidnas önskan beträffande boutredningen, om
den möjliga förekomsten av ytterligare ett testamente samt om övriga döds-
bodelägares inställning till boutredningsuppdraget för X. X kan således inte
lastas för att han vidtagit vissa åtgärder utan att förvissa sig om de övriga
dödsbodelägarnas inställning. Inte heller kan han, genom de åtgärder han
vidtagit, anses ha i eget intresse försökt skaffa sig uppdraget som boutred-
ningsman. Nämnden finner därför vad i ärendet förekommit i denna del inte
vara av beskaffenhet att föranleda någon nämndens åtgärd.

X har vidare haft rätt att debitera dödsboet för de inledande åtgärder han
vidtagit. Av den i ärendet ingivna kostnadsräkningen framgår dock att X
debiterat för åtgärder därutöver, bla för rekommendationer till M om hur
dödsboet borde avvecklas och för viss skatterådgivning. För detta borde X
inte ha debiterat dödsboet.

Nämnden låter vid detta uttalande bero.”
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2. Advokat har i samband med offentligt försvararskap bl a
varit häktad klient behjälplig med affärstransaktion och
utförande från häktet av brev. Vissa förmildrande
omständigheter förelåg. Varning jämte straffavgift ålagd.

Sedan X delgivits misstanke om förmögenhetsbrott, förordnades advokaten
A till offentlig försvarare för honom den 25 oktober 1985.

X ägde aktiebolaget T. Genom förmedling av Y lät han i början av januari
1986 T-bolaget köpa 190.000 tvålar av ett bolag J. Köpeskillingen var över-
enskommen till 4 kronor per tvål jämte moms och skulle enligt uppgörelsen
betalas senast inom 60 dagar. X hade vid tillfället inte pengar att betala
köpeskillingen med. Men han räknade med att inom de sextio dagarna
kunna sälja hela partiet med vinst så att han rättidigt skulle kunna betala
J-bolaget full likvid.

Den 21 januari 1986 anhölls X och var därefter oavbrutet frihetsberövad
flera månader. Under frihetsberövandet har han varit underkastad sedvan-
liga restriktioner, innebärande bla brevcensur.

Eftersom A senare blev strängt upptagen av andra rättegångar förordna-
des vid häktningsförhandling den 24 januari 1986 annan försvarare. Den 14
februari 1986 förordnades A på nytt till X:s försvarare.

Kort tid senare träffade X överenskommelse med Y att Y skulle köpa
tvålpartiet från honom. Denna affär genomfördes och Y presterade såsom
likvid förutom ett mindre kontant belopp dels växlar dels ett antal checkar,
var och en på 5.000 kronor som ställts ut av ett utomstående företag med X:s
hustru som betalningsmottagare.

En av dessa checkar kom att överlämnas till X:s hustru.
J-bolaget, som icke erhållit likvid för tvålpartiet, polisanmälde X och Y för

bedrägeri. Detta föranledde en ny förundersökning och åtal mot dem båda.
Under förundersökningen beträffande tvålpartiet framkom, att X:s för-

säljning till Y skett medan X var frihetsberövad. Under den fortsatta för-
undersökningen framkom på olika sätt följande anledningar till anmärkning
mot A.
1. A hade fungerat som kontaktman mellan den frihetsberövade X och Y och

han hade därmed medverkat till den ovannämnda affären dem emellan.
2. Som ett led i denna medverkan hade A fört ut ur häktet och lämnat till Y en

fullmakt från X som gav Y behörighet att hämta tvålpartiet i den lagerlokal
där detta förvarades.

3. A hade tagit hand om ovannämnda likvid och överlämnat en av checkar-
na och 1.000 kronor kontant till X:s hustru.

4. A hade i mars 1986 fört ut från häktet två brev från X till X:s hustru och
överlämnat till X i häktet ett brev från X:s hustru.

5. Sedan Y erbjudit A 5.000 kronor kontant för sin medverkan i affären, hade
A accepterat detta och emottagit beloppet ur ovannämnda kontantlikvid.

6. Sedan misstanke uppkommit mot A att han medverkat i tvålaffären mel-
lan X och Y, hade A sanningslöst förnekat detta för polisen. Han hade även
uppmanat X:s hustru att för polisen ljuga om A:s medverkan, så att det
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inte skulle framkomma att det varit A som lämnat en av checkarna till
henne. A har vid ett sista polisförhör i stort sett vitsordat framställda
anmärkningar mot honom.

Här skall antecknas att A inte blev åtalad i sammanhanget och att både X och
Y blev helt frikända beträffande åtalet för tvålaffären.

A har i disciplinärendet liksom vid det sista polisförhöret vidgått riktig-
heten av anmärkningarna mot honom med undantag för påståendet att han
skulle ha uppmanat X: s hustru att ljuga . A har i disciplinärendet närmare
uppgivit följande som också överensstämmer i stort med vad han slutligen
anfört för polisen.

A hade i februari 1986 en del kontakter med X, vilka emellertid uteslutande
gällde dennes privata situation och affärsverksamhet som höll på att falla
samman på grund av häktningen. A hade på grund av sin mycket pressade
arbetsbörda vid denna tidpunkt inte möjlighet att närmare sätta sig in i
förhållandena. Massor av olika affärsbekanta till X sökte kontakt med A för
att få olika besked. En kväll då han vistades på hotell i Malmö blev han
sålunda uppringd av Y, som han tidigare inte kände men som var mycket
angelägen att få ett sammanträffande med A. De båda träffades påföljande
dag. Y ville förvärva tvålpartiet. Eftersom Y behövde A:s bistånd i samman-
hanget erbjöd han sig betala A arvode. A lovade att prata med X om saken då
han härnäst kom till Stockholm. A fattade inga misstankar. Några dagar
senare förde A saken på tal med X som sade att han skulle fundera. A glömde
bort det hela. Men efter ytterligare några dagar ringde X och sade att han ville
göra affär med Y. A ringde då Y. Y kom till Stockholm påföljande dag. A hade
under tiden skrivit ett kontrakt beträffande den tilltänkta affären. Y och A
träffades och Y överlämnade då likvid i form av växlar, ett antal checkar samt
6.000 kronor i kontanter. X:s godkännande inhämtades per telefon. Y ville ha
en fullmakt från X för att kunna få ut partiet; en fullmakt som X skulle skriva.
A hämtade fullmakten hos X i häktet och överlämnade den till Y då denne
sedan på nytt besökte A på hans kontor. Enligt uppdrag från X överlämnade
A till X:s hustru dels en av checkarna på 5.000 kronor och dels 1.000 kronor av
de sammanlagt 6.000 kronor som han kontant erhållit av Y. Resten av de
5.000 kronorna behöll han för egen del enligt uppgörelsen med Y. A glömde
därefter bort hela saken under trycket av sina övriga arbetsuppgifter.

De återstående checkarna behöll han tills vidare för att enligt X:s uppdrag
varje månad i fortsättningen lämna en check på 5.000 kronor till X:s hustru.

A ansåg det vara invändningsfritt att han tog emot ersättning av Y för det
arbete han utfört.

Cirka två veckor efter Y:s köp av tvålpartiet fick A reda på att denna affär
föranlett polisanmälan mot X och Y för grovt bedrägeri. A blev då förskräckt
med tanke på sin egen medverkan. Det hade tidigare inte fallit honom in att
affären kunde vara annat än korrekt. När han sedan fick veta att Y för polisen
berättat om A:s medverkan greps han av panik ”och reagerade givetvis helt
fel”. Det vidare händelseförloppet utvecklade sig till ”en enda lång mar-
dröm” för honom.
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Då X blev anhållen och häktad medförde detta en kris i makarnas äkten-
skap, vilket var mycket prövande för dem båda. Detta var anledningen till
den brevväxling mellan dem som A medverkade i. A läste igenom alla tre
breven innan han vidarebefordrade dem och såg, att de endast gällde privata
angelägenheter utan samband med någon förundersökning. Han kan i varje
fall inte erinra sig att breven innehöll någonting som kunde ha att göra med
förundersökningarna.

A som kommit in i fallet i februari efter det att annan kollega tidigare
sysslat med det, trodde att häktningen berodde på risk för fortsatt brottslig
verksamhet. A, som heller inte tagit del av häktningspromemorian eller
andra handlingar, visste inte om att X var underkastad restriktioner. Dock
visste A då han medverkade vid affären mellan X och Y att det var misstanke
om bedrägeri som föranlett det aktuella frihetsberövandet.

Beträffande påståendet att A uppmanat X:s hustru att ljuga för polisen har
A till Advokatsamfundet uppgivit:

”Jag har etablerat en mycket god kontakt med henne i samband med att X
blev anhållen och häktad, då jag hade varit henne behjälplig i en hel del
praktiska angelägenheter. När så allt rullade igång, berättade jag om min
belägenhet för henne. Hon för sin del uttalade då att hon till varje pris ville
stödja och hjälpa mig och att hon definitivt inte skulle berätta något om
affären med X som hon ägde kännedom om. Hon hördes sedermera, vid
något eller några tillfällen av polisen rörande den sk kontantdelen. Hon
nekade då till att ha fått en check av Y. Den händelse som skulle utgöra
misstanke om att jag på något sätt otillbörligt ha sökt påverka henne till
någon del, ägde rum, vill jag minnas, i början på april 1986. Hon hade då,
någon dag tidigare hörts av polisen rörande checken. Hon var då mycket
pressad och ville veta vad hon skulle göra. Jag sade då åt henne att hon fick
väl hålla sig till den version hon tidigare lämnat till polisen. Dagen därefter
kontaktade hon polisen och påstod att jag skulle ha instruerat henne att säga
saker. Det är grovt fel och jag tillbakavisar detta bestämt. Hon har medvetet
eller omedvetet beljugit mig.”

Vid polisförhör den 8 april 1986 hade emellertid A rörande detta bla
uppgivit följande, enligt vad som framgår av utskrift av förhöret:

A: ” . . . Då ringde X till mig, då hade han tydligen suttit hos Sture* när den
anmälan kommer in om att nu är tvålpartiet på lös fot nere i Skåne . . .. Då blir
jag rädd, alltså . . . en check har X:s hustru fått. Vad gör vi med detta. Ja, sa X
för att skydda mig då så att jag överhuvudtaget inte finns i den här sörjan så
får vi säga att hon fick den i januari, så är det.”

Kriminalinspektören: ”Så den uppgiften har du sagt till X:s hustru att hon
ska säga?”

A: ”Ja”.
A medger att han på allvarligt sätt handlat felaktigt i olika hänseenden. Han
har inför sig själv försökt förklara det så att han var utarbetad på grund av en
hart när olidlig arbetsbörda och att han under påverkan av detta omisstänk-
samt drogs in i ”en härva” och därefter reagerade helt fel och försökte dra sig
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ur den utan att det märktes. Han gjorde bla det felet att inte genast rådgöra
med någon kollega.

A uppger slutligen, att det inträffade på olika sätt medfört allvarliga och
kännbara konsekvenser för honom själv. Bl a miste han sin anställning och
sina uppdrag och blev sjukskriven en lång tid på grund av psykiska besvär.

Det skall antecknas att A blev ledamot av Advokatsamfundet i oktober
1984.

*Med ”Sture” avses en kriminalinspektör.

Nämnden gör följande bedömning.
Försvarare, som saknar kännedom om huruvida restriktioner bestämts vid
anhållande och häktning, måste försiktigtvis utgå från att restriktioner före-
ligger. A hade visserligen inte närmare satt sig in i den aktuella situationen
men han hade ändå tillräcklig kännedom om förhållandena för att böra vara
särskilt försiktig. Genom att trots detta medverka vid ovannämnda upp-
görelse mellan X och Y, en medverkan som bla innefattat utförande ur häktet
av en fullmakt och emottagande av likvid i olika former, har A allvarligt
åsidosatt sina plikter som advokat.

A, som varit offentlig försvarare för X, har icke bort samtidigt mot erbju-
den ersättning om 5.000 kronor låta engagera sig av Y i en affärsangelägenhet
som denne haft med X som motpart. Det är visserligen oklart huruvida detta
skett med X:s medgivande. A:s handlingssätt får emellertid anses vara klan-
dervärt, oberoende av om X lämnat sitt samtycke eller ej. Även i detta hänse-
ende har därför A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Genom att A i strid mot den brevcensur, som X varit underkastad, hjälpt
makarna att utväxla brev, har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

A:s agerande i fortsättningen har inträffat sedan han kommit till insikt om
sitt oriktiga handlande och de allvarliga konsekvenser som detta kunde
medföra för honom.

Beträffande påståendet att A skulle ha tillsagt X:s hustru att lämna oriktiga
uppgifter till polisen har A lämnat varierande besked till polisen och till
samfundet. Nämnden har förståelse för att A vid polisförhören befunnit sig i
en pressad situation och att han därför kan ha gjort till synes klara uttalanden
som emellertid ändå måste läsas med försiktighet. Kvar står att A över
huvud taget diskuterat sin egen ömtåliga situation med X:s hustru och i
samband därmed även frågan vad som skulle sägas vid blivande förhör. X:s
hustru har mycket väl kunnat uppfatta detta som begäran eller instruktion
till henne att vid blivande förhör skydda A, något som A borde ha insett. A
har genom dessa kontakter med X:s hustru allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

Det framgår av omständigheterna att A:s engagemang i X:s affärsverksam-
het och hans medverkan i makarna X:s korrespondens dem emellan bottnar i
omisstänksamhet och obetänksamhet och en tidspress, som kommit honom
att agera utan att först sätta sig in i eller överväga omständigheterna allt i
förening med ringa erfarenhet som offentlig försvarare.
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A:s agerande, sedan situationen väl börjat klarna för honom, får ses mot
bakgrund av den situation han enligt ovan försatt sig i.

De utredda förseelserna är av mycket allvarlig art. Med hänsyn härtill bör
påföljden utgöra varning i förening med straffavgift som nämnden finner
skäligt bestämma till 3.000 kronor.

Nämnden prövar rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra och tredje styckena
rättegångsbalken tilldela A varning samt ålägga honom att till samfundet
erlägga en straffavgift av 3.000 kronor.

6. Skyldighet att tillgodogöra ränta på klientmedel
Sedan X utfört om- och tillbyggnadsarbeten åt Y och Z uppkom tvist an-
gående ersättning härför. I denna tvist biträddes X:s motparter av advokaten
A.

Ett i tvisten skriftligen upprättat förlikningsavtal, dagtecknat den 24 april
respektive den 11 maj 1987, innehöll bla följande:

”Y och Z betalar till X dels ett hos advokat A deponerat belopp jämte
sedvanlig inlåningsränta – enligt uppgift ca fyrtioåttatusen (48.000) kronor –
dels adertontusensjuhundrafemtio (18.750) kronor kontant och dels tolvtu-
senfemhundra (12.500) kronor utgörande del i X:s ombudskostnader. Först-
nämnda två belopp förutsättes vara X tillhanda senast den 15 maj 1987.”

X har riktat anmärkning mot A att denne vägrat att tillgodoräkna X ränta
för tiden före april 1986. Han har anfört i huvudsak följande.

Sedan diskussion inletts mellan parterna under hösten 1984 gjorde Y och Z
i september 1984 en inbetalning till A med ungefärligen 46.000 kronor. Efter-
hand träffades en förlikning vilken bla innebar att X, utöver viss kontantdel,
skulle erhålla samtliga hos A innestående medel inklusive upplupna räntor
på dessa. Med anledning av att X fann räntetillväxten hos A vara i minsta
laget togs kontakt med honom. A upplyste då att medlen först gjorts räntebä-
rande den 22 april 1986 genom att de då överfördes från allmänna klientme-
del till ett särskilt klientmedelskonto i A:s uppdragsgivares namn. A var inte
villig att betala X någonting mer än den ränta som uppkommit på kontot från
april 1986. Enligt de samtal X haft med A:s uppdragsgivare har de inte heller
tillgodogjorts någon ränta av A för beloppet före april 1986. A har på detta
sätt tillgodogjort sig kanske ett par tusen kronor, varjämte någon redovis-
ning angående exakt insättningsdag, räntestorlek mm inte har lämnats för
tiden före den 23 april 1986.

A har tillbakavisat anmärkningen och har anfört bla följande.
Under hösten 1984 fördes diskussioner mellan A:s huvudmän och X och

det föreföll som om parterna skulle bli ense. Därför utbetalades genom den
långivande banken och av hans huvudmän till honom i slutet av november
1984 och i början av december samma år sammanlagt 46.482:30 kronor vilket
belopp genast insattes på kontot för allmänna klientmedel. Diskussionerna
mellan parterna fortsatte emellertid och det blev inte den överenskommelse
som förutsatts. Under större delen av 1985 blev ärendet vilande och inte
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förrän 1986 kom överläggningarna mellan parterna återigen igång på allvar.
Med hänsyn till att en uppgörelse nu föreföll avlägsen beordrade A att
beloppet skulle insättas på en särskild bankbok i hans huvudmäns namn.
Överföringen skedde den 23 april 1986.

Då sedermera förlikning träffades mellan parterna i april 1987 upplystes X
om vad som innestod på kontot inklusive å bankboken upplupen ränta. Han
accepterade att som slutlikvid erhålla det beloppet jämte ett ytterligare be-
lopp som upplånats av A:s huvudmän. Sedan förlikningsavtalet underteck-
nats har X gjort gällande att han utöver det avtalade beloppet skulle få räntor
för den tid de till A av huvudmännen inbetalade medlen innestått på kontot
för allmänna klientmedel. Kravet har bestritts enär någon sådan räntegott-
görelse ej ingått i förlikningen. A har samtidigt meddelat att räntefrågan inte
är en sak mellan honom och X utan mellan honom och hans huvudmän. A
har alltjämt en fordran mot sina klienter å 3.500 kronor avseende del av
självrisk vilken sannolikt på grund av klienternas dåliga betalningsförmåga
kommer att få avskrivas. Med hänsyn härtill torde räntegottgörelse ej bli
aktuell.

Nämnden gör följande bedömning.
Med hänsyn till storleken på de belopp som A mottog för Y:s och Z:s räkning
och tiden för förvaltningen borde A ha satt in medlen på särskild bankräk-
ning i deras namn för att göra medlen räntebärande eller i annan ordning
tillsett att de fick räntegottgörelse. Genom att underlåta detta har han åsido-
satt sina plikter som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela A erinran.

4. Uttag för obehörigt ändamål från klientmedelskonto mm;
upprepade dröjsmål med svar till domstolar och
advokatsamfundet. Uteslutning ur advokatsamfundet på
grund av synnerligen försvårande omständigheter.

1. Disciplinärende Ö-stads tingsrätt och advokat B ./. advokat A.
Ö-stads tingsrätt har genom rådmannen N riktat anmärkning mot A för att
denne inte återsänt delgivningskvitton till tingsrätten eller på annat sätt
avhörts. N har anfört i huvudsak följande.

I ett mål vid tingsrätten angående klander av bodelning mellan ett par
makar X var A ombud för hustrun. Den 7 januari 1987 översändes till A en
skrift från motparten, varvid han samtidigt bereddes tillfälle att inom en
månad inkomma med bevisuppgift. Vid skriften var fogat sedvanligt delgiv-
ningskvitto. Trots telefonpåminnelser den 19 och 30 januari samt den 16
februari 1987 återsände A inte delgivningskvittot. Han avhördes inte heller
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på annat sätt. Efter att N tillställt A en kopia av sin anmälan till samfundet
den 26 februari 1987 inkom delgivningskvittot den 2 mars 1987. A har seder-
mera tillställts handlingar med bifogat delgivningskvitto den 30 mars, 2 och
14 april, 12 juni och 7 juli 1987. Endast ett av kvittona återkom ifyllt. Ytter-
ligare en delgivning kunde genomföras genom stämningsman. Den senaste
delgivningen – som utgjorde besked att målet skulle avgöras och avsåg att
bereda A tillfälle att inkomma med kostnadsräkning – följdes upp med
misslyckad stämningsmannadelgivning i augusti (A skulle vara på semester
till den 7 september 1987.) Han blev delgiven handlingarna den 4 september
med hjälp av stämningsman. Av motpartsombudets, advokat B, kostnads-
räkning framgår också svårigheterna att få kontakt med A.

Hustru X har vidare sagt sig vara djupt bekymrad över omöjligheten att få
kontakt med sitt ombud och även uppgivit att hon drabbats av direkt ekono-
misk olägenhet genom uteblivet bostadsbidrag på grund av att hon genom
dröjsmålet ännu ej kunnat få lagfart på sin fastighet.

B har i samma mål vid Ö-stads tingsrätt i egenskap av ombud för mannen
X riktat anmärkning mot A för att denne underlåtit att besvara brev från
tingsrätten och B. B har anfört i huvudsak följande.

Tvisten angående klander av bodelning rörde huvudsakligen frågan om
vilket värde mannen X:s villafastighet skulle åsättas. Parterna var ense att
fastigheten skulle tillskiftas hustrun X. Målet påbörjades vid tingsrätten i
augusti 1986. Mannen X upptog genom B fråga med A angående förlikning.
Detta skedde i brev den 16 februari 1987. Den 17 mars 1987 avgavs en
påminnelse till A med begäran om svar. Han påmindes även per telefon. Den
25 mars 1987 påmindes A brevledes ytterligare en gång men inget svar
inkom. Den 9 april 1987 delgavs tingsrätten uppgiften att A utan mannen X:s
kännedom tagit kontakt med dennes bank och genom påtryckningar förmått
banken att inställa en exekutiv auktion av fastigheten. Detta medförde att
mannen X drabbades av ytterligare räntekostnader genom en försenad för-
säljning. Mannen X önskade komma till ett avgörande före maj 1987 och om
inte uppgörelse nåddes sälja fastigheten till högstbjudande. Tingsrätten ut-
satte målet till huvudförhandling den 11 maj 1987. Först den 23 april 1987
inkom A:s svar. A framlade därvid ett eget förlikningsförslag. Genom att A:s
förslag behövde kompletteras översändes i god tid före huvudförhandlingen
brev med förslag till tillägg från B. Det betonades särskilt vikten av ett
skyndsamt svar från A. Huvudförhandlingen den 11 maj inställdes. Under
maj avvaktades A:s svar. Den 3 juni påmindes han. Den 15 juni meddelades
A att hans förlikningsförslag från april kunde godtas för stadfästelse av
förlikning. A hördes inte av. A förelades skriftligen av tingsrätten, efter ett
flertal försök att få kontakt med honom, att inkomma med svar vid äventyr
att saken ändock avgjordes. Tingsrätten avgjorde målet den 14 september
1987 utan att A hört av sig. A:sdröjsmål har inneburit att hustrun X gått miste
om bostadsbidrag och mannen X har drabbats av merkostnader. Hustrun X
hade kunnat tillskiftas fastigheten redan i maj 1987 genom att parterna varit
eniga.

B har återkallat sin anmälan mot A.
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2. Disciplinärende M-bolaget ./. advokat A
I september 1986 fick A i uppdrag av M-bolaget att reglera ett mellanhavande
i en entreprenadtvist med en person vid namn R. Sedan A skrivit kravbrev
betalade R till advokatbyrån, först 40.000 och därefter 7.750 kr.

Bolaget har riktat följande anmärkningar mot A.
1. A har först efter ett flertal påminnelser redovisat beloppet om 40.000 kr.
2. A har påbörjat rättsligt förfarande utan att bolaget informerats därom.
3. Det har varit stora svårigheter att få kontakt med A. Bolaget har nödgats

vända sig till annan advokat, nämligen advokaten C.
4. A har trots påminnelser och trots anmodan av C, senast i brev den 19 mars

1987, ännu ej redovisat beloppet om troligen 7.000 kr.
5. Bolaget och C har haft svårigheter att från A utfå erforderliga handlingar

för att C skulle kunna överta ärendet.
6. A har underlåtit att besvara brev av den 5 och den 15 december 1986 samt

av den 27 januari, den 20 februari och den 19 mars 1987.

Bolaget har av detta skandalösa beteende drabbats av såväl kostnader, då C
tvingats sätta sig in i ärendet, som den fördröjning ärendet fått.

A har anfört följande.
Delägare i bolaget, M, besökte A. A erhöll i uppdrag att diskret anskaffa

köpare till ett ansenligt fastighetsbestånd samt att handlägga en entrepre-
nadtvist mot R. M var angelägen att stämningsansökan ingavs genast, men A
ville först brevledes förmå motparten att erlägga otvistig del. Detta har även
skett. M erhöll 40.000 kr och därefter har R erlagt ytterligare 7.750 kr. I detta
sammanhang anlitade M annat ombud. Handlingarna skickades med bud
till det nya ombudet. Slutfakturan hade ännu ej tillställts klienten. A har
genom sin försvarare, advokaten E, som infann sig inför nämnden den 10 maj
1988, uppgivit följande.

A innehar fortfarande 7.000 kr för bolagets räkning på klientmedelskontot.
A har ännu inte skickat slutfaktura till bolaget. Faktureringen har dröjt därför
att avvecklingen av fastighetsbeståndet skedde under hösten 1987.

3. Disciplinärende Ä-stads tingsrätt ./. advokat A.
A var ombud jämte biträde enligt rättshjälpslagen åt K i en tvist vid Ä-stads
tingsrätt angående fordran för utfört arbete avseende patenträttigheter. K
var svarandepart.

Ä-stads tingsrätt har genom rådmannen L riktat anmärkning mot A för att
han trots anmaningar och förelägganden inte hört av sig till tingsrätten. A
har avvisats som ombud i målet och entledigats som biträde enligt rätts-
hjälpslagen på grund av visat oförstånd och oskicklighet.

Följande finns antecknat i Ä-stads tingsrätts protokoll från den 1 oktober
1987:

19.12.1986 förordnades A till biträde enligt rättshjälpslagen för K sedan
hennes tidigare ombud och biträde avträtt från målet. Med hänvisning till
vad som tidigare förekommit förelade tingsrätten A 9.3.1987 – med tillägg
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16.3.1987 – att inom viss tid slutligen bestämma sin huvudmans talan samt
att avge slutlig bevisuppgift, allt vid äventyr av bestämmelsen i 42 kap 8 a §
rättegångsbalken. A avhördes inte och därefter lämnade kärandeombudet
bevisuppgift med begäran att vittnesförhör skulle hållas per telefon. Tings-
rätten tillställde 20.5.1987 A kärandens bevisuppgift och anmodade honom
att senast visst datum meddela huruvida telefonförhör kunde ske. Han av-
hördes inte. Den 8.9.1987 tillställde tingsrätten A ett föreläggande att inom
angiven tid meddela tingsrätten huruvida telefonförhör kunde hållas. Han
erinrades om 44§ i advokatsamfundets etiska regler samt anmodades även
att redogöra för sina kontakter med huvudmannen, som enligt tingsrättens
uppfattning syntes förhala målets handläggning. I föreläggandet angavs att
tingsrätten – om föreläggandet inte följdes – kunde komma att anmäla för-
hållandet till Sveriges Advokatsamfund. A avhördes inte. Genom skrivelse
17.91987 anmälde tingsrätten förhållandet till samfundet. Samtidigt anmo-
dades A att svara på tingsrättens föreläggande 8.9.1987 med risk för att
tingsrätten kunde komma att avvisa honom som ombud och entlediga ho-
nom som biträde. Tingsrätten krävde besked senast fredagen 25.9.1987.

A har 28.9.1987 inkommit med yttrande, dagtecknat 25.9.1987. Han har
uppgivit att – såvitt han vet – K befinner sig utomlands, samt att endast
sporadisk kontakt förekommit med henne pga hennes utlandsvistelse och
hans egna förrättningar och tjänsteresor utomlands. Han har samtidigt som
bevisning ingivit vissa utdrag från postgirots utlandsavdelning till käran-
den, ävensom anhållit om ”anstånd med utveckling av grund till den 30
oktober 1987”. Han har avslutningsvis framhållit att enligt hans mening
undanhåller sig inte K medvetet i målet, eftersom hon såsom uppfinnare
tidvis arbetar intensivt. – Utöver det anförda anmärks att tingsrätten under
aktuell period kontaktat A:s byrå per telefon i ärendet.

Tingsrätten meddelar efter övervägande följande.
BESLUT

Skäl
Vad A i sitt yttrande till tingsrätten 28.9.1987 angivit ger inte tillfredsställan-
de svar på de frågor, som tingsrätten begärt. Han synes ej heller vara med-
veten om innebörden av tingsrättens föreläggande i mars 1987 med hän-
visning till 42 kap 8 a § rättegångsbalken. Hans yttrande ger nämligen inte till
någon del stöd för att giltig ursäkt skulle föreligga för underlåtenheten att,
trots rättens föreläggande, tidigare inkomma med preciserad grund för sva-
romålet eller att åberopa bevisning. Enligt tingsrättens mening har A, genom
att inte förrän nu avhöras trots rättens anmaningar sedan 9.3.1987 ävensom
vad han därvid anfört, ådagalagt såväl oförstånd som oskicklighet. Han skall
därför avvisas som ombud i målet och i konsekvens härmed jämväl ent-
ledigas som biträde enligt rättshjälpslagen.

Slut
A avvisas som ombud i målet och entledigas tillika som biträde enligt rätts-
hjälpslagen för K.
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A har anfört följande.
Visstdröjsmål från hans sida har förelegat på så vis att han inte ansökt om

anstånd. Målet rörde ett fordringsmål med internationella betalningar via
postgirot. Svårigheter har förelegat att införskaffa underlag för huvudman-
nens påstående om betalning. Vissa tider har det även förelegat svårigheter
att få kontakt med huvudmannen.

4. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
Svea Hovrätt beslutade den 16 oktober 1987 i det vädjade brottmålet G . /.
åklagaren angående rattfylleri att avvisa G:s ombud advokat A och återkalla
dennes förordnande som offentlig försvarare i målet.

Av handlingarna från Svea Hovrätt framgår följande.
Genom den överklagade domen dömdes G för rattfylleri till fängelse en

månad. G vädjade mot domen genom A och yrkade att påföljden skulle
bestämmas till icke frihetsberövande sådan. I vadeinlaga, som inkom till
hovrätten den 13 april 1987, hemställde A om anstånd med utvecklande av
grunden för vadetalan på grund av utlandsresa och semester till den 30 april
1987. Den 15 maj 1987 förelades A av hovrätten att senast den 25 maj kom-
plettera vadeinlagan med bland annat grunden för vadetalan och den be-
visning som han önskade åberopa. A har först efter påminnelser den 17 juni,
28 augusti och 2 september 1987 den 4 september 1987 låtit sig delges före-
läggandet genom stämningsman. Den 30 juli inkom till hovrätten en av
biträdande juristen O undertecknad skrift där denne meddelade att A befann
sig på semester och beräknades åter vecka 43. Komplettering av vadeinlagan
inkom först sedan hovrätten den 21 september 1987 påmint A om före-
läggandet och underrättat honom om att fråga om återkallelse av försvarar-
förordnandet och avvisande av honom som ombud uppkommit. A har i
skrift till hovrätten den 25 september 1987 anfört bland annat att han under
lång tid varit sjuk och av den anledningen inte orkat utföra arbete annat än
sporadiskt.

Hovrätten meddelade den 16 oktober 1987 följande beslut.
1. Mot bakgrund av A:s sätt att handha målet finner hovrätten honom vara

olämplig som ombud och avvisar honom därför enligt 12 kap 5§ rätte-
gångsbalken som ombud i målet.

2. Hovrätten, som inte finner A med tillbörlig nit och omsorg ha tillvaratagit
G:s rätt, återkallar förordnandet för A att vara offentlig försvarare för G.

A överklagade hovrättens beslut till Högsta Domstolen som ej fann skäl att
meddela prövningstillstånd.

A har anfört följande.
Påminnelserna från hovrätten har inkommit till kontoret under den tid

som han har haft semester. A har vidare sökt G såväl per telefon som brevle-
des för att kunna komplettera vadeinlagan. Trots påminnelser till henne
angående läkarintyg har tid för läkarbesök inte kunnat fastställas. G har
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sedermera erhållit tid hos läkare den 24 november 1987. A är medveten om
att hovrättens handläggning måhända fördröjts.

Detta har emellertid inte inneburit någon rättsförlust för G. Hon har själv
per telefon meddelat att hon fortsättningsvis önskade biträde av A.

5. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
A företrädde makarna H ./. Å:s kommun vid Statens va-nämnd angående
anläggningsavgift.

I beslut den 3 december 1987 fann va-nämnden att A var olämplig som
ombud och avvisade honom som ombud i målet.

Följande finns antecknat i Statens va-nämnds protokoll från den 3 decem-
ber 1987.

Den 5 november 1986 inkom Å:s kommun till va-nämnden med en an-
sökan genom vilken kommunen yrkade förpliktande för makarna H att till
kommunen utge anläggningsavgift för vatten och avlopp. Sedan makarna H
förelagts att inkomma med yttrande över kommunens ansökan men inte
avhörts, skrev va-nämnden den 26 maj 1987 ånyo till dem och erinrade dem
om att målet kunde komma att avgöras i befintligt skick. I en den 5 juni 1987
till va-nämnden inkommen skrift anmälde sig A som ombud för makarna H
och uppgav att fullmakt skulle inges snarast. Samtidigt hemställde han om
anstånd för utvecklande av svaromål till den 4 juli 1987 vilket anstånd be-
viljades. Ännu den 2 september 1987 hade A – trots upprepade påminnelser
vid telefonsamtal från va-nämnden till dennes byrå – inte avhörts, och någon
fullmakt för honom att företräda makarna H i målet hade inte inkommit till
nämnden.

Genom skrivelse nämnda dag till A gav va-nämnden honom tillfälle att
inom en vecka från delfåendet styrka sin behörighet som ombud. A kvittera-
de skrivelsen den 24 september 1987. Den 25 september 1987 inkom till
va-nämnden en av O undertecknad skrift i vilken denne ”på uppdrag av
advokat A” begärde anstånd ”till den 5 september 1987” med svaromålet.
Fullmakter dagtecknade i september och november 1986 för A att företräda
makarna H bifogades. Eftersom A alltjämt ej avhördes, utfärdade nämnden
den 6 oktober 1987 ett så kallat slutföreläggande för makarna H, varigenom
tillfälle gavs dem att inom en vecka från delfåendet slutföra sin talan. Före-
läggandet skickades till A under dennes till nämnden uppgivna adress.
Eftersom A inte kvitterat försändelsen sökte va-nämnden den 9 november
1987 ånyo kontakt med honom per telefon. A var icke heller då anträffbar.
Samtalet kopplades till O som uppgav sig vara biträdande jurist på byrån och
vidare upplyste att byrån flyttat. O uppgav ytterligare att A inte fått kontakt
med sina huvudmän samt att A ämnade skriftligen meddela va-nämnden att
han avsade sig ombudsuppdraget. A har emellertid inte heller därefter av-
hörts.

Va-nämnden meddelade därefter följande beslut:
A har trots flera påminnelser underlåtit att fullgöra sitt åtagande att som

ombud för makarna H yttra sig över motpartens talan i målet. Han har heller
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inte i tid begärt erforderliga anstånd och upprepade försök från va-nämn-
dens sida att via anställd personal på hans byrå söka förmå honom att
kontakta nämnden har inte lett till något resultat. Nu angivna förhållanden
gör att A måste anses olämplig som ombud. Va-nämnden avvisar därför A
som ombud i målet.

Den 14 december 1987 och den 12 februari 1988 anmodades A av sam-
fundet att inkomma med yttrande över innehållet i protokollet från va-
nämnden. Något yttrande har inte inkommit.

6. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
W, Q-bolaget, har genom telefaxmeddelande till samfundet den 11 mars 1988
påstått att A förskingrat klientmedel om 300.000 kronor. Av ingivna hand-
lingar från bolaget framgår följande.

Bolaget har under de senaste tre åren haft advokat J som juridiskt ombud. J
driver advokatrörelse tillsammans med A. En check om 300.000 kronor över-
lämnades den 19 februari 1988 till advokatfirma A för insättning på klient-
medelskonto och för vidarebefordran till advokatfirman BC efter det att
vissa krav hade uppfyllts av dem. Checken överlämnades till J men enligt
uppgift från J gav han den till A. Vid det tillfället var även den biträdande
juristen O närvarande. När advokatfirman BC meddelade att de inte fått
pengarna började W att undersöka saken och fick besked från J att endast A
var firmatecknare och den ende som kunde få ut pengarna från klientmedels-
kontot.

Enligt uppgift från J och O fick de kontakt med A på morgonen den 9 mars
1988 då han var på en bank och ”just höll på att ordna pengarna” . Samma
morgon bekräftade advokatfirman BC att de mottagit ett telefonsamtal från
A där han sade att han skulle komma med en postväxel senast klockan 12.00.
A kom aldrig till advokatfirman. J och O försökte få tag på A hela efter-
middagen och kvällen utan att lyckas.

Den 10 mars klockan 07.30 ringde J till W och meddelade att A hört av sig
och beklagat att ”han varit ute och druckit natten innan”. A skulle komma
med pengarna till kontoret klockan 09.15. J uppgav för A att han misstänktes
för förskingring och att J skulle vara tvungen att göra en polisanmälan om
inte pengarna kom fram. A kom inte till kontoret.

Samma dag klockan 13.00 åkte J, O och W till polisen. Vid parkerings-
platsen utanför polishuset bestämde sig W för att ge A en sista chans. W
ringde till A:s privattelefon. A:s fästmö svarade. W uppgav att om A hörde
av sig till W:s biltelefon och gav ett förslag om återbetalning skulle de vara
beredda att vänta med polisanmälan. Tre minuter senare ringde A. Han lät
mycket skärrad men försäkrade att pengarna skulle plockas fram inom en
timme och att A skulle komma till bolagets kontor med kontanter. Under
detta samtal erkände A att han förskingrat pengarna. A kom aldrig med
pengarna och följaktligen polisanmäldes A.

I polisanmälan den 10 mars 1988 uppgav W att det saknades 200.000
kronor på klientmedelskontot.
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Den 21 mars 1988 inkom ytterligare ett telefaxmeddelande till samfundet
från Q-bolaget genom W. Enligt meddelandet hade bolaget den 18 mars 1988
erhållit 300.000 kronor från A. Beloppet hade inbetalats på bolagets bankkon-
to av en okänd person.

Den 25 mars 1988 anmodades A att inkomma med yttrande över Q-bola-
gets uppgifter. Något yttrande inkom inte. Genom skrivelse den 19 april 1988
kallades A att inställa sig inför nämnden den 10 maj 1988. I skrivelsen hem-
ställdes om erkännande av kallelsens mottagande. Då något erkännande inte
inkom påmindes A genom skrivelse den 28 april 1988. Samtidigt upplystes A
om att samfundet skulle utse och förordna en försvarare om han inte snarast
avhördes. Efter telefonsamtal med A den 3 maj 1988 utsåg generalsekretera-
ren advokat E till försvarare. Vid telefonsamtalet redogjorde A för sina
personliga problem och att han avsåg att snarast inkomma med ett läkarin-
tyg. Vidare uppgav A att han inte avsåg att inställa sig inför nämnden den 10
maj på grund av sjukdom.

A har genom advokat E, som infann sig inför nämnden den 10 maj 1988,
uppgivit följande.

A och J hade bestämt att tillsammans driva advokatrörelse i aktiebolags-
form. Formaliteterna var inte klara när de aktuella pengarna mottogs. Peng-
arna härrörde från J:s uppdrag men av praktiska hänsyn tog A emot pengar-
na eftersom det enda klientmedelskonto som fanns var A:s. J hade ingen
dispositionsrätt till detta konto.

Enligt kontoutdrag satte A in 300.000 kronor på klientmedelskontot den 24
februari 1988 och tog ut 100.000 kronor dagen därpå. Uttaget gjordes för att A
skulle vara beredd att betala en förlikningssumma. Beloppet hölls avskilt i ett
kassafack i A:s bostad ej sammanblandat med någonting annat. De resteran-
de 200.000 kronorna finns enligt A kvar på klientmedelskontot.

Det är A som har återbetalat beloppet. Han hade 100.000 kronor i kassa-
facket och resten är egna medel. Eftersom klientmedelskontot var spärrat
kunde han inte komma åt pengarna som fanns där.

A bestrider att han tillstått att han förskingrat pengar. Han vitsordar dock
att bolaget påstått detta. I övrigt kan A inte vidkännas bolagets berättelse
utom att han blivit uppringd av W en gång.

Polisutredning pågår beträffande den påstådda förskingringen. A har del-
givits misstanke om brott.

A har om sig själv och sin situation uppgivit följande.
Han har sedart våren 1986 varit deprimerad. På egen begäran upphörde

hans anställning vid advokatfirman Å den 30 april 1986. I samband med
detta separerade A vilket fick till följd att han blev bostadslös. Vid besök på
bostadsförmedlingen hänvisade denna honom att ”köpa” hyresrätt ”svart”.
Detta förfarande kunde han ej acceptera dels av ekonomiska skäl och dels på
grund av att han såsom advokat ej bör anstifta folk att begå brott. Den enda
möjligheten som återstod var att tillbringa nattvilan på kontoret. Den 1 maj
1986 startade han egen advokatverksamhet i kontorsgemenskap med andra.
Under den aktuella perioden började han att missbruka alkohol. Detta miss-
bruk fortsatte tills han fick kontakt med en alkoholläkare. I kontorsgemen-
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skapen fungerade inte administrationen på önskvärt vis och sedermera för-
sämrades även de personliga relationerna. A upplevde det som så obehagligt
att han endast befann sig på kontoret sporadiskt. Han är numera medveten
om att domstolarna upprepade gånger sökt honom. Dessa försök har såvitt A
erfarit till största delen skett under semesterperiod och utlandsvistelse. En-
ligt hans förmenande fanns ingen möjlighet för honom att inom angivna
tidsperioder besvara alla brev och förelägganden. Sedan den 1 oktober 1987
har A nya kontorslokaler.

A har självmant tagit kontakt med en alkoholläkare och genomgår be-
handling för alkoholmissbruk A har ingivit ett av läkaren utfärdat intyg
dagtecknat den 26 november 1987 av följande lydelse:

Härmed intygas på begäran att advokat A tagit kontakt med mig hösten
1987. Han sökte på grund av sitt alkoholmissbruk.

Efter noggrann penetration av hans alkoholvanor och sociala situation i
övrigt har jag accepterat att försöka hjälpa honom. Villkoret är att han strikt
följer givna krav och föreskrifter. Dessa är bland annat: att hålla regel-
bunden kontakt (minst 2 gånger i veckan) med mig, att han underkastar sig
medicinsk behandling (antabus) under lång tid, minst fram till våren 1990,
att antabus-administrationen till honom görs av en tredje person som rap-
porterar till mig omedelbart om han inte tar sina tabletter, att hans sambo
engageras och att i görligaste mån ett ”skyddsnät” byggs upp omkring
honom.

Advokat A har accepterat villkoren och fram till dagens datum följt före-
skrifterna till punkt.

Redan nu har resultatet kunnat registreras objektivt. Hans förhöjda blod-
tryck har normaliserats. Han har minskat cirka 10 kilo i vikt och på grund av
detta har han blivit av med den svullna ”pluffsighet” i ansiktet som man ofta
kan se hos alkoholister. Vidare har han börjat köra bil igen, vilket också
bidrar till och underlättar kraven på total nykterhet.

För närvarande har behandlingen således varit framgångsrik. Målet är
total avhållsamhet från alla former av alkoholhaltiga drycker för all framtid
dvs helnykterhet.

Advokat A är motiverad och har till synes den viljestyrka som krävs för att
med framgång nå målet.

A har därefter ingivit ett av läkaren utfärdat intyg dagtecknat den 5 maj
1988 av följande lydelse:

Härmed intygas att A för närvarande inte är i psykisk balans. Han har
sedan hösten 1987 varit i kontakt med mig för behandling av sitt alkohol-
missbruk.

Det har under behandlingens gång framkommit att A också lider av mano-
depressivitet och behandling har inletts med Litium tabl, på sedvanligt sätt.
Hans Litium-serum koncentration har dock ännu inte kommit upp i terapeu-
tisk nivå.

A behandlas således för närvarande dels med tabl Antabus och tabl Dip-
san som är antialkoholmedel och dessutom med tabl Lithionit som är ett
medel mot mano-depressivitet.
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Förutom denna medicinska behandling får A även viss behandling i form
av stödsamtal hos mig. Dessutom har plats ordnats på ett behandlingshem .

Om inget oförutsett inträffar beräknas A vara i psykiskt normalt tillstånd
ungefär i mitten av juni innevarande år.

För närvarande är han så pass psykiskt insufficient att han inte bör fatta
viktigare beslut och han är därför helt sjukskriven.

Vidare har A ingivit en av läkare upprättad PM av den 5 maj 1988 med
anledning av psykologiskt test som A genomgått. Sammanfattningen har
följande lydelse:

A har goda intellektuella resurser och bör ha alla möjligheter att fram-
gångsrikt fortsätta sitt arbete om han fortsättningsvis helt upphör med sitt
alkoholmissbruk. Vissa neuropsykologiska dysfunktioner är klart dokumen-
terade och dessa måste vara en följd av hans missbruk. Om han i sitt arbete
tar hänsyn till detta (bland annat vad gäller försämrad minnesförmåga) bör
han dock ha goda framtidsmöjligheter.

Nämnden gör följande bedömning.
1. Nämnden upptager utan hinder av gjord återkallelse ärendet till saklig

prövning. I ärendet är utrett att A i samband med handläggningen vid
Ö-stads tingsrätt underlåtit att återsända delgivningskvitton samt be-
svara brev från tingsrätten och B. Härigenom har A allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat.

2. I ärendet är utrett att bolaget haft svårigheter att få kontakt med A och att
han underlåtit att besvara brev. Vidare framgår att A först efter flera
anmaningar överlämnat handlingar till bolagets nya ombud. A har inte
heller trots påminnelser för bolagets nya ombud redovisat influtna klient-
medel å 7.750 kr. A har genom vad sålunda förekommit allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

Vad i övrigt förekommit i ärendet är inte av beskaffenhet att föranleda någon
nämndens åtgärd.
3. Av utredningen i ärendet framgår att A underlåtit att efterkomma tings-

rättens anmaningar och förelägganden. Härigenom har A allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

4. I ärendet är utrett att A vid upprepade tillfällen inte återsänt delgivnings-
kvitton samt underlåtit att efterkomma hovrättens förelägganden. Här-
igenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

5. I ärendet är utrett att A inte avhörts till va-nämnden trots upprepade
påminnelser samt att han underlåtit att efterkomma va-nämndens före-
läggande. Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

A har trots upprepade förelägganden försummat att inkomma till samfundet
med begärt yttrande i disciplinärendet. Genom denna ohörsamhet har A
allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
6. Av utredningen framgår att A från sitt klientmedelskonto tagit ut 100.000

kronor, vilket belopp han var skyldig att redovisa. Vidare får anses fram-
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gå att uttaget inte avsåg ändamål som hade samband med bolaget. Enligt
egen uppgift förvarade A de uttagna pengarna i sin bostad. Genom att
förfara på angivet sätt har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

1–6. A har sålunda sedan slutet av 1986 i flera hänseenden allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

Händelserna kan delvis förklaras med A:s alkoholmissbruk och psykiska
sjukdom. Någon grund att anta en snar förändring till det bättre föreligger ej.

Vid en samlad bedömning, varvid nämnden fäst särskilt avseende vid
förseelserna i fråga om medelsförvaltningen, finner nämnden att omständig-
heterna är synnerligen försvårande.

På grund härav beslutar nämnden jämlikt 8 kap 7§ andra stycket rätte-
gångsbalken utesluta A ur Advokatsamfundet.

Nämnden förordnar att detta beslut genast skall gå i verkställighet.

5. Oriktig rådgivning
KB, ägare till en bostadsrättslägenhet i Ö-stad, hade störts av en hårt slående
ytterdörr. Bostadsrättsföreningen hade trots ett flertal påstötningar inte vid-
tagit några åtgärder för att avhjälpa felet. I anledning härav vände sig KB till
A för att få hjälp. Vid besök hos A den 15 december 1986 konstaterade denne
att KB torde ha rätt till ersättning för den skada föreningen tillfogat henne.
Samtidigt framkom att KB inte erlagt avgiften till föreningen för den inneva-
rande månaden. A informerade henne om vikten av att betala avgiften i rätt
tid och redogjorde för rättsläget vid utebliven betalning. I samband härmed
föreslog han henne att nedsätta avgiften hos länsstyrelsen och informerade
henne samtidigt om hur en borgensförbindelse avsedd att tillställas länssty-
relsen skulle utformas. I samband med infordrande av borgensmannens
underskrift kontaktade KB länsstyrelsen. Vid detta samtal erhöll hon upp-
lysning om att hon som innehavare av en bostadsrättslägenhet inte kunde
förfara på sätt som A rått henne, det vill säga nedsätta avgiften hos länssty-
relsen, eftersom någon motsvarighet till bestämmelsen i 12 kap 21§ jordabal-
ken inte finns i bostadsrättslagen.

KB har riktat anmärkning mot A för att denne uppträtt oseriöst och okun-
nigt. Hon har betonat att i händelse av att hon nedsatt avgiften för tre
månader hos länsstyrelsen bostadsrättsföreningen varit berättigad att säga
upp henne för avflyttning och sälja hennes bostadsrättslägenhet.

A har i yttrande bestritt att han lämnat ett felaktigt råd men vitsordat att
han lämnat uppgift i enlighet med KB:s påstående angående nedsättning av
avgiften till bostadsrättsföreningen hos länsstyrelsen. Han har samtidigt
bland annat anfört att KB inte lidit någon som helst ekonomisk skada på
grund av hans råd. Någon skada utöver ett negativt besked från länsstyrel-
sen kunde aldrig uppkomma varför KB:s påstående om att hon skulle kunna
bli uppsagd av föreningen på grund av att hans rad var felaktigt saknade



FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 241

grund. Dessutom var det oklart huruvida handläggaren vid länsstyrelsen i
sitt uttalande till KB tolkat lagen riktigt.

Sedan KB påkallat arvodesprövning jämlikt 33§ stadgarna för Sveriges
Advokatsamfund har en av samfundets styrelse utsedd skiljenämnd den 21
juli 1987 meddelat skiljedom, vari A:s arvode nedsatts från 890 kronor till 445
kronor.

Nämnden gör följande bedömning
Nämnden finner att A:s rådgivning till KB ifråga om möjligheten att betala
avgiften till bostadsrättsföreningen genom nedsättning hos länsstyrelsen var
oriktig och hade kunnat medföra rättsförlust för henne. A har härvid åsido-
satt sina plikter som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela A erinran.

7. Bristande omsorg och noggrannhet
Advokaten A biträdde H och dennes flickvän, vilka i oktober 1985 köpt en
fastighet av T-bolaget, i tvist med bolaget rörande nedsättning av köpeskil-
lingen på grund av fel i fastigheten.

H har riktat anmärkningar mot A för att denne
– inte handlagt ärendet med tillbörlig omsorg och skyndsamhet
– inte hört av sig till H fast denne sökt A per telefon vid ett flertal tillfällen
– inte hållit H underrättad om vad som förekommit i ärendet
– lämnat felaktiga uppgifter om vilka åtgärder han vidtagit i ärendet.
Han har anfört i huvudsak följande.
H och hans flickvän tillträdde fastigheten den 15 december 1985. Tidigare

ägaren hade åtagit sig att rätta till vissa brister dessförinnan. När detta inte
skedde kontaktade de A i början av februari 1986. Vid deras första samman-
träffande krävde H åtgärder med det snaraste då T-bolaget inom en snar
framtid skulle försättas i konkurs. Detta var A helt införstådd med och
förklarade sig villig att sköta ärendet. Efter detta gick veckorna och inget
hördes från A. H ringde till advokatbyrån men A var alltid upptagen. H bad
att A skulle ringa upp men det gjorde han inte. H har ringt minst 2–3 gånger
per vecka. Under tiden februari–september fick han kontakt med A 3 gånger.

Någon gång under juni månad 1986 när H sökte kontakt med A fick H
genom A:s sekreterare veta att såvitt framgick av handlingarna ingenting
gjorts i ärendet. Senare samma dag ringde A till H och sade att han varit sjuk
och haft mycket att göra. A skulle nu börja arbeta med ärendet. Ett par dagar
senare fick H en fullmakt för undertecknande.

I slutet av juni 1986 uppgav A att han lämnat in stämningsansökan till
Ö-stads tingsrätt. Sedan hördes ingenting. I början av september 1986 ringde
H till tingsrätten och fick veta att någon stämningsansökan inte inkommit.
Han fick vid förfrågan hos tingsrättens konkursenhet besked om att T-bola-
get försatts i konkurs den 28 augusti 1986.
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Vid samtal med A vidhöll denne att han inlämnat stämningsansökan till
tingsrätten. När H talade om att han varit i kontakt med tingsrätten och att
ingen ansökan ingivits hade A ingen godtagbar förklaring till detta. A visste
inte heller att bolaget försatts i konkurs.

A har tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.
Första sammanträffandet med H ägde rum den 17 januari 1986. Frågan om

bolagets obestånd var då ej på tal. A tillskrev bolaget med anmodan att
fullgöra skyldigheterna enligt köpekontraktet. Bolaget avhördes ej. A hade
därefter flera telefonöverläggningar med H. A bad H om kopior av fakturor
mm. Den 21 februari erhöll han vissa fakturor. Efter påstötning erhöll A den
23 april 1986 resterande fakturor. De hade ett flertal telefonsamtal under
denna tid. Den 26 april 1986 tillskrev A bolaget på nytt, denna gång med
anmodan om betalning. Sedan tiden för betalning den 12 maj utgått sam-
talade A med H och förklarade att stämningsansökan skulle upprättas.

Under andra hälften av maj månad 1986 drabbades A av influensa. H sökte
honom då vid flera tillfällen. Den 29 maj 1986 samtalade A med H och
översände en fullmakt till H. Den återkom cirka två veckor senare. Stäm-
ningsansökan upprättades ”varvid vid dess ingivande framkom att säljaren
var bolag och att registreringsbevis erfordrades”. Samtal förekom med H om
detta. Beställning av registreringsbevis gjordes. Vad som därefter hände
under sommarmånaderna är obekant för A men det har framkommit att
något registreringsbevis inte tillställts honom. Den komplettering som skulle
ha skett blev inte gjord. Han hade på kontoret och i akten angivit att så snart
registreringsbeviset förelåg stämningsansökan skulle inges i underskrivet
skick. A hade dock ansvaret för att registreringsbeviset inkom.

Eftersom H hade sökt A ringde A till honom den 2 september 1986. Utan
att ha sett i akten utgick A ”på goda grunder” från att stämningsansökan var
ingiven till tingsrätten.

H har inte sökt A utan att bli kontaktad förutom under den tid i maj som A
var sjuk. Möjlighet att inge stämningsansökan med relevant innehåll förelåg
ej före den 12 maj 1986.

H har i påminnelseskrift vidhållit anmärkningarna.

Nämnden gör följande bedömning.
A har först när han stod i begrepp att inge stämningsansökan observerat att
registreringsbevis erfordrades eftersom svarandeparten var ett aktiebolag.

A har härvid underlåtit att bevaka att därefter beställt registreringsbevis
erhölls.

A har vidare utan kontroll av uppgiftens riktighet lämnat den som det
senare visat sig felaktiga uppgiften att stämningsansökan ingivits till tings-
rätten.

Härigenom är utrett att A inte handlagt det honom anförtrodda ärendet
med tillbörlig omsorg och noggrannhet och förty allvarligt åsidosatt sina
plikter som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela A varning.
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Vad i övrigt förekommit i ärendet föranleder inte någon nämndens åtgärd.

8. Underlåtelse att föranstalta om allmän rättshjälp
Advokaten A biträdde under tiden augusti 1983–december 1985 B i an-
gelägenheter rörande äktenskapsskillnad, vårdnad om och underhållsbi-
drag till två barn, bodelning samt äganderätt till del av fastighet.

B har riktat anmärkningar mot A för att denne
– inte medverkat till att B erhållit allmän rättshjälp
– fakturerat B särskilt för äktenskapsskillnadsdelen enligt domstolsverkets

taxa för betänketidsmål
– inte efterkommit B:s begäran om ytterligare specificering av en faktura den

31 maj 1985 på 12.000 kr
– inte under ärendets gång upplyst B om nivån för det slutliga arvodet
– bristfälligt utrett underhållsfrågan, till följd varav B under mer än ett års

tid betalat för högt underhållsbidrag
– inte ens efter begäran skickat vidimerade kopior av domar
– underlåtit att inom en av honom själv begärd anståndstid inkomma med

inlaga till vidareutveckling av vadetalan, varför B själv ingivit sådana
inlagor.

B har anfört i huvudsak följande.
Redan från början begärde B att få allmän rättshjälp i ärendet. A med-

delade att B:s inkomst var alltför hög för att han skulle få rättshjälp. Om A
ansökt och B beviljats rättshjälp hade rättshjälpsavgiften fastställts till 4.950
kronor. A har hävdat att B:s ekonomiska förhållanden ändrats under ären-
dets gång så att rättshjälpen ändå skulle ha upphört enligt 34§ femte punkten
rättshjälpslagen. Denna ståndpunkt är felaktig. En normal löneutveckling
utlöser inte tillämpningen av denna paragraf.

När B erhöll fakturan på 12.000 kronor den 31 maj 1985 blev han chockad
och tillskrev A med begäran om ytterligare specificering.

B fick inte någon specifikation förrän i disciplinärendet.
A har dåliga kunskaper om hur rättshjälpssystemet fungerar. Enligt B:s

förmenande skulle domstolsverkets taxa i betänketidsmål inte ha tillämpats
på hans ärende. Vidare hade A gjort gällande att B skulle ha fått betala två
skilda rättshjälpsavgifter, en i tingsrätten och en i hovrätten.

I underhållsfrågan borde en utredning ha företetts för rätten där barnens
behov och båda föräldrarnas ekonomi ingick, varefter skäl till nedsättning av
underhållsbidraget skulle ha presenterats. A meddelade endast B:s ekono-
miska förhållanden. A presenterade inte någon adekvat utredning, vare sig i
tingsrätten eller i hovrätten. Den utredning som A gjorde byggde dels på
felaktiga kunskaper, dels på felaktiga siffror. Dessutom borde A ha yrkat
nedsättning av underhållsbidraget på grund av stora umgänges- och rese-
kostnader för B när han skulle träffa sin dotter i S-landskap, samt nedsättning
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för räntekostnader på sommarstugan som utgjorde en standardförbättring
som tillkom både barnen och mamman.

A har tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.
Vid A:s första sammanträffande med B den 12 augusti 1983 gick de grund-

ligt igenom B:s ekonomiska förhållanden. A upplyste B om reglerna för
allmän rättshjälp men påpekade att B med sin inkomst skulle ha att erlägga
mycket hög rättshjälpsavgift – cirka 5.000 kronor. A rådde honom därför att
inte omedelbart söka allmän rättshjälp utan avvakta händelseutvecklingen
för att se om inte tvisten med hustrun skulle komma att lösas i godo.

Den 1 mars 1984 meddelade B per telefon att han önskade fullfölja skils-
mässan men att han inom kort skulle flytta från X-stad till Y-stad där han fått
anställning med betydligt högre månadslön, 12.000 kr, än han haft i X-stad.

A meddelade då B att detta bland annat ledde till att han hamnade utanför
de ekonomiska gränser, inom vilka allmän rättshjälp skulle kunna beviljas
honom. B hade inga låneamorteringar eller andra utgiftsposter som kunde
verka i den riktningen att han likväl blev berättigad till allmän rättshjälp.
Efter den 1 maj 1984 fortsatte sedan B:s löneinkomster att stiga, så att han vid
tiden för huvudförhandlingen i tingsrätten i maj 1985 hade en månadsin-
komst av 13.500 kr och vid tiden för hovrättsförhandlingen den 11 november
198513.635 kr. Under den tid av två och ett halvt år som A företrädde B, så
hade B endast under de första månaderna kunnat beviljas rättshjälp. Under
återstående tid uppfyllde B inte förutsättningarna för rättshjälp.

A håller med B om att texten i fakturan den 27 april 1984, vari hänvisats till
domstolsverkets taxa för betänketidsmål, är missvisande. Fakturan var av-
sedd att debitera B för den del av målet i tingsrätten som då var avslutad,
nämligen själva äktenskapsskillnaden. Eftersom det inte gick att skilja ut
tidsåtgången för just detta moment ur då på uppdraget totalt arbetad tid
instruerade A sannolikt advokatbyråns kamrer att fakturera ett arvode för
äktenskapsskillnaden motsvarande domstolsverkets taxa, varefter texten
fått den påtalade utformningen.

Det är riktigt att B begärde en ytterligare specificering av fakturan den 31
maj 1985 med avseende på nedlagd tid, timkostnad, tidsspillan och utlägg. A
ansåg dock att hans arvodesräkning var tillräckligt specificerad.

Då A erhöll B:s brev med begäran om fakturaspecifikation ringde A upp B
och förklarade att advokater som princip vägrade att kalkylera arvode som
en produkt av tidsåtgång och timkostnad och frågade honom om han hade
någon speciell punkt på fakturan som han ville ha närmare klargjord. Det
hade han inte. A upplyste B om att ingen tidsspillan ingick i arvodet och att
inga utlägg var dolda i arvodesposten.

Vid samma tillfälle som B begärde ytterligare specifikation av fakturan
önskade B också en uppskattning av tillkommande kostnader för att få
vårdnads- och underhållstvisten prövad i hovrätten. Även denna fråga be-
rördes vid det nyssnämnda telefonsamtalet med B. A svarade att det inte var
möjligt att med någon högre grad av säkerhet uppskatta denna kostnad, men
att den erfarenhetsmässigt borde bli ganska mycket lägre än i tingsrätten. A
har svårt att förstå att B skulle ha blivit så chockad av fakturan den 31 maj
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1985. A framhöll hela tiden för B att processkostnaderna var avsevärda. Inte
heller under handläggningen vid tingsrätten hade A lämnat någon uppgift
om uppskattade rättegångskostnader.

A bestrider påståendet att han utrett underhållsfrågan felaktigt. Alla rele-
vanta omständigheter om B:s och hans före detta hustrus ekonomi framlades
såväl i tingsrätten som i hovrätten. Bland skälen för nedsättning av B:s
underhållsbidrag ingick bland annat standardhöjningen in natura för barnen
genom att B kunde behålla sommarstugan samt resekostnader för umgänge.

Det är ett felaktigt påstående av B att hela debiteringen borde ha kunnat
inrymmas i rättshjälpssystemet. Den del av bodelningsförfarandet som upp-
tagits i fakturan av den 27 januari 1986 har inte i någon mån varit avhängig av
vårdnadsmålet eller vice versa och det skulle således även om allmän rätts-
hjälp förelegat, varit felaktigt att söka föra in bodelningskostnaden under
denna.

Det kan mycket väl ha hänt att B från advokatbyrån fått en fotokopia av
den av domstolen vidimerade kopian av domen. Det har dock aldrig hänt att
någon myndighet ifrågasatt riktigheten av ens en ovidimerad fotokopia av
en dom.

Innan anståndstiden med kompletterande vadeinlaga gått ut skrev och
insände B de kompletterande inlagorna utan att underrätta A. Parallellt
härmed författade A en kompletterande vadeinlaga som A drog tillbaka när
han erfarit att B själv skrivit en sådan inlaga.

Sedan B påkallat skiljeförfarande jämlikt 33§ i samfundets stadgar har för
prövning av det arvode om 22.910 kr som A debiterat i ärendena, den av
samfundets styrelse utsedda skiljenämnnden den 1 december 1986 meddelat
skiljedom i ärendet.

Skiljenämnden fastställde det arvode som A är berättigad att erhålla från B
till 9.220 kr. Nämnden uttalade i domskälen bland annat följande:

”Skiljenämnden finner att A då uppdraget påbörjades bort ha föranstaltat
om att B beviljats allmän rättshjälp. Det framstår inte som uppenbart att en
beviljad allmän rättshjälp skulle ha återkallats och medfört att B fått stå för
rättshjälpskostnaden i sin helhet. Vid beviljad allmän rättshjälp hade arvo-
desdebitering skett enligt rättshjälpsnormer, som är lägre än enligt A:s debi-
tering. På grund härav har B åsamkats ekonomisk skada i större eller mindre
omfattning genom att A ej ombesörjt att allmän rättshjälp beviljats redan från
början. På grund av advokats särskilda förtroendeställning och skyldighet
att tillvarataga sin klients intressen är det rimligt att ovissheten om storleken
av den B åsamkade ekonomiska skadan drabbar advokaten. På grund härav
finner skiljenämnden att B inte bör stå för högre arvodeskostnad än vad som
skulle utgått om allmän rättshjälp gällt i skillnads-, vårdnads- och under-
hållsfrågorna.”

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
På de av skiljenämnden anförda skälen finner nämnden att A borde ha
föranstaltat om att B beviljats allmän rättshjälp. Genom att underlåta detta
har A åsidosatt sina plikter som advokat.
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På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela A erinran.

Vad i övrigt i ärendet förekommit är inte av beskaffenhet att föranleda
någon nämndens åtgärd.

9. Underlåtenhet att sätta sig in i saken och tillämplig
rättsregel

J avled den 8 januari 1986 och efterlämnade såsom dödsbodelägare en av-
liden broders tre barn, tillika universella testamentstagare, och den tidigare
avlidne makens sammanlagt tjugosex efterarvingar, däribland Z.

Den 12 december 1967 hade J upprättat ett testamente med följande lydel-
se:

”Undertecknad, J, som saknar bröstarvingar, förklarar härmed såsom min
yttersta vilja och testamente vara, att efter min bortgång, skall min kvar-
låtenskap lika fördelas mellan min bror O:s barn, P, S och G, född JS.”

Z hade, tillsammans med sju andra efterarvingar, i ett tidigare disciplin-
ärende riktat anmärkningar mot advokaten A:s dåvarande kollega advokat
C för dennes handläggning av boutredningen efter J. Då C beviljades utträde
ur samfundet den 3 april 1987 avskrevs disciplinärendet. A övertog boutred-
ningsärendet efter C.

De anmärkningar som nu framställs mot A har samband med C:s tidigare
handläggning av boutredningsärendet enligt följande:

Den 15 augusti 1986 hade C tillskrivit samtliga dödsbodelägare. Brevet har
följande Iydelse:

”Efter det att samtliga dödsbodelägare har godkänt testamentet av den 12
december 1967 har diskussion uppkommit om ifrågavarande godkännande
innebär att förut avlidne E:s efterarvingar är betagna sin rätt till arv och sin
ställning som dödsbodelägare i dödsboet.

För att undvika missförstånd får jag härmed översända vidfogad handling
och be Eder att underteckna densamma och återsända den till advokatfirman
senast den 31 augusti 1986, ifall Ni med Edert tidigare avgivna godkännande
avsåg att Ni icke avstod från Eder arvsrätt och Eder ställning som döds-
bodelägare.

Om Ni genom Edert godkännande av testamentet respekterat den av-
lidnas vilja och testamente och därmed avstått ifrån Eder arvsrätt skall Ni
icke återsända bilagd handling.”

Den 15 oktober 1986 hade C upprättat ett förslag till arvskifte, där det hade
antecknats att ”samtliga av förut avlidne E E:s efterarvingar hade godkänt
testamentet och var därmed, enligt cirkulärskrivelse till samtliga dödsbodel-
ägare av den 15 augusti 1986, icke längre dödsbodelägare och ej heller arvs-
berättigade med undantag av” åtta personer.

Den 21 oktober 1986 hade dödsbodelägarna tillställts förslaget till arvskif-
tes- och redovisningshandling. Om de inte hade något att erinra mot för-
slaget skulle de underteckna en bifogad skrivelse och återsända den till C.



FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 247

Den 6 november 1986 hade vissa dödsbodelägare påmints, som inom bara en
vecka skulle ha återsänt handlingen till C.

Z har – som det får förstås – riktat anmärkningar mot A för att denne i brev
den 13 maj 1987 till vissa dödsbodelägare uppmanat dem att skriva på de av
C upprättade handlingarna, därvid A hänvisat till tidigare korrespondens
mellan dödsbodelägarna och C.

A:s brev av den 13 maj 1987 till vissa dödsbodelägare har följande lydelse:
”Sveriges Advokatsamfund har vid sammanträde den 3 april 1987 beslutat

att avskriva disciplinärendet rörande anmälan från fru Z mfl.
I anledning därav och med hänvisning till tidigare korrespondens får jag

ånyo översända bilagd handling för inhämtande av Edert godkännande av
förslaget till arvskiftes- och redovisningshandling av den 15 oktober 1986.

Om Ni icke har någon erinran emotses handlingen åter senast den 25 maj
1987.

Har Ni några frågor eller erinringar i anledning av denna skrivelse eller
eljest i ärendet kan Ni kontakta undertecknad härom telefonledes eller skrift-
ledes.

Om Ni alltfort har erinringar mot förslaget till arvskiftes- och redovis-
ningshandling är det lämpligt att Ni kontaktar en advokat för genomgång av
förslaget.”

Z har även riktat anmärkningar mot A, för att denne
– åtagit sig att förrätta arvskifte i dödsboet, där en av arvingarna, G är A:s

svägerska,
– i sluträkning den 26 augusti 1987 debiterat dödsboet arvode för genom-

gång av skrivelse från samfundet och upprättande av skrivelse till sam-
fundet.

A har tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.
A ansåg att C handlade ärendet helt korrekt och kan därför inte förstå att

en hänvisning till tidigare korrespondens skulle vara fel.
Skrivelsen till dödsbodelägarna den 15 augusti 1986 upprättades för att

undvika missförstånd, vad gällde innebörden av deras godkännande av
testamentet. Trots att samtliga dödsbodelägare godkänt testamentet fick de
genom skrivelsen ytterligare valmöjlighet, när det gällde att bekomma sitt
arv eller inte.

Förslaget till arvskifte översändes till dödsbodelägarna den 21 oktober
1986 för inhämtande av godkännande eller erinran härå. Eftersom alla inte
avhördes på något sätt påmindes de i all vänlighet den 6 november 1986.
Trots påminnelsen hade de den 20 november 1986 ännu inte avhörts, varför
de tillskrevs ännu en gång att senast den 1 december 1986 avhöras. De har
således haft cirka 40 dagar på sig att begrunda och taga ställning till förslaget
till arvskifte.

All kontakt med dödsboet har skett via dödsbodelägaren S. A:s släktskap
med G har inte i något avseende påverkat handläggningen av ärendet. Då A
övertog handläggningen av ärendet noterade han avslutningsvis i skrivelse
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till dödsbodelägarna att om de hade erinringar mot förslaget till arvskiftes
och redovisningshandling var det lämpligt att de kontaktade en advokat för
genomgång av förslaget.

Tidsåtgången i A:s sluträkning av den 26 augusti 1987 var 11 timmar. Med
ett timarvode av 445 kr skulle arvodet rätteligen ha varit 4.895 kr. Som
framgår av räkningen uttogs endast 2.750 kr. Dödsboet har sålunda inte i
något avseende påförts kostnaden för den korrespondens som A nödsakats
föra med samfundet. Vid bestämmandet av arvodet var A väl medveten om
att tid åtgått för handläggningen med samfundet, men reducerade arvodet
så att inte någon anmärkning skulle kunna riktas mot kostnadsräkningen.

Nämnden gör följande bedömning.
Arvet efter J skall i första hand fördelas enligt huvudregeln i 3 kap ärvdabal-
ken, innebärande bland annat att hennes eget testamente inte alls berör den
del av kvarlåtenskapen som skall tillfalla tidigare avlidne makens anför-
vanter. A har emellertid inte tillräckligt noggrant satt sig in i saken utan
handlat utifrån felaktig uppfattning om denna grundläggande regel. Hans
begäran till arvingarna i brevet den 13 maj 1987 att godkänna arvskiftet har
därigenom varit vilseledande.

Genom att sålunda tillskriva arvingarna har därför A åsidosatt sina plikter
som advokat.

Nämnden prövar rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket rättegångs-
balken tilldela A erinran.

Vad i övrigt förekommit i ärendet föranleder inte någon nämndens åtgärd.

12. Biträde åt klient inom rättsområde som advokaten inte
behärskade

Advokaten A biträdde H som var svarandepart i mål angående ersättning för
skada till följd av båtkollision den 28 juni 1975.

H har riktat anmärkningar mot A för att hon drivit målet trots att preskrip-
tion förelegat enligt sjölagens regler ävensom för att hon tillgodogjort sig
ersättning för sitt arbete.

H har anfört bland annat följande.
Vid muntlig förberedelse i målet i december 1977 underlät A att göra

preskriptionsinvändning vilket innebar att tingsrätten i mellandom i januari
1980 fann H vållande till sammanstötningen och därefter i dom i februari
1983 förpliktade H att utge fordrat skadestånd. I tingsrättens dom framkom
dock att preskription förelåg då skada inträffade den 28 juni 1975 och stäm-
ningsansökan inkom den 10 oktober 1977. Sedan H fört målet vidare till
hovrätten utan ombud och där tillåtits att som grund för bestridande av
käromålet åberopa preskription hävde hovrätten tidigare meddelat kvar-
stadsbeslut och lämnade kärandens talan utan bifall. A:s underlåtenhet att
göra preskriptionsinvändning har förorsakat H kostnader av icke obetydlig
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omfattning. H har i hovrätten sökt att få ersättning för sina kostnader av
motparten och av respektive advokat men inte lyckats.

A har tillbakavisat anmärkningarna och anfört följande.
Den 7 mars 1977 erhöll hon i uppdrag av H att företräda honom vid en

äktenskapsskillnadsprocess som påbörjats i december 1975. H tillskrev hen-
ne den 17 oktober 1977 och meddelade att han blivit instämd av U-stads
tingsrätt angående skadestånd på grund av båtkollision. H ansåg att detta
ärende hängde ihop med äktenskapsskillnadsärendet. Då skadeståndsären-
det inte föll inom hennes ”gebit” träffades den överenskommelsen mellan H
och henne att hon ändå skulle biträda honom i begränsad omfattning och H
skulle själv sköta ärendet i sak. Att så var fallet framgår av de åtgärder som H
respektive hon vidtagit i ärendet.

H ingav skriftligt svaromål avseende stämningsansökan den 15 oktober
1977, tillskrev Försäkringsbolaget den 3 februari 1.977, emottog svar från
Försäkringsbolaget den 1 mars 1978 samt tillskrev bolaget på nytt den 6 mars
1978 och tingsrätten någon gång efter den 15 december 1978. Den 17 och den
30 augusti 1979 emottog H skrivelse från Försäkringsbolaget, inställde sig för
förhandling vid tingsrätten den 11 december 1979 samt ingav vadeinlaga till
hovrätten avseende mellandomen.

A upprättade skriftliga yttranden till tingsrätten den 21 och 28 oktober
1977 och sammanfattade det som H själv skriftligen yttrat sig över till tings-
rätten. Hon tillskrev bolaget IA och Försäkringsbolaget den 28 oktober 1977
och erhöll brev från Försäkringsbolaget den 11 november 1977. Hon biträdde
H vid förhandling inför tingsrätten den 31 januari 1978 varvid hon åtog sig
att senast den 3 mars samma år inkomma till tingsrätten med skriftlig uppgift
om Försäkringsbolagets slutliga ställningstagande i ersättningsfrågan. Den
26 maj 1978 begärde hon anstånd hos tingsrätten och den 25 april 1979
begärde hon att målet skulle vilandeförklaras. Hon tillskrev Försäkrings-
bolaget och tingsrätten den 29 juni 1979. Den 10 mars 1980 meddelade hon
tingsrätten att hon inte längre var ombud för H.

Det har inte fallit inom hennes uppdrag att för H:s räkning sätta sig in i
ärendet och biträda honom i sak. Eftersom hon biträdde honom i familjemål
bad H henne att hon skulle skriva ovannämnda skrifter och brev samt närva-
ra vid tingsrättsförhandlingen då det vid detta tillfälle endast var av intresse
för honom att få klarlagt Försäkringsbolagets ställningstagande avseende
försäkringens giltighet innan målet avgjordes.

H har i påminnelseskrift vidhållit sina anmärkningar och anfört att A åtog
sig att biträda honom i målet och att hon uppgav att hon kunde denna typ av
ärenden. Trots detta och att A har haft all tillgänglig information har hon
förbisett grundregeln att preskription förelåg.

Nämnden gör följande bedömning.
Sjörätt är ett rättsområde som de flesta advokater aldrig kommer i beröring
med. A har utan att äga särskilda kunskaper på detta rättsområde åtagit sig
att biträda H, om än i begränsad omfattning. Även mot bakgrund av vad som
sålunda förekommit har det kunnat påfordras av henne att hon i samband
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med målets förberedelse hade uppmärksammat den aktuella preskriptions-
regeln. Nämnden får härtill göra det uttalandet att en advokat som regel bör
avböja uppdrag inom specialområden av juridiken som advokaten inte be-
härskar.

Nämnden låter emellertid med hänsyn till omständigheterna vid detta
uttalande bero och finner ej heller vad som i övrigt förekommit i ärendet
föranleda någon nämndens åtgärd.

13. Advokaten A, som erhållit i uppdrag att försälja fast
egendom, har själv via ett aktiebolag inköpt egendomen.
A har tilldelats varning och ålagts straffavgift. A:s
kompanjoner X och Y har såsom aktieägare i bolaget
deltagit i förvärvet. X och Y har tilldelats varning.

Advokaten A har biträtt syskonen W vid försäljning av två centralt belägna
hyresfastigheter i S-stad och vid bildande av stiftelse i deras namn till vilken
medel tillskjutits från fastighetsförsäljningen.

S har riktat anmärkningar mot A för att denne vid uppdragets utförande
lurat syskonen W genom att via sitt och broderns aktiebolag inköpa de
aktuella hyresfastigheterna och dessutom insatt sig själv som styrelseleda-
mot i stiftelsen.

S har vidare anfört bland annat följande.
S:s mor anlitade A som biträde i en arvstvist rörande bland annat en

fastighet i V-ort. På grund av att syskonen W skött sina fastigheter på ett
synnerligen oprofessionellt sätt rekommenderade S:s mor A för syskonen W.

Nästan omedelbart efter att de anlitat A avsade han sig S:s mors uppdrag
och överlämnade det åt en biträdande jurist på sin firma och ”ägnade sig åt
mer lukrativ business, nämligen att lura av syskonen W deras fastighetsbe-
stånd genom sitt och sin broders AB”.

S skulle inte ha några anmärkningar om A först bjudit ut fastigheterna till
allmän försäljning och därefter lagt ett högre bud och på detta sätt på mark-
nadsmässiga grunder förvärvat fastigheterna, men även detta torde vara
olämpligt med hänsyn till samfundets stadgar om advokaters affärsförhål-
landen till sina klienter.

Syskonen W, som helt saknar legala arvingar och är djupt religiösa, önska-
de därefter bilda en stiftelse för köpesumman. Denna stiftelse skulle skötas
av A.

A har tillbakavisat anmärkningarna och anfört bland annat följande.
Den 23 september 1986 fick A besök av syskonen W för biträde med en del

förvaltningsåtgärder avseende av dem innehavda fastigheterna P 2 och H 3 i
S-stad. Ärendet förmedlades av H S, som är mor till S.

A:s första uppgift var att för syskonens räkning besiktiga fastigheterna
med sakkunnig för att fastställa vilka underhållsåtgärder som var ound-
gängligen nödvändiga. Vidare konsulterades A fortlöpande i en del skatte-
rättsliga spörsmål under hösten. Den 1 december 1986 uppdrogs åt A att
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ordna formaliteterna för att grunda en ideell stiftelse med ändamål att done-
ra och utge stipendier för olika religiösa ändamål.

För att möjliggöra detta erfordrades ett kapital, vilket skulle erhållas ge-
nom avyttring av de båda fastigheterna.

A efterhörde huruvida möjlighet förelåg för honom eller honom närståen-
de juridisk person att förvärva fastigheterna, under förutsättning att en
objektiv sakkunnig dessförinnan fastställde rådande marknadsvärde.

Detta accepterades av syskonen W, som uppdrog åt AB Borgen att värdera
fastigheterna.

Därav framgår att marknadsvärdet fastställdes till för P2 mellan 5–
5.500.000 kronor och för H3 mellan 1–1.200.000 kronor.

Med utgångspunkt härifrån framförde A erbjudandet att erlägga 5.000.000
respektive 1.000.000 kronor, eller totalt 6.000.000 kronor för båda fastig-
heterna. Syskonen W accepterade detta, varefter tecknades köpekontrakt
den 6 april 1987. Köpare var Förvaltnings AB Chaplin, (sedermera namnänd-
rat till Förvaltnings AB Stolman), vilket bolag innehas till 50% av A och hans
hustru L och till 25% vardera av hans medarbetare, advokaterna X och Y.

Stiftelsen, som bildades den 30 april 1987, heter Stiftelsen Z och O:s Minne
och dess styrelse består av A, syskonen W och ytterligare en person.

Att det A närstående bolaget förvärvat fastigheterna ifråga har medfört att
dessa kunnat försäljas utan mäklar- eller försäljningsprovision, till följd var-
av en besparing om cirka 160.000 kronor uppstått för syskonen W.

A har vid samtal med syskonen W erfarit att de är fullständigt nöjda med
affären och på det sätt ärendet handlagts.

Advokatfirman A & E AB har anlitats av syskonen W för biträde dels vid
förvaltning mm av fastigheterna P 2 och H 3 i S-stad, dels vid grundandet av
en ideell stiftelse.

Enligt köpeavtal den 6 april 1987 har de båda fastigheterna förvärvats av
Förvaltnings AB Chaplin (sedermera namnändrat till Förvaltnings AB Stol-
man) vilket bolag, enligt uppgift från A, ägs av A, L, X och Y. Med anledning
av ett hos Advokatsamfundet anhängigt disciplinärende anmäldes fastig-
hetsaffären i Advokatsamfundets styrelse den 8 april 1988. Styrelsen beslöt
därvid att uppta fråga om vidtagande av disciplinär åtgärd även mot X och
Y. Grunden härför var bestämmelsen i 22§ i de vägledande reglerna om god
advokatsed om förbud mot ekonomiska transaktioner mellan advokat och
klient.

X och Y anmodades att avge yttrande över sin medverkan vid affären. X
har avgivit följande yttrande.

”Fastighetsaffärerna har genomförts efter det att Aktiebolaget Borgen på
uppdrag av säljarna utfört en värdering av fastigheterna. Borgens slutsats
beträffande marknadsvärdet blev sedan vägledande för det pris som fastig-
heterna försåldes för.

I egenskap av delägare i Förvaltnings AB Stolman informerades jag om
möjligheten att förvärva fastigheterna och också premisserna därför. Jag
kunde vare sig då eller nu se något hinder ur advokatetisk synvinkel att
genomföra affären enär marknadspris betalades för fastigheterna”.
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Y har avgivit följande yttrande.
”Den av A tidigare lämnade uppgiften rörande mitt 25% ägande i För-

valtnings AB Stolman är riktig. Beträffande bolagets förvärv av förevarande
fastigheter förelåg följande omständigheter.

Förvärven skedde först efter det att vederbörlig utredning vidtagits röran-
de fastigheternas marknadsvärde, inom vilken ram köpeskillingen fastställ-
des. Då värderingen utfördes av ett av de ledande värderingsinstituten i
landet och förvärvet i övrigt skedde till villkor som var marknadsmässiga,
ansåg jag att det ej förelåg något hinder mot förvärvet. Jag noterar härvid att
även allmän domstol skulle godtaga sådan värdering för det fall tvist före-
legat rörande fastigheternas värde.

Mot bakgrund av ovanstående anser jag att W:s intressen på tillbörligt sätt
tillvaratagits och hinder att genomföra affären på sätt som skedde ej förelåg.

Jag är vidare tveksam till att tolka SRGA §22 så strängt att jag i egenskap av
advokat och tillika minoritetsägare i ett förvaltningsbolag, var skyldig att
förhindra köpets genomförande eller eljest skyldig att utträda ur bolaget, då
detta trots allt skett till såväl skäliga som rimliga villkor för båda parter och
efter det att vederbörlig utredning företagits.”

Nämnden gör följande bedömning.
I. A har förfarit synnerligen olämpligt genom att medverka till försäljningen
av fastigheterna på sätt som skett. Genom att samtidigt företräda klienterna
och det honom närstående aktiebolaget har han försatt sig i en situation som
inneburit att hans egna ekonomiska intressen kommit att strida mot upp-
dragsgivarnas. A har genom sitt förfarande grovt åsidosatt sina plikter som
advokat. På grund av förfarandets allvarliga natur skall A tilldelas varning
och åläggas straffavgift.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra och
tredje styckena rättegångsbalken tilldela A varning samt ålägga honom att
till samfundet utge straffavgift med 10.000 kronor.

II och III. X och Y har i egenskap av aktieägare i Förvaltnings AB Stolman
deltagit i förvärvet av fastigheterna. Förfarandet strider mot förbudet mot
ekonomiska transaktioner mellan advokat och klient. X och Y har härigenom
allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela X och Y varning.

14. Advokaten A har efter telefonsamtal återkallat vadetalan
utan att förvissa sig om att samtalet kom från
huvudmannen. Uttalande av nämnden.

Advokaten A var Y:s försvarare i ett mål där Y av tingsrätten dömdes till
fängelse.

Y har riktat anmärkning mot A för att denne, efter ett telefonbesked till
advokatkontoret från någon som uppgav sig vara Y, återkallat Y:s vadetalan
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utan att dessförinnan ta kontakt med Y för att kontrollera riktigheten av
telefonbeskedet.

Y har vidare anfört bland annat följande.
Den 19 mars 1987 dömde V-stads tingsrätt Y för stöld till fängelse i fyra

månader. Dessutom förklarades Y:s tidigare villkorligt medgivna frihet helt
förverkad. Den 25 eller 26 mars 1987 besökte A Y på häktet och Y uppgav då
att han ville överklaga domen. A och Y var helt överens om detta. På grund
av platsbrist förflyttades Y den 15 april 1987 från V-häktet till Ö-häktet. Den
22 april 1987 ringde Y till A för att höra om denne visste något närmare om
datum för förhandling i hovrätten. A var ej anträffbar men hans sekreterare
lovade att underrätta honom och be honom ringa till Y. Y återvände till cellen
och avvaktade. Under väntetiden uppenbarade sig assistenten och delgav Y
papper från hovrätten där det meddelades att målet var avskrivet och att
tingsrättens dom kvarstod. Y blev mycket förvånad och upprörd.

A har vitsordat de faktiska omständigheterna och anfört bland annat föl-
jande.

Sedan A erhållit Y:s fullmakt att föra målet i hovrätten ingav han den 30
mars 1987 vadeinlaga, ställd till Svea hovrätt, till tingsrätten. Då A efter att ha
uträttat ett ärende kom till kontoret påföljande dag den 31 mars meddelade
hans sekreterare att Y ringt till kontoret vid 9.30-tiden och uppgivit att han
inte skulle överklaga domen. Då A inte hade någon anledning att tvivla på
det meddelande han fick genom sekreteraren, som varit anställd vid advo-
katbyrån sedan 1964, skrev han genast en inlaga till hovrätten, i vilken han i
egenskap av offentlig försvarare och ombud för Y återkallade dennes vadeta-
lan och begärde att målet skulle avskrivas från vidare handläggning.

Den 21 april 1987 erhöll A kännedom om Svea hovrätts beslut av den 16
april 1987, varigenom målet avskrivits och tingsrättens dom förklarades stå
fast. Samma dag fick han reda på att Y sökt honom från häktet. A ringde då Y
och fick vid telefonsamtalet reda på att Y icke ringt kontoret och begärt att
målet hos hovrätten skulle återkallas och att han var ytterst förvånad över
det avskrivningsbeslut från hovrätten som han nu erhållit kännedom om.

Då A erhöll Y:s besked om att han icke önskat återtaga sin vadetalan, blev
han mycket förvånad och bestört. Han bad därför att få återkomma per
telefon till Y, sedan han gjort en närmare undersökning om vad som föreva-
rit. Vid förfrågan hos sekreteraren vidhöll hon att Y ringt henne och framfört
ett besked om att tingsrättens dom icke skulle överklagas. Hon uppgav också
att hon varit noga med att kontrollera Y:s identitet och att hon flera gånger
frågat om det var Y som ringde och därvid fått jakande svar. A bad sekretera-
ren skriftligen nedteckna vad som hänt vid telefonsamtalet.

Efter denna undersökning av vad som hänt ringde A ånyo Y och gav
honom en redogörelse för det inträffade. A uttryckte sitt beklagande över
vad som inträffat och de beslöt att han skulle överklaga hovrättens av-
skrivningsbeslut hos Högsta domstolen. A översände därför den 23 april
1987 besvärsinlaga till Högsta domstolen. Samma dag tillskrev han Y och
förklarade vad som inträffat. Den 25 maj 1987 erhöll A kännedom om Högsta
domstolens beslut av den 22 maj, innebärande att Högsta domstolen ej fann
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skäl meddela prövningstillstånd i följd varav hovrättens beslut skulle stå
fast. A tog då kontakt med Y och meddelade honom innehållet i Högsta
domstolens beslut. När Y och A diskuterat vad som kunde göras i den
uppkomna situationen beslöt de tillsammans att några ytterligare åtgärder
icke skulle vidtagas från A:s sida.

Händelserna har lett till ändrade rutiner vid advokatbyrån. Om någon per
telefon framställt muntlig begäran om återkallelse av talan, framförd genom
sekreterare, godtages detta ej längre. ”Vi tar fortsättningsvis själva kontakt
med den som önskar få ett meddelande framfört. Kontakten tas genom
antingen besök eller en av oss verkställd uppringning, då vi via häktet
kontrollerar identiteten.”

Nämnden gör följande bedömning.
När A fått kännedom om att en person som utgett sig för att vara Y ringt och
begärt att vadetalan skulle återkallas borde A, innan han återkallade talan
hos hovrätten, ha skaffat sig bekräftelse på telefonsamtalet genom att till
exempel ta kontakt med Y i häktet. Nämnden låter dock med hänsyn till
omständigheterna vid detta uttalande bero.

16. Underlåtelse att hålla klienten underrättad.
Den 3 april 1980 träffades mellan H (arrendator) och Sven X (jordägare) ett
arrendeavtal beträffande två fastigheter i Å:s socken, Y:s kommun. Den 11
april samma år slöts ett nytt avtal mellan å ena sidan Inga och Sven X (säljare)
och å andra sidan J (köpare) om överlåtelse av bland annat de utarrenderade
fastigheterna. H väckte talan i M-stads tingsrätt mot Sven X med krav på
skadestånd eftersom denne sålt de ifrågavarande fastigheterna utan att göra
förbehåll för arrenderätten. Jur kand Z företrädde H i tingsrätten och vid
upprättande och ingivande av vadeinlaga till hovrätten. Eftersom H endast
till viss del vann bifall till sin talan i tingsrätten beslöt han sig för att byta
ombud och rättshjälpsbiträde inför förhandlingen i hovrätten. Advokaten A
erhöll uppdraget att företräda H i hovrätten.

H har riktat följande anmärkningar mot A.
1. A har för H:s räkning i hovrätten förklarat sig vara ense med svarandepar-

ten att vållande vid arrendeavtalets ingående inte legat Sven X till last.
2. A har felaktigt framhållit, att H inte påstått, att Sven X brustit i sin upp-

lysningsskyldighet vid arrendeavtalets ingående.
3. A har gjort dessa båda uttalanden utan att rådfråga eller underställa H

denna frågeställning. Uttalandena har därför enligt H saknat all föran-
kring.

H har vidare anfört bland annat följande.
De av A gjorda uttalandena har, enligt H:s mening, lett till att hovrätten

ogillat H:s skadeståndstalan i sin helhet. När så A väl insett sitt misstag har
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han i sin revisionsinlaga till Högsta domstolen försökt rätta till sitt felaktiga
handlande i hovrätten genom att anföra följande:

”Man har möjligen dragit den slutsatsen av att jag, för H:s räkning, uttalat
att X icke brustit i upplysningsskyldighet angående det förhållandet, att Inga
X var hälftenägare till fastigheten. Detta mitt uttalande grundar sig på att jag
icke kunnat styrka, att X då var medveten om förhållandet eller insett effek-
terna därav. Jag hade då, och har fortfarande, den inställning som redovisats
ovan, nämligen att X är skadeståndsskyldig, oavsett om vårdslöshet i av-
talsslutet konstaterats eller icke samt att påskrift utan reservation i vart fall
bör anses som vårdslöst mot godtroende kontrahent.”

A har bestritt att han gjort sig skyldig till handling eller underlåtenhet som
skulle leda till disciplinär påföljd. Han har dock vitsordat att han inte samrått
med H angående de inte helt okomplicerade juridiska bedömningarna i
målet. Sådana diskussioner har han då inte bedömt som meningsfulla.

A har vidare anfört bland annat följande.
Den 24 april 1984 förordnade hovrätten A till rättshjälpsbiträde åt H. Vid

föredragning den 2 oktober 1984 förordnade hovrätten om muntlig för-
beredelse och sådan hölls den 12 december 1984. Sedan hovrätten ”tydligen”
accepterat A:s tolkning av tingsrättens dom, hölls huvudförhandling den 20
augusti 1985. A:s inställning i hovrätten har inte skiljt sig från den inställning
han redovisat i inlaga till Högsta domstolen.

Hovrätten har funnit styrkt att H själv hävt arrendeavtalet och att häv-
ningen inte föranletts av försummelse från X:s sida vad gällt fullgörande av
avtalet. Hovrätten har sålunda liksom, enligt A:s uppfattning, tingsrätten
ansett att för X bindande avtal kommit till stånd på sätt A hävdat och därefter
prövat om den uteblivna fullgörelsen skulle medföra skadeståndsskyldighet
för X.

Enligt A:s uppfattning är, eftersom hovrätten funnit styrkt att H själv hävt
avtalet, frågan om culpa in contrahendo ointressant, och även om hovrätten
skulle ha prövat frågan om vårdslöshet vid avtalets ingående, skulle ut-
gången blivit densamma.

A har gjort den bedömningen att han inte kunnat styrka att X brustit i sin
upplysningsskyldighet vad gäller det förhållandet, att hans hustru varit
hälftenägare till fastigheten. Båda parter har nämligen – vilken är ostridigt i
målet – utgått från att hustruns godkännande erfordrades.

H har i påminnelseskrift vidhållit sina anmärkningar.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A underlåtit att fortlöpande hålla H
underrättad om uppdragets utförande. A har härigenom åsidosatt sina plik-
ter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.
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18. Underlåtenhet att specificera räkningar och att redovisa
för förvaltning av dödsbo samt ovilja att medverka till
utredning av vad som förevarit. Varning jämte
straffavgift ålagd.

Advokaten A var sedan den 26 oktober 1971 boutredningsman i dödsboet
efter LL, som avled den 3 juni 1955. Han har vidare med stöd av fullmakt i
ekonomiska angelägenheter företrätt tre döttrar till LL, nämligen H, bosatt i
USA, SL, född 1896, och KH, född 1898. H avled 1982 och efterlämnade som
dödsbodelägare en son, I. I början av 1976 lämnade H uppdrag till advokaten
F att skilja A från de uppdrag han kunde ha för H samt att fordra redovis-
ning. I april 1986 fick advokaten X i uppdrag av I att söka få god man utsedd
för SL och KH. Den 22 april 1986 återkallade SL sin fullmakt för A. Sedan
ansökan om godmansförordnanden ingivits till tingsrätten i april 1986 för-
ordnades till god man för SL först bankkamreren E genom interimistiskt
beslut den 21 april 1986 och sedermera advokaten Y genom slutligt beslut
den 11 juni 1986. Till god man för KH förordnades advokaten Z. KH avled
den 8 oktober 1986. A förordnades till boutredningsman i KH:s dödsbo med
stöd av testamente, som A biträtt KH med att upprätta.

Av anmälningar som till samfundet inkommit från X och Y framgår i
huvudsak följande anmärkningar:

A har vägrat efterkomma Y:s och Z:s i egenskap av gode män gjorda
begäran om att utfå SL:s respektive KH:s testamenten. Vidare har A till-
godogjort sig arvoden och ersättningar från SL, LL:s dödsbo, KH och H utan
att tillställa dem specificerad räkning. Ej heller har A på F:s och de gode
männens uppmaning avgivit redovisningar och A har med förbigående av
rätt ställföreträdare tagit kontakt med damerna i ekonomiska angelägen-
heter. A har även gjort sig skyldig till olämpligt och stötande skrivsätt. A har
gjort utbetalningar om 250.000 kr från SL:s och KH:s konton till ”Världsna-
turfondens projekt Tiger”. Damerna har inte vetat om utbetalningarna. Även
i annat ärende har A förfarit klandervärt.

Vad som ytterligare anförts och vad A genmält återges i det följande i sina
väsentliga drag och förhållandevis kortfattat.

Anmälarna: A har inte på advokat F:s begäran lämnat redovisning för sitt
sysslande för H:s räkning från det uppdraget påbörjades 1971 till dess det
avslutades 1976. A har endast hänvisat till ”ett utförligt brev till fru H sist-
lidna januari månad”, i vilket han skulle ha ”lämnat vederbörlig redovis-
ning”. Något sådant brev har fru H inte fått. A har vidare den 2 mars 1976
tagit direkt telefonkontakt med fru H med förbigående av F. A hade dessför-
innan fått kopia av F:s fullmakt.

A har tillgodogjort sig arvoden och ersättningar från SL, LL:s dödsbo och
KH utan att avge redovisning eller tillställa uppdragsgivarna respektive
deras gode män specificerade räkningar. A verkade genom skriftliga fram-
ställningar till rätten och även genom hänvändelse direkt till SL under våren
1986 för att erhålla förordnande som god man för henne och KH. Detta
gjorde han i eget och inte i de båda damernas intresse.
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Med förbigående av Y som god man redovisade A den 19 juli 1986 direkt
till SL genom en brevcheck för smyckeförsäljning den 21 april 1986. Checken
var utställd på SL. Y erinrade i brev den 8 augusti 1986 A om hans skyldighet
att redovisa till Y.

I ett brev den 24 augusti 1986, vilket föranletts av begäran från Y och Z att
LL:s dödsbo skulle skiftas, vägrade A att lämna begärd redovisning för sin
förvaltning av LL:s dödsbo. Y skrev den 27 augusti 1986 svar till A och
vidhöll begäran om redovisning i LL:s dödsbo samt erinrade om tidigare
krav på redovisning för förvaltningen av SL:s egendom.

A skickade en den 18 maj 1986 daterad räkning till SE-banken. Denna
kompletterades senare med en uppställning över och begäran om ersättning
för telefon- och telegramutlägg, som A haft i samband med sin strävan att bli
förordnad till god man för både KH och SL. Räkningen och uppställningen
kom Y tillhanda från SE-banken i augusti 1986.

Y fick från de personer som sköter SL besked om att A sökt att personligen
påverka SL för att slippa lämna den redovisning som Y begärt. På grund
härav skrev han den 3 oktober 1986 ytterligare brev till A i frågan om
redovisning och bifogade därvid uppställningar över belopp, som A under
1985 och 1986 tillgodogjort sig från SL och LL:s dödsbo, liksom uppställning
över belopp som A gottgjort sig från KH under 1986 ävensom en samman-
ställning.

A har från SL:s konto den 16 januari 1985 utbetalat 125.000 kronor till
”Världsnaturfondens Projekt Tiger”. En liknande utbetalning har gjorts från
KH:s konto. Damerna har inte känt till utbetalningarna. A hade tidigare
föreslagit styrelsen för den L:ska stiftelsen ett bidrag på 250.000 kronor till
ovan angivna projekt. Då styrelsen avböjde förslaget med motiveringen att
stiftelsens ändamål inte tillät bidrag för sådant ändamål förklarade A att han
skulle ordna saken på annat sätt. A har alltså inte redovisat för den tid han
haft fullmakt och inte heller redovisat till gode männen därefter.

Z begärde såsom god man för KH att hennes testamente skulle överlämnas
till honom. A hade mycket att förlora om KH:s testamente ändrades. Han var
på olika sätt tillgodosedd i testamentet. Om KH fick en ny god man förelåg en
risk att testamentet ändrades. KH avled innan Z fått testamentshandlingen i
sin hand. På grund av det ovan nämnda fanns det skäl för A personligen att
bli god man och att när till slut ändå annan utsågs, inte överlämna testamen-
tet till denne.

Efter KH:s bortgång uppstod tvist om boutredningsman, därvid släkting-
arna – SL genom Y – motsatte sig att A utsågs. I skrivelse till Stockholms
tingsrätt den 4 november 1986 skrev A bland annat: ”Bekymren om sam-
arbetet mellan advokaten A å ena och SL:s nuvarande gode man advokaten
Y, kan måhända också få en plötslig lösning med hänsyn till SL:s starkt
försvagade hälsotillstånd och höga ålder. Y:s bekymmer härutinnan kan
måhända komma att snarast lösas genom naturliga krafter.”

SL uttalade redan under sommaren 1986 sin önskan att A inte skulle ha
någon befattning med hennes kvarlåtenskap. Med anledning därav skrev Y
den 22 september 1986 och begärde att A, som hade SL:s testamente i sin
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besittning, skulle tillställa honom testamentet. Y fick inget svar på detta brev
och förnyade sin begäran den 22 oktober 1986. Han erhöll ett ”mångordigt”
svar från A i brev den 23 oktober 1986. I ett nytt brev den 28 oktober 1986
förklarade A beträffande testamentet att han inte tänkte lämna ifrån sig detta.
Han skrev: ”Det är bra, som det är”. För att undvika, som Y då såg saken,
onödiga konfrontationer med A angående testamentet och redovisningarna,
skrev han den 3 november 1986 ytterligare en gång och förklarade rättsläget
för A. Då någon rättelse beträffande testamentet inte stod att få på frivillig-
hetens väg, ansökte Y hos Stockholms tingsrätt om handräckning för ut-
fående av testamentet. A bestred yrkandet i skrift den 22 december 1986 men
tingsrätten meddelade utslag den 5 januari 1987. I sedvanlig ordning till-
skrev Y A och uppmanade honom den 8 januari 1987 att lämna ut testamen-
tet och betala utdömda kostnader. Då A inte avhördes och hans ansökan den
17 januari 1987 om inhibition avslagits av rätten, begärde Y i skrift den 23
januari 1987 verkställighet av utslaget. Testamentet har sedan genom krono-
fogdens försorg tillställts Y. A har däremot inte betalat utdömda kostnader
och på grund därav har Y tvingats begära utmätning. Med hänsyn till SL:s
höga ålder och svaga hälsa har det varit fara att hon avlidit innan det rättsliga
förfarandet för att få testamentet åter hunnit genomföras. A har varit väl
medveten om detta, särskilt som SL:s syster KH, som var två år yngre än SL,
avled innan hennes gode man Z hann få testamentet från A.

Till ett brev från A ställt till Y dagtecknat den 8 november 1986, var fogat en
utskrift av en inspelning av ett telefonsamtal mellan A och SL. Inspelningen
visar A:s ansträngningar att påverka SL och hennes svårigheter att stå emot
honom. Anmärkningsvärt är att A utan SL:s vetskap gör en inspelning.
Denna inspelning har A sedan använt sig av och åberopat i inlaga 86.11.04 till
S-stads tingsrätt i ärende angående förordnande av boutredningsman i KH:s
dödsbo. I detta dödsbo är SL dessutom delägare.

Beträffande andra av A handlagda ärenden har X anfört följande:
A har varit god man för en person vid namn N från i vart fall 1962 till N:s

död den 23 juni 1983. A har yrkat arvode för sin förvaltning under 1982 med
15.100 kronor. Götabanken har i egenskap av testamentsexekutor inte velat
vitsorda mer än 5.000 kronor. Rättegång har förts i frågan och Svea Hovrätt
har nedsatt arvodet till 5.000 kronor. A har först den 5 januari 1984 avgivit
slutredovisning för perioden 1983-01-01--06-23. A:sdröjsmål torde ha med-
fört att bouppteckning inte kunnat upprättas i rätt tid.

A har i brev till Götabanken anfört klander mot banken för att den inte gett
A en upplys̃ning som denne ansett sig berättigad till. A har sålunda begärt att
banken skulle bryta mot självklara sekretessbestämmelser.

A har bemött anmärkningarna i skriftliga yttranden till samfundet och i
huvudsak haft följande invändningar.

I fråga om uppdraget för H har A kort hänvisat till att X åberopat doku-
mentation från mitten av 1970-talet som är ”helt utagerade” och att på-
ståendena som hämtats från F:s skriftväxling ”synbarligen ej haft någon
substans”.

Vad gäller påståendet om att han tillgodogjort sig arvoden och ersätt-
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ningar utan tillställande av specificerad räkning har A i egenskap av ”per-
manent kontaktman” tillämpat systemet med ett fast arvode av ”mycket
blygsam omfattning”. För extra arrangemang har han efter anmodan av SL
utställt speciella räkningar som varit ”uppseendeväckande blygsamma”
med hänsyn till att han tillämpat rättshjälpstaxa. Att han förbigått Y vid
redovisningen av smyckeförsäljningen berodde på att det för A var självklart
att i en så ”subtil” fråga redovisa direkt till SL. Y är inte förmyndare för SL
utan endast god man för att bistå henne.

Påståendet om att A i eget intresse förhalat ärendet om god man är ”ett
naket påstående”. Han har yttrat sig till tingsrätten efter remiss. Att han
därefter till överförmyndarnämnden ingav kompletteringar som nämnden
avvaktade är dess sak och inte A:s. A har tillbakavisat påståendet att han
skulle ha agerat i egen sak och att han skulle ha ”överdebiterat” i ärendet.

KH:s testamente innebär inte att A gynnats på något särskilt sätt. Såsom
rättsligt biträde vid utformande av testamenten har A tillämpat det systemet,
att ett komplett exemplar finns hos vederbörande huvudman samt ett hos A.
I många fall har dessutom inträffat, att personer tillställt A ett exemplar av
sitt testamente för att detta skulle vara ”i taka händer”. När det gäller såväl
KH som SL har vederbörande haft ett komplett exemplar och A det andra.
Vederbörande huvudmans exemplar har tex i fallet KH legat hos hennes siste
gode man, Z, som det oaktat förberett rättsliga åtgärder mot A för att få
testamentet utlämnat. I fråga om SL har A haft speciella bekymmer. Med
hänsyn till hennes förmögenhetsstatus och andra omständigheter har det
förekommit, att många önskat påverka henne i viss riktning, när det gäller
testamentet. Detta har i sin tur lett till att hon haft huvudexemplaret hos A
och ett annat lika komplett exemplar hos sig. Med hänsyn till de kom-
plicerade förhållandena har A emellertid nedsatt sitt exemplar av SL:s testa-
mente hos U-Församlingen i Stockholm. Det har sedermera utlämnats från
U-Församlingen till Kronofogdemyndigheten för vidare befordran till Y. SL
kan sedan avsevärd tid inte anses rättshabil.

Vad beträffar X:s påståenden rörande ärendet N förbigår X att arvodes-
frågan för en senare period godkändes över hela linjen utan ringaste prut-
ning och att dödsboets ansträngningar att låta detta förmögna dödsbo skjuta
över betalningsansvaret på Statsverket misslyckades. Det framgår inte i JO:s
handlingar att A fördröjt bouppteckningen. Vid ansökningar om anstånd
med bouppteckningens förrättande har endast hänvisats till boets omfatt-
ning.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendena är utrett

att A vid ett stort antal tillfällen och till betydande belopp har tillgodogjort
sig arvoden och ersättningar från LL:s dödsbo, SL och KH utan att tillställa
uppdragsgivarna respektive deras gode män specificerade räkningar,

att A den 19 juli 1986, med förbigående av Y som god man, redovisat
direkt till SL för en smyckeförsäljning den 21 april 1986,

att A vägrat att tillmötesgå gode mannen Y:s och I:s genom X gjorda
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framställningar om redovisningar för A:s förvaltning av LL:s dödsbo och
SL:s egendom,

att A vägrat efterkomma gode männen Z:s och Y:s krav på utbekomman-
de av de båda damernas testamenten,

samt att A uttryckt sig på ett i hög grad olämpligt sätt i skrivelse till S-stads
tingsrätt den 4 november 1986.

A har genom ovannämnda förfaranden allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

Nämnden har i sin bedömning fäst särskilt avseende vid dels vägran att
utlämna ovannämnda testamenten till de av tingsrätten förordnade gode
männen, dels det långvariga och systematiska tillgodogörandet av betydan-
de belopp från SL, LL:s dödsbo och KH utan att tillställa klienterna specifice-
rade räkningar, dels vägran att på begäran av gode männen lämna redovis-
ning för förvaltningen av LL:s dödsbo och SL:s egendom. Det har vidare
framgått att A genomgående och även i sina kontakter med Advokatsam-
fundet visat ovilja att medverka till utredning av vad som förevarit i ärende-
na.

På grund av vad ovan anförts tilldelar nämnden A varning och ålägger
honom att till Advokatsamfundet utge straffavgift med 10.000 kronor, allt
jämlikt 8 kap 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken.

Vad i övrigt förekommit i ärendet föranleder i sammanhanget inte någon
nämndens åtgärd.

22. Villkor om mäklararvode vid fastighetsförsäljning i
samband med bodelning.

Vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad mellan makarna B och C
företräddes B av advokaten R och C av advokaten H. I dom på äktenskaps-
skillnad den 3 februari 1984 förordnades advokaten A som skiftesman. Upp-
rättat bodelningsavtal godkändes av parterna genom påskrifter den 27 mars
och 18 april 1985. Enligt anmälarens uppfattning har bodelningsavtalet haft
en helt avgörande betydelse för den händelseutveckling som slutade med att
B gick i personlig konkurs den 17 februari 1986 med skulder på över en halv
miljon kronor. Vid bodelningen tillskiftades C en lönsam målerifirma medan
B tillskiftades ett hårt skuldsatt handelsbolag som bedrev garnaffär.

Anmälaren har vidare i huvudsak anfört.
1. A såg inte till att C blev avförd ur handelsregistret i samband med bodel-

ningen varför C torde vara ansvarig för skulder som uppstått efter tiden
för bodelningen fram till oktober 1985.

2. A hade debiterat arvode för utfört arbete med anledning av försäljning av
villan som uppgick till exakt 4 % av försäljningssumman, vilket motsvarar
ett mäklararvode.

3. Vid villaförsäljningen hade en amortering om 29.130 kronor för vilken
båda makarna skulle ha svarat dragits av från B:s del av villaförsäljningen.



FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 261

4. I bodelningsavtalet hade olika principer använts för att redovisa parter-
nas behållning från villaförsäljningen.

5. B hade belastats med en förhållandevis större del av arvodet till A för
villaförsäljningen.

6. En ränteintäkt om 3.517 kronor som uppstått i samband med villaförsälj-
ningen hade fördelats med 3/4 till C och 1/4 till B trots att de då inte var
gifta.

7. A har inte fullgjort sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt eftersom han
inte tagit hänsyn till de stora skulder som fanns i handelsbolaget vid tiden
för äktenskapsskillnaden och för tiden för bodelningen.

A har inte fullgjort sitt uppdrag som skiftesman på ett tillfredsställande sätt
med uppenbar skevdelning som fö1jd samt har med stor sannolikhet till-
lämpat mäklararvode vid villaförsäljningen.

A: Samtliga anmärkningar tillbakavisas utom såvitt gäller punkt 5 där A
tillstår ett ”räknefel” om 1.450 kronor. Felaktigheten har sedermera korrige-
rats av honom. A har vidare vitsordat att han överlämnat försäljningen av en
i boet ingående villafastighet till en på hans byrå anställd jurist, varvid
parterna skulle debiteras ett arvode motsvarande normalt mäklararvode. A
har härvid lämnat obestritt att arvodet beräknats till 4 % av försäljnings-
summan. A har i övrigt åberopat att vardera parten biträtts av ombud och att
parterna varit ense om hur skiftet skulle ske.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A felaktigt har skiftat ett arvodesbe-
lopp om 2.900 kronor vilket fått till följd att B felaktigt påförts betalningsan-
svaret för hela beloppet. A har emellertid själv upptäckt detta fel och vidtagit
rättelse.

Vad gäller försäljningen av fastigheten har överenskommelse träffats om
att densamma skulle säljas genom skiftesmannens försorg och att mäklarar-
vode skulle utgå. Försäljningen har utgjort ett led i bodelningens genomför-
ande. Nämnden anser att A inte hade bort ställa villkor för försäljningsupp-
draget på ett sätt som avvek från vad som är vedertaget i fråga om advokat-
arvoden. Nämnden låter emellertid vid detta uttalande bero.

Vad i övrigt förekommit i ärendet föranleder inte någon nämndens åtgärd.

34. Självinträde mm i nära anslutning till
försäljningsuppdrag avseende fastighet.
I en artikel införd i X-Tidningen den 18 september 1989 uppgavs att advoka-
ten A åtagit sig uppdrag att försälja en fastighet samt därefter själv förvärvat
fastigheten. I artikeln påstods vidare att A i köpekontraktet ej angivit vem
köparen var, att visst Hot förekommit vid försäljningen samt att A debiterat
ersättning för fastighetsförsäljningen.
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Artikeln har följande lydelse.
”O ärvde ett hus efter sin morbror. Han anlitade en advokat för att sälja

huset. Jag hade räknat med att få 100000 kronor, säger han. Men advoka-
ten sålde huset till sig själv. För 60000 kronor. Och han tog 5000 i pro-
vision för försäljningen. Vi hade fått mer betalt om vi sålt det själva, säger
O.

Det var 1987 som O:s 62-årige morbror dog. Han hade inga stora till-
gångar. Förutom det idylliska huset i Åsaryd visade bouppteckningen ett
resultat på 24000 kronor. 62-åringens syster skulle ha hälften av arvet.
Resten skulle fördelas mellan O och hans två syskon. Tillsammans be-
stämde sig arvtagarna för att sälja huset. De hoppades få ut 100000 kro-
nor. Egentligen ville jag köpa det själv, säger O. Det var ju min morfar som
byggde det för 75 år sedan. Men O hade skulder och banken ville inte ge
några lån. Försäljningen av huset lades ut på advokat A i X-stad. Han fick
uppdraget i början av 1988. Först på hösten hörde han av sig. A hade en
köpare som var beredd att betala 50000 kronor. Det kunde vi bara inte
acceptera, säger O. Och därför sa A att han lämnade if rån sig uppdraget.
A själv säger dock att han inte sagt något om att hoppa av.

HITTADE SJÄLV EN KÖPARE
Det blev tyst om affären under lång tid. I våras hittade O själv en köpare.
Han och syskonen, ville ha saken ur världen. De erbjöd köparen huset för
65000 kronor. Dagen efter gick de till banken. Vår köpare ville ha en tids
betänketid för att kolla vissa saker. I samma veva hörde dock advokaten
av sig igen. Han hade plötsligt hittat en köpare. Med kontraktet i handen
gick han till syskonen för att få underskrifter. Någon köpare stod dock
inte angiven på kontraktet. O vägrade skriva på. Han hade ju en egen
köpare. Men jag blev tvingad, säger han. I annat fall skulle advokaten
vända sig till kronofogden och berätta om arvet. Och jag hade ju fort-
farande skulder till kronofogden. A säger att detta bara är prat. Vad skulle
jag ha för anledning att hota honom? Jag ville ju bara hjälpa till med köpet.
O blev dock skrämd och skrev på köpehandlingarna. Fortfarande utan att
veta vem som köpt föräldrahemmet. Efteråt kontrollerade han saken med
fastighetsdomstolen.

ADVOKATEN KÖPAREN
Det visade sig att advokat A stod som köpare tillsammans med en bekant,
som är byggmästare. Tanken var att riva huset för att bygga lägenheter,
säger A. Men Nyboda kommun sa nej till planerna. Så egentligen var
köpet rena floppen för oss. O känner sig lurad av advokaten. Jag tycker
verkligen inte att han hjälpt oss. Det är snarare så att han lurat oss på en
massa pengar. A slår dock ifrån sig anklagelserna. Jag har gjort allt för
dem, säger han. Och att jag tagit betalt för mina tjänster kan väl inte anses
som något brottsligt.”
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A har skriftligen och vid personlig inställelse inför nämnden avgivit följande
yttrande.

Han hade av samtliga dödsbodelägare fått i uppdrag att försöka finna
köpare till fastigheten.

Huset på fastigheten har inte kommunalt vatten eller avlopp och kan
betraktas som ett rivningsobjekt.

Det visade sig att det ej fanns något som helst intresse för fastigheten och
han tog därför som ett sista försök att hjälpa dödsbodelägarna till kontakt
med byggmästare BL, som efter viss tvekan gav ett bud om 65.000 kr. Detta
accepterades av samtliga dödsbodelägare. Någon tid senare tecknades kö-
pebrev med BL som köpare av hela fastigheten. A:s uppdrag var därmed
avslutat och han avgav slutredovisning.

BL erbjöd honom därefter att bli hälftendelägare i fastigheten och i stället
för att transportera köpet satte han in sig själv i köpebrevet som hälftendel-
ägare.

Sedan A fått del av tidningsartikeln tillskrev han samtliga dödsbodelägare
med erbjudande om återgång av köpet. En av delägarna – D – besvarade
hans brev och förklarade att hon för sin del var nöjd med det arbete han utfört
vid fastighetsförsäljningen.

Nämnden gör följande bedömning.
A har förfarit olämpligt genom att i nära anslutning till försäljningsupp-
draget själv förvärva del av den egendom uppdraget avsett. A har där-
igenom åsidosatt sina plikter som advokat.

Han har vidare genom att i efterhand ändra i köpebrevet på sätt som skett,
oavsett om han insett det oriktiga häri, allvarligt åsidosatt sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

35. Advokaten A har tillställt motpart ett erhållet
förlikningsbelopp, men därifrån gjort avdrag för en
skuld som denne hade till A på grund av ett tidigare
uppdrag.

Advokaten A biträdde M i angelägenhet rörande äktenskapsskillnad. Den 21
maj 1986 beviljade han allmän rättshjälp åt M och fastställde därvid maximi-
beloppet för rättshjälpsavgiften till 350 kr. Ärendet avslutades och faktura
utställdes den 29 oktober 1987. M betalade emellertid aldrig in rättshjälpsav-
giften om 350 kr till advokatbyrån.

A blev ledamot av samfundet den 20 januari 1987.
I mål vid X-stads tingsrätt, FT 273/88:1, mellan M, kärande, och C, svaran-

de, om fordringsanspråk biträddes C av A. I mars 1989 träffades den för-
likningen att C till M skulle betala 2.160 kr. Med brev den 13 april 1989
översände A till M 1.734 kr. Därom skrev A i brevet:
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”Avslutningsvis bilägger jag förlikningsbeloppet 2.160 kr från vilket
belopp har dragits den skuld Du har till oss avseende rättshjälpsavgift i
enlighet med faktura 2102. Rättshjälpsavgiften är, som Du känner till 350
kr, till vilket tillkommer upplupen ränta om 76 kr således sammanlagt 426
kr. Mot bakgrund härav översändes således brevcheck på 1.734 kr (2.160–
426). Genom att träffa nämnd överenskommelse med C har Du även gjort
rätt för Dig gentemot oss vilket väl måste kännas skönt”.

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 18 april 1989, har M
uppgivit att hon för tre år sedan skriftligen bestritt den påstådda skulden
samt att A tillgodogjort sig beloppet utan hennes medgivande. Hon har
vidare ifrågasatt om detta förfarande är förenligt med god advokatsed.

M har därutöver anfört bla följande.
Efter det att A:s uppdrag rörande äktenskapsskillnad avslutats uppträdde

A som ombud för C i tvist mot henne. Tvisten rörde bland annat krav på
ersättning för 4.300 kr som C stulit ur kassan i M:s butik.

Hon hade på grund av sin ekonomiska situation ej råd att anlita egen
advokat eller att strida för sin rätt vid domstol, trots att hon hade vittnen.
Hon beslöt därför att gå med på förlikning i tvisten.

A har i yttrande till samfundet anfört bland annat följande.
Det uppdrag han tidigare hade haft för M omfattade endast konsultation

och andra frågeställningar med anledning av en eventuell äktenskapsskill-
nad. Detta ärende avslutades den 29 oktober 1987. I slutet av mars 1988 åtog
han sig C:s uppdrag att biträda henne i tvist mot M. C var en gammal klient
hos honom. Han upplyste C om att han tidigare hade haft M som klient i ett
annat ärende. C önskade trots detta att han skulle biträda henne i tvisten. Det
ärende i vilket han tidigare biträtt M var helt avskilt från det senare ärende i
vilket han biträdde C. I det tidigare ärendet i vilket han biträdde M erhöll han
inte heller några uppgifter som kunde ha betydelse eller ens kunde tänkas ha
betydelse i tvisten mellan C och M. Han har därför varit oförhindrad att åta
sig uppdraget att biträda C i tvisten mot M.

Såvitt han kan minnas har M inte vid ett enda tillfälle bestritt skulden om
350 kr som sådan, men däremot vid ett flertal tillfällen angivit att hon inte
hade förmåga att betala. I samband med den förlikning som träffades i
tvisten mellan C och M överenskom han, i sin egenskap av biträde för C, med
M att C skulle inbetala förlikningsbeloppet om 2.160 kr till advokatbyrån och
att A skulle motta beloppet för M:s räkning. C betalade därefter in beloppet
till A, varvid han i och med mottagandet av beloppet fick ett redovisningsan-
svar för detsamma gentemot M. Eftersom han hade en klar och förfallen
motfordran mot M, hade han i detta skede rätt att ur de medel som han
omhänderhade för M:s räkning kvittningsvis tillgodogöra sig sin motford-
ran. Kvittningen har således skett mellan den fordran som han hade mot M
och den fordran som M hade mot honom på grund av hans redovisnings-
skyldighet gentemot henne. Kvittningen är giltig och fullt legal enligt civil-
rättsliga regler. Han kan ej heller se att kvittningen skulle kunna strida mot
god advokatsed.

Det antecknas att A i disciplinärendet anmodats att avge skriftligt yttrande
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i brev av den 20 april 1989 ”inom fyra veckor härefter” . Sedan uppskov
medgivits till” tom fredagen den 2 juni 1989”, ombads han i brev den 8 juni
1989 ”att nu avge infordrat yttrande”. I brev den 26 juni 1989 anmodades A
under hänvisning till 52§ i de vägledande reglerna att avge yttrande ”utan
ytterligare dröjsmal”. A inkom med yttrandet den 4 juli 1989.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A av C mottagit ett belopp vilket var avsett för M enligt
det mellan C och M träffade förlikningsavtalet. Det kan inte anses ha varit
förenligt vare sig med uppdraget för C eller med ett eventuellt nytt uppdrag
för M att till någon del innehålla förlikningsbeloppet. Genom sin under-
låtenhet att redovisa hela förlikningsbeloppet till M har A åsidosatt sina
plikter som advokat.

A har inte inom förelagd tid inkommit med yttrande i disciplinärendet. A
har även härigenom åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund av vad ovan anförts tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§
andra stycket rättegångsbalken.

Vad i övrigt förekommit i ärendet föranleder inte någon nämndens åtgärd.

40. Såsom styrelseordförande i ett sk innovationsbolag har
det ansetts åligga advokaten A att underätta kreditgivare om
osäkerhet i vissa tillgångsposter.
Advokat X, M-stad, har tillställt samfundet en kopia av förvaltarberättelse av
den 22 maj 1987 i aktiebolaget Y:s konkurs. I förvaltarberättelsen, som upp-
rättats av förvaltaren, advokaten Z, M-stad, har bla anmärkts att anledning
förelåg till antagande att advokaten A gjort sig skyldig till brott.

Av förvaltarberättelsen framgår bla följande.
Y bildades i maj 1984. Aktiekapitalet uppgick till 100.000 kronor. Styrelsen

bestod av A och två andra personer. Bolaget bedrev dels tillverkning och
försäljning av bla förpackningsmaskiner, dels innovationsverksamhet. Bok-
föringen sköttes av ett A närstående bolag.

A avgick ur styrelsen vid extra bolagsstämma den 11 juni 1985.
Bolaget försattes i konkurs den 30 oktober 1985. Konkursbouppteckningen

utvisade att det förelåg brist i boet med drygt 5 miljoner kronor.
Konkursförvaltaren gav auktoriserade revisorn S i uppdrag att granska

bolagets räkenskaper. S:s rapport av den 10 juni 1986 lades till grund för
förvaltarberättelsen.

Av förvaltarberättelsen framgår vidare bla följande.

”Vad avser frågan om tidpunkten för obeståndet ansluter jag mig helt till
den slut sats vilken revisorn S dragit, nämligen att bolaget varit på obe-
stånd sedan slutet av 1984. Vid styrelsesammanträde 6.10.1984, .–.–.–., har
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styrelsen behandlat frågan om upptagande av kredit vid Utvecklings-
fonden. Man har då insett behovet av ytterligare rörelsekapital. Krediten
utbetalades dock ej förrän i juli 1985.”

”TILLÄMPNING AV AKTIEBOLAGSLAGEN
Revisor S har i sitt utlåtande angivit att bolaget enligt hans mening varit
insufficient sedan 1984.10.31. Vidare framkommer att särskild balansräkning
icke upprättats. Sådan skall upprättas när bolagets egna kapital understiger
hälften av registrerat aktiekapital, vilket förhållande måste ha förelegat vid
tiden för oktober månad 1984 då resultatet var negativt SEK 1.308.000 eller
justerat resultat SEK 1.514.000. Enär särskild balansräkning ej upprättats
synes bolagets styrelseledamöter vara betalningsansvariga för gäld som
uppkommit för tiden efter oktober månad 1984.

MISSTANKE OM BROTT
–.–.–.–.–.–

Som framgår av revisor S: s utlåtande ligger medelsförbrukningen i inter-
vallet MSEK 4,8–5,2. Bolagets verksamhet har fortsatt långt efter obeståndets
inträde med negativ resultatutveckling och med förbrukande av avsevärda
medel utan någon nytta för borgenärerna. Bolaget har under lång tid haft
skyldighet att upprätta särskild balansräkning och under samma tid upp-
tagit nya krediter på avsevärda belopp. På rent objektiva grunder synes
därför anledning till misstanke om vårdslöshet mot borgenär föreligga. Som
ovan nämnts har bolaget av Utvecklingsfonden i juli månad 1985 erhållit en
kredit om SEK 900.000. Till grund för krediten har legat bokslut, upprättat av
A per 31.3.1985, .–.–.–. Revisor S bedömer särskilt nämnda bokslut, .–.–.–. Vid
sin sammanfattning har han inställningen att bokslutet saknar förankring i
den löpande redovisningen såsom denna framgår av balans och resultatrap-
porter. Jag delar hans uppfattning. Genom användande av bokslutet för
erhållande av kredit utan att redovisa utfallet i det faktiska bokförings-
underlaget synes Utvecklingsfonden ha vilseletts att bevilja och utbetala
nämnda kredit. Utvecklingsfonden har gett uttryck för sin uppfattning inne-
bärande att krediten aldrig beviljats om det riktiga förhållandet för Y varit
känt. Rekvisiten vinning och skada torde vara uppfyllda. Anledning till
misstanke om bedrägeri riktat mot Utvecklingsfonden synes därför före-
ligga.

Ansvar för bedrägeri och vårdslöshet mot borgenären torde kunna riktas
mot bolagets samtliga styrelseledamöter, men i första hand bör sådan talan
riktas mot den styrelseledamot som varit verksam vid de olika handlingarna
eller underlåtenheten att företaga handling och haft insikt om förhållandena
i bolaget. Personkretsen inskränkes därför till bolagets VD N och A.

NÄRINGSFÖRBUD
Misstanke om vårdslöshet mot borgenär och bedrägeri som måste rubriceras
som grovt har ovan framförts. Med anledning av brottens art och att de ej kan
bedömas som ringa kan tillräckliga skäl föreligga att föra talan om närings-
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förbud. Detta torde kunna grundas på att ställföreträdarna förfarit grovt
otillbörligt mot sina borgenärer.

För det fall sådan talan föres bör talan riktas mot bolagets VD N och
advokaten A.”

A har i promemoria den 8 april 1987, vilken bilagts förvaltarberättelsen,
tillbakavisat de anmärkningar som riktats mot honom. I promemorian fram-
hålls bla följande.

Att bolaget skulle ha varit på obestånd i slutet av 1984 kan inte vara riktigt.
Ingenting i redovisningen tyder på att bolaget inte kunnat betala klar och
förfallen skuld. Att bolaget ansökte om kredit får inte tydas som att bolaget
var på obestånd utan tvärtom som frukten av god likviditetsplanering. Bola-
get var inte förrän sent sommaren 1985 föremål för indrivningsförfarande.
Tiden för obestånds inträdande kan i vart fall ej fastställas till datum före
utvecklingsfondens låneutbetalning. Bolaget tillfördes då likvida medel för
att reglera skulder.

Påpekandet att bokföringen handhafts av ett honom närstående bolag är
helt irrelevant. Detta speciellt med hänsyn till att kritik ej riktats mot affärs-
redovisningen. Projektredovisningen har helt styrts av N, medan lagerredo-
visningen ej i någon omfattning handhafts av honom närstående bolag.

Beträffande insufficiens måste hänsyn tas till pågående arbeten, varulager
och organisationskostnader. Så har inte gjorts i revisor S:s utredning. Denna
utredning saknar därför helt värde, åtminstone vad gäller bedömningen av
obestånd respektive insufficiens. S påpekade att uppbokning av organisa-
tionskostnader är överensstämmande med bokföringslagen. Att sedan i ef-
terhand konstatera att dessa organisationskostnader saknade värde eftersom
bolaget försattes i konkurs verkar väl lätt. Under hösten och vintern 1984
delgavs han försäljningsprognoser som var goda. I aktuell situation fanns
ingen anledning att ifrågasätta organisationskostnaderna och därmed en
eventuell insufficiens. Bolag av denna typ måste alltid, om de inte bedrivs i
börsbolagsform, aktivera kostnaden för utveckling och produktion av ”noll-
serien”. Enbart om order och prognos ger annan bedömning skall aktivering
inte få ske. Den prognos som förespeglades honom gav inte skäl att anta att
aktivering inte var motiverad. Därför behövde likvidationsbalansräkning
inte upprättas.

Bokslutet per den 31 mars 1985 tillkom på så sätt att bolagets VD N
presenterade en ”rå” resultat- och balansräkning för honom. Därefter gjordes
dispositioner enligt följande:

a) Pågående arbeten bokades upp. Uppgift om storlek lämnades av N.
b) Interima fordringar bokades upp. N uppgav att bolaget hade upp-

arbetade ej debiterade fordringar på kunder samt på aktiebolaget U.
Enligt N ingick dessa fordringar ej i pågående arbeten.

c) Varulager bokades upp i enlighet med av N lämnade uppgifter.
d) Organisationskostnader bokades upp. N lämnade uppgift på vilka

kostnader som var av den karaktär att de borde aktiveras.
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e) Leverantörsskulder debiterades eftersom N uppgav att han förhand-
lat bort viss hyra samt även förhandlat med deras konstruktör om
krediteringar. Dessa uppgifter ansåg han vara trovärdiga.

Som framgår av ovanstående korrigeringars karaktär måste uppgifterna
kommit från någon som hade till uppgift att dagligen företräda bolaget. Att
han med vett och vilja skulle varit behjälplig med att ”få fram” ett bokslut
som saknade verklighetsförankring är en absurd tanke. Han hade ingen
information om trovärdigheten i ovanstående korrigeringar och hade därför
inte heller anledning att ifrågasätta dem.

Han undertecknade inte det preliminära bokslutet och hade inte heller
någon kontakt med Utvecklingsfonden vad gäller presentation eller för-
klaring till bokslutet. Alla dessa kontakter sköttes av N.

A har i skriftligt yttrande till samfundet den 10 september 1987 anfört bla
följande.

Beträffande vårdslöshet mot borgenärer är detta beroende av om bolaget
var på obestånd innan han utträdde ur bolagets styrelse. Helt avgörande är
två faktorer. Har man rätt att aktivera organisationskostnader? Svaret på
denna fråga måste vara att man har rätt till detta under förutsättning att man
tror att bolaget kommer att få en positiv försäljningsutveckling. Han har
diskuterat denna fråga med Revisionsbyrå R. De anser att uppbokning av
organisationskostnader i aktuell situation är helt riktig. Han presenterades
goda försäljningsprognoser. Prognoserna bevakades och uppfylldes, i stort
sett, fram till hans utträde ur styrelsen. Under tiden efter hans utträde ur
styrelsen fram till konkursutbrottet var försäljningen emellertid av ringa
omfattning. Det skall också tilläggas att Utvecklingsfonden sommaren 1985
bedömde företagets framtida möjligheter som positiva.

Bolaget kunde i vart fall fram till hans utträde ur styrelsen betala samtliga
dess skulder på förfallodagarna eller enligt överenskommelse.

Han kan inte inse att han varken objektivt eller subjektivt gjort sig skyldig
till vårdslöshet mot borgenärer.

Beträffande bedrägeri hänför sig detta till ett ”bokslut” upprättat per den
31 mars 1985. Han sammanställde enbart det material han erhöll från bola-
gets VD N. N hade den fulla kontrollen över de ombokningar som skedde. N
var tidigare försäljningschef för ett stort internationellt bolag. N hade också
ekonomiutbildning enligt egna uppgifter. Han fann ingen anledning att
betvivla de uppgifter N lämnade till honom. Uppgifterna verkade helt tro-
värdiga och kom från en person som tidigare alltid lämnat vederhäftiga
uppgifter. Uppdraget att sammanställa bokslutet fick han på morgonen. N
skulle sedan kl 10.00 samma dag träffa Utvecklingsfonden. Fondens beslut
att lämna kredit hade enligt bolagets VD fattats tidigare. Hade bokslutet haft
någon väsentlig betydelse hade Utvecklingsfonden givetvis krävt ett revide-
rat delbokslut. Han hade ingen anledning eller uppsåt att lämna oriktiga
uppgifter. Han tror inte heller att bokslutet var felaktigt. Periodiseringarna
och ombokningarna var med all säkerhet riktiga vid den tidpunkten. Att
bedömningarna efteråt förändrats genom uteblivna order efter hans utträde
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ur styrelsen kan inte belastas honom. Han kan inte inse att han varken
objektivt eller subjektivt gjort sig skyldig till bedrägeri.

Det antecknas att åklagaren den 25 oktober 1988 beslutat att inte väcka åtal
mot A för vårdslöshet mot borgenärer på grund av att åtal inte var påkallat ur
allmän synpunkt samt att brott inte kunde styrkas. Åklagaren har vidare
beslutat nedlägga förundersökningen mot A för grovt bedrägeri och närings-
förbud på grund av att brott ej kunde styrkas respektive att åtal inte var
påkallat ur allmän synpunkt.

A har vid personlig inställelse inför nämnden den 14 mars 1990 anfört bla
följande.

Bolaget började bedriva verksamhet tämligen omgående efter det att bola-
get bildades i maj 1984. Styrelsen bestod av A, N och C. A deltog i fem eller
sex styrelsesammanträden. Den 19 december 1984 valdes A till ordförande i
styrelsen och N utsågs till verkställande direktör i bolaget. Den 19 december
1984 fattade styrelsen även beslut om en intern ansvarsfördelning för styrel-
seledamöterna som bla innebar att N skulle ansvara för administration och
ekonomi. N hade tidigare varit klient hos honom. N var då verkställande
direktör i ett annat bolag och A gjorde den bedömningen att N var saklig
kunnig och duktig. – A ägde inte aktier i bolaget. – Bolagets bokföring
handhades ej personligen av A:s bokföringskunniga hustru, utan av perso-
nal som var anställd i hustruns företag. – Han bedömde att det egna kapitalet
i bolaget om 100.000 kronor var tillräckligt stort för den verksamhet bolaget
bedrev. Denna bedömning grundade han delvis på N:s uppgifter om att
vissa kunder, bla P, skulle vara intresserade av att finansiera ”nollserier”.
Under vintern och våren förde han själv förhandlingar med P avseende
finansiering av ”nollserier”. P var även intresserad av att gå in med eget
kapital i bolaget. Ingetdera av detta kom dock till stånd. – Likviditetsbe-
dömningar gjordes rullande. Den 2 april 1985 upprättades likviditetsbudget
avseende perioden april–december 1985. Periodbokslut upprättades den 31
oktober 1984, den 31 januari och den 31 mars 1985. Bolagets första räken-
skapsår avslutades per den 31 augusti 1985. Budget upprättades för bolagets
första verksamhetsår. – Han är av den uppfattningen att fråga om upp-
rättande av särskild kontrollbalansräkning var uppe till diskussion i styrel-
sen, men att styrelsen gjorde den bedömningen att det ej förelåg skyldighet
att upprätta särskild kontrollbalansräkning. Styrelsen tog därvid hänsyn till
att kostnader för varulager och maskiner som ”ligger under byggnad” skulle
aktiveras. – I mars, april eller maj månad 1985 fick han kännedom om att det
fanns tekniska problem med de maskiner bolaget tillverkade. C, som var den
tekniskt kunnige och ansvarige i bolaget, hade undanhållit dessa problem för
styrelsen. C:s avsikt var att själv lösa dessa problem. I mars, april eller maj
månad 1985 avgick C ur styrelsen på N:s begäran och lämnade bolaget. De
tekniska problemen började märkas först i april eller maj 1985. De anlitade då
en mycket duktig teknisk konsult. A gjorde den bedömningen att bolaget
skulle klara av att lösa de tekniska problem som uppstått. Först efter A:s
avgång ur styrelsen stod det klart att bolaget ej skulle få betalt för ma-
skinerna. Anledningen till att A avgick ur bolagets styrelse var dels att han
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ansåg att verksamheten ej bedrevs på rätt sätt, dels att den tekniskt kunnige
C hade lämnat bolaget, vilket han förstod skulle medföra risk för bolagets
framtid.

De differenser som föreligger vid avstämning av bolagets bokslut per den
31 mars 1985 och bolagets bokföring beror på det sätt kostnader för pågående
arbeten, varulager och organisationskostnader har värderats, dvs att de har
aktiverats. Han kände ansvar för det bokslut som upprättades per den 31
mars 1985. Han visste att bokslutet skulle presenteras för Utvecklingsfonden.
Krediten var dock redan beviljad av Utvecklingsfonden när bokslutet pre-
senterades för fonden. Denna uppgift lämnade K, som är handläggare hos
Utvecklingsfonden, till honom ett eller ett par år senare. – I december 1984
gick A, N och C i borgen om 100.000 kronor var för bolagets checkkrediträk-
ning i Handelsbanken. A har därefter infriat sin borgensförbindelse. – Han
har inte erhållit skadeståndskrav enligt aktiebolagslagen på grund av sitt
agerande som styrelseledamot i bolaget.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att Y bildades i maj 1984, att i bolagets styrelse ingick A
jämte ytterligare två personer, att A från och med den 19 december 1984 var
ordförande i bolagets styrelse, att bolagets aktiekapital utgjorde 100.000 kro-
nor, att bolaget till betydande del var ett sk innovationsbolag, att bolagets
bokföring omhänderhades av ett A närstående bolag, att A avgick ur styrel-
sen i juni 1985, att bolaget försattes i konkurs den 30 oktober 1985, att bristen
enligt konkursbouppteckningen uppgick till drygt 5 miljoner kronor och att
åklagare beslutat att ej väcka åtal mot A i anledning av framförda misstankar
om grovt bedrägeri och vårdslöshet mot borgenärer.

I ärendet är inte styrkt att A försummat att vidta erforderliga åtgärder till
fullgörande av sina skyldigheter som styrelseledamot såvitt avser upprättan-
de av särskild kontrollbalansräkning.

Nämnden finner att A inte bort ikläda sig borgensansvar för bolagets
förbindelser.

Nämnden finner vidare att A i sin egenskap av styrelseordförande borde
ha tillsett att Utvecklingsfonden blev underrättad om den osäkerhet som
förelåg beträffande vissa tillgångsposter i periodbokslutet per den 31 mars
1985 samt om att tekniska problem hade uppstått med bolagets produkter.

Genom vad sålunda förekommit har A allvarligt åsidosatt sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

44. Bristande underrättelse till huvudman och talan mot
bättre vetande vid icke behörig domstol.

B:s mor, Z, avled den 14 augusti 1985 i Garmisch-Partenkirchen. Hennes
kvarlåtenskap bestod väsentligen av några smycken. Hon hade också haft ett
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bankkonto men det uppvisade brist. Under tio år före sin bortgång hade Z till
B:s dotter C givit gåvor till ett uppgivet sammanlagt värde av DM 43.579. På
grund av ett testamente av den 9 november 1980 skulle behållningen i boet
efter Z tillfalla C, som var bosatt i Sverige. B önskade emellertid undersöka
om hon inte hade rätt till del av värdet av nämnda gåvor. Hon fick i juni 1986
från tingsrätten i Garmisch-Partenkirchen besked om att hon såsom av-
komling till Z hade rätt att såsom laglott utfå hälften av det värde som hade
tillkommit henne, om hon inte genom det testamentariska förordnandet
uteslutits från arvsföljd, samt att hon vid äventyr av preskription hade att
framställa anspråk inom tre år från det att hon fått kännedom om arvfallet
och testamentet. I denna angelägenhet vände hon sig på hösten 1986 till
advokaten A. Vidare uppdrog hon åt Rechtsanwalt S att på hennes vägnar i
detta ärende upprätthålla förbindelse med A. Kort efter det att B begärt
biträde av A betalade hon till honom ett förskott på 1.500 kronor. I december
1986 begärde A av utrikesdepartementet i Stockholm besked om innehållet i
tysk rätt beträffande de i B:s ärende aktuella spörsmålen. Han erhöll svar i
maj 1987. I oktober samma år väckte A vid X:stads tingsrätt talan mot C med
yrkande, att hon skulle förpliktas att till B utge DM 21.789:50 eller mot-
svarande värde i svenskt mynt. Han fick därefter från tingsrätten besked om
att denna talan på grund av föreskrifterna i 2 kap 10§ lagen om inter-
nationella rättsförhållanden rörande dödsbo inte kunde tagas upp vid
svensk domstol. Sedan A därför återkallat sin talan, avskrevs målet den 28
oktober 1987. A underrättade S härom i brev av den 13 november samma år.
A förklarade sig samtidigt beredd att medverka vid delgivning med C av en
kommande dom av tysk domstol.

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 15 juni 1988, har B
genom S anfört i huvudsak följande.

Sedan S den 4 november 1986 hos A anmält sig som företrädare för B, hade
viss korrespondens förekommit dem emellan. A hade i ett brev av den 17 juni
1987 meddelat ”As soon as I got the Swedish version of BGB 2325-2331 §§, I
going to write to Swedish local court, X:stads tingsrätt”. A hade därefter i ett
brev av den 13 november 1987 helt överraskande anfört ”Sehr geehrter Herr
Kollege, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ein Anhängigmachen des
Prozesses in Schweden nicht möglich ist, da ein Gesezt von 1937, das immer
noch gültig ist, ein Hindernis für Klageerhebungen in bezug auf Erbschaft
unter Nachlassteilung ausmacht. Dies bedeutet, dass der Prozess in der
Bundesrepublik Deutschland anhängiggemacht werden muss, –.–.–.” A be-
svarade därefter inte brev från S av den 25 november 1987 samt den 23
februari och den 19 maj 1988. – Om man skulle antaga att A:s åsikt, att det i ett
fall som det förevarande inte är möjligt att vidtaga rättsliga åtgärder i Sverige
är riktig, uppställer sig frågan om det är förenligt med god advokatsed att
detta fastställs först ett år efter mottagandet av uppdraget och efter att ha låtit
översätta tyska rättsbestämmelser och kopplat in vederbörande svenska
domstol. A:s agerande bör därför granskas.

A har i yttrande den 11 augusti 1988 tillbakavisat anmärkningarna.
A har därutöver anfört i huvudsak följande.
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Sedan A mottagit B:s uppdrag, tillställde han C ett brev i saken. Hon
meddelade därefter, att hon inte var beredd att frivilligt erlägga betalning för
de smycken som hon fått av sin mormor. A tog då kontakt med utrikes-
departementet för att få ett utdrag ur den tyska lagboken beträffande lag-
lottsanspråk. Detta tog tyvärr lång tid. A hade flera gånger stött på om det
begärda utdraget. – Han hade därefter konstaterat, att det inte fanns någon
bouppteckning eller annan utredning angående Z:s tillgångar och skulder,
vilket enligt lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo är en
förutsättning för att man i ett fall som det förevarande skall kunna föra talan
vid svensk domstol. A ingav dock en stämningsansökning i förhoppning att
tingsrätten inte skulle beakta angivna begränsningsregler. Tingsrätten med-
delade emellertid, att det förelåg hinder mot upptagande av den talan som A
försökt väcka. A blev därför nödsakad att återkalla stämningsansökningen,
varefter tingsrätten avskrev målet. Sedan A genom brev den 13 november
1987 underrättat S om att B inte kunde få sin talan prövad vid svensk dom-
stol, hade A inte vidtagit någon annan åtgärd i ärendet än att han den 22 juli
1988 besvarat ett brev av den 18 samma månad från B. Hon hade i detta brev
begärt återbetalning av det av henne erlagda förskottet om 1.500 kronor. A
hade i sitt svarsbrev meddelat henne att förskottet sedan länge var förbrukat
och att han egentligen skulle fakturera mer men att han med hänsyn till den
bristande information hon tydligen erhållit från S avstod från detta och att
han avslutade ärendet med förlust. – De i anmälningsskriften nämnda bre-
ven av den 25 november 1987 samt den 23 februari och den 19 maj 1988 som S
uppgivit sig ha tillställt A, hade inte kommit A tillhanda. – Det kunde
naturligtvis synas som om den i ärendet ifrågakomna angelägenheten inte
handlagts med nödvändig skyndsamhet. En sådan bedömning skulle emel-
lertid vara helt felaktig, eftersom A vid flera tillfällen påmint företrädare för
utrikesdepartementet om sin beställning.

Det antecknas att S i en den 9 september 1988 inkommen skrift sagt sig
ämna avge påminnelser men redan i denna skrift vilja framhålla dels att det
föreföll mer än egendomligt att A, som nåtts av S:s alla tidigare brev, inte
skulle ha fått de tre brev som S avsänt under tiden den 25 november 1987 den
19 maj 1988 och dels att A med ledning av de uppgifter han fått i ärendet
borde ha kunnat själv färdigställa en sådan förteckning över dödsboets till-
gångar och skulder som den svenska domstolen krävt.

S har därefter den 23 september 1988 på B:s vägnar inkommit med en
påminnelseskrift, i vilken han utförligt utvecklat sina i anmälningsskriften
framställda anmärkningar mot A samt betecknat A:s påstående att han ej fått
S:s sista tre brev som helt otillförlitligt.

Det antecknas vidare att B den 6 mars 1989 genom S skriftligen påkallat
prövning genom skiljedom av den ersättning om 1500 kr som A slutligen
påfört henne i en kostnadsräkning av den 10 augusti 1988. Den av sam-
fundets styrelse utsedda skiljenämnden har i dom den 22 december 1989
funnit A berättigad att behålla av honom debiterat och uppburet belopp om
1.500 kronor.
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Nämnden gör följande bedömning.
A borde i ett tidigt skede för sin huvudman ha påpekat de hinder som kunde
föreligga mot att få talan prövad i svensk domstol. Vidare borde A ej mot
bättre vetande ha väckt talan vid svensk domstol. På grund av dessa för-
hållanden har A åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Mot A:s bestridande kan ej anses styrkt att de tre breven av den 25 novem-
ber 1987 samt den 23 februari och den 19 maj 1988 kommit honom till handa.
Vad i denna del i ärendet förekommit föranleder därför inte någon nämn-
dens åtgärd.

46. Underlåtenhet att påtala jämkning i testamente för
utfående av laglott.

Änkefru Z, född den 1 april 1898, avled den 9 mars 1985. Hon efterlämnade
som dödsbodelägare sex barn, däribland X, Y och O.

I en anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 9 december 1988, har
X och Y – i fortsättningen i gemensamma sammanhang benämnda klagande-
na – framställt anmärkningar mot advokaten A enligt följande.

Vid bouppteckningsförrättningen, som ägde rum den 22 april 1985, med-
delade bouppteckningsförrättaren att det förelåg ett testamente av Z, i vilket
hon testamenterat sin fastighet till O. Dödsboets behållning utgjordes i stort
sett endast av denna fastighet, som i december 1988 haft ett värde av minst
500.000 kronor. De fem dödsbodelägare som inte var ihågkomna i testamen-
tet – i fortsättningen i gemensamma sammanhang benämnda de lottlösa –
reagerade omedelbart. Omständigheterna kring testamentets tillkomst, Z:s
sinnesbeskaffenhet mm gjorde att de menade dels att namnteckningen på
testamentet sannolikt var förfalskad och dels att testamentsvittnena, vilka
var avlidna, inte varit samtidigt närvarande. Samtidigt ansåg de sig givetvis
berättigade att få ut laglott.

De lottlösa beslöt sig för att anlita A. Han klandrade på deras vägnar
testamentet vid G-stads tingsrätt. De påpekade vid upprepade tillfällen –
såväl under sexmånadersfristen som under rättegången vid tingsrätten – för
A att de ville få ut sina laglotter. Han svarade då att de skulle få detta
automatiskt i och med att testamentet klandrades. De har därefter förstått att
detta besked var felaktigt. – De förlorade processen vid tingsrätten, eftersom
de inte lyckades styrka vare sig att namnteckningen var förfalskad eller att
testamentet på någon annan grund var ogiltigt. Det visade sig därefter vara
för sent att begära laglottsjämkning. – Klagandena menar att A antingen var
så grovt okunnig att han inte vetat hur en laglottsjämkning skall gå till eller
av någon anledning gått motpartens ärenden. Han bör i båda fallen bli
föremål för disciplinär åtgärd.

A har i ett den 26 januari 1989 inkommet yttrande tillbakavisat mot honom
framställda anmärkningar samt vidare anfört i huvudsak följande.
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A har endast fått i uppdrag att klandra testamentet på den grund att det
varit förfalskat och att vittnena inte varit samtidigt närvarande. Ingen av
hans fem huvudmän hade till honom framfört krav på att få ut laglotten. Han
hade tillställt alla huvudmännen stämningsansökningen den 3 juli 1985.
Första inställelse i målet var den 23 september och huvudförhandling hölls
den 21 april 1986. Hans huvudmän hade därför haft gott om tid att påpeka fel
eller brister i stämningsansökningen. – Huvudmännen och särskilt X har haft
en mycket bestämd uppfattning att testamentet var förfalskat. – Påståendet
att A avsiktligt eller av okunnighet skulle ha avstått från att yrka utfående av
laglott är orimligt. Alla huvudmännen har varit personligen närvarande vid
båda inställelserna med undantag för Y, som inställt sig genom ombud. –
Ingen har till A framfört att det skulle vara tvist angående laglottsanspråket.
A skulle därför inte ha varit berättigad att ens söka allmän rättshjälp i detta
avseende eftersom han inte känt till någon sådan tvist. – A har fullföljt det
uppdrag han fått av sina huvudmän. Vad klagandena påstått om att de vid
upprepade tillfällen skulle ha påpekat att de ville ha ut sina laglotter är
orimligt och grundlöst. Sedan stämningsansökningen utsänts den 3 juli 1985,
hade A fått endast ett påpekande, nämligen att huvudmännen i stället för jäv
hos testamentsvittnena ville åberopa att dessa inte varit samtidigt närvaran-
de.

Klagandena har i en den 1 mars 1989 inkommen påminnelseskrift vidhållit
sina anmärkningar mot A samt vidare anfört i huvudsak följande.

Alla de lottlösa har upprepade gånger till A framfört kravet på laglott. Vid
ett tillfälle när motparten under tingsrättsprocessen förlikningsvis erbjöd de
lottlösa att dela på 10.000 kronor hade C under en därpå följande paus i A:s
närvaro rutit:

”Men vi har väl för helvete rätt till vår laglott”. X hade dessförinnan under
samma paus påpekat för A, att han under rättegången inte sagt något om
laglotten, vartill A svarat att det inte behövdes därför att det automatiskt
följde med när man klagat. Vid denna förhandling hade sexmånadersfristen
för yrkande om laglottsjämkning ännu inte utlöpt. A ljuger således när han
förnekar att hans huvudmän till honom framfört krav på yrkande om laglott.
– Men om så inte hade skett, hade det ålegat A såsom anlitat juridiskt biträde
att förvissa sig om huruvida hans huvudmän begärt laglottsjämkning och i
annat fall påpeka vikten av och effekten av att ett sådant yrkande fram-
ställdes.

Nämnden gör följande bedömning.
Nämnden finner att A, även om hans uppdrag endast avsett att klandra
testamentet, borde ha väckt fråga om jämkning av testamentet för utfående
av laglotterna. Genom sin underlåtelse i detta avseende har A åsidosatt sin
skyldighet att tillvarata sina huvudmäns intressen och att utföra uppdraget
med omsorg. A har härigenom åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.
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47. Oskälig arvodesdebitering.
X vände sig till Advokatfirman Y i ett ärende rörande ogiltigförklaring av
faderskapserkännande. Advokatfirman åtog sig uppdraget i april månad
1986. Ärendet handlades av advokaten A, som då var biträdande jurist på
Advokatfirman Y. Denne begärde såsom förskott på kommande arvode
10.000 kronor, vilket belopp X inbetalade till advokatfirman den 26 novem-
ber 1986. I räkning av den 27 april 1987 yrkades ersättning med 10.000 kronor
för det arbete som utförts.

A blev ledamot av samfundet den 20 januari 1987.
Sedan X enligt 33§ i Advokatsamfundets stadgar påkallat skiljedom för

prövning av det arvode som påförts honom i kostnadsräkningen den 27 april
1987, nedsatte skiljenämnden i skiljedom av den 24 oktober 1988 arvodet till
1.500 kronor varvid hänsyn togs till upplupen ränta på det erlagda för-
skottsbeloppet.

I skrift, som inkom till Advokatsamfundet den 16 maj 1988, har X, förutom
att han i arvodesärendet framställt anmärkningar mot advokatfirman, riktat
anmärkning mot A och därvid anfört följande:

Efter det att han betalt förskottsbeloppet ändrades advokatfirmans attityd
genast. A blev nästan omöjlig att nå. Han fick ringa flera gånger i sträck för att
få kontakt. Varje gång fick han till svar att det var han som hade bevisbördan i
ärendet och att han skulle söka nya uppgifter. Han gjorde en så stor under-
sökning han själv kunde och ansåg sedan att det var advokatfirmans tur att
arbeta med ärendet. I stället för redovisning av något resultat skickades en
sluträkning på ”utfört arbete” trots att något sådant aldrig utförts. När A
slutade på advokatfirman fick X en förfrågan om han ville ”följa sin tidigare
advokat till hans nya firma”, vilket han avböjde.

A har i yttrande den 10 juni 1988 tillbakavisat anmärkningarna och anfört
följande.

Under tiden från april månad 1986 till den 31 december 1987 hade han täta
och omfattande telefonsamtal med X. Under samma tid tillställdes han av X
ett antal handlingar innehållande nya uppgifter bla ny bevisning. Han verk-
ställde en utredning vilken tillställdes X och även härefter fortsatte arbetet.
Det arbete han nedlade i ärendet motsvarade minst ett arvode om 10.000
kronor omfattande bla genomgång av handlingar vid olika tillfällen, ett
flertal omfattande telefonöverläggningar med X, såväl innan som efter det att
utredningen tillställts denne, varvid konsultationer lämnats samt upprättan-
de av utredningen.

Beträffande påståendet att han varit svår att få kontakt med åberopar han
att han under drygt ett halvårs tid haft täta och omfattande telefonkontakter
med X. Av naturliga orsaker har han kanske inte alltid befunnit sig på
advokatbyrån då X sökt honom men han har dock omgående efter att han
återkommit och erhållit kännedom om att X sökt honom vanligen sena efter-
middagen och morgnar per telefon sökt X.

X har i påminnelseskrift den 17 juni 1988 vidhållit sina anmärkningar.
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Nämnden gör följande bedömning.
A har i disciplinärendet inte förebringat omständigheter av beskaffenhet att
föranleda annan bedömning av debiteringen i kostnadsräkningen den 27
april 1987 än den skiljenämnden gjort i arvodesärendet. Disciplinnämnden
finner vad A för sin arbetsgivare Advokatfirman Y, i kostnadsräkningen
påfört X i arvode vara uppenbart oskäligt. A har härigenom åsidosatt sina
plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Vad i övrigt i ärendet förekommit är inte av beskaffenhet att föranleda
någon nämndens åtgärd.

48. Underlåtenhet att upplysa klient om möjligheten att få
arvode prövat genom skiljedom.

AB Möbel S – i fortsättningen benämnt S – hyrde under större delen av
1980-talet av AB Ö kontors-, lager- och verkstadslokaler i fastigheten K i
H-stad. Från 1983 försvårades verksamheten i dessa lokaler av bla störningar
till följd av ombyggnadsarbeten, verksamhet i angränsande lokaler, otill-
räcklig ventilation och uppvärmning, fuktskador mm. För härav föranledda
förhandlingar med hyresvärden, som företräddes av AB U, anlitade S under
tiden augusti 1984–augusti 1986 advokaterna A och B, av vilka den senare
var biträdande jurist hos A tills B den 4 oktober 1985 beviljades inträde i
Advokatsamfundet. Den 5 november 1986 utställdes en faktura på S på
51.450 kronor, varav 51.300 kronor var arvode. Sedan X på S:s vägnar beställt
en närmare specifikation av det med arvodesyrkandet avsedda arbetet, er-
höll han en sådan. Han meddelade därefter i brev av den 2 april 1987, att han
inte fann mer än 14.000 kronor skäligt, vilket belopp han samma dag över-
sände till advokatbyrån. I brev av den 11 maj 1987 framställde B krav på
resterande del av fakturabeloppet under framhållande av att, om betalning-
en inte skulle komma att ske frivilligt, rättsliga åtgärder måste vidtagas.
Sedan B tillställt X ytterligare ett brev, denna gång av den 18 augusti 1987,
med begäran om betalning av det resterande fakturabeloppet samt nytt
påpekande av att rättsliga åtgärder skulle komma att vidtagas om betalning
inte erlades frivilligt, meddelade X i brev av den 26 augusti 1987, att han
vidhöll sin tidigare tillkännagivna inställning i arvodesfrågan. A ingav då
den 30 oktober 1987 till H-stads tingsrätt ansökan om betalningsföreläggan-
de för S beträffande 37.450 kronor jämte ränta och ersättning för kostnader.

I anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 29 september 1988, har
X på S:s vägnar mot A och B framställt följande anmärkningar.

X hade i augusti 1984 på rekommendation anlitat A i tvisten mellan S och
hyresvärden. Så småningom kunde det dock konstateras, att ärendet hade
helt överlämnats till B samt att det ej fördes framåt. Handläggaren på AB U
har meddelat, att det varit svårt att komma i kontakt med B och att få svar på
framställda frågor. AB U har begärt bl a att B skulle utveckla de rättsliga
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grunderna för kraven. Vidare ifrågasatte AB U möjligheten att betinga sig
skadestånd på det sätt som skett i en kravskrivelse till fastighetsägaren.
Dessa frågor lämnade B helt obesvarade. Enligt S:s uppfattning gjorde B inte
någonting åt ärendet under våren och sommaren 1986. Uppdraget åter-
kallades därför den 15 augusti 1986. – A och B har underlåtit att upplysa X om
möjligheten att få hans kostnadsräkning prövad genom skiljedom. B har i
stället hotat med rättsliga åtgärder. A har dröjt med att vidta rättsliga åt-
gärder tills tiden för påkallande av skiljedom var utgången. Detta har för S
medfört rättegångskostnader. A har ansökt om betalningsföreläggande trots
att han var medveten om att det förelåg tvist. Detta har uppenbarligen skett i
chikanöst syfte. – A har helt uppenbart brustit i sin tillsyn över sin biträdande
jurist. – X hemställer därför att Advokatsamfundet skall pröva huruvida A
och B åsidosatt god advokatsed.

I yttrande, som kom in den 2 november 1988, har A och B tillbakavisat
anmärkningarna samt anfört i huvudsak följande.

Den 21 augusti 1984 besiktigade X och A tillsammans S:s lokaler. A fick då
inte något uppdrag att vidtaga åtgärder. Han föreslog emellertid X, att denne
skulle lämna A en kronologisk beskrivning av vad som förekommit med
bifogande av korrespondens och annat skriftligt underlag. – Den 24 april
1985 överlade X med A och B på advokatbyrån. Det överenskoms då, att B
skulle biträda S i ärendet. Det har därefter inte anmälts något missnöje med
handläggningen eller framställts önskemål om att annan skulle överta ären-
det. X hade dock önskat, att A skulle närvara vid vissa förhandlingar och
möten, vilket också skett. X ville vidare, att en jurist vid namn G och en man
vid namn D skulle närvara vid vissa möten, vilket likaledes skedde. – I början
av juni 1985 besiktigade B S:s lokaler tillsammans med X. Det klargjordes för
X att B måste få tillgång till ett ordentligt underlag för att det skulle kunna
framställas krav mot hyresvärden på nedsättning av hyran och/eller skade-
stånd. Under sommaren och hösten 1985 arbetade X med detta med biträde
av G. Under denna period hade B ett flertal telefonsamtal med X för att
efterhöra hur utredningen fortskred. Den 17 december 1985 upprättades
förslag till en kravskrivelse, i vilken angavs vilka olägenheter S fått vid-
kännas såsom hyresgäst, vilka krav som därför framställdes mot hyresvär-
den och de rättsliga grunderna för dessa yrkanden. Efter önskemål av X
genomgicks sedan ärendet vid ett möte med A, B, X, G och D. Mötet resulte-
rade i en kravskrivelse med en annan utformning. Det sakliga innehållet
ändrades dock inte i någon större grad. Den sålunda utformade kravskrivel-
sen tillställdes AB U den 21 januari 1986. A och B träffade därefter AB U:s
handläggare, L, varvid de lämnade honom en noggrann redogörelse för
grunderna för framställda yrkanden. Det har aldrig från AB U:s sida sagts
något om att det i detta hänseende skulle ha förelegat någon oklarhet. På-
ståendet att grunderna inte skulle ha utvecklats är således helt felaktigt. –
Detta gäller även påståendet, att ärendet ”ej fördes framåt”. Härvidlag kan
först nämnas tillkomsten av och översändandet av kravskrivelsen samt mö-
tet mellan A och B och L den 12 mars 1986. Två dagar senare gjorde parterna
med ombud en gemensam besiktning av S:s lokaler. Det fördes även fort-
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sättningsvis aktiva diskussioner mellan parternas ombud. Möten på advo-
katbyrån förekom både den 6 och den 26 maj 1986. A och B tillställde därefter
L olika skrifter den 27 maj och den 4 juli samt X den 13 juni och den 14
augusti. – Den 15 augusti 1986 återkallades advokatbyråns uppdrag utan att
skäl härför angavs. – Påståendet att ärendet inte förts framåt faller helt
tillbaka på X som trots ett flertal påstötningar inte kunde tillhandahålla
upplysningar om de bakomliggande omständigheterna. Den av A och B
åberopade skriftväxlingen visar också att ingendera av dem undandragit sig
kontakter med AB U. – Vad härefter angår frågan om debiteringen kom A
och B, sedan de tagit del av X:s invändningar mot slutfakturan, efter nog-
grant övervägande till den slutsatsen att det inte fanns någon anledning att
efterge någon del av det återstående kravet. Den enda möjligheten att erhålla
full ersättning var att inleda ett rättsligt förfarande mot S. Av kostnadsskäl
valdes ansökan om betalningsföreläggande. A och B hyste givetvis även
förhoppningen att S i detta läge skulle betala resterande fakturabelopp.
Ansökan gjordes givetvis inte i chikanöst syfte. Kravet bestreds emellertid,
varefter ärendet hänsköts till rättegång. Fordringen var vid tillkomsten av
yttrandet ännu under prövning vid H-stads tingsrätt. En advokat har enligt
stadgarna för Advokatsamfundet själv inte möjlighet att inleda ett skilje-
domsförfarande i samfundets regi. De enda möjligheter som står till buds är
att ansöka om stämning eller betalningsföreläggande. ”Det är givetvis inte
realistiskt att advokaten skall behöva anmoda den försumlige klienten att
påkalla skiljedom hos advokatsamfundet. Någon sådan skyldighet förelig-
ger ej heller.” – Under hela den tid ärendet har pågått har S haft kontakt med
G. Från hösten 1986 har bolaget även biträtts av advokat 0, som för övrigt är
ombud för bolaget i arvodestvisten vid H-stads tingsrätt. Det kan även mot
den bakgrunden inte ha ankommit på A och B att upplysa bolaget om
möjligheten att påkalla skiljedom. – A och B vill vidare åberopa, att bolaget
flera gånger anmodats att betala vid äventyr att rättsliga åtgärder skulle
komma att vidtagas. På grund härav måste det för bolaget ha stått utom varje
tvivel att så skulle komma att ske om man inte betalade frivilligt. Att ansökan
om betalningsföreläggande ingavs kan därför inte på något sätt anses klan-
dervärt eller felaktigt. Ansökningen ingavs innan ettårsfristen för påkallande
av skiljedom utgått. Om skiljedom påkallats då, hade detta utgjort hinder
mot att arvodet prövades i den för tvistemål stadgade ordningen. – A har inte
på något sätt brustit i sin tillsyn över sin biträdande jurist.

X har i påminnelseskrift, som kom in den 22 december 1988, på S:s vägnar
anfört i huvudsak följande.

X bestrider, att det träffats någon överenskommelse om att B skulle före-
träda S. Det enda som förekommit är att bolaget accepterat, att B såsom
biträdande jurist hos A deltog i arbetet. Bolaget hade inte vänt sig till A:s
advokatbyrå utan på grund av rekommendation till A. – Uppgiften att det i
kravskrivelsen av den 21 januari 1986 hade efter ett möte gjorts vissa änd-
ringar i förhållande till innehållet i förslaget av den 17 december 1985 bör
kompletteras med, att mötet hölls på begäran av bolaget därför att den som
upprättat förslaget inte hade satt sig in i ärendet. – A och B underlåter att
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nämna, att av dem ingivna handlingar, avseende bolagets krav på ned-
sättning av hyra och skadestånd, in extenso är upprättade av G. – Sedan A
och B företrätt bolaget i nära nog två år hade de inte kunnat uppvisa något
som helst resultat. – X vill alltjämt ifrågasätta om det inte är en advokats
skyldighet att upplysa sin klient om möjligheten att få kostnadsräkningen
prövad hos Advokatsamfundet. Eftersom de uppgivit, att de av kostnadsskäl
valt ansökan om betalningsföreläggande, kan det påpekas att prövningen av
arvoden i Advokatsamfundet inte är förenad med någon kostnad för klien-
ten. A och B:s uppgift, att ansökningen om betalningsföreläggande ingavs
före ettårsfristens utgång är både rätt och fel. Ansökan var dagtecknad den
30 oktober 1986. Men den var ofullständig på det sättet, att det saknades
registreringsbevis för bolaget. Sådant bevis kom in till tingsrätten den 9
november, varför föreläggandet kom att dateras den 10 november 1986.

Nämnden gör följande bedömning.
Nämnden finner att A och B, sedan invändning gjorts mot arvodets skälig-
het, borde ha upplyst AB Möbel S om möjligheten att få debiterat arvode
prövat genom skiljedom enligt 33§ i samfundets stadgar. Genom sin under-
låtenhet i detta avseende har A och B åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A och B erinran jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

Vad i övrigt i ärendet förekommit är inte av beskaffenhet att föranleda
någon nämndens åtgärd.

8. Offentlig försvarare har ansetts försumlig i avseende på
kontakter med häktad klient.

Brittiska medborgaren X häktades den 13 februari 1990 såsom på sannolika
skäl misstänkt för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling. Advokaten
A förordnades till offentlig försvarare för henne. Åtal skulle ursprungligen
ha väckts den 27 februari 1990 men det väcktes först den 17 april 1990. På
begäran av åklagaren förordnade J-orts tingsrätt i varje fall den 27 mars och
den 10 april 1990 om förlängning av tiden för väckande av åtal samt att X
skulle kvarbli i häkte.

I dom den 27 april 1990 dömde tingsrätten X, som erkänt samtliga brott, för
vilka hon lagförts, till fängelse i fyra år och att därefter vara utvisad på
livstid. X skulle kvarbli i häkte. Fullföljdstiden utgick den 18 maj 1990.

X överklagade genom A tingsrättens dom i utvisningsfrågan. Svea hovrätt
fastställde den 25 juni 1990 tingsrättens domslut i vad det överklagats.

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 16 maj 1990,
har häktesföreståndaren B framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt
följande.

Sedan X häktats, hade hon placerats på häktet i K-stad, där B tjänstgör som
föreståndare. Efter någon tid hade hon meddelat honom att hon inte fick
kontakt med A. B hade därefter ringt ett ”otal” gånger till A:s advokatbyrå,
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varvid han fått tala med A:s sekreterare, eller också hade B fått lämna med-
delande till en telefonsvarare. Han hade slutligen i ett brev av den 6 mars
1990 till A bett denne snarast ta kontakt med X så att de kunde göra upp om
ett sammanträffande. A hade i ett svar ”med vändande post” meddelat att
han skulle komma att besöka X någon dag under tiden den 10–13 samma
månad. Då A inte hört av sig ännu den 28 mars, tillskrev B honom på nytt i
samma angelägenhet. A hade därefter besökt X den 1 april. Sedan tings-
rättens dom meddelats, hade X velat konferera med A. Häktespersonalen
hade då på nytt försökt komma i kontakt med honom, vilket dock inte
lyckats. Man hade endast kunnat underrätta X om att A låtit genom sin
sekreterare meddela att X inte borde överklaga. Hon hade dock velat kon-
ferera med A, eftersom hon önskat överklaga utvisningen. För sök att få
kontakt med A hade gjorts den 10, den 11 och den 14 samt den 15 maj 1990, då
B upprättade sin anmälningsskrift. – Enligt B:s mening har A:s underlåtenhet
att hålla kontakt med X varit särskilt allvarlig, eftersom det varit fråga om en
utländsk medborgare, som inte förstått svenska och inte haft någon som helst
kunskap om det svenska rättssystemet. B anser inte att det är förenligt med
god advokatsed att A låtit tre omhäktningsförhandlingar passera utan att
han konfererat med klienten. Vidare anser B att det är en försvarares uppgift
att bereda klienten tillfälle att rådgöra med honom i frågor som rör nöjdför-
klaring.

A har i ett yttrande av den 13 juli 1990 tillbakavisat B:s anmärkningar samt
anfört i huvudsak följande.

Vid häktningsförhandlingen hade X genom engelsk tolk av A fått in-
formation om vad häktning innebar samt att förlängning av åtalstiden kunde
bli aktuell. Det är riktigt att åklagaren tre gånger beviljades förlängning av
tiden för väckande av åtal. Eftersom X erkänt gärningarna och häktnings-
skälen kvarstod, hade det inte funnits någon anledning att påkalla nya häkt-
ningsförhandlingar. A besökte X i häktet i K-stad den 31 mars 1990. Den 9
april 1990 deltog X och A i en genomgång av förundersökningen i dess helhet
tillsammans med åklagaren och förhörsledarna. X hade aldrig framställt
någon anmärkning mot A:s sätt att handlägga hennes ärende. Han hade hela
tiden haft en känsla av att hon hyste förtroende för honom. Han hade tillva-
ratagit hennes intressen. – I anledning av vad B anfört angående rådgivning i
frågor som rör nöjdförklaring vill A framhålla att B skrivit detta den 15 maj
1990 och att han ej känt till de överläggningar som A haft med engelska
ambassaden och med X, vilka överläggningar resulterade i att han därefter
överklagade tingsrättens dom i utvisningsfrågan.

Från B har inkommit påminnelseskrifter den 17 och den 28 september 1990
och från A ett yttrande av den 24 januari 1991.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A försummat att hålla erforderlig kontakt med X.
Nämnden fäster i sin bedömning särskilt avseende vid att X var utländsk
medborgare och att hon varken förstod eller talade det svenska språket. A
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har sålunda genom vad som förekommit i ärendet åsidosatt sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

17. Advokatuppdrag eller handlande som privatperson?
X är sedan 1983 innehavare av ett patent på ett grafiskt färgbildsystem. I
början av 1980-talet anlitade han tillsammans med affärsmannen E en advo-
katbyrå i ett försök att exploatera patentet. Detta försök gav emellertid inte
något resultat.

X, som 1979 och 1980 anlitat advokaten A i olika ärenden, tog under senare
delen av 1985 med denne upp frågan om ett nytt försök att exploatera
patentet.

I anmälningsskrifter, som kom in till advokatsamfundet den 24 april, den 2
maj, den 27 juli och den 20 september 1990, har X och dennes företag X-
bolaget – i fortsättningen i gemensamma sammanhang benämnda anmälar-
na – genom Y framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande.

A.A har åtagit sig att såsom advokat biträda anmälarna i frågor rörande
X:s patent. A har därvid åsidosatt sina plikter som advokat
1. genom att mot gällande regler om arvodering träffa avtal om ersättning i

form av provision,
2. genom att personligen ekonomiskt engagera sig i klienternas affärer,
3. genom att utan att underrätta X övergå till att bevaka andras intressen,

vilka stridit mot X:s,
4. genom att utan X:s hörande frånträda uppdraget,
5. genom att därefter inte till klienterna utlämna dem tillhöriga handlingar

samt
6. genom att underlåta att avge sluträkning och därmed beröva X möjlig-

heten att få ersättningen till A prövad enligt 33§ i advokatsamfundets
stadgar.

B. Om advokatsamfundet skulle godta A:s uppgift att han samarbetat
med X som kompanjon och inte såsom av denne anlitad advokat, har A,
som måste ha insett att X levat i den föreställningen att A agerat såsom av
X anlitad advokat, åsidosatt sina plikter som advokat genom att inte
klargöra sin ställning för X.

Anmälarna har vidare anfört bla följande.

Under hösten 1985 vände sig X till A för att erhålla juridiskt biträde i an-
ledning av ifrågasatt patentintrång av H-bolaget i Japan. Den 18 september
1985 tillställde A H-bolaget ett brev, i vilket han frågade om detta företag var
intresserat att träffa licensavtal med X beträffande hans patent. I brevet
presenterade sig A som ombud för X i det aktuella patentärendet. H-bolaget
tillbakavisade A:s framställning om att ingå ett licensavtal och bestred även
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att det av A påtalade förfarandet från H-bolagets sida skulle utgöra intrång i
X:s patenträttigheter. Inför risken av en personlig patentprocess med detta
”stora företag” föreslog A X att söka sig en finansiär och att bilda en grupp
med A, professorn K och finansiären för att genomföra en intrångsprocess
mot H-bolaget och att i övrigt exploatera X:s patent.

Därvid rekommenderades X av A att i gruppen medtaga K närmast såsom
i patenträttsliga frågor sakkunnigt biträde åt A. Vidare rekommenderade
och förmedlade A Z-gruppen AB – dock inledningsvis detta bolags direktör
Z personligen – såsom den finansiär som skulle mot vinstandel i patentex-
ploateringen om 20% av dess överskott övertaga finansieringen av och kost-
nadsrisken i en blivande rättegång mot H-bolaget.

Den 18 februari 1986 träffades mellan X, A, K och Z ett ”principavtal”
angående exploatering av ovannämnda patent. I avtalet föreskrevs bla un-
der rubriken ”Vinstdispositioner” att A skulle erhålla 20% av överskottet i
verksamheten.

Av ingivna handlingar i disciplinärendet framgår bla följande.
Förhandlingar fördes med H-bolaget bla vid besök av X, A och Z hos

H-bolaget och vid ett sammanträde med företrädare för H-bolaget i Stock-
holm i slutet av 1987. Förhandlingarna ledde emellertid inte till något licens-
avtal med H-bolaget.

Parallellt med förhandlingarna med H-bolaget väckte X enligt överens-
kommelse med övriga ”principavtalsparter” med hjälp av doktor P i Ham-
burg talan mot ett västtyskt företag vid namn U om patentintrång. Vidare
förhandlade X och A med I-bolaget angående ett licensavtal beträffande X:s
patent.

I slutet av 1988 beslöt H-bolaget att avbryta förhandlingarna angående ett
licensavtal och att i stället väcka talan mot X i München med yrkande om att
hans patent skulle ogiltigförklaras i Tyskland.

Under mellantiden hade Z-gruppen AB, som Z tillhörde, övertagit Z:s
rättigheter och skyldigheter enligt ”principavtalet”.

A infordrade från P en uppskattning av vilka rättegångskostnader som
skulle kunna drabba X om han förlorade målet mot H-bolaget. X och hans
avtalsparter uppdrog därefter åt P att företräda X även i rättegången mot
H-bolaget.

Under hösten 1989 förde X över sitt patent på X-bolaget som därmed i hans
ställe ingick som avtalspart.

Vid ett besök i Amsterdam av X, A och C som företrädare för Z-gruppen
AB träffades den 19 oktober 1989 med I-bolaget ett licensavtal, enligt vilket
I-bolaget skulle till X-bolaget betala 1 miljon USD. Vidare avtalades att I-
bolaget, om X vann målet mot H-bolaget, skulle betala ytterligare 500.000
USD.

I dom den 15 november 1989 ogillade Bundesgericht i München H-bola-
gets talan.

Den 28 och den 29 december 1989 hölls sammanträden, vid vilka E sagts ha
uppträtt ”som om han var ombud för X” och i vilka även A deltog. Vid
sammanträdet den 28 december fick A i uppdrag att till påföljande dag
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utarbeta förslag till nytt avtal ”enligt de synpunkter som framförts vid sam-
manträdet”.

Påföljande dag framlade A för E, Z och ytterligare två företrädare för
Z-gruppen AB ett förslag, som innebar att Z-gruppen AB skulle överta även
A:s och K:s andelar och att avtalsparter således skulle bli endast X-bolaget
och Z-gruppen AB med 50 % vardera. Vid sammanträdet gjordes en be-
räkning av storleken på vinsten av exploateringen av patentet till och med
december 1989. Därefter betalade X till Z-gruppen AB ut 3,75 miljoner SEK.

Den 19 januari 1990 hölls ett sammanträde på A:s kontor med deltagande
av förutom A, X, E, Z och P. Vid detta sammanträde synes X och E ha framfört
kritik mot A för att denne inte underrättat X om vad P till A framfört därom
att U var mycket angeläget om att få till stånd förhandlingar angående ett
licensavtal och att P ansett att detta önskemål borde tillmötesgås. Sedan det
av ett yttrande av E framgått att han för sin kritik haft som utgångspunkt att
A, då han sysslat med X:s patentfrågor, utfört ett advokatuppdrag åt X,
lämnade A sammanträdet.

A har i yttranden av den 25 juni och den 19 november 1990 samt den 22
januari 1991 tillbakavisat anmälarnas anmärkningar och anfört i huvudsak
följande.

A har inte innehaft advokatuppdrag för anmälarna. Han har istället delta-
git som en av fyra parter som samarbetat i en grupp, bildad för att försöka
exploatera X:s patent. A har sålunda varit avtalspart i det gemensamt drivna
projektet, även om det varit bestämt att någon redovisning av parterna utåt ej
skulle ske. Brevet av den 18 september 1985 utgjorde ett första led i sam-
arbetet. Alla beslut har tagits och alla åtgärder har skett gemensamt under
hela den tid av fyra och ett halvt år, under vilken samarbetet pågått. X har
varit helt medveten om detta. Det har inte rått någon som helst oklarhet.
Först vid sammanträdet den 19 januari 1990 framfördes – av E på X:s vägnar
– iden att A:s insatser för det gemensamma uppdraget hade berott på ett
advokatuppdrag. Denna beskyllning hade gjort A så illa till mods att han
lämnat sammanträdet i fråga.

Beträffande bakgrunden till det mellan A, X och de båda övriga parterna
ingångna avtalet har A bla uppgivit följande.

Då X någon gång på sommaren 1985 tog kontakt med A, kom man överens
om att A skulle titta på patentet för att se om man trots vad som tidigare
förekommit skulle kunna åstadkomma en exploatering. X var inte själv be-
redd att lägga ner några som helst pengar på en fortsatt undersökning. Det
bestämdes att A till en början skulle skriva till H-bolaget för att se om det
fanns intresse för en diskussion kring patentet. Om H-bolaget inte hörde av
sig eller svarade negativt finge saken bero. I annat fall skulle man försöka
bygga upp ett samarbete kring patentet och bla skaffa en finansiär. Detta
ledde till att A först tog kontakt med K och därefter även med Z, som A lärt
känna tidigare i samband med ett uppdrag för denne. Alla fyra beslöt där-
efter att inleda det samarbete som fick sitt uttryck i principavtalet av den 18
februari 1986.

Till nämnden har, förutom det ovan omnämnda ”principavtalet” av den
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18 februari 1986 och vissa senare tillkomna ändringar och tillägg till avtalet,
ingivits ett stort antal dokument bestående av korrespondens, promemorior,
avtalsutkast, klientkort från advokatbyrån, pressmeddelanden, tidningsur-
klipp mfl handlingar.

Vid nämndens sammanträde den 5 februari 1992 har vidare A på nämn-
dens begäran inställt sig och lämnat kompletterande uppgifter, varvid även
X, personligen och genom sitt ombud Y, var närvarande och bereddes tillfälle
att ställa frågor till A. Efter sammanträdet har Y inkommit med ytterligare
synpunkter och kompletterande material genom en skrift den 14 februari
1992.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen framgår, att A eller annan på hans advokatbyrå tidigare
handlagt ett antal uppdrag för X, att den hjälp X eftersträvade genom hän-
vändelsen till A var sådan som typiskt sett lämnas av advokat, att saken
registrerats som ett ärende i A:s advokatbyrå, att korrespondens i ärendet
skett med användande av advokatbyråns brevpapper och att A i olika sam-
manhang betecknat X som sin klient.

Genom vad som således förekommit finner nämnden, att A:s engagemang
i detta ärende och de åtgärder han företagit – oavsett vad han må ha avtalat
med X – skall bedömas som ett advokatuppdrag.

Det i februari 1986 mellan A, X och ytterligare två parter ingångna sk
principavtalet innebar att A inlät sig i affärsförbindelse med sin klient på ett
sätt och i en omfattning som strider mot god advokatsed.

A har genom vad som sålunda förekommit allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

20. Advokaten A, som biträtt part i frågor om
äktenskapsskillnad, har ansetts åligga att förvissa sig om
att ett upprättat bodelningsavtal blev vederbörligen
undertecknat.

Advokaten A har biträtt X i förhandlingar angående äktenskapsskillnad. I
anslutning härtill har hon upprättat ett bodelningsavtal. I detta konstatera-
des att det förelåg ett äktenskapsförord av den 13 juni 1979 samt att egendom
som skulle vara föremål för bodelning sämjedelats. Avtalet undertecknades
aldrig av X:s make, Y. Tvist uppkom sedermera huruvida en bostadsrättslä-
genhet enligt äktenskapsförordet var X:s enskilda egendom eller inte. Skilje-
dom har meddelats den 31 oktober 1991 beträffande det arvode som A
betingade sig för uppdraget, tillhopa 17.160 kr. Härvid har detta nedsatts
med 4.000 kr främst på grund av det merarbete som senare orsakats av att A
inte bevakat att bodelningsavtalet blev påskrivet.
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X har i skrift, som kom in till samfundet den 1 oktober 1990, riktat an-
märkningar mot A. Dessa är såvitt kan förstås följande. A har
1. låtit sig påverkas av Y- advokat- i sådan grad att X fick känslan att A

företrädde honom och inte henne,
2. inte sett till att bodelningsavtalet, som dessutom uttryckligen bort inne-

hålla att bostadsrättslägenheten var hennes, blev undertecknat av båda
parter samt

3. försökt få X att gå med på en förlikning i den senare tvisten om bostads-
rättslägenheten.

A har i yttrande den 16 november 1990, med förklaring att hon i sitt uppdrag
att företräda X uppträtt på ett sätt som står i överensstämmelse med vägle-
dande regler om god advokatsed, till de olika anmärkningarna anfört.
1. Anmärkningen tillbakavisas. Något samarbete har inte förelegat i någon

som helst bemärkelse mellan henne och Y.
2. Y hade både skriftligen och muntligen förklarat att bostadsrättslägen-

heten på grund av äktenskapsförord var X:s en skilda egendom. Bodel-
ningshandlingens innehåll motsvarade tillfullo parternas överenskom-
melse och sedan X meddelat att hon undertecknat handlingen och över-
lämnat den till Y ansåg A att hon kunde betrakta saken som avslutad och
att hon inte hade anledning eller skyldighet att begära handlingen åter.

3. A har aldrig sökt pådyvla X någon förlikning.

X har kommit in med påminnelser.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A ej förvissat sig om att bodelningsavtalet blev under-
tecknat av båda parter. Härigenom har hon åsidosatt sina plikter som advo-
kat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

22. Underlåtenhet att framställa yrkande om ersättning för
försvarskostnader.

Genom dom av Stockholms tingsrätt den 5 september 1988 dömdes X för
stöld, som skulle ha förövats den 24 december 1987 på Åhléns varuhus i
Stockholm, till fängelse två månader, varjämte han förpliktades att av kost-
naden för sin offentlige försvarare, advokat B, och för bevisning ersätta
statsverket med 1.400 kronor.

Vadeinlaga ingavs först av B och därefter av X själv. X begärde därefter hos
Svea hovrätt att advokaten A skulle förordnas till offentlig försvarare för
honom i stället för B. Denna framställning avslogs den 21 oktober 1988. Den
13 januari 1989 entledigade hovrätten emellertid B från uppdraget att vara
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offentlig försvarare för X. X anlitade därefter A som privat försvarare och
betalade honom härför ett arvode av 5.000 kronor.

Den 11 april 1989 frikände hovrätten X från ansvar samt befriade honom
från den honom av tingsrätten ålagda skyldigheten mot staten.

X begärde därefter att A skulle hjälpa honom med att föra skadeståndsta-
lan mot Åhléns, vars personal anmält honom för stöld samt vid och genom
gripandet tillfogat honom fysiska och psykiska skador, som krävt läkarvård
samt föranlett inkomstbortfall och kostnad för advokatarvode.

Med hjälp av A ansökte X om rättshjälp i skadeståndsfrågan. I samband
härmed betalade X 500 kronor a konto till A.

Den 8 juni 1989 beviljades X rättshjälp med en rättshjälpsavgift av 1.460
kronor.

Den 9 augusti 1989 begärde A besked av Åhléns om företagets inställning i
princip till X:s ersättningsyrkanden. I skrifter av den 1 september 1989 och
den 21 december 1990 avböjde Ahléns betalningsskyldighet.

Sedan A översänt Åhléns’ senaste brev till X, skrev A den 25 januari 1991
till X att det syntes vara ovisst om en rättegång mot Åhléns skulle kunna
vinnas samt föreslog att ärendet skulle avslutas.

Den 21 februari 1991 tillställde A rätts hjälpsmyndigheten en kostnads-
räkning på ett arvode av 9.487 kronor i skadeståndsärendet. Rättshjälpsmyn-
digheten godkände dock endast ett belopp av 5.000 kronor, varom X under-
rättades i en skrift av den 23 april 1991 Den 24 april 1991 upprättade emeller-
tid A en sammanställning över yrkanden, som har ansett någorlunda pro-
cessbara, vilken har samma dag översände till X.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 6 maj 1991,
har X framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande.
1. A hade försummat att i det mål som avgjordes av hovrätten den 11 april

1989 kräva Åhléns på ersättning för X:s kostnader i målet.
2. Sedan X uppdragit åt A att mot Åhléns väcka talan för de kostnader detta

bolag vållat X samt denne erhållit rättshjälp för denna angelägenhet, hade
A i februari 1991 avslutat ärendet utan att ha fullgjort uppdraget.

3. Sedan X i början av april 1991 klargjort för A att han alltjämt önskade föra
skadeståndstalan mot Åhléns, hade A framfört X:s krav till rättshjälps-
nämnden i stället för till Åhléns.

A har i ett yttrande av den 25 juni 1991 tillbakavisat X:s anmärkningar samt
anfört i huvudsak följande.
1. Det hade inte förelegat rättsliga förutsättningar att i brottmålet mot X

framställa ersättningsyrkande mot Åhléns.
2. A hade redan vid sammanträffanden med X i november 1989 och oktober

1990 underrättat denne om att han bedömde flera av X:s yrkanden som
obefogade eller orealistiska. Sedan A tillställt X brevet av den 25 januari
1991 med förslag att ärendet skulle avslutas samt X ännu den 21 februari
inte hört av sig, hade A utgått från att X delade hans åsikt att ärendet
borde avslutas. A hade därför upprättat och till rättshjälpsmyndigheten
ingivit en kostnadsräkning. I början av april besökte emellertid X A och
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han förklarade då att han vidhöll sina krav mot Åhléns. De gick därefter
tillsammans igenom yrkandena samt enades om att domstolsvägen fram-
ställa yrkanden huvudsakligen enligt A:s bedömning. A åtog sig att göra
en sammanställning över dessa yrkanden och översände den till X, vilket
skedde den 24 april 1991.

3. Sammanställningen hade på grund av en missuppfattning av A:s sekrete-
rare kommit att utformas som en skrift till rättshjälpsnämnden. Den har
inte tillställts någon annan än X. Sedan sammanställningen översänts till
X, hade A inte fått kontakt med denne innan han fick del av X:s anmälan
till advokatsamfundet.

Från X har den 9 juli 1991 inkommit en påminnelseskrift jämte en kopia av ett
brev av den 6:e i samma månad, i vilket X framställt anmärkning mot A för
att denne inte i brottmålet i hovrätten yrkat att X i händelse av frikännande
skulle erhålla ersättning för sin kostnad för privat försvarare.

A har i ett yttrande av den 30 oktober 1991 tillbakavisat även denna
anmärkning samt anfört i huvudsak följande.

Sedan hovrätten genom beslut den 21 oktober 1988 avslagit X:s yrkande
om byte av offentlig försvarare, förklarade X att han vidhöll sin önskan, att A
skulle biträda honom i hovrätten och då som privat försvarare, samt att han
skulle själv svara för härmed förenade kostnader. Kostnadsfrågan hade varit
av helt underordnad betydelse i förhållande till X:s angelägenhet om att bli
frikänd. Dessutom hade utgången i hovrätten enligt A:s mening varit högst
oviss och han hade själv gjort det bedömandet att det, om målets utgång
skulle ”stå och väga”, kunde vara till gagn för X att något ersättningsyrkande
inte framställdes. Att A inte framställt något sådant yrkande hade i allt fall
varit av marginell betydelse i det totala sammanhanget. X hade inte heller
förrän i anslutning till anmälningen till advokatsamfundet framfört någon
kritik mot A i nu ifrågakomna hänseende.

Från X har den 12 november 1991 inkommit ytterligare en påminnelse-
skrift.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A utan samråd med X underlåtit att i hovrätten fram-
ställa yrkande om att X skulle erhålla ersättning för sin försvararkostnad.
Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

2. Engagemang i klients affärer.
I fråga om äktenskapsskillnad och bodelning mellan makarna Y och Z bi-
träddes Y av advokaten A:s advokatbyrå.

Kronofogden X har i anmälningsskrift som inkom till advokatsamfundet
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den 26 juli 1991 bla riktat anmärkning mot A för att denne, genom ett honom
tillhörigt bolag, köpt en fastighet som till hälften tillhörde A:s klient Y.

A har i yttrande den 5 september 1992 tillbakavisat anmärkningen och
anfört bla följande.

Den aktuella fastigheten skulle säljas på exekutiv auktion. A och Y hade
bemödat sig om att finna en köpare som var beredd att betala marknadsvär-
de för fastigheten och som kunde godtagas av det bolag som begärt exekutiv
auktion, AB U. Då det återstod endast en vecka innan den planerade exekuti-
va auktionen skulle äga rum, hade de emellertid inte lyckats därmed.

I detta läge hade fråga uppkommit om A:s bolag kunde köpa fastigheten.
Både Y, Z och dennes ombud hade ansett detta vara en bra lösning. Sedan
fastigheten värderats, träffades avtal om en köpeskilling om 1.200.000 kro-
nor. Sedan försäljningen skett upprättades en bodelning mellan Y och Z. De
medel som därvid tilldelades Y gick i huvudsak åt till reglering av AB U:s
räntefordringar.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A, genom ett honom tillhörigt bolag,
köpt en fastighet som till hälften tillhörde hans klient Y. Genom att på sätt
som skett engagera sig i klients affärer har A förfarit olämpligt, men nämn-
den låter dock med hänsyn till omständigheterna i saken vid detta uttalande
bero.

Tre ledamöter var av skiljaktig mening och anförde:
Mot A har bla anmärkts att han genom ett av honom ägt bolag köpt sin klient
Y:s hälftenandel av en fastighet. Det är i ärendet ostridigt att A på detta sätt
förvärvat sin klients egendom.

Det måste visserligen anses att advokat i allmänhet är bestämt förhindrad
att göra affärer av någon betydelse med sin klient, tex köpa sin klients fasta
egendom. Omständigheterna i det enskilda fallet kan emellertid vara sådana
att affär av detta slag är oantastlig.

De omständigheter som A åberopat som skäl för fastighetsköpet vinner
stöd av omständigheterna och är i varje fall icke vederlagda. Dessa om-
ständigheter rättfärdigar affären.

Anmärkningen mot A i detta hänseende föranleder därför icke någon
åtgärd.

4. Bl a fråga om advokatuppdrag vid sidan av ordinarie
advokatverksamhet.

Advokaten A har vid sidan av sin advokatverksamhet i egenskap av företrä-
dare för A Management AB biträtt B i frågor angående företagsöverlåtelse.
Samtidigt som A biträdde B lämnade A:s biträdande jurist, C, B:s motpart Y
AB biträde i annat ärende av likartad natur.
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Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A i egenskap av företrädare för A Management AB,
biträtt B personligen i frågor sammanhängande med företagsöverlåtelse. A
har härför från managementbolaget fakturerat ett B:s aktiebolag, BV AB, för
biträde i ”diverse organisations- och skattefrågor”.

Nämnden finner att detta A:s biträde är sådant som typiskt sett lämnas av
advokat och som således skall bedömas som ingående i det advokatuppdrag
A haft, oavsett om han med uppdragsgivaren skulle ha överenskommit
annat.

Denna A:s verksamhet vid sidan av advokatrörelsen har varit ägnad att
undandraga honom samfundets tillsyn i olika avseenden och därigenom
också beröva klienten de fördelar som tillsynen innebär.

Nämnden finner vidare att A vid faktureringen av ifrågavarande arbete på
BV AB gett sken av att företaget var uppdragsgivare.

Av utredningen framgår ytterligare, att samtidigt som A biträdde B lämna-
de hans biträdande jurist, C, B:s motpart Y AB biträde i liknande ärende. A
och hans biträdande jurist har härigenom företrätt motstående intressen på
ett sätt, som är oförenligt med kravet på att advokat skall kunna obundet
hävda klientens intressen.

Nämnden finner att A genom vad som förevarit allvarligt åsidosatt sina
plikter som advokat och tilldelar honom varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

5. Brister i omsorg och tillbörlig skyndsamhet vid utförande
av advokatuppdrag har vid upprepade försummelser
föranlett varning jämte förhöjd straffavgift.

X har i skrifter, som inkom till advokatsamfundet den 9 september 1992
respektive den 17 september 1992, riktat anmärkningar mot advokaten A för
dennes handläggning av ett ärende angående bouppteckning och arvskifte.

X har anfört att A handlagt ärendet nonchalant och utan tillbörlig skynd-
samhet, att A inte besvarat telefonsamtal, brev och fax, att dödsbodelägarna
trots begäran därom ej fått någon redovisning eller deklaration över döds-
boets tillgångar samt att dödsboet på grund av kursfall förlorat pengar
genom A:s förfarande att icke ombesörja lämplig bevakning av aktier.

Det antecknas att A i disciplinärendet har anmodats att avge skriftligt
yttrande i brev av den 22 september 1992 ”inom fjorton dagar” och i brev av
den 21 oktober 1992 ”snarast”. A har vidare i brev av den 30 oktober 1992
uppmanats att omgående eller senast den 11 november 1992 inkomma med
yttrande i ärendet vid äventyr att underlåtenhet härutinnan skulle komma
att anmälas för samfundets styrelse.

A har ännu den 10 februari 1993 inte inkommit med yttrande i ärendet.
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Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet får anses framgå att A ej utfört sitt uppdrag med
omsorg och tillbörlig skyndsamhet samt att han underlåtit att hålla döds-
bodelägarna informerade om vad som hänt i ärendet. Vidare har A under-
låtit att efterkomma advokatsamfundets föreläggande att avge yttrande.
Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

A har tidigare varit föremål för disciplinära ingripanden för likartade
försummelser. Han har således senast den 14 oktober 1992 tilldelats varning
och förpliktats utge straffavgift med 5.000 kronor. Nämnden finner nu sär-
skilda skäl föreligga att utöver varning ålägga A att utge högre straffavgift.

Nämnden tilldelar A varning och förpliktar honom jämlikt 8 kap 7§ andra
och tredje styckena rättegångsbalken att till advokatsamfundet utge straffav-
gift med tiotusen (10.000) kronor.

7. Försummelse att kontrollera om överklagning genom
telefax kommit domstolen tillhanda inom vederbörlig tid.

X har varit gift med Y. De fick två barn. Äktenskapet upplöstes genom dom
av H-stads tingsrätt på våren 1990. I äktenskapsskillnads- och vårdnads-
frågorna hade X advokat C i H-stad som rättshjälpsbiträde.

Den 19 mars 1990 förordnades advokat B till bodelningsförrättare .
I slutet av mars 1991 beviljade H-stads tingsrätt en framställning från X att

få såsom rättshjälpsbiträde i vårdnadsfrågorna i stället för C anlita advoka-
ten A.

Den 17 oktober 1991 meddelade B beslut i bodelningsfrågan med besked
att part, som ville klandra beslutet, hade att till tingsrätten inkomma med
stämningsansökan inom 4 veckor från delgivning av beslutet. X fick del av
beslutet den 18 oktober 1991, varför tiden för hennes klandertalan skulle utgå
den 15 november 1991.

X tillställde tingsrätten en skrift av den 2 november 1991, i vilken hon
framställde vissa erinringar mot B:s ”förslag”. Tingsrätten meddelade emel-
lertid henne om att hennes skrift inte uppfyllde kraven på en stämningsan-
sökan.

Vid besök av X hos A den 14 november 1991 upprättade A en stämningsan-
sökan, som hon påföljande dag skulle översända till tingsrätten via telefax
och med ordinär post.

Telefaxförsändelsen kom emellertid inte fram till tingsrätten och postför-
sändelsen kom inte fram förrän den 18 samma månad. Genom beslut den 6
december 1991 avvisade tingsrätten X:s klandertalan därför att den inkom-
mit för sent.

I vårdnadsfrågorna hölls förhandling vid tingsrätten den 24 augusti 1992.
Dom i dessa frågor meddelades den 9 september 1992.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 24 juni 1992,
har X framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande.

Sedan X den 18 oktober 1991 fått del av en handling, som hon uppfattade
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som ett av B avgivet förslag till bodelningsavtal, fann hon att i detta inte
medtagits en hel del värdefull egendom, som Y tagit hand om. Hon skaffade
då fram bevisning om att denna egendom funnits i boet och detta material
översände hon efter hand till A. X:s bror, Z, tillställde A en analys av Y:s
självdeklaration, som gav vid handen att det förhöll sig antingen så att
uppgifterna i självdeklarationen var felaktiga eller så att Y finansierat ett
husköp med svarta pengar. – Då X sökte få tid för ett besök hos A, blev X
anvisad att komma den 14 november 1991 eller sålunda näst sista dagen för
väckande av klandertalan mot B:s bodelningsbeslut. A upprättade då en
stämningsansökan, som hon dagen därpå skulle tillställa tingsrätten via
telefax. – Den 27 november 1991 besökte X A för överläggning i vårdnads-
frågorna. A nämnde då inte något om vad som skett i bodelningsärendet. –
Efter upprepade försök att få telefonkontakt med A lyckades X med detta
den 11 december 1991. Då meddelade A att bodelningsförslaget vunnit laga
kraft därför att hennes stämningsansökan inte inkommit i tid. Hon beklaga-
de detta men sade att X inte skulle bli lidande utan få ersättning genom
ansvarsförsäkringen för advokater. – Då Z ringde till A, sade hon att hon
omgående skulle anmäla skadan till försäkringsbolaget. Den 4 januari 1992
tillställde X A ett besked om att hon yrkade att värdet på boets tillgångar
skulle ökas med drygt 130.000 kr samt att hon skulle erhålla ersättning för
räntekostnader och inte behöva betala mer än en fjärdedel av arvodet till B.
Först den 6 februari 1992 anmälde A skadan till försäkringsbolaget. Sedan X i
ett brev av den 17 mars 1992 till A lämnat ytterligare uppgifter om sina
skadeståndsanspråk, svarade A i ett brev av den 25 samma månad bla att X
måste framföra sina ersättningsanspråk direkt till försäkringsbolaget. X ifrå-
gasätter om ett sådant besked kan anses förenligt med god advokatsed.

A har i ett yttrande av den 8 september 1992 i allt väsentligt vitsordat X:s
faktiska uppgifter utom så till vida att A framhållit att den handling från B
som X erhållit inte varit ett avtalsförslag utan ett bodelningsbeslut, varjämte
A vidare anfört i huvudsak följande.

Sedan X från tingsrätten fått besked om att den av henne dit ingivna
skriften inte kunde godtagas som en stämningsansökan, tog hon kontakt
med A och bad om hennes hjälp även i bodelningsfrågan. På grund av den
arbetsbelastning som då åvilade A samt vissa svårigheter för X att taga ledigt
från sitt arbete hade A inte kunnat anvisa X tid för besök förrän den 14
november 1991, som var näst sista dagen för överklagande av bodelningsbe-
slutet. – Vid X:s besök fick A på telefon från tingsrätten bekräftelse på att det
skulle vara tillräckligt med att stämningsansökningen sändes via telefax
påföljande dag. – I december fick A från tingsrätten ett protokoll med beslut
om avvisande av X:s klandertalan såsom för sent väckt. Telefaxningen hade
tydligen inte fungerat. A hade av förbiseende inte kontrollerat att telefaxet
ankommit till tingsrätten på avsändningsdagen. Hon underrättade omedel-
bart X och hennes bror om att bodelningsbeslutet tyvärr vunnit laga kraft
samt att, eftersom detta skett genom A:s förvållande, X kunde utnyttja an-
svarsförsäkringen för advokater, om hennes anspråk översteg A:s självrisk. –
Den 7 januari 1992 inkom till advokatbyrån ett besked om X:s ersättningsan-
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språk. A var då svårt sjuk, varför brevet besvarades av hennes make, advokat
U. A återgick i tjänst den 5 februari 1992 och hon gjorde påföljande dag
anmälan om skadan till försäkringsbolaget. Skälet till att A i sitt brev av den
25 mars 1992 anvisade X att framföra sina ersättningsanspråk direkt till
försäkringsbolaget var att enligt villkoren för den aktuella ansvarsförsäk-
ringen den försäkrade inte har rätt att utan tillåtelse av försäkringsbolaget
medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala er-
sättning.

Från X har inkommit påminnelseskrifter den 8 oktober, den 24 november
och den 22 december 1992, från A ett yttrande av den 22 oktober 1992.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A försummat kontrollera att telefaxmeddelandet med
överklagandet av bodelningsbeslutet kommit tingsrätten tillhanda. Härige-
nom har hon åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

8. Oaktsam rådgivning
X innehar bostadsrätten till en lägenhet i en HSB:s bostadsrättsförening i
Göteborg. Lägenheten undergick under september och oktober 1989 en om-
fattande ombyggnad. Efter denna var enligt X:s mening lägenheten behäftad
med ett antal fel, varav det allvarligaste var buller från en evakueringsfläkt.
Då X inte fick gehör för sina klagomål vände han sig den 21 november 1989
till advokaten A för att få hjälp. Denne anlitade en besiktningsman, Y. Upp-
draget för A återkallades den 25 maj 1990. Bostadsrättsföreningen stämde
sedan i januari 1991 X till vederbörande tingsrätt med yrkande att denne
skulle för pliktas avflytta på grund av att hans bostadsrätt förverkats enär
månadsavgifter ej betalats för december 1989 samt januari och februari 1990.

X har i skrift, som kom in till samfundet den 11 juni 1992, riktat an-
märkningar mot A i följande hänseenden.
1. A har rått X att innehålla – betala till länsstyrelsen eller spärrat konto i

bank – de månadsavgifter, som lett till att bostadsrättsföreningen fått en
grund att förverka hans bostadsrätt, utan att informera honom om att han
inte var berättigad att innehålla dem eller de speciella regler för delgiv-
ning som gäller för krav och förverkande enligt lagen. Härigenom har A
förorsakat X en förlust om tiotusentals kr.

2. A har ej ansökt om rättshjälp trots att X var berättigad till sådan.
3. A:s kostnadsräkning avviker från allmänt accepterad praxis om debite-

ring baserad på timkostnad genom att helt undvika att specifikt ange
åtgången tid.

4. A har ej motiverat sin vägran att utlämna protokollet från den besiktning
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som utförts i lägenheten och tagit betalt för ”Ingenting” – enligt kostnads-
räkningen utlägg för Y:s arbete 2.543 kr.

A har, i yttrande till samfundet den 7 juli 1992, till de olika anmärkningarna
anfört bla.
1. Olyckligtvis kom han att i ett brev till X den 16 mars l990, troligen med

tanke på oklarhet om avgiftsbeloppen, att anvisa betalningsmöjligheten
med nedsättning hos länsstyrelsen. Med den inställning han hade till
uppdraget – att i första hand genom förhandlingar nå en uppgörelse med
föreningen – och avgiftsfrågans lösning i samband därmed ägnade han
inte särskild uppmärksamhet åt olika betalningsmöjligheter och tänkte
inte på den skillnad som i detta sammanhang förelåg mellan hyresrätt och
bostadsrätt. Han såg inte heller någon anledning att på detta stadium av
saken informera X om återvinningsmöjligheten och reglerna för delgiv-
ning av uppsägning.

2. A sökte inte allmän rättshjälp för X enär de räknade med att få en för-
likning till stånd. Någon tvist hade alltså under uppdragstiden ännu inte
uppstått mellan parterna. Preciserade krav hade inte ens, i avsaknad av
nödigt material, kunnat framställas. Däremot uppmanades X att ta kon-
takt med sitt försäkringsbolag för att efterhöra om hans försäkring inne-
fattade rättsskydd som kunde täcka hans kostnader.

3. Någon skyldighet att specificera arbetstid har inte förelegat.
4. A har i brev den 13 juni 1990 till X förklarat att något besiktningsprotokoll

inte har upprättats och varför så ej skett.

X har kommit in med påminnelser.

Nämnden gör följande bedömning
A har av oaktsamhet gett X en felaktig uppgift om möjlighet att sätta ned
månadsavgift i bostadsrättsförhållande samt har inte i den rättsliga angelä-
genhet som förelåg – tillvaratagit X:s möjlighet att få rättshjälp. A har här-
igenom åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

10. Uteslutning.
A, som tidigare vid tre tillfällen tilldelats varning och vid sju tillfällen
erhållit erinran samt vid skiljedomsprövningar av arvoden vid flera till-
fällen fått vidkännas betydande nedsättningar, har nu befunnits dels i sex
fall allvarligt ha åsidosatt sina plikter som advokat genom obehöriga hot,
genom uppenbart oskäliga arvodeskrav, genom att systematiskt undan-
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draga sig delgivning från domstol och genom underlåtenhet att avge slut-
redovisning, dels i ett par fall ha brustit i tillbörlig omsorg och noggrann-
het vid utförande av uppdrag.
1. Advokatsamfundet har den 11 oktober 1990 från försäkringsbolaget S

(nedan kallat bolaget) för kännedom mottagit kopior av korrespondens
mellan bolaget och advokaten A:s biträdande jurist B. Bolaget har påtalat
följande förfarande från A:s sida, vilket bolaget ansett anmärkningsvärt.

Av den översända korrespondensen framgår:
Advokatbyrån företrädde grupphusområdet C-gruppen i tvist med Bygg-

nads AB. Ett flertal av klienterna i C-gruppen hade sina rättsskyddsför-
säkringar i bolaget. I ett brev till bolaget av den 5 oktober 1990 med bifogad
faktura begärde Advokatbyrån ett arvodesbelopp à konto om 241.930 kro-
nor. Om kravet inte omedelbart vitsordades och beloppet utbetalades till
Advokatbyrån före den 10 oktober 1990 skulle Advokatbyrån avträda som
ombud för de skadedrabbade. Bolaget tillställde Advokatbyrån den 9 okto-
ber 1990 ett telefaxmeddelande och krävde redovisning eller specifikation av
nedlagt arbete för att bolaget skulle kunna ta ställning till fakturakravet. I ett
brev av den 9 oktober 1990 meddelade Advokatbyrån att byrån avsåg att
avträda sina uppdrag för samtliga klienter försäkrade i bolaget.

Samfundet har den 22 oktober 1990 förelagt A att inom 14 dagar inkomma
med yttrande.

B har avgivit yttrande bla den 11 februari 1991 i vilket han vitsordat de
faktiska omständigheterna i ingivna skrifter.

A har i yttrande den 12 maj 1992 anfört bla följande.
Efter det att ombudet för bolaget vägrat att utge ersättning vände sig A

direkt till bolaget. Härtill fogades icke kopior av det material som bolagets
ombud redan hade. Skälet för detta var att bolaget hade tillgång till material
genom sitt ombud. A var inte skyldig att nedlägga mer arbete utan ytter-
ligare förskott. Det var därför inte märkligt att han gav uttryck för att han
skulle avträda som ombud när ytterligare förskott inte kunde erhållas.

Vid nämndens sammanträde den 13 maj 1992 har A på nämndens an-
modan inställt sig varvid han berättat i huvudsak följande.

A uppger att B i sina skrifter i disciplinärendet ger uttryck för de upp-
fattningar som A har. Den aktuella grupphustvisten hade pågått i sex år. A
hade fortlöpande haft kontakter med bolaget för att utfå ersättningar till
tekniker. Det har alltid varit ett dilemma för advokatbyrån att få försäkrings-
bolagen att betala à konto både till advokater och tekniker. Under våren 1990
hade A vid ett flertal tillfällen vädjat till företrädare för bolaget att utge à
kontobetalningar. Bolaget ”formligen driver gäck med oss”. Det vägrar att
besvara brev från A och vägrar att ringa upp honom. Underlag skickas från
den ene handläggaren till den andre. Ibland är det bolaget som skall ha
ansvaret, ibland är det ett fristående ombud. A hade tidigare tillställt bolaget
och dess ombud erforderligt material för att kunna utbetala ett à kontobe-
lopp. Materialet hade utgjorts av brev, telefonupplysningar, tekniska pro-
tokoll samt protokoll från medlingsförhandlingar.
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A vitsordar att han framhållit för bolaget att om han inte fick någon à
kontoersättning från bolaget var han tvungen att av träda som ombud för de
skadedrabbade. A såg sig nödsakad att göra detta påpekande då han tidigare
i en annan numera slutförd grupphustvist ej erhållit någon arvodesersätt-
ning till följd av att bolaget ansett arvodeskravet vara oskäligt. Han betonar
att han inte hotat ”på något sätt”. A avträdde aldrig sina uppdrag för de
skadedrabbade då försäkringsbolagen kom att utbetala ett visst à kontobe-
lopp som uppgick till ungefär hälften av vad han begärt.

Vid nämndens sammanträde den 27 april 1993 har A inställt sig och avgivit
kompletterande yttrande.

– – –

2. I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 15 april
1991, har X framställt anmärkning mot advokaten A i huvudsak enligt
följande.

X har en dotter vid namn Y, född den 30 april 1976. Som spädbarn drabbades
dottern av en medicinskada i samband med sk trippelvaccinering. Omkring
årsskiftet 1979/80 uppdrog X åt A att hjälpa dem i denna angelägenhet. X
hörde därefter inte av A förrän genom ett brev av den 26 augusti 1983. – Den
14 november 1985 skrev X till A ett brev, i vilket hon frågade ”hur det ligger
till” samt upplyste att Y, som tidigare haft tillnamnet R numera hette L i
efternamn. På detta brev fick Y svar. – Den 27 mars 1990 skrev X till Advokat-
byrån, varvid hon upplyste att det gällde en trippelvaccineringsskada, som
drabbat ”Y L (f.d. R)”. X begärde i brevet besked om ”vilka framsteg eller ev.
motgångar” A mött och huruvida X och Y fortfarande var klienter hos ho-
nom. På detta svarade han genom biträdande juristen P i ett brev av den 29
mars 1990: ”Jag återkommer till dig inom kort”. – X har därefter tillskrivit A
den 31 oktober 1990 och den 12 mars 1991. I det senare brevet begärde hon att
återfå samtliga skrifter och andra handlingar, som hon ingivit i ärendet, ”så
att vi kan söka hjälp hos någon som är intresserad av att hjälpa oss”. A hade
dock ännu vid tillkomsten av X:s anmälningsskrift inte hört av sig.

Sedan A i en skrivelse av den 16 april 1991 från advokatsamfundet före-
lagts att inom 14 dagar inkomma med yttrandet, meddelade han i en skrift av
den 3 juli 1991 att han ”genom folkbokföringen erhållit adress på klienten,
som är myndig, och tillskrivit henne” samt begärde visst anstånd, vilket
medgavs.

I en skrift av den 16 juli 1991 meddelade A att han varit i kontakt med
klienten i förevarande ärende och skulle sammanträffa med klienten i Borg-
holm.

X har därefter på telefon påpekat att Y inte är myndig samt upplyst att A
inte varit i kontakt med X, att hon sålunda inte med honom träffat något avtal
om ett möte i Borgholm och att det förefaller som om han blandat ihop
hennes ärende med något annat.

Samfundet har den 16 april 1991 förelagt A att inom 14 dagar inkomma
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med yttrande. Efter det att A beviljats anstånd vid ett flertal tillfällen med att
inkomma med yttrande anmodades han den 26 juli 1991 att snarast inkomma
med yttrande. Den 19 augusti 1991 anmodades A att omgående eller senast
den 23 augusti 1991 inkomma med yttrande. Yttrande inkom den 26 augusti
1991. I yttrandet har A anfört i huvudsak följande.

A har inte något minne av att han omkring årsskiftet 1979/80 åtagit sig
något uppdrag angående Y:s medicinskada. Av X:s brev av den 14 november
1985 framgår inte till vem det sänts. Det kan ha sänts till A:s tidigare arbets-
plats, J-byrån, och där på ovissa grunder antagits komma från en klient till A.
– Advokatbyrån har i fråga om en klient vid namn Y L haft ett ärende
angående en medicinskada. Brevet av den 14 november 1985 hade förts till
den akten och klienten hade fått svar. – För att A skulle kunna utveckla sitt
yttrande önskade han närmare uppgift ”om den påstådda angelägenheten,
där anmälaren eller anmälarens dotter skulle ha lämnat mig uppdrag”.

I en skrift, som kom in den 13 september 1991, har X lämnat bla följande
upplysningar.

A måste rimligen ha ansett sig ha haft ett uppdrag från X, eftersom han
tillställt henne brevet av den 29 mars 1990 samt andra brev.

Sedan A anmodats att yttra sig över innehållet i denna skrift, har han i
yttranden av den 3 december 1991 och den 21 januari 1992 endast hänvisat
till vad han förut anfört i ärendet.

Vid nämndens sammanträde den 27 april 1993 har A på nämndens an-
modan inställt sig och avgivit kompletterande yttrande.

– – –

3. I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 14 oktober
1991, har advokaten B framställt anmärkningar mot advokaten A i huvud-
sak enligt följande.

A har företrätt 35 villaägare i en grupphustvist i S-ort. Hans uppdrag av-
slutades under våren 1987 genom att villaägarna, företrädda av A, träffade
en förlikning med byggnadsbolaget. På våren 1990 ingav A sina kostnads-
räkningar till de försäkringsbolag som lämnat rättsskydd till A:s klienter.

B företräder sex i ärendet aktuella försäkringsbolag. Hans uppgift är att
pröva A:s kostnadsräkningar i rättsskyddsärendena.

I samband med denna prövning har företrädare för villaägarna tagit kon-
takt med B samt gjort gällande att A och hans medarbetare misskött upp-
dragen och detta till den grad att man ansett att det inte skall till A utgå
ersättning utöver vad han uppburit i förskott. Vid den utredning som B
sedermera företagit hade det framkommit sådana uppgifter att han anslutit
sig till angivna bedömning såvitt gäller 16 av villaägarna i fråga. Därom har B
underrättat A i ett brev av den 10 oktober 1990.

I samma brev har B begärt kompletterande uppgifter angående kostnads-
räkningarna beträffande de återstående 19 villaägarna. Han har i brevet
klargjort att slutlig prövning av dessa kostnadsräkningar inte kan ske förrän
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han erhållit begärda kompletterande uppgifter. Sådana har ännu inte in-
kommit trots påminnelser, av vilka den senaste översänts den 20 februari
1991.

Trots angivna förhållanden har A låtit genom jur kand E såsom befullmäk-
tigat ombud tillställa B ett brev av den 27 september 1991 i vilket det hävdas
att A:s krav mot villaägarna är klart och förfallet och således utgör grund för
ansökan om att försätta klienterna i konkurs. Brevet synes även innebära Hot
om motsvarande åtgärder i fråga om berörda försäkringsbolag.

B hemställer att advokatsamfundets styrelse prövar om det är förenligt
med god advokatsed att hota sina klienter med ansökan om försättande i
konkurs för utfående av begärt, tvistigt arvode.

A har i ett yttrande av den 29 november 1991 tillbakavisat B:s anmärk-
ningar samt anfört i huvudsak följande.

A har varken författat eller undertecknat det av B kritiserade brevet. – E
har inte hotat A:s klienter. Han har i stället för försäkringsbolagens ombud
framhållit det olämpliga i att – såsom försäkringsbolagen förfarit – utsätta
sina försäkringstagare för en sådan risk. – A tillbakavisar också den kritik
som B framfört mot Advokatbyråns insatser för försäkringstagarna i fråga.
Uppdragen hade varit mycket omfattande och Advokatbyrån hade visat
omsorg och skicklighet vid utförandet av dem.

I en påminnelseskrift, som kom in den 11 december 1991, har B framhållit
bla att en advokat måste i advokatetiska frågor ha samma ansvar för vad ett
av honom anlitat ombud företar sig som om han agerat själv.

A har i kompletterande yttrande den 12 maj 1992 anfört bl a följande.
I den mån ombudet för Advokatfirman i brevet till försäkringsbolagens

ombud skulle anses ha uttryckt sig olämpligt, överlämnar A till disciplin-
nämndens officialprövning, huruvida detta borde föranleda något ingripan-
de mot A. Enligt hans mening är det icke helt självklart att, i sådant fall, så
borde ske.

Vid nämndens sammanträde den 13 maj 1992 har A på nämndens an-
modan inställt sig varvid han berättat i huvudsak följande.

Advokatfirmans ombud i arvodestvisten mot försäkringsbolagen, E, har
haft i uppdrag att för försäkringsbolagens ombud visa de, enligt Advokat-
firmans mening, absurda konsekvenserna av försäkringsbolagens hållning
att Advokatfirman inte skulle ha någon självständig rätt gentemot försäk-
ringsbolagen, utan vara hänvisat att, på sätt försäkringsbolagen angivit,
vända sig mot försäkringstagarna. Till konsekvenserna hör att försäkrings-
tagarna – om invändningarna mot debiteringen och de påståenden om mot-
fordringar, som försäkringsbolagen genom B aviserat men inte preciserat
skulle sakna skäl för sig – skulle vara de som har att bära de rättsliga konse-
kvenserna av att betalning ej sker.

Avsikten var att klargöra för försäkringsbolagen och deras ombud att
försäkringsbolagens position är ohållbar och orimlig, och principiellt innebär
att försäkringsbolagen, i strid mot försäkringsvillkorens innebörd och för-
säkringens syfte, skulle skjuta försäkringstagarna framför sig i en mellan-
position.
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A har inte uppfattat det som om E i sitt brev av den 27 september 1991 hotat
klienterna med ansökan om försättande i konkurs. Han medger dock att
brevet kanske är något olyckligt formulerat.

Advokatsamfundet har den 24 november 1992 begärt kompletterande
upplysningar av A enligt följande.

”Av handlingarna i ärendet framgår att Du företrätt 35 villaägare i en
grupphustvist i S-ort. Ditt uppdrag avslutades under våren 1987 genom
att villaägarna, företrädda av Dig, träffade en förlikning med byggnads-
bolaget. På våren 1990 ingav Du Dina kostnadsräkningar till de försäk-
ringsbolag som lämnat rättsskydd till Dina klienter. Varför har Du dröjt
tre år med att skicka in räkningarna till försäkringsbolagen? Hur stora var
räkningsbeloppen?”

A har i yttrande den 24 februari 1993 anfört följande.
Orsaken till att han dröjt tre år med att skicka in räkningarna till för

säkringsbolagen var helt enkelt den att försäkringsbolagen sedan mitten av
1980-talet ”rent ut sagt trakasserat” honom vad gäller kostnadsräkningar
genom att ifrågasätta praktiskt taget allt. Detta har inneburit att A fått ge in
räkningarna i tidsordning så fort som det varit möjligt och alltså tagit en
räkning i taget. Räkningsbeloppen per försäkringstagare uppgick efter av-
dragen självrisk till 12.396 kronor.

Vid nämndens sammanträde den 27 april 1993 har A inställt sig och han
har därvid i huvudsak hänfört sig till vad som tidigare anförts i ärendet. A
har vidare åberopat ett brev den 25 april 1993 från E ställt till advokaten K. I
brevet anges följande.

”Jag får på förekommen anledning meddela avseende ärende S-ortsgrup-
pen att jag sedan jag erhållit fullmakt av A tillskrivit deras ombud B av
innehåll som framgår av bilagda kopia.

Det brev som därvid upprättades har skett utan särskilda instruktioner
och är resultatet av en granskning och utredning som jag personligen
gjort. Jag fann det vid tillfället anmärkningsvärt att Försäkringsbolaget F
med rättsskydd och kunder genom invändningar i arvodesfrågan utsatte
sina kunder/klienter för den risken att dessa civilrättsligt riskerade både
betalningsföreläggande/stämning och konkurs.

Jag har i sammanhanget noterat att en fordran av detta slag ’kan bli
föremål för en ansökan om konkurs för tids vinnande’ vilket var min egen
bedömning och hänvisar i övrigt till skriften. A har efter det att han
erhållit kopia av skriften haft synpunkter på formuleringen som vid en
ensidig tolkning kan betraktas som olämpligt skrivsätt och har senare
återkallat min fullmakt.”

– – –

4. Under åren 1985–1991 företrädde A 31 fastighetsägare i V-området i Z-
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stad i en grupphustvist mot entreprenören, Byggbolaget. Av fastighets-
ägarna var 24 försäkrade i för säkringsbolaget F. Tre av tvisterna an-
hängiggjordes vid domstol och förlikning träffades i samtliga ärenden
den 2 juli 1990.

A begärde ersättning av F för arvode med 1.673.100 kronor exklusive moms
eller 69.712 kronor per ärende, motsvarande 1.100 kronor per arbetstimme
före avdrag för självrisk. Tidsåtgången angavs till 1.521 timmar.

I en skrivelse till advokatsamfundet den 5 juli 1991, vilken inkom till
samfundet samma dag, har F påkallat skiljedom enligt 33§ i samfundets
stadgar avseende det arvode Advokatfirman påfört F:s försäkringstagare.

F yrkade att skiljenämnden skulle fastställa att A:s arvode skulle uppgå
till högst 480.000 kronor exklusive utlägg, motsvarande 20.000 kronor per
fastighet samt att A inte var berättigad till moms.

A yrkade att skiljenämnden måtte förpliktiga F att till A utge arvode i
enlighet med debitering, men frånföll sitt yrkande avseende moms.

Skiljenämnden har i dom den 7 april 1992 anfört bla följande.

.– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .

BEVISNING M M
F har ingivit och åberopat ett omfattande skriftligt material som Advokat-
firman översänt i samband med slutfakturans utställande. F har därvid upp-
givit att materialet enligt deras förmenande återspeglar ärendets art och
karaktär.

Materialet innehåller i för arvodesärendet relevanta delar; sammanställ-
ning med yrkanden utvisande hur arvodet beräknats samt slutfaktura. All-
män arbetsrapport utvisande utfört arbete med datumangivelse dock utan
angivelse av tidsåtgång. Individuell arbetsrapport utvisande vidtagna åt-
gärder i vart och ett av ärendena med angivande av vilket år åtgärd vidtagits
utan specifikation av tidsåtgång och datum för arbetets utförande. Stäm-
ningsansökningar med bilagor i de tre ärenden i vilka talan väckts inför
domstol. Svaromål med bilagor i de nyss nämnda ärendena. Tingsrättens
protokoll från den muntliga förberedelsen. Besiktningsprotokoll utfärdat av
BARAB. Förlikningsavtal.

Advokatfirman har instämt i att de av F ingivna handlingarna väl åter-
speglar ärendets art och natur. Advokatfirman har därutöver åberopat tre
tidigare skiljedomar i arvodestvister mellan Advokatfirman och försäkrings-
bolag till styrkande av att Advokatfirman i dessa grupphustvister i genom-
snitt erhållit 90 % av yrkat arvode samt att skiljemännen i dessa tvister funnit
att bestämmelserna i rättshjälpslagen inte skall tillämpas analogt på ersätt-
ning enligt försäkringsvillkoren. Därtill har Advokatfirman åberopat intyg
utfärdat av auktoriserade revisorn J. I intyget uppger J att han på begäran
genomgått sluträkning och bakomliggande material och att han anser att den
uppgivna tidsåtgången synes återspegla verkliga förhållanden och över-
ensstämma med företedd dokumentation.
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Till skiljenämndens prövning har endast hänskjutits frågan om arvodets
skälighet. Debiterad tidspillan och kostnader är således inte föremål för
skiljenämndens prövning.

Mellan parterna är utöver arvodets skälighet stridigt vilket belopp som
inbetalts av F till Advokatfirman. Denna fråga är emellertid inte föremål för
skiljenämndens prövning, varför parterna hänvisas att lösa denna tvist i
annan ordning.

DOMSKÄL
Advokatfirman har vid utförandet av sitt uppdrag agerat i egenskap av
syssloman. I sysslomannaförhållanden har sysslomannen som huvudregel
rätt till begärd ersättning om inte uppdragsgivaren visar att kravet är oskä-
ligt. Vid skälighetsbedömningen skall hänsyn tagas till arbetets omfattning,
tidsåtgången, svårighetsgraden av ärendet och till den skicklighet med vil-
ken arbetet utförts. Hänsyn kan också tagas till värdet och resultatet av
uppdraget. (Se B Bengtsson, Särskilda Avtalstyper, (1976), sid 168 och H
Wiklund, God Advokatsed, sid 345 ff). Ett visst beviskrav vilar således på
uppdragsgivaren. Med hänsyn bland annat till svårigheterna för uppdrags-
givaren att prestera bevisning, måste dock ett visst mått av bevisning av de
ovan angivna omständigheterna krävas av sysslomannen.

Skiljenämnden prövar först vad en rimlig tidsåtgång är för handläggning
av ifrågavarande ärenden.

Advokatfirman har såsom uppdragsgivare haft 31 fastighetsägare. Fastig-
hetsägarna har i huvudsak företrätts av särskilda ”företrädare”. Advokat-
firman har kunnat inhämta information genom frågeformulär från de en-
skilda uppdragsgivarna samt kunnat lämna upplysningar angående hand-
läggningen av ärendena genom cirkulärbrev. Det har visat sig att fastig-
heterna i huvudsak varit belastade med samma fel och brister. Genom de
betydande likheter som förelegat mellan de skilda fastigheterna, har Advo-
katfirman kunnat driva tre stycken sk ”pilotmål” gentemot entreprenören.
Även i dessa pilotmål har de faktiska omständigheterna varit så närliggande
att i det närmaste identiska stämningsansökningar vad avser rättsliga grun-
der och bakgrund kunnat inges. De huvudsakliga skillnaderna mellan målen
är förekomsten av faktiska fel. Den närmare redogörelsen samt beloppsbe-
stämningen för dessa fel har emellertid ombesörjts av anlitad sakkunnig och
fogats till stämningsansökningarna i bilageform.

Advokatfirman har inte pekat på något konkret problem eller på annat sätt
redovisat att viss tid skulle vara hänförlig till särskilt svåra, ovanliga och
tidskrävande moment.

Skiljemännen finner i enlighet med vad F anfört att det var fråga om
tämligen ordinära tvister. De fel som åberopats i fastigheterna är inte av
sådan natur att de motiverar något annat ställningstagande.

Det av F medgivna arvodesbeloppet motsvarar ett antal arbetstimmar
(omkring 450) som framstår som en rimlig, erforderlig arbetsinsats för ge-
nomförandet av de aktuella uppdragen. Något annat har heller inte Advo-
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katfirman visat. Skiljenämnden har därvid även beaktat att Advokatfirman
nått ett till synes gott resultat för sina huvudmän.

Varje arvodesärende skall avgöras utifrån de omständigheter som före-
ligger i det ärendet. Vid bedömningen av vad som skall anses utgöra skäligt
arvode i det föreliggande ärendet saknar de åberopade skiljedomarna från
andra ärenden relevans.

DOMSLUT
Skiljemännen fastställer att Advokatfirman A:s arvode exklusive utlägg skall
uppgå till 480.000 kr. Skiljenämnden ogillar Advokatfirman A:s yrkande att
utfå mer arvode än sålunda fastställts.

.– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .

A har i yttrande till samfundet den 4 september 1992 beklagat att skiljenämn-
den inte ansett att den tid han nedlagt på arbetet varit skälig.

Vid nämndens sammanträde den 27 april 1993 har A på nämndens an-
modan inställt sig och avgivit kompletterande yttrande.

– – –

5. Z X-stad ek för (i fortsättningen benämnd Z) lät under åren 1978 och 1979
uppföra 22 radhus i X-stad. Husen såldes 1979 för i runt tal 300.000 kronor
per hus. I maj 1985 väckte samtliga 22 ägare till husen, med advokaten A som
ombud, talan mot Z i Y-stads tingsrätt om ersättning med 80.000 kronor för
varje fastighet under anförande bl a att byggnaderna saknade erforderliga
egenskaper till förebyggande av fukt- och mögelskador och därför var fel-
aktiga. B var en av fastighetsägarna.

Sedan särskild medling genomförts men ej lett till någon förlikning, för-
ordnade tingsrätten den 8 mars 1988 att målet i vad avser sex av radhusen
skulle företas till avgörande särskilt. Tingsrätten meddelade den 30 novem-
ber samma år dom, varigenom Z ålades att betala fastighetsägarna vissa
mindre belopp som ersättning för mattsläpp i vissa utrymmen i radhusen
och för brister i vissa förrådsbyggnader. Fastighetsägarnas talan i övrigt
ogillades. Dessa förpliktades att betala Z ersättning för rättegångskostnader.
Svea hovrätt fastställde den 28 september 1989 tingsrättens domslut. Högsta
domstolen fann i beslut den 28 februari 1990 inte skäl att meddela prövnings-
tillstånd .

På begäran av parterna fastställde tingsrätten genom dom den 23 april
1990 ett förlikningsavtal, i vilket ersättningarna från Z – totalt uppgående till
24.200 kronor – till de olika fastighetsägarna reglerades. Vidare skulle enligt
förlikningsavtalet fastighetsägarna gemensamt och solidariskt ersätta Z:s
kostnader i målen med 99.590 kronor.

I brev den 8 augusti 1991 till fastighetsägarna från Advokatfirman under-
tecknat av W, biträdande jurist hos A, uppmanades fastighetsägarna att
reglera självrisken i sina hemförsäkringar med anledning av Z:s krav om
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ersättning för rättegångskostnader. I brevet angavs olika belopp för fem
berörda försäkringsbolag med kommentaren att beräkningen av självrisker-
na varierade mellan de inblandade försäkringsbolagen varför beloppen inte
var överensstämmande.

B har i anmälningsskrift med bilagor, som inkom till advokatsamfundet
den 2 december 1991, riktat anmärkningar mot A för att denne efter för-
likningen
– inte lämnat sluträkning eller slutredovisning
– inte heller i annan form gett någon information om hur tidigare inbetalda

självriskbelopp skulle avräknas eller hur ersättningen till Z skulle regleras
– inte besvarat brev i ärendet eller över huvud taget gått att få kontakt med.

B har i fortsatta skrifter utförligt redogjort för påstådda försummelser och
bifogat sin korrespondens med Advokatfirman till styrkande av förhållande-
na.

A har i yttrande den 21 januari 1992 anfört bla följande.
De frågor som B hade tagit upp i sin korrespondens med advokatsam-

fundet och med Advokatfirman återkom ständigt vid slutregleringar av
grupphustvister där försäkringsbolagens rättsskydd använts. Situationen
var således inte särskilt ovanlig.

Av korrespondensen i ärendet framgick att orsaken till de olika självrisk-
beloppen var skillnader i försäkringsvillkor och den olika handläggningen
vid varje försäkringsbolag. Vissa försäkringsbolag behandlade ärendena
omgående, andra gjorde det inte. Vissa försäkringsbolag vitsordade ränta,
andra gjorde det inte. Det fanns inte något i förlikningsavtalet som gav stöd
för att Z hade rätt till ränta. Ändå hade Z till viss del yrkat ränta, vilket
yrkande hade behandlats olika av försäkringsbolagen.

I yttrandet uttalas vidare följande.
”Den av klienterna tidigare inbetalda grundsjälvrisken utgör en del av den

självrisken som klienterna får betala via rättsskyddet till sitt ombud. Emeller-
tid när ärendet är avslutat så skall självrisken ytterligare regleras mellan
ombud och klienter. Detta beroende på de egna processkostnaderna för
klienternas ombud. På grund av det omfattande arbete som nedlagts vad
gäller korrespondens med försäkringsbolagen för att utfå ersättning till Z,
har Advokatfirman till klienterna meddelat att Advokatfirman inte utöver
den tidigare inbetalade grundsjälvrisken kommer att yrka ersättning från
klienterna för självrisken. Advokatfirman har således eftergivit viss självrisk
till klienterna.

Vad därefter har uppkommit är frågan hur mycket självrisk som skall
regleras från klienterna till Z. Vad gäller denna del har Advokatfirman haft
omfattande korrespondens med dels Z, O, samt med alla de olika inblandade
försäkringsbolagen för att komma till rätta med det exakta beloppet som
skall utbetalas. Det är detta exakta belopp som sedan självrisken skall be-
räknas utifrån. Då sammanställning av information och yrkanden från de
olika försäkringsbolagen gentemot Z har förekommit, har något definitivt
svar inte kunnat ha erhållits från Z. Z har haft ett synnerligen omständligt
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sätt att beräkna ränta som inte av försäkringsbolagen har kunnat vitsordas.
Av detta skäl har ju den ränta som Z anser sig har rätt till legat och debiterat
rättsskyddsförsäkringen. Ett sådant belopp är inget som Advokatfirman kan
anses vara ansvarig för eller lastas för. Detta med tanke på att dels Z inte
enligt förlikningsavtalet haft rätt till någon ränta dels att vissa försäkrings-
bolag inte har ansett sig vara skyldiga att erlägga någon ränta över huvud
taget och att de i vissa fall har ansetts vara skyldiga att utge ränta till viss del
vad gäller Z:s rättegångskostnader. Således har det inte funnits någon möj-
lighet att kunna sammanställa den exakta summa som klienterna via sitt
rättsskydd skall inbetala till Z såsom självrisk för motpartens rättegångs-
kostnader. Detta faktum känner B till.

.– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .

Vad gäller Advokatfirmans redovisning till klienterna må följande anföras.
När det kommer till förlikningsavtal och övrigt resultat i ärendet har klien-
terna under tidens gång erhållit information om hur ärendet fortskrider samt
även deltagit vid möten. Således saknas det grund för påstående om att
klienterna inte i sig varit informerade om ärendets fortsatta handläggning
och dess slutförande. – Vad gäller redovisning då ärendet har slutförts så har
Advokatfirman meddelat att utöver den grundsjälvrisk som redan inbe-
talats, klienterna inte på något sätt skall behöva några ytterligare självrisker.
Således finns det inte något ytterligare ekonomiskt som kan drabba klienter-
na vad gäller Advokatfirmans ombudskostnader. Denna ståndpunkt står
naturligtvis fast och några kostnader för Advokatfirmans arvode kommer
inte på något sätt att krävas in från klienterna.”

B, har i påminnelseskrift den 12 februari 1992 anfört bl a följande.
Klienterna hade inte fått någon information från A angående målets slut-

förande efter förlikningsavtalet. Under perioden april 1990–augusti 1992
hade A inte på något sätt tagit kontakt med klienterna. B ansåg det vara
Advokatfirmans skyldighet att informera sina klienter om och när problem
uppstod som försenade slutregleringen. A:s påstående att B skulle vara
informerad om orsaken till fördröjningen var felaktigt.

Vad angick ränteberäkning på förlikningsavtalet hade Z:s företrädare O
meddelat att A:s påstående inte överensstämde med sanningen. Enligt O var
ett stadfäst förlikningsavtal att jämställa med dom och ränta på rättegångs-
kostnad skulle utgå enligt RB 18:8 andra stycket.

Avslutningsvis ville B nämna att Advokatfirman fortfarande inte besvarat
hans brev av den 30 november 1991, den 14 december 1992 och den 27 januari
1992.

Advokatsamfundet har den 15 maj 1992 begärt kompletterande upplys-
ningar av A enligt följande.
1. Redogör för Dina arvodesanspråk i det aktuella målet, och hur dessa

framställts dels till klienterna dels till försäkringsbolagen.
2. Inge kopia av förlikningsavtalet i fråga och utveckla varför Z enligt detta

inte har någon rätt till ränta.
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3. Vad avses med meningen i Ditt yttrande ”Då sammanställning av in-
formation och yrkanden från de olika försäkringsbolagen gentemot Z har
förekommit, har något definitivt svar inte kunnat ha erhållits från Z”?
Vilka yrkanden har försäkringsbolagen framställt?

A har avgivit svar den 22 juni 1992.
I fråga om punkt 1 har A ingivit de kostnadsräkningar som han tillställt

försäkringsbolagen men därutöver inte anfört något. Beträffande punkt 2 har
förlikningsavtalet ingivits. Vidare har A i denna del anfört följande.

Det framgår inte av förlikningsavtalet att Z saknar rätt till ränta eller å
andra sidan har rätt till ränta. Vad som sedan har ägt rum är att vissa av de
berörda försäkringsbolagen har ifrågasatt Z:s sätt att beräkna ränta.

Som svar på frågorna under punkt 3 har A anfört följande.
Vad vi här har försökt är att vi inte för vart och ett av försäkringsbolagen

har fått klart för oss Z:s inställning till försäkringsbolagens sätt att beräkna
ränta. Försäkringsbolagen har inte framställt några yrkanden i vidare mån än
att vissa av försäkringsbolagen som tidigare angivits har haft synpunkter på
Z:s sätt att beräkna ränta.

Advokatsamfundet har den 24 november 1992 förelagt A att yttra sig över
följande avsnitt i B:s påminnelseskrift av den 12 februari 1992.

”O låter även meddela att Advokatfirman kvarhållit ett ’öronmärkt’ be-
lopp från försäkringsbolaget F på ca 61.000, i ett och ett halvt år innan det
utbetalats till Z. Detta bekräftas av Försäkringsbolaget F som nu kräver A på
dröjsmålsränta. Z misstänker att det eventuellt kan finnas belopp från för-
säkringsbolaget S som kvarhålls av Advokatfirman”.

A har i kompletterande yttrande den 24 februari 1993 anfört bla följande.
Den aktuella betalningen från försäkringsbolaget F om 61.000 kronor som

skulle vidarebefordras till Z var inte öronmärkta pengar i den meningen att
detta gick att utläsa av utbetalningsordern. Det var helt enkelt en felaktig
utbetalning av Försäkringsbolaget F enär pengarna från början borde utbe-
talats till klientmedelskontot. Den felaktiga utbetalningen uppdagades inte
förrän långt senare varefter korrigering omedelbart utfördes. Något fel har
därför inte begåtts av Advokatfirman.

Vad gäller B:s påstående om eventuella belopp från försäkringsbolaget S
som skulle kvarhållits av Advokatfirman, saknar A möjlighet att bemöta ett
sådant påstående då detta var okänt för honom.

B har den 2 mars 1993 inkommit med kompletterande yttrande i ärendet.
Vid nämndens sammanträde den 27 april 1993 har A på nämndens an-

modan inställt sig och avgivit kompletterande yttrande.

– – –

6. Advokatsamfundet har den 31 mars 1992 från Södra Roslags tingsrätt för
kännedom mottagit skrivelse jämte bilagor varav framgår bla följande.

Vid tingsrätten förekommer ett 25-tal mål om betalningsföreläggande som
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avser Advokatfirman A AB, Z AB och advokaten A personligen. Det har varit
anmärkningsvärt svårt att delge byrån. Delgivning har så gott som undan-
tagslöst kunnat ske först efter det att tingsrätten överlämnat delgivningen till
stämningsman och sedan beslutat om sk spikning. Ett par dagar efter delgiv-
ning har ansökningarna bestritts (blanka bestridanden).

A har anmodats att senast den 22 april 1992 inkomma med yttrande till
samfundet över ovannämnda skrivelse.

A har den 24 april 1992 inkommit till samfundet med skrift i vilken han
hävdar att de av tingsrätten uppgivna faktiska förhållandena avser på intet
sätt hans förhållanden till klient eller klients motpart varför han har svårt att
se att frågan om disciplinärt ansvar kan väckas. A avvaktade ett förtyd-
ligande varför han förelagts inkomma med yttrande.

I skrivelse från samfundet den 28 april 1992 förelades A att särskilt yttra sig
över

a) vad betalningsföreläggandena avser
b) anledningen till de delgivningssvårigheter som förekommit
c) vilken typ av verksamhet som förekommit i Z AB.
A har den 20 maj 1992 avgivit yttrande av vilket framgår bl a följande.
a) Betalningsföreläggandena avser leverantörsfakturor.
b) I allt väsentligt har delgivningsförsöken ägt rum på kvällstid och helger.

A har inte bott på kontorsfastigheten utan han har enbart på dagtid drivit
advokatverksamhet där. Under den aktuella tidsperioden har han bott dels
på ett lantställe i U-ort, dels hos sina föräldrar i C-ort och hos sin fästmö i
Stockholm. Vissa delgivningsförsök har även gjorts på fastigheten belägen
på H-vägen 2, vilken sedan A skilt sig enbart bebos av hans före detta hustru.

c) Verksamheten i Z AB är av fastighetsförvaltande karaktär. Bolaget äger
fastighet som hyrs till Advokatfirman.

Vid nämndens sammanträde den 27 april 1993 har A på nämndens an-
modan inställt sig och han har därvid anfört bl a följande.

Kraven mot Advokatfirman avser kontorsutrustning. Kraven rör inte
klient eller klients motpart. A har haft likvida problem beroende på att
försäkringsbolaget i maj 1990 ”slog till bromsarna” och började att utge à
kontobelopp på en mycket låg nivå. Han har i vissa fall underlåtit att skicka
tillbaka delgivningserkännanden som man erhåller vid vanliga brevförsän-
delser.

– – –

7. Advokatsamfundet har den 12 maj 1992 från domstolsverket för känne-
dom mottagit en skrivelse av den 8 maj 1992 ställd till Svea hovrätt.
Skrivelsen återges nedan i sin helhet.

”Domstolsverket (DV) vill i anledning av advokaten A:s förklaring i
målet endast tillföra följande.

A anför som ett bevis på sin kompetens bla att han tillsammans med
andra författat en del juridisk litteratur. De verk som han räknar upp är av
populär natur och riktar sig till allmänheten. Vad beträffar hans uppgift
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om att han doktorerat i processrätt har DV från Y-stadsuniversitet erfarit
att han en kort tid varit doktorand hos professor X. Han skulle forska om
läkemedelsskador men övergav forskandet för annan verksamhet. Han
har ej publicerat någonting i processrätt.

A:s uppgift att han doktorerat i processrätt är alltså inte riktig. DV
finner det anmärkningsvärt att en advokat lämnar oriktig uppgift i ett mål
som rör ersättning till honom själv.”

A har den 3 juni 1992 avgivit yttrande i ärendet och anfört bla följande.
Han har författat flera böcker inom ämnesområdet villajuridik. Dessutom

har han tillsammans med advokat W författat boken Idrottsjuridik. Av recen-
sioner som A fått del av beträffande böckerna framgår att böckerna i stor
utsträckning lästs av jurister och konsulter av skilda slag. När det gäller
doktorandstudierna blev A inskriven vid Y-stads universitet på hösten 1986
och han ”påbörjade studier i en komparativ studie” bestående i en jämförelse
mellan beviskravets höjd i skadeståndsmål i Sverige och USA. Att dessa
studier inte kom att fullföljas berodde på ändrade personliga förhållanden.

Vid nämndens sammanträde den 27 april 1993 har A på nämndens an-
modan inställt sig och han har därvid anfört bl a följande.

Han har av misstag uppgivit att han doktorerat i processrätt. Den korrekta
formuleringen skulle ha varit att han ”doktorerar” i processrätt. Doktorand-
studierna upphörde i samband med hans skilsmässa.

– – –

8. X har i anmälan som inkom till samfundet den 1 september 1992 riktat en
anmärkning mot advokaten A för att denne underlåtit att underrätta
honom om handläggningen av ett ärende och att redovisa hans inne-
stående klientmedel.
Av handlingar som bifogats anmälningen framgår följande.
X skrev ett brev till A den 27 januari 1985 med begäran om biträde i ett

ärende rörande fordran.
Den 22 mars 1985 insatte X 5.000 kr till bankgiro 000, Advokatfirman A

AB:s klientmedelskonto.
Den 28 maj 1985 skrev en person Y ett brev till X och meddelade att han den

31 maj slutade på advokatfirman och att X:s ärende fortsättningsvis skulle
handläggas av antingen A eller B. Samtidigt meddelades att 2.500 kr av de
insatta klientmedlen ianspråktagits till arvode. Till brevet var fogad en ar-
betsrapport.

Den 11 oktober 1987 skrev X till B och efterlyste besked angående ärendets
fortsatta handläggning.

Den 9 april 1991 skrev X ånyo ett brev till B där han inledningsvis referera-
de till deras senaste samtal den 28 januari 1988 vid vilket B skulle åtagit sig att
väcka talan. X återkom vidare till sitt krav på redovisning och påpekade att
han inte hört något sedan samtalet 1988.

Den 18 april 1991 besvarade B brevet enligt följande.
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”Undertecknad har sedan januari 1989 bedrivit min verksamhet från and-
ra lokaler, U-vägen, L-stad. Jag har sålunda efter det att jag har flyttat från
Advokatfirman icke medtagit vissa mål däribland Ditt. Emellertid skall
jag rekvirera akten från Advokatfirman och rekapitulera vad som har
skett. Jag ber att få återkomma till Dig så fort jag erhållit akten från
Advokatfirman.”

Den 29 april skrev X ett brev ställt till ”Advokatfirman, L-stad” där han med
hänvisning till innehållet i B:s brev av den 18 april 1991 sade sig inte förstå
annat än att det var Advokatfirman som åtagit sig ärendet. X påpekade
vidare att Advokatfirman mottagit ersättning och insatt denna på klientme-
delskonto. X angav slutligen att han förväntade sig svar på sina tidigare
ställda frågor.

Den 11 juni 1991 skrev A till X ett brev av följande innehåll.
”Ditt brev av den 29 april 1991 åberopas.

Jag har på nytt tagit kontakt med B eftersom det är denne som handlägger
Ditt ärende.”

Den 12 mars 1992 skrev X till A enligt följande.
”Refererande till brev av 11 juni 1991.

Jag har nu väntat i mer än 9 månader på svar från Er angående min
framställan gjord i brev daterat 29 april 1991.

Jag förväntar mig ett svar inom två veckor.”
A har den 10 september 1992 anmodats att inom fjorton dagar inkomma

med yttrande över anmälan. Han har påmints härom den 6 oktober 1992.
A har kontaktat samfundets kansli per telefon den 12 oktober och begärt

anstånd med yttrandet till den 10 november 1992.
A har den 18 november 1992 inkommit med yttrande och anfört bla följan-

de.
Ärendet rörande X påbörjades i februari månad 1985. Den 26 februari hölls

ett sammanträde med A:s dåvarande biträdande jurist Y, varvid X i huvud-
sak uppgav följande.

Ett fastighetsbolag vid namn L o M Konsult AB utannonserade under
hösten 1982 att företaget i fråga försålde fastigheter i ett visst område i J-stad.
X kontaktade då en representant för företaget som ävenledes översände en
kostnadskalkyl till X. X erhöll sedermera avtal för genomgång och under-
tecknande. Kontakter togs av X med bolaget ifråga för att då slutföra själva
affären. I samband med detta erhöll X besked att ett lån hade förberetts i
PK-banken om 50.000 kronor, vilket skulle motsvaras av en avtalad hand-
penning.

Den 14 oktober 1982 undertecknade X och hans fru en kreditansökan
varvid de tecknade ett lån om 2 x 25.000 kronor = 50.000 kronor.

Emellertid försattes L o M Konsult AB i konkurs och X kunde inte fullfölja
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affären, varför X och hans fru hade upptagit ett lån på 50.000 kronor i
PK-banken utan någon som helst nytta. Fråga uppkom om PK-banken möj-
ligen kunde ha något ansvar för sitt förfarande. Vidare om ställföreträdarna
för L o M Konsult AB kunde ha något ansvar i saken.

Kravbrev tillställdes bankdirektören E den 23 maj 1985. Härefter har det i
ärendet vidtagits ytterligare åtgärder.

X erhöll genom brev den 30 oktober 1987 en arbetsrapport. Den 30 novem-
ber 1987 hölls ett sammanträde å Advokatfirman. Vid detta sammanträde
redogjordes för vad som hittills hade förekommit i ärendet, och vilka åt-
gärder som framgent skulle vidtagas.

Den 7 januari 1988 hölls ånyo sammanträde med X. Vid detta samman-
träde genomgicks då erhållen förundersökning m m.

Slutligen hölls ett sammanträde den 28 januari 1988 i vad det överenskoms
att inte driva målet vidare vis a vis PK-banken. Detta gällde även vis a vis L o
M. Det träffades sålunda den överenskommelsen att ärendet skulle avslutas.

Den senast upprättade arbetsredogörelsen slutar sålunda den 31 oktober
1987. De åtgärder som har vidtagits därefter har X blivit informerad om.

Emellertid har ärendet enligt A:s uppfattning avslutats sedan januari må-
nad 1988.

X har den 1 december 1992 inkommit med påminnelseskrift och anfört
följande.
”1. Ekonomisk redovisning över förfogade klientmedel saknas.
2. Det överenskomna kravbrevet (28/11988) till personerna L o M är ej

utskickat.
3. Ett antal möten har genomförts utan att dessa avrapporterats till under-

tecknad. Om avrapportering skett kunde eventuella missförstånd tidigt
avhjälpts.

4. A:s uppfattning är att ärendet avslutades januari 1988. Detta utan att
presentera något slutdokument vare sig för utförd verksamhet eller dess
ekonomi. (Vi skriver snart december 1992, vilket är nästan 5 år samt
många brev, efter mötet januari 1988 på Advokatfirman).

Jag anser inte ärendet avslutat”.
Vid nämndens sammanträde den 27 april 1993 har A på nämndens an-

modan inställt sig och avgivit kompletterande yttrande.

– – –

9. Genom skrivelse till styrelsen för Sveriges advokatsamfund daterad den
23 januari 1992 påkallades skiljeförfarande av följande försäkringsbolag:
B, C, E, F, H samt J, nedan kallade Försäkringsbolagen, för prövning av
skäligheten av de arvoden advokaten A påfört Försäkringsbolagens för-
säkringstagare under av Försäkringsbolagen meddelade rättsskyddsför-
säkringar.
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Advokatsamfundets styrelse har vid sammanträde den 3 april 1992 beslutat
att skiljedom i ärendet skulle meddelas av särskild skiljenämnd.

Bakgrund till ärendet är följande.
I B-ort, S-stad, anlades i början av 1970-talet ett villaområde bestående av

sammanlagt 36 fastigheter.
1983 kontaktades A av en fastighetsägare och därefter av ytterligare 30

fastighetsägare för att biträda dem mot Byggnads AB med anledning av att
fuktskador hade uppstått i deras villor. Uppdragen slutfördes under år 1990 i
samband med att förlikning träffades mellan 30 av fastighetsägarna och
Byggnads AB.

Det sammanlagda av A debiterade beloppet uppgår till 2.073.497 kronor.
Härav utgör, efter avrundning vid fördelning mellan de 31 uppdragen, arvo-
de 1.991.006 kronor, tidsspillan 56.000 kronor och ersättning för utlägg 26.510
kronor. Arvodet är beräknat på en total tidsåtgång om 1.810 timmar à 1.100
kronor. Tidsspillan är beräknad på grundval av totalt 70 timmar à 800 kro-
nor.

Det totala beloppet har av A fördelats jämnt på de 31 villaägarna, inne-
bärande att i varje uppdrag debiterats 66.887 kronor varav 64.226 kronor är
hänförligt till arvode, 1.806 kronor till tidsspillan och 855 kronor till ersätt-
ning för kostnader.

Villaägarna hade av rättsskyddsförsäkring hos något av Försäkringsbola-
gen. Efter avdrag för självrisk om 7.139 kronor per uppdrag har A för ettvart
uppdrag begärt ersättning med 59.748 kronor. Tidsåtgången är av A fördelad
med 58 timmar per uppdrag till vilket kommer tidsspillan med drygt 2
timmar per uppdrag.

Försäkringsbolagen har vitsordat av A debiterat belopp per timme om
1.100 kronor som skäligt men gjort gällande att debiterade arvoden och
ersättning för tidsspillan var oskäliga.

Försäkringsbolagen har vidare hävdat att beträffande samtliga uppdrag,
med undantag för ett, är skälig tidsåtgång 22 timmar per uppdrag inklusive
tidsspillan, vilket med en timdebitering om 1.100 kronor per timme, sam-
manlagt skulle ge ett totalt arvode om 726.000 kronor. Försäkringsbolagen
har som skälig arvodesersättning vitsordat 750.000 kronor eller 25.000 kro-
nor per uppdrag. Den av A debiterade ersättningen för kostnader med 855
kronor per uppdrag är vitsordad av Försäkringsbolagen.

Varje uppdrag inklusive ersättning för kostnader med 855 kronor skulle
därmed, enligt Försäkringsbolagen, ge en total ersättning med 25.855 kronor
från vilket självrisk skall avdragas med 10 %. Rättsskyddsförsäkringarna
skall således belastas med 23.270 kronor per uppdrag.

Försäkringsbolagen har således yrkat att begärda ersättningsbelopp vä-
sentligt skulle nedsättas.

Skiljenämnden har i dom den 20 januari 1993 anfört bla följande.

.– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .

I frågan om skäligheten av den av A debiterade tiden, uppgående till 1.880
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timmar, varav 70 timmar är angiven som tidsspillan, har Försäkringsbolagen
åberopat bla att en jämförelse mellan denna tidsåtgång och av advokaten Z
nedlagd tid om 325 timmar ger stöd för att A:s tidsåtgång och därmed arvode
är oskäligt. Vid jämförelse mellan av advokaten Z angiven tidsåtgång och
A:s tidsåtgång framgår att A:s är drygt fem gånger större än advokaten Z:s.
Även om hänsyn tages till att A företrätt en stor grupp villaägare såsom
kärandeombud samt med beaktande av att advokaten Z företrätt Byggnads
AB, vilket bolag förfogat över expertkunskap inom det område tvisten avsåg,
ger den stora diskrepansen mellan advokaten Z och A:s tidsåtgång, enligt
skiljenämndens mening, stöd för att den av A debiterade tiden framstår som
oskäligt hög.

Från A:s sida har ingivits omfattande material, av vilket det centrala utgörs
av en sk allmän arbetsrapport omfattande 129 sidor samt en sk individuell
arbetsrapport omfattande 11 sidor. Härutöver föreligger en rapport över
tidsspillan omfattande två sidor. Skiljenämnden noterar härvid att A som
haft möjlighet att säkra utredning om den tidsåtgång som hänför sig till de i
arbetsrapporterna redovisade momenten har underlåtit att göra detta. Var-
ken den allmänna arbetsrapporten eller den individuella arbetsrapporten
ger skiljenämnden någon ledning beträffande vilken tidsåtgång som skall
anses som skälig. A har nämligen icke i något avseende redovisat vilken tid
någon av de enskilda åtgärderna tagit i anspråk och ej heller ger av A
åberopad utredning ledning för bedömning av skälig tid. Den av Försäk-
ringsbolagen vitsordade tidsåtgången skall anses utgöra skälig tidsåtgång
därest det inte av den utredning som A åberopat framgår att den av För-
säkringsbolagen vitsordade tidsåtgången är för låg eller att detta framgår av
utredningen eller omständigheterna i övrigt. Varken A:s ovan berörda ut-
redning eller annan av A förebragt utredning eller omständigheterna i övrigt
ger vid handen att av Försäkringsbolagen vitsordad tidsåtgång är för låg.
Försäkringsbolagens talan skall därför bifallas.

.– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .

DOMSLUT
Av A debiterat belopp nedsättes, efter avdrag för självrisk med 10%,

vad avser H till 255.970 kronor varav 247.500 kronor avser arvode och
tidsspillan och 8.470 kronor avser ersättning för kostnader;
vad avser B till 209.430 kronor varav 202.500 kronor avser arvode och
tidsspillan och 6.930 kronor avser ersättning för kostnader;
vad avser G till 116.350 kronor varav 112.500 kronor avser arvode och
tidsspillan och 3.850 kronor avser ersättning för kostnader;
vad avser F till 23.270 kronor varav 22.500 kronor avser arvode och tids-
spillan och 770 kronor avser ersättning för kostnader;
vad avser E ömsesidig sakförsäkring till 23.270 kronor varav 22.500 kro-
nor avser arvode och tidsspillan och 770 kronor avser ersättning för kost-
nader;
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vad avser J till 69.810 kronor varav 67.500 kronor avser arvode och tids-
spillan och 2.310 kronor avser ersättning för kostnader;
vad avser C till 10.670 kronor varav 9.900 kronor avser arvode och tids-
spillan och 770 kronor avser ersättning för kostnader;

Vidare skall A ersätta försäkringsbolagens rättegångskostnader med sam-
manlagt 90.937 kronor, varav 70.000 kronor utgör ombudsarvode, 2.750 kro-
nor utlägg och 18.187 kronor mervärdeskatt. A ålägges därför att till ettvart
försäkringsbolag utge 12.991 kronor i rättegångskostnadsersättning.

.– .– .– .– .– .– .– .– .– .– .

A har i yttrande till samfundet den 26 februari 1993 anfört bla följande.
I skriftväxlingen inför skiljenämnden har han utvecklat sin talan och för-

sökt förklara varför utfört arbete varit nödvändigt samt arvodet jämväl skä-
ligt. Utöver dessa skrifter har han inte mer att anföra.

Vid nämndens sammanträde den 27 april 1993 har A på nämndens an-
modan inställt sig och avgivit kompletterande yttrande samt ingivit två
pärmar med handlingar från skiljeärendet.

– – –

A har vid samma tillfälle ingivit läkarintyg utfärdat av professorn i psykia-
trisk neurofysiologi P. Av intyget framgår bla följande.

P anger att förhållanden kring A:s skilsmässa nedsatt hans arbetsförmåga
och hans förmåga att planera arbetet på ett ändamålsenligt sätt. Härigenom
har A råkat i en krisreaktion som är en god grund för de felaktigheter han kan
ha utfört. A har ej, delvis till följd av krisen, kunnat förutsäga och härigenom
värja sig för följderna av den reaktion han råkat i. Reaktionen är allmän-
mänsklig och nedsätter ej arbetsförmågan beständigt.

– – –

A blev ledamot av samfundet i februari 1980 och han har varit föremål för
disciplinärt förfarande i 32 fall. Han har i tre fall tilldelats varning – två
gånger 1987 och en gång 1990 – och i sju fall erinran. I fyra fall har nämnden
låtit saken bero med ett uttalande. Övriga fall har inte föranlett någon åtgärd.

Sedan 1986 har hos samfundet påkallats skiljeförfarande ett femtontal
gånger. Dessa har i flera fall lett till betydande nedsättningar av begärda
arvoden.

– – –

Nämnden gör följande bedömning.
1. I ärendet är utrett att A genom brev den 5 oktober 1990 krävt att S till

honom senast den 10 oktober 1990 skulle utbetala arvodesbelopp à konto
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om 241.930 kronor under Hot om att han i annat fall skulle avträda som
ombud för skadedrabbade husägare försäkrade i bolaget. Genom vad som
sålunda förekommit har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

2. I ärendet är utrett att A inte handlagt uppdraget med tillbörlig omsorg och
noggrannhet. Han har härigenom åsidosatt sina plikter som advokat.

3. I ärendet är utrett att A genom ombud som inte var advokat, i brev av den
27 september 1991, framställt Hot om konkursansökan avseende klienter
och försäkringsbolag för utfående av arvode som var ifrågasatt av bolaget.
A har vidare varit i avsevärtdröjsmål med att avge sluträkning. Genom
vad som sålunda förekommit har han allvarligt åsidosatt sina plikter som
advokat.

4. A har i disciplinärendet icke förebragt några omständigheter av beskaf-
fenhet att böra föranleda annan bedömning av debiteringarna än den
skiljenämnden gjort i arvodesärendet. Disciplinnämnden finner vad A
påfört F i arvode vara uppenbart oskäligt. Han har därigenom allvarligt
åsidosatt sina plikter som advokat.

5. I ärendet är utrett att A försummat att informera sina klienter om hur
regleringen av motpartens rättegångskostnader skulle ske. Han har vida-
re underlåtit att avge slutredovisning till klienterna och även i övrigt
brustit i omsorg vid utförande av uppdraget. Därigenom har han allvar-
ligt åsidosatt sina plikter som advokat.

6. I ärendet är utrett att A i ett antal fall systematiskt undandragit sig delgiv-
ning, utan att känna till huruvida delgivningsförsändelserna avsåg hans
advokatverksamhet eller inte. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina
plikter som advokat.

7. Det som har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.
8. I ärendet är utrett att A brustit i noggrannhet och omsorg vid utförande av

sitt uppdrag. Genom vad som förekommit har han åsidosatt sina plikter
som advokat.

9. A har i disciplinärendet icke förebragt några omständigheter av beskaf-
fenhet att böra föranleda annan bedömning av debiteringen än den skilje-
nämnden gjort i arvodesärendet. Disciplinnämnden finner vad A påfört
försäkringsbolagen i arvode vara uppenbart oskäligt. Han har därigenom
allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden finner att A:s agerande i de nu aktuella ärendena i olika avseenden
präglats av nonchalans och hänsynslöshet mot klienter, uppenbart oskäliga
arvodeskrav och oförmåga att fullgöra vad som ålegat honom som advokat.

På grund av vad som nu förevarit och med hänsyn till vad som tidigare
ligger A till last, finner nämnden att omständigheterna är i sådan grad
försvårande att grund föreligger för hans uteslutning ur advokatsamfundet.

Nämnden beslutar således, att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket rättegångs-
balken utesluta A ur advokatsamfundet.

Nämnden förordnar att beslutet genast skall verkställas.
Mot nämndens beslut får A föra talan genom besvär till högsta domstolen.
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Vill A anföra besvär skall han inom fyra veckor från den dag, då han erhöll
del av beslutet, till advokatsamfundet inkomma med besvärsinlaga.

En ledamot var av skiljaktig mening beträffande påföljden och anförde:
Lika med majoriteten finner jag att A åsidosatt respektive allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat på sätt som redovisats i de skilda ärendena.

A:s agerande har i olika avseenden präglats av underlåtenhet att fullgöra
vad som ålegat honom som advokat, uppenbart oskäliga arvodeskrav och i
vissa fall av nonchalans mot klienter.

Vad A låtit sig komma till last är av mycket allvarlig beskaffenhet. Hans
försummelser synes emellertid inte i första hand ha drabbat hans klienter.
Bland annat med hänsyn härtill finner jag inte omständigheterna vara i
sådan grad försvårande att tillräckliga skäl föreligger att utesluta honom ur
advokatsamfundet. Med hänsyn härtill anser jag mig kunna stanna för på-
följden varning i förening med den högsta föreskrivna straffavgiften 15.000
kr.

Överröstad härutinnan delar jag i övrigt majoritetens uppfattning.

11. Underlåtenhet att tillställa klient sluträkning och
slutredovisning.

Advokaten A har biträtt B i en tvist som synes ha gällt bl a fel i fastighet. B tog
i anspråk en rättsskyddsförsäkring hos Länsförsäkringar. Arvodet till A
översteg maximibeloppet enligt försäkringen.

B har i en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 11
november 1992, riktat anmärkningar mot A för att denne, som erhållit be-
tydande a conto-betalningar från henne, inte tillställt henne – utan endast
försäkringsbolaget – faktura och, trots upprepade påminnelser, inte lämnat
någon slutredovisning. Hon har vidare anfört bla följande.

A hade uppburit dels 75.000 kr från försäkringsbolaget, dels cirka 54.000 kr
i a conto-betalningar från henne. Dessutom hade hon själv betalat fakturor
från Z-AB – som hade anlitats för tekniska utredningar – om tillhopa 21.885
kr. Sedan hon först muntligt påmint om en av A utlovad ”avräkning/regle-
ring”, begärde hon i brev av den 25 juni 1992 till A – efter att ha tagit del av de
fakturor denne tillställt försäkringsbolaget – svar på vissa frågor rörande
debiteringen. En av frågorna gällde varför hon inte fick faktura eller av-
räkning avseende de drygt 54.000 kr hon hade betalat a conto. Hon hade inte
fått något svar.

A har i yttrande den 14 december 1992 anfört i huvudsak följande. Brevet
av den 25 juni 1992 hade han inte fått och följaktligen inte kunnat besvara.
Hans senaste brev till klienten skrev han den 16 juni 1992 och utgick då från
att detta var svar på ställda frågor angående arvodesdebiteringen. Samtidigt
med att han avgav yttrande till samfundet skrev han till B med anledning av
hennes brev av den 25 juni 1992.

Av A:s brev av den 14 december 1992 till B, vilket bifogats yttrandet,
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framgick bla följande. Fakturorna, som var daterade den 1 juli respektive
den 9 oktober 1991, hade tillställts försäkringsbolaget, eftersom det rörde sig
om ett försäkringsärende. Av de 54.375 kr som B erlagt i form av tre àconto-
betalningar utgjorde 13.594 kr mervärdeskatt. Resten av beloppet avsåg
självrisk och kostnader utöver rättsskyddet med cirka 20.000 kr för vartdera
ändamålet. Advokatbyrån hade upprättat två fakturor, tillsammans om-
fattande 44 sidor. Ytterligare fakturor avseende samma tid kunde inte fram-
ställas. B hade varit informerad om sina egna betalningar och A:s fakturor till
försäkringsbolaget samt om att maximibeloppet för försäkringen uppnåtts. I
och med betalningen av det sista à conto-beloppet på 35.000 kr fick hon anses
ha godkänt denna och även tidigare betalningar.

B har i påminnelseskrift den 28 januari 1993 anfört bla följande. A hade i
sitt svarsbrev förklarat att ytterligare fakturor inte kunde framställas. Det
skulle betyda att det var omöjligt att upprätta faktura eller avräkning av-
seende à conto-beloppen. Som hon hade fattat det, hade A i fakturorna till
försäkringsbolaget endast tagit upp det arbete och de kostnader som täcktes
av försäkringen.

Härefter har viss ytterligare skriftväxling förekommit i ärendet.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A underlåtit att tillställa sin klient sluträkning och
slutredovisning. A har härigenom åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

12. Affärsförbindelse med klient.
I anmälningsskrifter, som kommit in till advokatsamfundet den 29 januari
och den 12 februari 1993, har B framställt anmärkningar mot advokaten A i
huvudsak enligt följande.

B har sedan nästan 10 år tillbaka fått hjälp av A. – I november 1992 sålde B
sitt företag M-AB och två patent till A och en kompanjon till denne. A lovade
på heder och samvete att han skulle företräda B:s intressen i affären, ehuru
han var köpare. – Nu vet B inte om han kan lita på A, eftersom B inte fått
utlovade avtal och A inte uppfyllt det som står i de avtal som de under-
tecknat. B har tillställt A brev av den 12 och den 30 december 1992 samt den
20 januari 1993. Han hade ännu den 9 februari 1993 inte fått tillfredsställande
svar på sina brev. A har vidare vägrat att komma till ett sammanträde med
den advokat, som B numera anlitat.

A har i ett yttrande av den 24 februari 1993 tillbakavisat B:s anmärkningar
samt anfört i huvudsak följande.

Det är riktigt att A har biträtt B sedan omkring 10 år. Det var först fråga om
ett ärende av familjerättslig karaktär. Därefter har A anlitats i stort sett varje
år av B eller hans företag M-AB och dessutom av andra företag, i vilka han
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haft intressen. – Sedan 1989 har B talat om att sälja aktierna i M-AB. En
annonsering i Dagens Industri, som A ombesörjt, hade inte lett till något
resultat. – På våren 1992 hade A fått besök av C, som A tidigare biträtt i vissa
ärenden. A nämnde vid detta besök att M-AB var till salu. I samband därmed
uppkom frågan om A hade intresse av att jämte C bli delägare i M-AB. Efter
någon tids övervägande meddelade A B att A var intresserad av att jämte C
förvärva aktierna i M-AB. A förklarade samtidigt att han inte kunde biträda B
vid en försäljning och att A, om B hade någon erinran mot att A gick in som
köpare, skulle avstå. – I början av november 1992 träffades ett avtal mellan B
samt ett av A och C gemensamt bildat bolag vid namn Två Y-AB – i fort-
sättningen 2 Y. – Aktieöverlåtelseavtalet, som avsåg ca 65 % av aktierna i
M-AB, utformades av A. Det innehöll bla en garanti av B att tillgångarna i
bokslut den 31 december 1991 värderats enligt god redovisningssed. Vidare
fanns ett betalningsåtagande avseende en M-AB:s skuld till ett annat av B
helägt bolag, X-AB, och optionsrätt avseende resterande aktier i M-AB. –
Efter delårsbokslut per den 31 oktober 1992 fann A och C anledning att
ifrågasätta värderingen av lager och produkter i arbete per den 31 december
1991, vilken omfattades av B:s garanti. En auktoriserad revisor konstaterade
att värderingen inte utförts enligt god redovisningssed men att övervärde-
ringen dock kunde helt eller delvis balanseras som utvecklingskostnader. – I
slutet av november och början av december träffades A, C och B för att
diskutera avvikelserna. – A hade uppfattat B:s brev av den 12 december 1992
som ställt till 2 Y och han besvarade därför inte brevet särskilt. Han delgav C
brevets innehåll. De beslöt att begära återgång av köpet, varom C under-
rättade B genom ett handskrivet brev av den 28 december 1992. – Brevet av
den 30 december 1992 inkom till A:s advokatbyrå den 7 januari 1993. A var
efter sin återkomst till advokatbyrån alltför arbetstyngd för att kunna be-
svara detta brev. Han ansåg vidare att huvudfrågorna var ställda till 2 Y. I
slutet av januari 1993 fick A telefonkontakt med B, varvid A redogjorde för 2
Y:s och sin egen uppfattning i de i brevet väckta frågorna. – A hade – såsom
förut nämnts – redan från början förklarat för B att A inte kunde biträda
honom vid en försäljning, vid vilken A var en av köparna. B meddelade att
han inte hade för avsikt att anlita egen advokat. På grund av möjligheten att B
därmed menat att A skulle biträda honom hade A för undvikande av miss-
förstånd sagt att det verkade mest naturligt att han upprättade avtal men att
han inte kunde biträda B. A framhöll att B borde låta någon annan gå igenom
avtalet. ”Den delen av samtalet avslutades med ett konstaterade av att vi tre
kunde lita på varandra och att allt skulle gå rätt tillväga.” A har inte ”på
heder och samvete” lovat biträda B som advokat. – B har vänt sig till advokat
O i Gävle. Dennes första brev i ärendet innehöll ett förslag till samman-
träffande, vilket omgående besvarades. Ett sammanträffande kom till stånd
den 13 februari 1993. – Enligt A:s uppfattning har B:s brev inte varit adres-
serade till A såsom advokat utan såsom delägare i 2 Y. Den tvist som upp-
kommit ligger utanför advokatverksamheten, eftersom den sammanhänger
med att A såsom privatperson satsat medel i ett helt fristående bolag.

Från B har den 31 mars 1993 inkommit en påminnelseskrift.
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Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A inlåtit sig i affärsförbindelse med
klient. Genom vad som förekommit har han allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

12. Advokaten A har erhållit erinran för att han som
bouppteckningsförrättare ej klargjort för dödsbodelägare
nödvändigheten av förbehåll om laglott vid
godkännande av testamente.

Y avled den 6 maj 1991. Hon efterlämnade såsom dödsbodelägare sonen Z
samt avlidne sonen L:s bröstarvingar S, T och U, för vilken X – änka efter L –
är god man.

Bouppteckning förrättades av advokaten A den 27 juni 1991. Vid boupp-
teckningen fogades ett av Y den 26 april 1991 upprättat testamente, enligt
vilket all kvarlåtenskap utom ett legat på 5.000 kr skulle tillfalla Z. Testamen-
tet godkändes av bla X.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 22 mars
1993, har X framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande.

X hade fått kännedom om Y:s bortgång genom att A sände en kallelse till
bouppteckningsförrättning till hennes son T. Hon fick därefter från A ett
brev av den 22 juli 1991 med begäran att hon skulle snarast ringa till honom.
Det gjorde hon. Vid detta samtal sade A, att Y inte genom sitt testamente
kunde frånta X:s barn deras lagliga arvslotter, att det rörde sig om ett kapital
på ca 100.000 kr och att vartdera barnet hade rätt till en tredjedel av 25 % av
Y:s kvarlåtenskap. Med ett brev av den 14 augusti 1991 översände A till X Y:s
testamente i två exemplar med anhållan att X skulle godkänna testamentet
såsom god man för U och i sådant fall återställa det ena exemplaret i under-
tecknat skick. – Då X därefter inte hörde av A, sökte hon honom flera gånger
på telefon. En kväll i februari 1993 ringde han upp henne. På hennes fråga
hur långt ärendet framskridit, svarade han att det var klart ”och hade vunnit
laga kraft, eftersom vi godkänt testamentet”. När hon påminde honom om
att han i juli 1991 sagt att hennes barn hade rätt till sina laglotter trots
testamentet, sade han att han inte kom ihåg vad han hade sagt och att lagen
var ändrad. X rådförde sig därefter med en annan advokat, som meddelade
att lagen inte var ändrad och som rådde henne att i ett brev till A framhålla att
han borde ha påpekat för henne att hon skulle ha godkänt testamentet med
förbehåll för barnens laglotter och anmoda honom att hjälpa barnen att få
rättelse samt meddela att hon, om så inte skedde, skulle komma att vända sig
till advokatsamfundet. X tillställde A ett sådant brev av den 8 mars 1993. Han
svarade i ett brev av påföljande dag att han inte mindes exakt vad de talat om
vid deras första telefonsamtal, att han ville minnas att de berört frågan om
laglott och att han i så fall säkerligen också upplyst att man måste begära att



FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 317

utfå laglotten. Om detta upplyste A absolut inte. Om han gjort det, hade X
naturligtvis begärt det för U, som är multipelhandikappad och har det myc-
ket svårt. Likaså hade T gjort det. ”Mina barn har absolut ingen anledning att
tacka nej till sina laglotter.”

A har i ett yttrande av den 2 april 1993 tillbakavisat X:s anmärkningar samt
anfört i huvudsak följande.

När Y avlidit, gav Z A i uppdrag att ordna med bouppteckning och delgiv-
ning av testamentet. Efter viss brevväxling kom A i telefonkontakt med X,
som var god man för U. Han kan nu inte i detalj erinra sig vad som förekom
vid detta telefonsamtal. I varje fall redogjorde han för testamentets innehåll.
Det är möjligt att de diskuterade laglottsfrågan och i så fall har han redogjort
för de lagliga förutsättningarna. Han måste ha uppfattat samtalet så att X
godkände testamentet, eftersom han därefter tillställt henne en avskrift för
skriftligt godkännande. Om hon klargjort att laglotten skulle utgå, hade A
självklart tagit hänsyn till det.

Från X har den 21 april 1993 inkommit en påminnelseskrift, i vilken hon
vidhållit sina anmärkningar mot A samt framhållit att det varken i det brev
av den 10 juni 1991, som A tillställt T, eller i brev till X funnits någon
upplysning hur de skulle gå tillväga.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A försummat lämna X tillräckligt
tydliga anvisningar om vad hon hade att iakttaga för den händelse hon
önskat att U skulle utfå sin laglott. A har härigenom åsidosatt sina plikter
som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

13. Advokaten A har utan fullmakt undertecknat ett avtal på
klients vägnar. Varning tilldelad.

X har varit gift med W. Vid bla bodelningsförhandlingar mellan dem bi-
träddes X av advokaten A.

X och W har varit hälftendelägare i fastigheten U i K-ort. På ansökan av W
beslöt S-stads tingsrätt den 17 september 1986 att fastigheten enligt 6§ sam-
äganderättslagen skulle utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Till god
man att ombesörja auktionen, fördela köpeskilling och utfärda köpebrev
utsågs advokat R.

Auktionen hölls den 26 oktober 1986, varvid fastigheten inropades av
makarna O och P för 853.000 kr. Makarna O och P erlade föreskriven hand-
penning. Tillträde skulle ske den 1 april 1987, då resterande köpeskilling
skulle erläggas.

Sedan makarna O och P före tillträdesdagen ansett sig kunna konstatera att
fastigheten var behäftad med mögel, begärde de förhandlingar om ned-
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sättning av köpeskillingen. I anledning härav uppsköts tillträdes- och be-
talningsdagen till den 8 april 1987.

Sistnämnda dag infann sig R, advokat T såsom ombud för W – möjligen
även W – samt A och makarna O och P på SE-banken i K-ort. Det upprättades
samma dag ett avtal av innebörd att köpet skulle fullföljas men att av den
kontanta delen av köpeskillingen 30.000 kr skulle insättas på visst bankkon-
to, att makarna O och P därefter skulle därav erhålla så mycket, som de
kunde visa sig berättigade till, och att eventuell återstod skulle tillfalla säljar-
na. Avtalet undertecknades av makarna O och P samt T såsom befullmäkti-
gat ombud för W. På två exemplar av avtalet har undertecknande skett även
med A:s namn. På det ena exemplaret har under A:s namnteckning angivits
”enl. fullm. för X W”. R utfärdade samma dag köpebrev för makarna O och P.

Under 1988 väckte makarna O och P talan mot säljarna för fel i fastigheten.
Det målet slutade i början av 1991 med en förlikning av innebörd att köpe-
skillingen för fastigheten nedsattes med drygt 82.000 kr, varav ungefär hälf-
ten bestreds med de på ett bankkonto insatta medlen samt återstoden till
hälften av vardera säljaren. X fick i det målet vidkännas vissa advokat-
kostnader.

I en skrift av den 30 oktober 1992 begärde X utredning och prövning av
åklagarmyndigheten i K-orts distrikt om A ”handlat olagligt (bedrägligt)”,
när han ”utan fullmakt företrätt mig och mot min vilja sålt min del” i den
aktuella fastigheten. I en skrift av den 12 november 1992 svarade en över-
åklagare vid regionåklagarmyndigheten i G-stad att ”eventuellt förekom-
mande brott är att bedöma som trolöshet mot huvudman” och att, eftersom
det förflutit fem år från det att avtalet och köpebrevet upprättades, hade
inträtt preskription.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 7 december
1992, har X framställt anmärkningar mot A enligt följande.

A hade varit närvarande vid auktionen men han hade inte haft någon
fullmakt eller något uppdrag från X. – Inför tillträdesdagen vägrade köparna
att fullfölja affären under åberopande av dolda fel. Någon upprättade ett
tilläggsavtal, som man ville att X skulle underteckna. Hon vägrade att göra
det. Om affären inte genomfördes, skulle hon ju såsom hon hela tiden velat
kunnat bo kvar på fastigheten med sina barn. Och hennes förhandlingsläge
gentemot W i fråga om priset på fastigheten hade förbättrats genom köpar-
nas påstående om dolda fel. När A försökte övertala henne att komma till
SE-banken för att underteckna ett avtal, vägrade hon. – När X därefter fick en
avräkning från R, kom hon till insikt om att A utan fullmakt undertecknat
avtalet på hennes vägnar. Sedan R lyckats förmå A att underteckna avtalet,
hade R omgående utfärdat köpebrev till köparna. – X sökte genast upp A
tillsammans med bla sin far. A erkände omgående att han gjort fel och att han
av R och T pressats att skriva på trots att han saknat både fullmakt och
uppdrag från X. Han lovade omgående att hålla X skadelös, om köparna
skulle få framgång i sina påståenden om dolda fel. Han sade sig ha för-
säkringar, ”som täcker sådana här ’misstag’”. – Genom den förlikning, som
träffades i början av 1991, blev X ålagd att till köparna betala drygt 41.000 kr
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och hon fick också vidkännas advokatkostnader på ca 7.500 kr. Hon har krävt
dessa belopp av A under hänvisning till hans löfte att han skulle hålla henne
skadelös. Så småningom meddelade han på telefon att hans försäkringsbolag
förklarat sig inte ämna betala ut någon ersättning för hans ”vårdslösa och
som jag ser det olagliga handlande”. – Vidare har A genom att förespegla X
att han skulle komma att betala skadestånd till henne förhalat ärendet så att
hans eventuella brott – enligt åklagare ”trolöshet mot huvudman” – blivit
preskriberat.

A har i ett yttrande av den 30 december 1992 tillbakavisat anmärkningar-
na.

Han har i sitt yttrande anfört i huvudsak följande.
X uteblev från mötet den 8 april 1987. För att undvika en hävning av köpet,

som ansågs kunna innebära en ännu större förlust, accepterade R och T som
ombud för W makarna O och P:s krav att 30.000 kr skulle deponeras på ett
särskilt bankkonto. R ansåg att A skulle underteckna för X:s räkning. A
upplyste samtliga att han inte hade fullmakt men att han kanske skulle få en
sådan i efterhand. Så blev dock inte fallet. R hade naturligtvis själv kunnat
skriva på ”men hon ansåg det såg bättre ut om ett ombud för parterna skrev
på”. ”Något i sak hade ju ej förändrats eftersom gode mannen hade för-
ordnande att genomföra affären.” – Flera år senare kom X tillsammans med
bla sin far till A:s kontor. Hon upplyste att det med köparna hade gjorts en
förlikning, som kostat henne närmare 50.000 kr. Hon undrade om A kunde få
ut beloppet på sin ansvarsförsäkring. Han gjorde därefter en ansökan till
försäkringsbolaget. Där ansåg man emellertid inte ”att skadan var en följd av
min underskrift vare sig jag hade fullmakt eller ej”.

Från X har inkommit påminnelseskrifter den 20 januari och den 23 februari
1993.

A har avgivit ett yttrande av den 4 februari 1993.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A utan fullmakt undertecknat ett avtal på X: s vägnar. A
har härigenom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

14. Advokaten A har för registrering ingivit bouppteckning
trots att A visste om att en delägare inte vederbörligen
kallats till bouppteckningsförrättning. Varning tilldelad.

X avled den 24 april 1991. Han efterlämnade sin hustru Y samt såsom efter-
arvingar makarnas gemensamma barn B, som till september 1990 burit till-
namnet C, D, E, F och G.

Bouppteckning förrättades av advokaten A den 30 augusti 1991. I boupp-
teckningen antecknades att samtliga efterlevande kallats till förrättningen.
Boet uppgavs av G. Av övriga efterlevande var endast F närvarande.



320 FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

I anmälningsskrifter, som kommit in till advokatsamfundet den 16 och den
29 mars 1993, har B framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följan-
de.

B hade inte fått någon kallelse till bouppteckningsförrättningen. Sedan
hon påtalat detta för A, hade denne i ett brev uppgivit att han avsänt en
rekommenderad kallelse till C, V-gatan 11, Härnösand, och att den inte
återkommit. Vid förfrågan av B på postens reklamationsavdelning har hon
emellertid fått besked om att det från P-stads Advokatbyrå hade inlämnats
en rekommenderad försändelse till C, Z-vägen 11, Härnösand, samt att den-
na försändelse såsom obeställbar återställts till advokatbyrån, som kvitterat
den den 30 augusti 1991. A har åsidosatt föreskrifterna i 20 kap 2§ ärvdabal-
ken, att alla berörda skall kallas i god tid, och i 3§ sista stycket samma kapitel
att, om någon som kallats ej närvarit, så skall vid bouppteckningen fogas
bevis om att vederbörande blivit kallad i tid.

A har i ett yttrande av den 5 april 1993 tillbakavisat B:s anmärkningar samt
anfört i huvudsak följande.

A hade av G fått i uppdrag att förrätta bouppteckning i dödsboet efter X.
Hon angav vilka som var dödsbodelägare och adresserna till dem. Den 13
augusti 1991 avsände A rekommenderade kallelser. En av dem var adres-
serad till C, Z-vägen 11, Härnösand. Vid bouppteckningsförrättningen var G
och F närvarande. Båda uppgav att de pratat med sin syster C och att hon
förklarat att hon inte önskade närvara vid bouppteckningsförrättningen. A
hade funnit den uppgiften rimlig med tanke på att hon bodde i Härnösand.
Han ansåg sig därför kunna lita på G:s och F:s uppgifter. När A senare
samma dag fick veta att han i posten fått tillbaka den för C avsedda kallelsen,
hade detta därför inte föranlett någon åtgärd från hans sida. – När A i
september 1992 fick ett brev från C, hade han avslutat och arkiverat akten.
Han hade besvarat brevet utan att gå igenom akten. Det hade då fallit honom
ur minnet att han återfått den aktuella kallelsen såsom obeställbar.

Från B har den 16 april 1993 inkommit en påminnelseskrift.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet får anses framgå att A för registrering ingivit den
aktuella bouppteckningen med vetskap om att B inte fått del av kallelse till
förrättningen. A har härigenom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

21. Försummad preklusionsfrist
X var under tiden den 14 februari 1990–den 4 eller 5 mars 1991 anställd vid
RT Stockholm AB. Han vände sig i juni 1991 till advokaten A för att erhålla
hjälp med att få ut innestående lön. Denne skrev till bolaget den 12 juni 1991
med angivande av kravet samt avsände påminnelsebrev den 8 augusti och 27
november 1991 ävensom 14 april 1992. Stämningsansökan ingavs sedan till
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Stockholms tingsrätt den 13 maj 1992 och i tredskodom den 20 oktober 1992
förpliktades bolaget att till X utge 25.062 kr jämte ränta. Bolaget, som bytt
namn till RT Data AB, hade dessförinnan den 12 oktober försatts i konkurs
efter ansökan samma dag med advokat B som konkursförvaltare. X begärde
hos denne betalning enligt lönegarantilagen. B lämnade dock i beslut den 7
januari 1993 yrkandet utan bifall. Som skäl härför anförde han att X:s fordran
var förfallen till betalning tidigare än ett år före konkursansökan samt att
talan inte väckts inom sex månader från förfallodagen.

X har i skrift, som kom in till samfundet den 22 februari 1993, anmärkt mot
A att denne inte skött uppdraget med tillräcklig snabbhet varigenom X gått
miste om sina pengar. X har vidare påtalat att han vid ett flertal tillfällen
sedan uppdragets början försökt få telefonkontakt med A för att skynda på
saken men denne har inte någon gång ringt åter trots att sekreteraren lovat
att så skulle ske.

A har i yttrande den 10 maj 1993 anfört bla: Han bestrider att målet inte
skulle ha drivits med tillräcklig snabbhet. X var medveten om att under
sommaren 1991 inga särskilda åtgärder skulle vidtas annat än att ett brev
skulle avfattas till bolaget. Det är möjligt att X vid något tillfälle inte kunnat
komma i direktkontakt med A per telefon då denne kanske inte varit på plats
på kontoret.

X har kommit in med påminnelser vartill A svarat.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A försummat vidtaga nödvändiga
åtgärder för att tillgodose X:s rätt enligt lönegarantilagen. A har härigenom
åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

23. Försummelse att i rätt tid överklaga myndighets beslut; (i
ärendet upplysning från berörd advokat om sedermera
vidtagna försiktighetsåtgärder)

Sveriges advokatsamfund har den 30 december 1993 från regeringsrätten
mottagit rättens beslut den 29 december 1993. Beslutet återges nedan i sin
helhet.

”BAKGRUND
Statens invandrarverk avslog den 23 augusti 1993 (ärende 0000 m.fl.) an-

sökningar av M, N och deras barn om uppehållstillstånd m.m. De avvisades
enligt 4 kap 1§ första stycket 2. utlänningslagen (1989:529). Beslutet delgavs
M den 2 september 1993 och N den 3 september 1993. Beslutet överklagades
inte.
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YRKANDE M.M.
Sökandena yrkar att den försuttna tiden för att överklaga Invandrarver-

kets beslut skall återställas.
Till stöd härför anför de genom sitt ombud i huvudsak följande. Den 6

september 1993 blev advokat A uppringd av sökandenas handläggare B vid
Invandrarverkets förläggning i G-ort. Hon upplyste A om att sökandena
hade delgivits Invandrarverkets avvisningsbeslut och att de ville överklaga
beslutet. A meddelade B att sökanden inte behövde träffa honom ytterligare,
såvida inte något av betydelse inträffat sedan de träffades förra gången.
Sökandena hörde inte av sig utan utgick från att A skulle överklaga beslutet.
Under september månad påbörjades på hans kontor förberedelse för flytt-
ning av kontoret till nya lokaler. I samband med nerpackning av ett stort
antal akter kom M:s akt att hamna på fel ställe, med påföljd att den inte kom
till rätta förrän akterna packades upp efter själva flyttningen som ägde rum
den 1 oktober 1993. Det var då för sent att ge in ett överklagande. Sökandena
har varit aktiva och gjort vad på dem ankommer för att få till stånd ett
överklagande. Att så inte skett beror uteslutande på ombudets försummelse.
Det föreligger därför förutsättningar för att Regeringsrätten skulle kunna
återställa den försuttna besvärstiden.

Advokaten A yrkar ersättning enligt rättshjälpslagen med 2150 kr som
offentligt biträde.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
En försummelse av ombud anses regelmässigt inte utgöra tillräckligt skäl

för att återställa en försutten tid för överklagande. Endast under mycket
speciella förhållanden bör undantag kunna anses motiverade. Enbart den
omständigheten att sökanden vistas på en institution och är beroende av
hjälp från sitt ombud för ett överklagande kan inte anses vara ett tillräckligt
skäl att återställa tiden, när den försuttits till följd av ombudets försummelse.
Att sökanden är en utlänning och vistas vid en flyktingförläggning för-
anleder inte annan bedömning.

Vad sökandena i förevarande mål har uppgivit om orsakerna till att tiden
för att överklaga Invandrarverkets beslut försuttits är inte en sådan om-
ständighet som bör föranleda återställande av den försuttna tiden. Ansök-
ningen skall därför avslås.

Med hänsyn till omständigheterna bör A inte beviljas någon ersättning
enligt rättshjälpslagen.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid.
Regeringsrätten avslår A:s yrkande om ersättning enligt rättshjälpslagen.”

A har den 20 januari 1994 vid telefonsamtal med samfundets generalsekrete-
rare uppgivit att han inte har något mer att anföra än vad som framgår av
regeringsrättens beslut. Han är införstådd med att ärendet prövas disci-
plinärt.

A har vidare i skrift till samfundet den 21 januari 1994 meddelat att han för
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kännedom önskar meddela att han numera för anteckningar om överklagan-
den såväl i respektive akt som i ett särskilt diarium.

A har den 9 mars och den 9 maj 1994 inkommit med ytterligare skrifter i
ärendet.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A försummat överklaga statens in-
vandrarverks beslut den 23 augusti 1993. A har härigenom åsidosatt sina
plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

27. Försummat överklagande av beslut om avvisning.
Jugoslaviska medborgaren M har varit intagen på statens invandrarverks –
SIV:s – förläggning i F-stad. Hennes offentliga biträde var advokaten A.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 24 november
1993, har SIV genom biträdande förläggningschefen B framställt anmärkning
mot A i huvudsak enligt följande.

M delgavs den 28 juni 1993 SIV:s beslut om avvisning. Hon meddelade sin
handläggare C att hon önskade överklaga beslutet. C underrättade härom
telefonledes A:s sekreterare, som lovade att vidarebefordra meddelandet till
A.

Sedermera kom det till SIV in ett överklagande men först den 9 augusti
1993 eller tre veckor för sent. M avvisades därefter ur Sverige.

Enligt B:s mening har A uppenbarligen brustit i sitt ansvar och kan inte
anses lämplig för denna typ av uppdrag.

A har i ett yttrande av den 27 december 1993 anfört i huvudsak följande.
A har i sina handlingar kunnat se att SIV:s beslut beträffande M är med-

delat den 21 juni 1993 och att det delgivits henne den 28 samma månad.
Då beslutet kom till advokatbyrån, hade A semester. Han arbetade där-

efter två veckor i juli, varpå han hade semesterledigt under senare delen av
sommaren.

Vid något tillfälle har man ringt från förläggningen och meddelat att M
önskade överklaga beslutet. Det beskedet har med säkerhet lämnats innan
besvärstiden utgått. Att A inte åtgärdat saken kan endast förklaras av att han
då var ensam på kontoret och hade en mycket stor arbetsbelastning.

När man från förläggningen hörde av sig ytterligare en gång, var A på
semester. Han bad en kollega att omedelbart anföra besvär mot beslutet. A
visste då inte om beslutet hade delgivits M.

Besvärsinlagan avgavs den 6 augusti 1993. Sedan den avvisats, anförde A
besvär över avvisningsbeslutet och hemställde om inhibition av verkställig-
het. Utlänningsnämnden beslöt den 10 september 1993 att inte ändra be-
slutet. A ansökte den 17 samma månad hos regeringsrätten om återställande
av försutten tid, vilken ansökan avslogs.
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A beklagar och tar på sig ansvaret för att han, när han första gången fick
besked om att M önskade överklaga beslutet, inte reservationsvis avgav en
besvärsinlaga, även om han i det läget inte hade någon fullmakt, vilket
utlänningsnämnden är mycket noggrann med.

Från SIV har den 19 januari 1994 inkommit en påminnelseskrift, från A ett
yttrande av den 28 samma månad.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A försummat att i rätt tid överklaga
SIV:s beslut av den 21 juni 1993. A har härigenom åsidosatt sina plikter som
advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

28. Advokats skyldighet att undersöka om
rättsskyddsförsäkring gällde

B är företrädare för X-team i L-stad AB. Bolaget köpte enligt kvittens den 28
juni 1990 andel i en motorbåt. Båten såldes samma sommar av B personligen.
Den andre delägaren i båten stämde i februari 1991 B till L-stads tingsrätt
med yrkande att denne skulle till honom utge hälften av den av B uppburna
köpeskillingen. Parterna förliktes dock varför tingsrätten avskrev målet den
8 november 1991. Advokaten A, som varit B:s ombud i tvisten, sände den 15
januari 1992 sin kostnadsräkning till Skandia där båten varit försäkrad. Skan-
dia meddelade emellertid att det i försäkringen ingående rättsskyddet inte
gällde vid tvist mellan delägare. A debiterade då X-team arvode med 50.000
kr inklusive moms. X-team har påkallat skiljeförfarande rörande detta arvo-
de och i skiljedom den 17 februari 1994 har detsamma befunnits skäligt.

B har i skrift, som kom in till samfundet den 12 maj 1993, anmärkt mot A att
denne inte tillräckligt utrett frågan om rätt svarandepart i rättegången – själv
ansåg B att ehuru han köpt X-teams andel i båten före försäljningen det var
X-team som ursprunglig köpare som skulle stämmas – och inte tillvaratagit
B:s rätt till allmän rättshjälp och/eller rättsskydd; B hade aldrig anlitat A om
han i ett tidigt skede fått veta att han skulle få betala dennes hela arvode själv.

A har i yttrande den 19 augusti 1993 förklarat att enligt hans uppfattning
fog saknades för den kritik som B riktat mot hans handläggning av upp-
draget samt anfört bla: Han hade redan då tvisten anhängiggjordes klargjort
sin inställning för B att X-team rimligen borde vara part i tvisten. Skälet till att
invändning härom ej gjordes var endast processekonomiskt. B uppgav att
han varit i kontakt med Skandias representant i Örebro, och att denne be-
kräftat att rättsskyddet enligt försäkringen kunde tagas i anspråk i den upp-
komna tvisten. B uppgav samtidigt att han hade regelbunden kontakt med
vederbörande på grund av att X-team hade ett stort antal försäkringar hos
Skandia. A gjorde då den bedömningen att det inte fanns anledning för
honom att i ett inledande skede själv kontakta Skandia.
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B har kommit in med påminnelser.

Nämnden gör följande bedömning.
A borde redan när han åtog sig uppdraget ha undersökt huruvida rätts-
skyddsförsäkring gällde i den aktuella tvisten och informerat B härom.

Nämnden låter emellertid vid detta uttalande bero.

31. Advokats medverkan vid återskaffande av stöldgods
B och C tog en dag omkring den 20 maj 1991 kontakt med advokaten A. De
meddelade att de skulle kunna tillhandahålla uppgifter om datorstölder på
olika företag samt namn på tjuvar och hälare. De önskade biträde av A för att
försöka med försäkringsbolag träffa avtal om att de skulle erhålla ersättning
för detta material.

A åtog sig uppdraget.
A:s verksamhet i denna angelägenhet resulterade i ett den 25 september

1991 mellan honom samt Z AB såsom företrädare för försäkringsbolagen
träffat avtal av innebörd att ”X”, förband sig att till Z lämna uppgift om
gärningsman och hälare i samband med den senaste tidens datastölder i
Västsverige samt upplysningar, som kunde leda till att en del av det stulna
godset återfanns, att Z under förutsättning att utpekade personer kunde
fällas för respektive brott skulle till ”X” betala 110.000 kr, att Z även skulle till
”X” betala 10 % av saluvärdet av återanskaffat gods, att betalningsskyldighet
inte skulle åvila Z, om det skulle visa sig att ”X” själv aktivt deltagit i
ursprungsbrotten, samt att ”X” skulle svara för A:s arvode.

Samma dag träffades mellan B och A ett avtal om att A av beloppet om
110.000 kr skulle behålla 25.000 kr samt att, om avtalet mellan A och Larm-
tjänst skulle medföra att B erhöll ytterligare ersättning, A skulle av B ”erhålla
ytterligare ersättning i stigande grad med hänsyn till inkommande belopp”.

B befanns sedermera vara misstänkt för grov stöld alternativt häleri i
samband med de aktuella brotten.

De av B till Z lämnade uppgifterna synes ha lett till att den sk dataligan
sprängts.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 27 januari
1994, har X hävdat att det av vad B uppgivit vid polisförhör med honom den
28 och den 30 oktober 1991 framgår att ”A medvetet agerat som bulvan för
gärningsmännen” samt att han ”genom att biträda dem vid förhandlingar
och försök att sälja tillbaka stulna artiklar till de bestulnas försäkringsbolag
och mot avtal om att dela intäkterna med gärningsmännen ––– uppträtt som
hälare”.

A har i yttranden av den 17 februari, den 14 mars och den 7 april 1994
tillbakavisat X:s påståenden samt anfört i huvudsak följande.

Vid sitt besök hos A i maj 1991 förnekade B och C att de var gärningsmän
eller hälare. A förklarade för dem att han omgående skulle avsäga sig upp-
draget att biträda dem, om det visade sig att de var gärningsmän eller hälare.
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Den 29 maj 1991 skedde på A:s kontor ett sammanträffande mellan Z:s
verkställande direktör K samt B och C, vilka sistnämnda därvid förteg sina
namn. K framhöll att Z önskade närmare uppgifter samt bevis om värdet av
den information som kunde lämnas. Han förklarade att Z möjligen skulle
kunna betala ersättning efter viss procentdel av värdet av återanskaffat gods,
att en förutsättning för att informatörerna skulle erhålla ersättning var att
gärningsmännen kunde bli fällda samt att någon ersättning inte skulle utgå
om uppgiftslämnarna själva deltagit i ursprungsbrotten.

Vid något senare sammanträffande mellan K samt B och C överlämnade
de en förteckning över stulet gods och gärningsmän.

I början av september 1991 blev A uppringd av K, som läste upp ett av
honom upprättat avtalsförslag, vilket A godtog. Det undertecknades av ho-
nom någon dag omkring den 10 september 1991 och av K den 25 samma
månad.

Skälet till att det i avtalet talas endast om ”X” var att en av uppdrags-
givarna troligen redan i augusti 1991 hade återtagit sin önskan att kontakta Z.

Avtalet av den 25 september 1991 mellan B och A har avfattats av A.
B har varken från Z eller från A fått något belopp. En förutsättning för att

ersättning skulle utgå hade ju varit att B inte var vare sig gärningsman eller
hälare. A har inte heller fått något belopp från B.

A har hos K efterhört om Z vore berett att lämna A någon ersättning för
dennes medverkan till att dataligan sprängts men detta har K avböjt.

Från X har inkommit påminnelseskrifter den 8 och den 30 mars 1994.
Vid telefonsamtal den 29 augusti 1994 med företrädare för samfundets

kansli har A uppgivit att han tror att det var på B:s initiativ som man
upprättade det handskrivna avtalet av den 25 september 1991.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A personligen med Z AB ingått ett avtal
som innebar synnerliga risker inte bara för att han skulle bli mellanman i en
verksamhet som redan i avtalet förutsågs kunna vara tvivelaktig utan även
för konflikter av olika slag med uppdragsgivarna. A har därtill i ett an-
slutande avtal med uppdragsgivarna skaffat sig ett direkt ekonomiskt in-
tresse i utfallet av affären.

Nämnden finner att A:s engagemang i ärendet allmänt sett varit olämpligt
och genom uppläggningen, särskilt i fråga om arvode, inneburit att hans
obundenhet kunde ifrågasättas.

Genom vad som således förevarit har A allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.
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3. Skäligt förskott i ärenden där möjligheterna till framgång
är ytterst begränsade.

X har dömts för ofredande till böter och i samband därmed ålagts att betala
ett mindre skadestånd. Ofredandet hade bestått i att X i en bassäng på ett
friluftsbad, beläget i Malmö, tagit tag om midjan på en flicka, fört ut henne på
djupt vatten och doppat hennes huvud under vattnet. Under förundersök-
ningen av händelsen synes misstankar om sexuellt ofredande, våldtäkt och
dråpförsök ha framförts.

I december 1992 vände sig X till advokaten A för att få hjälp med resning i
brottmålet och betalade arvode a conto med 25.000 kr.

X har i anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 17 januari 1994,
riktat anmärkningar mot A, som anmälan får förstås, för att denne inte
vidtagit de åtgärder som de kommit överens om utan i stället krävt ytter-
ligare arvode för att upprätta en ansökan om resning.

A har i yttrande den 16 februari 1994 tillbakavisat anmärkningarna och
vidare anfört bla följande.

Det ursprungliga ärendet om resning i brottmålet hade utvidgats efter
hand. Sålunda hade X också begärt hjälp vad gällde att bli rentvådd från
fortsatta anklagelser om våldtäkt och dråpförsök samt även det förhållandet
att han känt sig utpekad och misstänkt angående det sk U-mordet i H-stad.

Vid sitt arbete med ärendet hade A inte funnit något nytt som kunde
grunda en resningsansökan. För att ta slutlig ställning till om en sådan skulle
ges in hade krävts att han åkt ned till X och gjort en kompletterande privat
förundersökning, dvs förhör med ytterligare vittnen. Det inbetalade arvodet
räckte inte till detta, varför han den 23 april 1993 skrev till X och lämnade en
omfattande redogörelse för vad han kommit fram till.

X har i påminnelseskrift den 22 februari 1994 vidhållit sina anmärkningar.
Därefter har ytterligare skriftväxling förekommit i ärendet.

Nämnden gör följande bedömning.
Hinder föreligger inte för advokat att betinga sig förskott för blivande arvo-
de. Innan advokaten satt sig in i ärendet och därmed kunnat ta ställning till
om han över huvud är beredd att åtaga sig uppdraget bör han emellertid inte
betinga sig ett större förskott än vad som med hänsyn till ärendets art svarar
mot arbete för en översiktlig bedömning av möjligheterna att vinna fram-
gång. Advokaten är skyldig att göra en sådan översiktlig bedömning innan
han ådrar klienten mera betydande kostnader i saken; vad nu sagts gäller
med särskild styrka i ärenden där typiskt sett möjligheterna till framgång
framstår som ytterst begränsade, tex i ärenden rörande resning i lagakraft-
vunna domar och ärenden där inga andra rättsmedel återstår än talan inför
Europadomstolen. Sedan den översiktliga bedömningen gjorts bör klienten
underrättas om utfallet härav. Önskar klienten därvid en utförligare under-
sökning föreligger inte hinder för advokaten att som villkor för en sådan
betinga sig också mera betydande förskott.

I ärendet är utrett att A för att åtaga sig en granskning av X:s möjligheter till
bla resning betingat sig ett a conto om 25.000 kronor. Ärendet har varit av
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den typ där det, enligt vad ovan sagts, finns särskilda skäl att företa en
översiktlig granskning och samråda med klienten innan mera betydande
arbete nedlagts.

A borde inte ha uppburit ett så stort förskott som skett och han skulle efter
en väsentligt mera översiktlig genomgång av materialet än vad som skett ha
lämnat X en prognos beträffande utsikterna till framgång i ärendet. Nämn-
den låter vid detta uttalande bero.

4. Skäligt förskott i ärenden där möjligheterna till framgång
är ytterst begränsade.

Enligt 7§ 3st i lagen om kriminalvård i anstalt skall den som undergår
fängelse i lägst fyra år och den som för viss brottslighet i samband med
narkotika har dömts till fängelse i lägst två år placeras i sluten anstalt, ”om
det med hänsyn till arten av hans brottslighet eller annars kan befaras att han
är särskilt benägen att avvika eller fortsätta brottslig verksamhet av allvarlig
karaktär innan verkställigheten i anstalt har avslutats”.

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 17 mars
1994, har X i egenskap av representant för förtroenderådet vid kriminal-
vårdsanstalten F framställt anmärkningar mot advokaten A i huvudsak en-
ligt följande.

Under vintern 1991/1992 åtog A sig att till Europakommissionen göra en
anmälan angående sk 7:3-klassning. Den 22 januari 1992 betalade F-an-
staltens förtroenderåd för detta uppdrag in 2.000 kr till A:s postgirokonto. De
flesta riksanstalter, där det fanns 7:3-klassade fångar, har sänt in pengar till A
för samma ändamål.

A har emellertid inte vidtagit de åtgärder ”han tagit betalt för att utföra”.
A har endast skrivit till justitieministern och till kriminalvårdsstyrelsen

och ”det måste väl ändå vara känt för en advokat att varken justitieministern
eller kriminalvårdsstyrelsen har möjlighet att ändra riksdagsbeslut”.

I ett brev av den 24 november 1992 till X har A meddelat att ett ärende inte
får föras till Europakommissionen eller domstolen förrän alla inhemska möj-
ligheter till rättelse är prövade samt att, eftersom så ännu inte var fallet, en
anmälan till Europakommissionen skulle komma att avvisas.

Det är möjligt att detta är ett riktigt antagande, ”men då anser vi att
advokaten bort avsluta ärendet”.

X har den 11 februari 1994 anmält A för kriminalpolisen i L-stad för
bedrägeri men i massmedia har meddelats att vederbörande åklagare inte
kommer att väcka åtal. X vet ännu inte vilka skäl åklagaren åberopat härför.
Hon vill bestämt hävda att A i vart fall handlat mycket oseriöst.

A har i ett yttrande av den 27 mars 1994 tillbakavisat X:s anmärkningar
samt anfört i huvudsak följande.

Justitieministern hade överlämnat A:s framställan till kommittén om över-
syn av kriminalvården i anstalt efter 1974 års kriminalvårdsreform. I och
med att därmed möjlighet fanns att få rättelse i Sverige så förelåg formellt
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hinder att gå till Europakommissionen. Detta hade A meddelat aktuella
förtroenderåd i en skrift av den 25 september 1992 och X i ett brev av den 24
november samma år.

I ett brev av den 30 sistnämnda månad svarade X att hon önskade att A
ändå skulle gå vidare för att ”en viss publicitet skulle det väl ändå kunna ge”.
Så kan en seriös advokat inte arbeta.

Inget annat förtroenderåd har klagat på A:s handläggning.
Från X har inkommit en påminnelseskrift den 12 april 1994, från A ett

yttrande av den 21 samma månad.
Advokatsamfundet har i skrivelse den 19 december 1994 tillskrivit A och

begärt besked om denne slutredovisat ärendet till klienten och, om slutredo-
visning inte hade skett, vilka arvoden A har tillgodogjort sig.

A har i kompletterande yttrande den 21 december 1994 anfört bla följande.
Ärendet gäller ett gemensamt uppdrag från 13 förtroenderåd.
Förtroenderådet på F är en av dessa 13 uppdragsgivare. Ärendet pågår

fortfarande och därför har ingen slutredovisning skett.
Inget annat förtroenderåd har uttalat något missnöje med handläggning-

en. Detta trots den ofrivilliga kraftiga tidsförskjutningen pga A:s sjukdom.
Från förtroenderådet på F har A fått 2.000 kr och från samtliga förtroende-

råd tillsammans 31.000 kr.
Hittills nedlagd tid på ärendet gör att dessa pengar inte räcker till. Huruvi-

da ytterligare utdebitering skall ske är tveksamt bla på grund av den långa
väntetiden, först väntan på rättelse i Sverige och sedan A:s sjukdom. Det
innebär att han själv får ansvara ekonomiskt för att uppdraget skall kunna
slutföras.

I januari 1995 kommer ärendet att gå till Europakommissionen enligt
skrivelse till förtroenderåden.

Nämnden gör följande bedömning.
Hinder föreligger inte för advokat att betinga sig förskott för blivande arvo-
de. Innan advokaten satt sig in i ärendet och därmed kunnat ta ställning till
om han över huvud är beredd att åtaga sig uppdraget bör han emellertid inte
betinga sig ett större förskott än vad som med hänsyn till ärendets art svarar
mot arbete för en översiktlig bedömning av möjligheterna att vinna fram-
gång. Advokaten är skyldig att göra en sådan översiktlig bedömning innan
han ådrar klienten mera betydande kostnader i saken; vad nu sagts gäller
med särskild styrka i ärenden där typiskt sett möjligheterna till framgång
framstår som ytterst begränsade, tex i ärenden rörande resning i lagakraft-
vunna domar och ärenden där inga andra rättsmedel återstår än talan inför
Europadomstolen. Sedan den översiktliga bedömningen gjorts bör klienten
underrättas om utfallet härav. Önskar klienten därvid en utförligare under-
sökning föreligger inte hinder för advokaten att som villkor för en sådan
betinga sig också mera betydande förskott.

I ärendet är utrett att A åtagit sig att till Europakommissionen göra an-
mälningar angående sk 7:3 klassningar och att han härför från ett flertal
förtroenderåd mottagit förskott om sammanlagt 31.000 kronor. Uppdragen
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har varit av den typ där det, enligt vad ovan sagts, finns särskilda skäl att
företa en översiktlig granskning och samråda med klienterna innan mera
betydande arbete nedlagts.

A borde inte ha uppburit ett så stort förskott som skett och han skulle efter
en väsentligt mera översiktlig genomgång av materialet än vad som skett ha
lämnat klienterna en prognos beträffande utsikterna till framgång i ärendet.
Nämnden låter vid detta uttalande bero.

7. A har tilldelats erinran för att han som boutredningsman
underlåtit att avsätta medel för beräknad realisationsskatt.

Advokaten A var förordnad som boutredningsman i dödsboet efter H, som
avlidit den 28 juli 1991. B, som är dotter till H, var jämte tre syskon döds-
bodelägare. Boets tillgångar bestod i huvudsak av bankmedel och en bo-
stadsrättslägenhet i S-stad.

B har – med instämmande av dödsbodelägaren K – i anmälan, som inkom
till Advokatsamfundet den 6 maj 1994, riktat anmärkningar mot A för att
handläggningen av ärendet tagit onormalt lång tid, drygt två år, och för att
denne visat försumlighet vid handläggningen. Hon har vidare anfört bla
följande.

Sedan bostadsrättslägenheten sålts under våren 1992 genomfördes ett par-
tiellt arvskifte i juni samma år. Slutligt arvskifte skulle anstå till december
1992 i avvaktan på besked om slutlig skatt men skedde först i augusti 1993. – I
januari 1993 fick hon meddelande från lokala skattemyndigheten i S-stad om
att hennes mors skatteåterbäringsavi upphittats på gatan i centrala S-stad
och inlämnats till skattemyndigheten. Det visade sig då att A inte begärt
eftersändning av posten efter det att lägenheten sålts. – I maj 1993, dvs drygt
ett och ett halvt år efter bouppteckningen, meddelade A att han bland H:s
handlingar återfunnit ytterligare tio premieobligationer.

I brev av den 17 augusti 1993 till dödsbodelägarna redovisade A för-
delningen av resterande tillgångar, vilka bestod av penningmedel som sam-
tidigt utbetalades. I breven meddelades också att ärendet därmed var av-
slutat. Vidare tackade A för uppdraget. I brev av den 24 januari 1994 till
dödsbodelägarna meddelade A att dödsboet påförts realisationsvinstskatt
avseende försäljningen av bostadsrättslägenheten med 23.896 kr och begärde
att ”delägarna” skulle betala in sina andelar härav, för B:s del 7.496 kr.
Breven avslutades med att A beklagade denna obehagliga överraskning. –
Man måste väl kunna begära att en advokat som var boutredningsman hade
kännedom om att det kunde bli realisationsvinst vid försäljningen av bo-
stadsrätt och att skatten i så fall påfördes innan det slutliga skiftet skedde.
Hon hade tagit för givet att alla skatter var betalda.

Hon ifrågasatte om det av A debiterade arvodet om 40.000 kr var rimligt
med hänsyn till arbetets ringa omfattning och bristfälliga utförande.

A har i yttrande den 20 juni 1994 anfört bla följande.
Inget boutredningsmannauppdrag var det andra likt. Därför kunde man
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över huvud taget inte tala om onormalt lång handläggningstid. I det arvskif-
te som företogs i juni 1992 tillskiftades dödsbodelägarna de tillgångar som
veterligt då fanns. Slutligt arvskifte kunde inte ske förrän 1993 års taxering
förelåg. Försäljningen av bostadsrätten deklarerades år 1993.

Att ordna med eftersändning av den avlidnas post omfattades inte av
uppdraget som boutredningsman. Fram till dess att förvärvaren av bostads-
rättslägenheten tillträdde denna i april 1992 omhändertog han all post. Hän-
delsen med postanvisningen kände han inte till.

Han mottog vid tillträdandet av sitt uppdrag en stor mängd osorterade
handlingar i kuvert, plastfickor, plånböcker mm. Vissa handlingar förvara-
des i bankfack. Av någon anledning hade de ifrågavarande premieobligatio-
nerna ”gömt” sig i den stora mängden av handlingar som han hade att
sortera. När han inför slutligt arvskifte hittade dem, tillskrev han genast
dödsbodelägarna samt kontrollerade om vinster uppkommit och tillförde
dödsboet vissa smärre vinstbelopp.

Dödsboet kunde inte undgå att påföras skatt i anledning av försäljningen
av bostadsrätten. B var irriterad över att det kom som en obehaglig över-
raskning och det hade han förståelse för. Alternativet till att skifta dödsboets
tillgångar var emellertid att reservera cirka 22.000 kr av dödsboets medel för
den kvarstående skatten till i vart fall december 1993.

Arvodet var enligt hans uppfattning skäligt med hänsyn till uppdragets
art och omfattning.

B har i påminnelseskrift den 14 juli 1994 vidhållit sina anmärkningar.

Nämnden gör följande bedömning.
A borde ha beaktat och avsatt medel för beräknad realisationsvinstskatt.
Genom att underlåta detta har A åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

9. A har tilldelats varning och förpliktats utge straffavgift
med 5.000 kronor för att han dels lämnat oriktiga
uppgifter om vidtagna åtgärder, dels inte handlagt
uppdrag med omsorg och tillbörlig skyndsamhet, dels ock
varit i avsevärt dröjsmål med yttrande till samfundet.

X har i skrift, som inkom till Advokatsamfundet den 5 oktober 1994, riktat
anmärkningar mot advokaten A för att denne ljugit för honom och nonchale-
rat telefonsamtal från honom. X har därvid anfört bla följande. A har sedan
ett år varit hans ombud då han väntade på att åtalas i ett brottmål. Brott-
målsprocessen genomfördes och han frikändes i mitten av december 1993. I
brottmålet hade han varit häktad i en månad. Han och A träffades i början av
år 1994. A åtog sig då att dels begära skadeståndsersättning för den tid han
varit frihetsberövad i brottmålet, dels göra en förfrågan om omprövning hos
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skattemyndigheten, som på grund av åtalet beslutat upptaxera hans in-
komst. Under två månader hörde han ej något från A. Han ringde då upp
A,varvid denne uppgav sig ha utfört båda uppdragen dvs en förfrågan till
skattemyndigheten och en förfrågan om skadeståndsersättning. Under som-
maren 1994 sökte han vid ett flertal tillfällen komma i kontakt med A per
telefon, men fick endast tala med dennes sekreterare. Vid varje telefonsamtal
lämnade sekreteraren varierande ursäkter om A:s frånvaro. Vid ett tele-
fonsamtal i början av augusti 1994 med A:s sekreterare, bad han denna ordna
ett möte mellan honom och A. Sekreteraren lovade att återkomma till honom
efter det att hon frågat A om lämplig tidpunkt för mötet. När han efter
ytterligare en månad ej hört något från advokatbyrån ringde han till justitie-
kanslern för att kontrollera om A hade gjort någon förfrågan om skades-
tåndsersättning för honom. Justitiekanslern gav honom besked om att något
ärende i hans namn eller i A:s namn ej hade kommit justitiekanslern till-
handa. Han har ej förhört sig hos skattemyndigheten, men med anledning av
vad som förevarit räknar han med att A ej heller där har gjort någon för-
frågan för hans räkning.

Det antecknas att A i disciplinärendet anmodats att avge skriftligt yttrande
i brev av den 6 oktober 1994 ”inom fjorton dagar” och i brev av den 1
november 1994 ”snarast”. A har vidare i brev av den 14 november 1994
anmodats att omgående inkomma med yttrande i ärendet. Han upplystes
därvid att omså inte skedde senast den 23 november 1994 skulle hans under-
låtenhet komma att anmälas för samfundets styrelse.

Det antecknas vidare att A genom brev den 5 maj 1995 ytterligare an-
modats att omgående eller senast den 12 maj 1995 inkomma med det begärda
yttrandet.

A har den 30 maj 1995 inkommit till samfundet med yttrande och han har
därvid anfört bla följande.

Uppgifterna i anmälan är i allt väsentligt riktiga. Situationen är mycket
olycklig. Det som inträffat skedde under en period av relativt stor arbets-
börda. Någon annan förklaring finns tyvärr inte.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A lämnat oriktiga uppgifter till X samt
att han inte handlagt sitt uppdrag med omsorg, noggrannhet och tillbörlig
skyndsamhet. A har vidare varit i avsevärtdröjsmål med att inkomma med
yttrande till samfundet. Genom vad som sålunda förekommit i ärendet har A
allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning och förpliktar honom jämlikt
8kap 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken att till Advokatsam-
fundet utge straffavgift med femtusen (5.000) kronor.
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12. Advokaten A har som offentlig försvarare förbehållit sig
ersättning utöver vad som tillerkänts av domstol.
Varning tilldelad.

Advokaten A vid Advokatfirman J har biträtt Z i mål avseende trafiknykter-
hetsbrott. Z har till advokatbyrån inbetalat 3.750 kr, härav 1.250 kronor
kontant den 21 maj 1993 och 2.500 kr per postgiro en kortare tid därefter.
Advokatbyrån har återbetalat 1.020 kr, varefter hos advokatbyrån kvarstår
2.730 kr.

Advokatbyrån har i till L-stads tingsrätt ställd kostnadsräkning av den 9
juni 1993 yrkat arvode med 2.300 kr (inklusive mervärdesskatt) för arbete
med det offentliga försvaret i tingsrätten och i till hovrätten över Skåne och
Blekinge ställd kostnadsräkning av den 8 oktober 1993 yrkat arvode med
6.370 kr (inklusive mervärdesskatt) för arbete med det offentliga försvaret i
hovrätten. Vid tingsrätten fastställdes arvodet enligt yrkandet. I hovrätten
nedsattes arvodet med 2.730 kr till 3.640 kr (båda beloppen inklusive mervär-
desskatt).

Z och A har den 23 april respektive den 16 juni 1994 träffat skiljeavtal
angående advokatarvode. Advokatsamfundets styrelse har den 7 oktober
1994 beslutat att skiljedom i ärendet skulle meddelas av särskild skilje-
nämnd. Skiljenämnden meddelade dom den 29 mars 1995. Skiljedomen åter-
ges nedan i valda delar.

”YRKANDEN mm
Z har yrkat att skiljenämnden förpliktar advokatbyrån att till honom återbe-
tala 2.730 kr.

Advokatbyrån har bestritt yrkandet.

GRUNDER
Z har i första hand gjort gällande att A i sin egenskap av offentlig försvarare
betingat sig betalning utöver det arvode som fastställts av hovrätten över
Skåne och Blekinge. Z har i andra hand gjort gällande att det av A påstådda
merarbete som han skulle ha förorsakat aldrig har existerat och att hovrätten
också avslog A:s begäran om ersättning för detta.

Advokatbyrån har, såsom det får förstås, uppgett att yrkat arvode är
skäligt. Advokatbyrån har uppgett att den omtvistade ersättningen inte är att
hänföra till ersättning för försvaret utan avser dels arvode för nedlagt arbete i
ett körkortsmål, dels arvode och utlägg i aktuellt brottmål för period innan
förordnande som offentlig försvarare erhållits, och för vilket advokatbyrån
inte varit berättigad till ersättning av allmänna medel.
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DOMSKÄL
Z har uppgivit att hela det av honom till advokatbyrån inbetalda beloppet
om 3.750 kr utgjort deposition. Advokatbyrån har beträffande åtminstone
1.250 kr därav, såsom det får förstås, gjort gällande att inbetalningen utgjort
arvodesersättning samt därvidlag stött sig på ett av advokatbyrån på inbe-
talningsdagen den 21 maj 1993 utfärdat kvitto. Z har emellertid hänvisat till
ett av advokatbyrån den 24 februari 1994 dagtecknat brev, ....... med av-
räkning vari hela beloppet 3.750 kr behandlas som ett depositionsbelopp. Det
får med hänsyn härtill hållas för visst att advokatbyrån åtminstone vid den
tidpunkt då nu omtvistat belopp (2.730 kr) tillgodogjordes betraktade hela
beloppet 3.750 kr som ett deponerat belopp.

Visserligen har advokatbyrån inför skiljenämnden anfört att omtvistade
2.730 kr utgjort ersättning för annat än arbete som offentlig försvarare. Av
advokatbyråns brev av den 24 februari 1994 framgår emellertid uttryckligen
att advokatbyrån förbehållit sig ifrågavarande belopp såsom ersättning för
skillnaden mellan vad A yrkat i hovrätten och vad hovrätten tillerkänt A. Ett
sådant förbehåll är enligt 21kap 10§ 3st rättegångsbalken förbjudet och, om
det ändå görs, ogiltigt. Advokatbyrån är därför skyldig att till Z återbetala
2.730 kr.”

A har i yttrande till samfundet av den 21 juni 1995 anfört bla följande
21kapitlet 10§ 3 stycket rättegångsbalken stadgar: ”Offentlig försvarare

får inte förbehålla sig ytterligare ersättning av den misstänkte. Om så skett, är
förbehållet utan verkan.”

Såsom tidigare framförts har något ”förbehåll om ytterligare ersättning”
inte varit för handen.

Det åt Z lämnade biträdet kan uppdelas i tre faser:
1) Konsultation, körkortsmål, den 21 maj 1993.
2) Arbete såsom av Z utsedd försvarare under perioden den 25 maj – den
1 juni 1993.
3) Arbete såsom offentlig försvarare från och med den 1 juni 1993 till dess

uppdraget avslutats.
Skiljenämnden har inte beaktat att den inledande konsultationen omfattat

endast körkortsmålet trots att handlingar i förevarande mål fogats till in-
givna yttranden. Om uppdraget inte skulle ha omfattat körkortsmålet, skulle
A inte innehaft några handlingar i förevarande mål. Skiljenämnden har
heller inte beaktat att handlingarna i brottmålet tillställdes A per fax först den
25 maj 1993, vilket datum framgår av de faxhandlingar som tidigare fogats
till hennes yttranden. Före detta datum kunde handläggning av brottmålet
inte äga rum, vilket samtidigt medförde att den inledande konsultationen
omfattade endast körkortsmålet.

Merparten av arbetet i förevarande mål – omfattande åtskilliga timmars
arbete – utfördes sålunda under perioden innan förordnande såsom offentlig
försvarare förelåg.

Efter det att A förordnats som offentlig försvarare för Z utfördes arbete i
mindre omfattning. Detta framgår också av den kostnadsräkning som ingetts
till tingsrätten, vilken omfattar endast 2,5 timmars arbete. A ansåg sig inte
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kunna framställa yrkande om ersättning av allmänna medel för arbete som
hänförde sig till tiden innan förordnande som offentlig försvarare förelåg
och då uppdraget sålunda utfördes av henne såsom av Z utsedd försvarare.

Z upplystes noggrant om ovanstående. Han erlade arvode för den in-
ledande konsultationen i körkortsmålet samtidigt som densamma ägde rum.
Härefter erlade han det arvode som omfattade uppdraget såsom av Z utsedd
försvarare. Det arvode som erlades av Z understeg emellertid det antal
timmar som hänförde sig till tiden innan förordnande såsom offentlig för-
svarare förelåg och då uppdraget sålunda utfördes av A såsom av Z utsedd
försvarare.

Att Z inte förstod vad som upplysts honom medförde att A nödgades
tillskriva honom på sätt som skett och som synes ha medfört att skiljenämn-
den inte beaktat det faktiska händelseförloppet i de tre faser som beskrivits
enligt ovan. Fråga har aldrig varit – såsom Z gjort gällande – om depositions-
belopp.

När Z vid handläggningens början erlade arvode för arbete under punk-
terna 1 och 2 enligt ovan saknade A kännedom om att Z skulle fällas till
ansvar i tingsrätten och att målet därmed skulle upptas till prövning i hov-
rätten samt att hovrätten skulle nedsätta av A begärt arvode. Om A i detta
skede skulle ha begärt att utfå ytterligare arvode av Z, är det hennes upp-
fattning att förbehåll enligt 21kapitlet 10§ 3 stycket rättegångsbalken varit
för handen. Så har emellertid inte varit fallet.

A har inte åtagit sig att företräda Z under förutsättning att hon förordna-
des till hans offentliga försvarare. Biträde har lämnats Z dels för arbete i
körkortsmålet, dels för arbete och utlägg i brottmålet som hänförde sig till
tiden innan förordnande till offentlig försvarare förelåg. För ovan angivet
arbete och utlägg har A inte varit berättigad till ersättning av allmänna
medel.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A för sitt uppdrag som offentlig för-
svarare, i strid med förbudet i 21kap 10§ 3st rättegångsbalken förbehållit sig
ytterligare ersättning utöver vad hovrätten tillerkänt henne. Härigenom har
A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

13. Advokaten A har utan grund gjort gällande att en av flera
dödsbodelägare hade att ensam svara för A:s arvode
såsom boutredningsman. Varning tilldelad.

B avled under 1992 efterlämnande som dödsbodelägare makan C samt två
döttrar i tidigare äktenskap. En av dessa var K:s omyndiga dotter L. På
ansökan av C förordnade Handens tingsrätt den 14 december 1992 att döds-
boet skulle avträdas till förvaltning av boutredningsman och utsåg advoka-
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ten A till sådan. Denne förrättade bodelning och arvskifte den 23 december
1993. I denna handling påfördes C dödsboets skuld till A om 135.000 kr för
arvode och meddelade denne det beslutet att arvodet skulle utgå ur döds-
boets medel och erläggas av C. L:s arvslott uppgick till i runt tal 26.500 kr. C
och L, den sistnämnda genom K, har var för sig påkallat skiljeförfarande
rörande storleken av nämnda arvode och i skiljedom den 16 december 1994
har detta befunnits skäligt.

K har i skrift, som kom in till samfundet den 17 januari 1995, anmärkt mot
A att denne i brev till henne den 28 december 1994 krävt henne personligen
på 96.928 kr utgörande icke betalt arvode jämte ränta samt förklarat att för
den händelse betalningen inte kommit advokatbyrån tillhanda senast den 9
januari 1995 verkställighetsåtgärder skulle komma att vidtas genom krono-
fogdemyndighetens försorg; detta hade fått henne att må mycket dåligt
psykiskt.

A har i yttrande den 23 januari 1995, med förklaring att sedan han den 9
januari 1995 ansökt om betalningsföreläggande för C hon den 11 och den 20
januari erlagt full betalning för hans arvode, uttalat att K:s anmälan uppen-
bart saknade grund.

K har kommit in med påminnelser vartill A svarat bla att brevet den 28
december 1994 tillställts K i hennes egenskap av ställföreträdare för L.

Advokatsamfundet har den 23 oktober 1995 tillskrivit A enligt följande.
”I samband med handläggningen av ärendet i disciplinnämnden har föl-

jande frågor väckts.
1. Du har i brev av den 28 december 1994 krävt L genom K på 96.928 kronor

avseende icke betalt arvode jämte ränta. Vilken rättslig grund åberopar du
för att kräva L genom K?

2. Vem ansökte om att du skulle förordnas som boutredningsman i dödsboet
efter B?”.

A har i yttrande av den 20 november 1995 anfört bla följande.
Fråga 1. Den rättsliga grund som är tillämplig i förevarande fall är stad-

gandet i 19kapitlet 19§ andra stycket punkt 1 ärvdabalken. A åberopar
vidare stadgandet i 23kapitlet 5§ första stycket sista meningen ärvdabalken,
eftersom han även var tvungen att upprätta bodelning och arvskifte tvångs-
vis i ärendet. Slutligen åberopas stadgandet i 17kapitlet 7§ tredje stycket
äktenskapsbalken angående parternas solidariska betalningsansvar för bo-
delningskostnaderna.

A krävde L på betalning för resterande arvode i hennes egenskap av
dödsbodelägare i dödsboet efter B.

Fråga 2. C ansökte om att A skulle förordnas som boutredningsman i
dödsboet efter B.

Nämnden gör följande bedömning.
A har i brev till K, i hennes egenskap av god man för L, utan grund gjort
gällande att L var betalningsskyldig för A:s fordran. Härigenom har A allvar-
ligt åsidosatt sina plikter som advokat.
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På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

14. Advokaten A har såsom boutredningsman utan stöd i lag
påfört dödsbodelägare som ej ansökt om dödsbos
avträdande till förvaltning av boutredningsman –
personligt betalningsansvar för boutredningskostnader.
Tillika fråga om oskälig arvodesdebitering. Varning
tilldelad.

B, såsom dödsbodelägare i dödsboet efter BZ, och advokaten A har den 25
mars 1994 träffat skiljeavtal angående advokatarvode för uppdrag som bout-
redningsman i dödsboet. Advokatsamfundets styrelse har den 15 april 1994
beslutat att skiljedom i ärendet skulle meddelas av särskild skiljenämnd.
Skiljenämnden meddelade dom den 21 september 1994. Skiljedomen återges
nedan i valda delar.

”BAKGRUND
Advokat A har den 1 februari 1990 förordnats som boutredningsman i döds-
boet efter BZ. Bodelning och arvskifte har skett den 30 juni 1993.

Advokatbyrån har i bodelnings- och arvskifteshandlingen yrkat arvode
med 100.000 kr. Betalningsansvaret för boets skulder har vid skiftet påförts B
och C solidariskt.

YRKANDEN mm
B har yrkat att skiljenämnden nedsätter det arvode som advokatbyrån påfört
dödsboet efter BZ till 20.000 kr.

Advokatbyrån har bestridit nedsättning och yrkat att skiljenämnden för-
pliktar B att utge den andel av arvodet om 45.000 kr, som påförts honom vid
arvskiftet, jämte ränta i första hand 30 dagar efter mottagande av arvskiftet, i
andra hand från dagen för begäran om arvodesprövning enligt 3 och 6§§
räntelagen.

GRUNDER
B har uppgivit att han inte bör stå för några kostnader eftersom han inte har
begärt någon boutredningsman samt att arvodet är för högt. Advokaten har
inte tagit hänsyn till att den avlidne varit såväl spansk som svensk med-
borgare samt fortfarande gift enligt spansk lag. Det kan inte ha varit nödvän-
digt att advokaten personligen åkte till Spanien för att värdera fastigheten.

Advokatbyrån har uppgivit att arbetet varit komplicerat och omfattande
varför arvodet är skäligt.
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DOMSKÄL
Av 19kap 19§ 2st ärvdabalken framgår att boutredningsmannens arvode
skall utgå från dödsboet. Det är alltså inte så att endast den som begärt
boutredningsman är betalningsskyldig för dennes arvode.

Av handlingarna framgår att A förordnats efter en tidigare utsedd bout-
redningsman och att den tidigare boutredningsmannen för sitt arbete begärt
35.000 kr. Advokatbyrån har yrkat 100.000 kr som ersättning för arvode. Det
av advokatbyrån ingivna fakturaunderlaget anser skiljenämnden vara brist-
fälligt. Såvitt avser den resa som boutredningsmannen gjort till Spanien
noteras att advokatbyrån inte redovisat hur länge resan varat eller vilka
utlägg man haft. Inte heller har andra utlägg, som tex legaliseringskostnad,
upptagits i fakturaunderlaget. Skiljenämnden anser att resan till Spanien inte
varit befogad för uppdraget. Vid bedömningen av skäligheten av kostnads-
räkningen i övrigt anser skiljenänmden inte att uppdragets svårighetsgrad
eller omfattningen av arbetet motsvarar mer än ett arvode om 30.000 kr. B:s
talan bifalles således på så sätt att boutredningsmannaarvodet nedsätts till
30.000 kr. Såvitt gäller advokatbyråns yrkande att B skall förpliktas utge
beloppet, konstaterar skiljenämnden att B inte är gäldenär, utan dödsboet.
Fördelningen enligt arvskiftet påverkar inte denna bedömning. B kan därför
inte av skiljenämnden förpliktas utge betalning. Detta yrkande avvisas såle-
des.”

A har i yttrande den 14 oktober 1994 anfört bla följande.
I anledning av styrelsens begäran om hans yttrande får han endast lämna

den kommentaren att han antingen misslyckats att motivera sitt arvodesan-
språk eller att tyvärr skiljenämnden på annat sätt saknat förutsättningar att
bedöma hans arbete. Det borde rimligtvis av A:s redogörelse ha framgått att
hans arvode inklusive mervärdesskatt borde vara mer värt än vad den jurist-
firma som misslyckats utreda och skifta boet debiterat, 35.000 kronor ex-
klusive mervärdesskatt, vilket han inte funnit oskäligt.

Advokat E har, i egenskap av konkursförvaltare i dödsboet efter BZ i
konkurs, för kännedom tillställt samfundet diverse handlingar samt upp-
lysningsvis meddelat att A i egenskap av boutredningsman utan föregående
hörande med dödsbodelägarna ingivit konkursansökan den 30 september
1994.

A har med anledning härav avgivit yttrande den 27 april 1995 och han har
därvid anfört bla följande.

Han har ej hört den avlidnes tidigare hustru och barn om dödsboets
försättande i konkurs då de inte vid något tidigare tillfälle hörsammat hans
brev och det ej heller lämpligen kunnat ske. Såvitt A kommer ihåg har han
talat med änkan Y och varit överens med henne. Handelsbanken har i an-
ledning av sökt utmätning meddelat att man beslutat försätta dödsboet i
konkurs.

Advokatsamfundet har den 6 juli 1995 tillskrivit A och förelagt denne att
inkomma med kompletterande yttrande. Skrivelsen återges nedan i sin hel-
het.
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”I samband med ärendets behandling i disciplinnämnden har följande
frågor väckts.

Ange dels vilka överväganden som med hänsyn till innehållet i 19kap 19§
2st ärvdabalken legat bakom Din åtgärd att i bodelningen och arvskiftet den
30 juni 1993 efter BZ påföra C och B – vilka, såvitt handlingarna utvisar, inte
varit sökande i ärendet rörande boets avträdande till förvaltning av boutred-
ningsman – personligt betalningsansvar för boutredningskostnaderna, dels
huruvida bodelningen och arvskiftet har vunnit laga kraft.

Ditt yttrande emotses senast den 1 augusti 1995.”
A har med anledning av ovannämnda föreläggande inkommit med yttran-

de den 12 juli 1995 och han har därvid anfört följande.
Han har ansett det lämpligast att de som erhöll de materiella tillgångarna i

boet också skulle svara för boets kostnader i den omfattning A fördelat och
som väl understiger tillgångarnas värden. Han har ännu inte tagit ställning
till om sökanden skall erlägga arvodet då skiftet klandrats. Enligt 19kap 19§
2 stycket ärvdabalken lämnar boet tillgång i form av ”andel” i fastighet,
lägenheten.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
A har i disciplinärendet icke förebragt några omständigheter av beskaffenhet
att böra föranleda annan bedömning av debiteringen än den skiljenämnden
gjort i arvodesärendet. Disciplinnämnden finner att A påfört dödsboet efter
BZ ett uppenbart oskäligt arvode. A har härigenom åsidosatt sina plikter som
advokat.

Vidare har av utredningen i ärendet framkommit att A i bodelning och
arvskifte den 30 juni 1993, utan stöd i lag, påfört personer – som ej ansökt om
boets avträdande till boutredningsman – personligt betalningsansvar för
boutredningskostnader. Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

På grund härav tilldelar disciplinnämnden A varning jämlikt 8kap 7§
andra stycket rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

15. Advokaten A har i skrift till tingsrätten brustit i lojalitet
mot huvudmannen genom omdömen om denne, som
varit ägnade att skada. Varning tilldelad.

Advokaten A har varit rättshjälpsbiträde åt X i en vårdnadstvist mellan
denne och Y vid Stockholms tingsrätt.

I en skrift av den 16 januari 1996 till Stockholms tingsrätt har A hemställt
att bli entledigad, varvid han anfört i huvudsak följande.

A hade kallat X till sitt kontor för en diskussion av ett förslag från mot-
parten om hur en umgängesrätt för denne skulle utformas. När X äntligen
kom den 20 november 1995, uppträdde han konstigt. När A förehöll honom
att han för sin dotters bästa borde acceptera Y:s krav att han skulle tillse att
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dottern fick tillfälle att delta i dansaktivitet under någon timme på lördags-
eftermiddagar, blev han rasande. Han förklarade att han skulle skaffa annan
advokat, varpå han lämnade A:s kontor. Min bedömning är att X vid sitt
besök på mitt kontor var narkotikapåverkad. X hade därefter inte hört av sig.
A finner det omöjligt att biträda X fortsättningsvis.

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 23 februari
1996, har X framställt anmärkning mot A för att denne i sin skrift till tings-
rätten gjort det oriktiga påståendet att X vid besöket hos A varit narkotikapå-
verkad, vilket påstående för X medfört en hel del bekymmer, speciellt då
med tanke på det aktuella målet.

A har i yttranden av den 8 februari och den 3 april 1996 tillbakavisat X:s
anmärkning samt anfört i huvudsak följande.

A vidhåller allt vad han anfört i sin skrift till tingsrätten. Han vill tilllägga
att X vid sitt besök hos A vräkte sig i dennes besöksfåtölj och halvlåg under
hela samtalet samt att även det uppträdandet talar för att han var narkotika-
påverkad.

Tingsrätten biföll den 25 mars 1996 A:s hemställan om att bli entledigad,
godkände hans kostnadsräkning samt förordnade annan advokat till biträde
åt X. Varken han eller hans nya biträde har ännu begärt att få ut de tämligen
omfattande handlingarna i ärendet. Det visar att X är mera ute för att bråka
och förhala än att få ett vettigt umgänge med barnen. Om han hade sådant
intresse, borde det naturliga varit att advokaten, den nya, behöver hand-
lingarna omgående.

X har beretts tillfälle att kommentera A:s yttranden men har inte begagnat
sig av denna möjlighet.

Nämnden gör följande bedömning.
A har i skrift till tingsrätten använt omdömen om sin huvudman som varit
ägnade att skada denne. Härigenom har han brustit i advokats grundläggan-
de skyldighet att iaktta lojalitet mot klient.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

17. Advokaten A som boutredningsman har ansetts skyldig
att besvara universell testamentstagares frågor om arvode.
A:s underlåtenhet härutinnan och hans i sammanhanget
förklenande uttalanden om frågeställaren har föranlett
erinran.
X avled den 1 oktober 1993. Som dödsbodelägare efterlämnande bla Röda
Korset som universell testamentstagare. Advokaten A, utsedd till testa-
mentsexekutor, förordnades den 26 januari 1994 till boutredningsman. Han
förrättade arvskifte den 1 oktober 1994 och avslutade i anslutning därtill
uppdraget. För detta fakturerade han dödsboet tillhopa 122.593 kr inklusive
moms, varav 96.000 kr exklusive moms avsåg arvode. Röda Korset påkallade
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skiljeförfarande rörande arvodet och i skiljedom den 17 maj 1996 sattes detta
ned till skäliga ansedda 75.000 kr. Under skriftväxlingen i arvodesärendet
förekom bla följande: I en skrift den 8 maj 1995 till samfundet ställde Röda
Korset genom sin administrative chef Y ett antal frågor hänförliga till bout-
redningen samt förklarade att sedan A besvarat dessa det kunde finnas
någon möjlighet för Röda Korset att bedöma graden av skäligheten av det
fakturerade arvodet. I en senare skrift den 21 juni 1995 vidhöll Y att han ville
ha svar på frågorna i skriften den 8 maj 1995. A anförde i skrift inkommen till
samfundet den 13 juli 1995 bla: Y, som inte synes ha något intresse av att hålla
nere omkostnader och som, till skillnad från hårt arbetande advokater, har
obegränsad tid till sitt förfogande för icke meningsfulla utredningar och
inlagor har utan saklig grund kommit med en ny inlaga av den 21 juni 1995.
A får poängtera att Röda Korset inte är hans uppdragsgivare, något som han
antar knappast någon advokat som känner till Y:s inställning, någonsin
skulle vilja bli. A:s uppdragsgivare är X som han inspirerade att insätta Röda
Korset som testamentstagare, något som han då trodde var en meningsfull
åtgärd. Även om Röda Korset och tom Y skulle vara uppdragsgivare har
denne inte rätt att ställa diverse ovidkommande trakasserande frågor.

Röda Korset har nu genom advokaten B som ombud i skrift, som kom in
till samfundet den 24 augusti 1995, anmärkt mot A att denne vägrat att
besvara Y:s frågor samt i sin till samfundet den 13 juli 1995 inkomna skrift
gjort för motparten kränkande eller förklenande uttalanden.

A har i yttrande inkommet den 4 september 1995 anfört bla: Till A:s
förvåning anser B att A gjort sig skyldig till kränkande eller förklenande
uttalanden. Avsikten har naturligtvis inte varit att några uttalanden skulle
vara av denna art. A har helt enkelt gjort vissa konstateranden, han hyser
vissa åsikter som han framfört och han anser att han inte är skyldig att svara
på alla frågor som motparten kräver svar på.

Nämnden gör följande bedömning.
Y:s frågor i skriften den 8 maj 1995 har varit av betydelse i arvodesärendet
och A har inte ägt vägra att besvara dem. A har vidare i sin skrift som inkom
till samfundet den 13 juli 1995 opåkallat uttalat sig på ett förklenande sätt om
Y. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

19. Felaktigt råd om fullgörande av betalning av ådömt
skadestånd. Erinran tilldelad.

Inför en rättegång vid tingsrätten i december 1994 förordnades advokaten A
till offentlig försvarare för B:s minderårige son G. I tingsrättens dom för-
pliktades G att utge ett skadestånd om 2.500 kr. Tingsrättens dom fastställdes
av hovrätten i dom meddelad den 15 februari 1995.

B har i skrift, som inkom till Advokatsamfundet den 18 april 1996, riktat
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anmärkningar mot advokaten A för att denne uppmanat henne att invänta
en avisering för inbetalning av det skadestånd som hennes son ådömts att
betala. B har vidare anfört i huvudsak följande.

Hon följde A:s uppmaning att invänta avisering för inbetalning av skade-
ståndet. Inget hände i ärendet förrän i mars 1996. Ärendet hade då gått till
kronofogdemyndigheten med underrättelse om sökt utmätning på hennes
son. Den 8 mars 1996 kontaktade hon A, som återigen sa att hon och hennes
son skulle invänta en avisering för att få veta vart pengarna skulle skickas.
Hon tillskrev då kronofogdemyndigheten, som lämnade henne beskedet att
det var A:s skyldighet att upplysa henne och hennes son om att de själva
skulle ha tagit reda på vart pengarna skulle skickas.

Detta har inneburit dels en kostnad om 500 kr till kronofogdemyndig-
heten, dels att hennes son nu är registrerad hos kronofogdemyndigheten.

A har i skriftligt yttrande av den 14 maj 1996 anfört följande. Han vitsordar
de av B angivna förhållandena.

Nämnden gör följande bedömning.
A har till klient lämnat ett uppenbart felaktigt råd avseende betalning av
ådömt skadestånd. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

20. I förlikningsavtal har bla intagits överenskommelse om
att disciplinanmälan till Advokatsamfundet skulle
återkallas. Advokaten A har tilldelats erinran.

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 10 april 1996,
har X framställt anmärkningar mot advokaten A i huvudsak enligt följande.

A har biträtt X och hans bolag Z Biluthyrning AB i en tvist med SE-Banken
och en tvist med Q Fondkommission samt i en tvist med Nordbanken.

Vad angår de båda första tvisterna hade A lovat att lämna en offert innan
han påbörjade något arbete. ”I båda fallen har en debitering dykt upp utan
att han erhållit uppdrag att sköta dessa två ärenden”.

”Förlikningsavtalet med Nordbanken uppgår till ca 200.000:–, vilket jag
inte kan acceptera dels med tanke på tidsaspekten samt resultat. Fakturerade
belopp synes varit oskäliga med hänsyn till såväl utfall som förutsättningar
för framgång, nedlagt arbete. En sammanblandning i ärendena gör också att
jag som kund ej klarat ut vad som tillhör vad”.

A har i ett yttrande av den 29 april 1996 tillbakavisat X:s anmärkningar
samt anfört i huvudsak följande.

Z Biluthyrning AB har månadsvis genom fakturor fått redovisning över
vilka åtgärder som vidtagits i respektive ärende. Uppdragen har uppdelats
med olika löpnummer jämte rubriker, utvisande respektive uppdrag för att
dessa skulle kunna särskiljas. Vidare har klart angivits vilket arvode som
yrkats ersatt i respektive uppdrag samt totalt för respektive faktura. Vad X
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anfört därom, att han inte kunnat utläsa vilken arvodering som tillhör vilket
uppdrag, är således oriktigt.

Vad X anfört därom att arvoderingen rörande förlikningsavtalet skulle
uppgå till ca 200.000 kr är uppenbart oriktigt. Av ett brev av den 4 april 1996
från advokatbyrån till Z Biluthyrning AB, vilket X fogat vid anmälnings-
skriften, framgår att arvoderingen för det arbete under 19 timmar som ned-
lagts på det uppdraget och som resulterat i en förlikning har utgått med
48.431 kr exklusive moms.

Vad gäller tvisterna mellan Z Biluthyrning AB samt SE-Banken respektive
Q Fondkommission stämmer i och för sig vad X anfört rörande de då på-
gående tvisterna. De i X:s anmälningsskrift avsedda debiteringarna för arbe-
te, som utförts i förhållande till nu angivna motparter, hade emellertid för-
anletts av tilläggsuppdrag, som inte omfattats av den inledande överens-
kommelsen.

Bl a har en intervention yrkats för X privat i SE-Banks-processen, vilket har
skett med framgång. X har på grund av denna intervention givits möjlighet
att i egenskap av borgensman tillvarataga sin rätt gentemot SE-Banken.

Liksom i Q-ärendet har i SE-Banks-ärendet särskilt uppdrag givits om att
begära inställelse av huvudförhandling på grund av huvudmannens sjuk-
dom. Vidare har ett antal inlagor upprättats samt kommunicerats med rät-
ten. Även dessa har godkänts för debitering av Z Biluthyrning AB mot
bakgrund av särskilda instruktioner.

Den 26 april 1996 har mellan A:s advokatbyrå, företrädd av jur kand E, och
Z Biluthyrning AB, företrätt av X, träffats ett avtal, enligt vilket parterna,
sedan advokatbyrån mottagit 150.000 kr, förklarat att samtliga mellanhavan-
den mellan dem är slutligt reglerade samt förbundit sig, advokatbyrån att
återkalla ansökan om betalningsföreläggande samt X att återkalla sin disci-
plinanmälan mot A och sitt yrkande om skälighetsprövning.

A har den 4 november 1996 inkommit till samfundet med ytterligare skrift.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A träffat överenskommelse med Z
Biluthyrning AB bla om att bolaget skulle återkalla anmälan till Advokat-
samfundet. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.



5. FÖRHÅLLANDET TILL
MOTPARTEN

1. Fråga huruvida advokat handlat fel då han som ombud i
vårdnadstvist tagit hand om barnet och därvid i strid mot
domstols interimistiska beslut hållit detta dolt för modern

X och hennes make Y separerade i september 1983. I dom på äktenskaps-
skillnad den 10 januari 1985 erinrade tingsrätten om att den gemensamma
vårdnaden om döttrarna Z, född 1974, och W, född 1979, skulle bestå. Under
våren/sommaren 1985 meddelade Y att han hade för avsikt att arbeta i
Zambia under i vart fall två år och att han önskade ta Z med sig. X motsatte
sig detta och ansökte om stämning på Y med yrkande om ensam vårdnad om
båda barnen. Y ansökte om genstämning och yrkade för egen del vårdnaden
om Z. Advokat A var ombud för Y.

I beslut den 15 augusti 1985 tillerkände tingsrätten X interimistiskt vårdna-
den om båda barnen. Y överklagade beslutet. Den 18 augusti 1985 reste Y till
London för att där avvakta hovrättens beslut innan han inom kort skulle resa
vidare till Zambia.

Den 20 augusti 1985 kom inte Z hem till X efter skolans slut. A uppgav vid
samtal med X:s ombud samma dag bla att han visste var Z fanns, att hon
mådde bra, att hon skulle vistas hemifrån intill dess hovrätten meddelat sitt
beslut och att han inte hade för avsikt att tala om var Z fanns.

I beslut den 23 augusti 1985 tillerkände hovrätten Y interimistiskt vårdna-
den om Z. Samma dag meddelade A att Z hade vistats i hans hem och att han
avsåg att se till att hon med flyg reste till Y i London.

I anmälan till advokatsamfundet riktade X anmärkning mot A för att
denne undanhållit och gömt barnet Z för hennes vårdnadshavare. Vidare
anförde X att på grund av A:s agerande avskedet från Z blivit mycket för-
nedrande för både henne och Z samt att Z och W inte hade hunnit säga adjö
till varandra.

I yttrande bestred A att han skulle ha handlat i strid mot god advokatsed
och gjorde gällande att han tillvaratagit Z:s bästa. Han har vidare anfört bla
följande .

Tingsrättens beslut hade inneburit en oerhörd överraskning för såväl ho-
nom som för Y och de hade beslutat att överklaga omedelbart. Y hade
överlämnat Z till X samma dag som beslutet meddelades. Y:s och Z:s avresa
hade varit bestämd till söndagen den 18 augusti 1985 då de skulle åka till
London. Därefter skulle de fortsätta till Zambia lördagen den 24 augusti
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1985. Förberedelser för deras resa var gjorda sedan månader tillbaka, biljetter
hade köpts och både Y:s och Z:s saker höll på att packas och hade redan
delvis sänts iväg till Zambia. Tisdagen den 20 augusti 1985 hade hovrätten
beslutat att kommunicera besvärsinlagan med motparten samt meddelat att
slutligt beslut kunde väntas under torsdagen eller fredagen samma vecka.
Samma dag klockan 15.00 hade Z kommit in på advokatkontoret och sagt att
hon hade flytt från X och tänkte hålla sig gömd till dess hon fick åka till
Zambia. Han hade samtalat med Z och funnit att hon inte ville återvända
hem utan hade för avsikt att hålla sig undan. Han hade förklarat för henne att
hon var skyldig att återvända till X, men Z hade då fallit i häftig gråt. Han
hade bedömt att det knappast ålåg honom att hindra Z från att genomföra sin
plan. Flickan hade med förtroende vänt sig till honom och tycktes lita på att
han inte skulle hindra henne. Emellertid hade han ansett det vara ansvarslöst
att bara släppa iväg henne på egen hand till den familj där hon hade trott att
hon skulle kunna hålla sig gömd. Han hade därför försökt att ta kontakt med
denna familj men ingen hade svarat i telefon. Efter att ånyo ha försökt förmå
henne att återvända till X hade han kommit att tänka på att det var möjligt för
Z att vistas i hans familj, eftersom hans hustru hade semester och var hemma.
Z hade samtyckt till detta.

Drygt en timme efter det att Z hade kommit till kontoret hade han ringt till
X:s ombud. Han hade meddelat att Z hade flytt direkt från skolan, att hon
inte ville återvända till X, att han visste var Z fanns, att han ansåg att man
borde följa Z:s vilja i avvaktan på hovrättens beslut, att han ansåg att man
inte nu borde utsätta Z för mer påfrestningar varför det var bäst att X inte fick
veta var Z fanns samt att Z var i goda händer och att den uppgiften från
honom borde räcka för att X inte skulle behöva vara orolig. Därefter hade ett
flertal telefonsamtal förekommit mellan honom och X:s ombud. Vid något
samtal hade X:s ombud antytt att saken borde anmälas till socialjouren eller
polisen. Han hade då svarat att han omedelbart var beredd att ta emot såväl
polis som socialjour. Han hade uppfattat det så, att X och hennes ombud
nöjde sig med hans bedömningar eftersom de därefter inte hade vidtagit
ytterligare åtgärder eller ställt ytterligare krav. – Han ansåg sig ha handlat
riktigt och inte på något sätt egenmäktigt eller oetiskt. Han hade bara följt Z:s
vilja och försökt bespara henne ytterligare påfrestningar i avvaktan på den
slutliga utgången i målet.

Hovrättens beslut hade meddelats först strax efter klockan 11.00 den 23
augusti 1985. Den enda avgången till London den dagen hade varit klockan
14.25 från Arlanda. Han hade omedelbart i enlighet med X:s önskan skjutsat
Z till X:s bostad. Därefter hade han återvänt till kontoret för att samråda med
Y om ett förslag från X att låta Z resa till London dagen därpå. Y hade motsatt
sig detta, då det skulle ha inneburit att Z fått tillbringa ett helt dygn i sträck på
resa, eftersom de skulle vidare till Zambia. Han hade återvänt till X med detta
besked. När tiden för avsked närmat sig, hade han åter lämnat X och Z
ensamma. Han hade erbjudit sig att skjutsa Z till W:s daghem så att de skulle
kunna säga adjö till varandra, men X hade motsatt sig detta .

Mot det ovan anförda invände X bla att om A ansett sig inte kunna föra
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hem Z mot hennes vilja, skulle han omedelbart ha kontaktat sociala myndig-
heter och överlämnat handläggningen till dem, samt att Z genom att hållas
gömd utsatts för maximal press med A:s hjälp.
A genmälde att han ansåg det vara en alltför ingripande åtgärd att själv ta
kontakt med sociala myndigheter och överlämna handläggningen till dem.
Om X hade anmält saken till polisen eller socialjouren och dessa hade tagit
kontakt med honom, skulle han ha talat om var Z fanns och överlämnat till
dem att bedöma vilka åtgärder som skulle vidtas.

Sedan X polisanmält A för egenmäktighet med barn, alternativt medhjälp
därtill, beslutade åklagare den 31 oktober 1985 att nedlägga förundersök-
ningen enligt 23 kap 4 a §1 st 2 p rättegångsbalken.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden .
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 18 juni 1986:
”Det handlande från A:s sida som är föremål för nämndens prövning har

sådant samband med hans uppdrag för Y att det måste anses ingå i hans
advokatverksamhet.

Genom sitt handlande har A i strid mot tingsrättens interimistiska beslut
och X:s önskan medverkat till att X under flera dagar inte vetat var Z fanns
och inte kunnat vidta de åtgärder hon som vårdnadshavare kan ha funnit
påkallade. Inte heller har han informerat de sociala myndigheterna om situa-
tionen så att dessa kunnat vidta lämpliga åtgärder i barnets intresse. Här-
igenom har A åsidosatt sina plikter som advokat. De i och för sig beaktans-
värda skäl som han åberopat har inte den tyngd att han kan undgå disci-
plinär påföljd. ”

På grund härav tilldelade nämnden A erinran .
Tre ledamöter av disciplinnämnden var skiljaktiga.
Två av den anförde:
”Lika med majoriteten finner vi att det agerande från A:s sida som står

under nämndens prövning har sådant samband med hans uppdrag för Y att
det måste anses ingå i hans advokatverksamhet.

X har i egenskap av interimistisk vårdnadshavare för Z haft ett befogat
anspråk på att få veta var Z befann sig. Det hade därför ålegat A att i vart fall
tala om för X var barnet befann sig och därmed möjliggöra för henne att vidta
de åtgärder hon ansåg påkallade. Vidare borde A ha underrättat veder-
börande sociala myndighet om situationen. Genom sin underlåtenhet i dessa
hänseenden har A handlat på sätt som inte är förenligt med kravet på ett
korrekt beteende av advokat. Med hänsyn till hur situationen uppstått och
de motiv som A anfört för sitt handlande finner vi emellertid att disciplinär
påföljd ej är påkallad.”

En av disciplinnämndens ledamöter angav följande skiljaktiga mening:
”Bakgrunden till A:s kritiserade handlande är att Z plötsligt dykt upp på

hans kontor och förklarat att hon inte ville återvända till modern och att Z
bestämt vidhållit detta trots att A försökt övertala henne att återvända. Frå-
gan huruvida A i denna situation agerat på försvarbart sätt kan avgöras
endast efter bedömanden av hans övriga handlingsmöjligheter.

De möjligheter som stått A till buds, vid sidan av den han valt, har inne-
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burit antingen att han vägrat att alls ta sig an flickan, varigenom han –
möjligen – befriat sig från allt ansvar, eller att han på ett eller annat sätt aktivt
agerat så, att flickan kunnat återföras till modern.

Det hade ur allmänmoralisk synpunkt varit otillfredsställande att inte alls
ta sig an flickan och detta alternativ kan därför avvisas.

Det kan inte begäras av A att han skulle aktivt medverka till att flickan
återfördes till modern, även om detta varit det formellt riktiga. Ett sådant
handlingssätt gentemot flickan, som i förtroende sökt sig till honom, skulle
också ha försatt honom i en besvärlig situation gentemot sin klient, flickans
far. Det skall även påpekas, att ett återförande till modern inneburit risk för
att flickan på nytt rymt.

A har otvivelaktigt försatts i en svår situation genom flickans besök på
hans kontor. Hans agerande, att ta hem flickan till sig och samtidigt under-
rätta moderns advokat om att flickan var i goda händer, framstår mot denna
bakgrund som försvarligt. Det skall bla observeras att han genom under-
rättelsen till moderns advokat berett modern tillfälle att genast anlita myn-
digheterna i saken.

Ärendet bör därför enligt min mening inte föranleda någon nämndens
åtgärd.”

3. Skyldighet dels att meddela sig med motparten innan
rättegång inledes, dels att avböja rättegångsuppdrag att
väcka talan som är uppenbart ogrundad

Advokat A och den hos honom anställde biträdande juristen C biträdde
Transport AB Z i tvist mellan detta bolag och AB Y angående skadestånd på
grund av obefogad hävning av avtal.

I sin egenskap av ordförande i styrelsen för Y fäste advokat B genom brev
den 3 januari 1986 samfundets uppmärksamhet på det sätt varpå A och C
handlagt ärendet. B påpekade att A dels underlåtit att ta kontakt med Y
under tiden från det att skadeståndskravet framställdes i februari 1984 till
dess att stämningsansökan ingavs vid månadsskiftet maj-juni 1985, dels i
samband med stämningsansökans ingivande hållit presskonferens och där-
vid uttalat att käromålet utan vidare skulle komma att bifallas och dels
upprättat stämningsansökan på alltför lösa grunder.

Av de handlingar B ingav till samfundet framgick följande.
I egenskap av ombud för Z förklarade C i brev till Y den 9 februari 1984 att

Z ämnade kräva Y på skadestånd ”motsvarande ett belopp om 480.000 kro-
nor jämte sedvanlig dröjsmålsränta”. Såsom grund för skadeståndskravet
anförde X att Y genom att säga upp ett muntligt fraktavtal och i samband
därmed ge upphov till viss ryktesspridning hade orsakat att Z ”tappat cirka
20.000 kronor i månaden i omsättning under en 24-månadersperiod”. B
besvarade den 27 februari 1984 brevet och avvisade därvid skadeståndskra-
vet.

I en till tingsrätten på orten ställd stämningsansökan den 30 maj 1985
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yrkade A och C såsom ombud för Z att tingsrätten skulle förplikta Y att till Z
utge 480.000 kronor jämte ränta enligt 6§ räntelagen från dagen för delgiv-
ning av stämningsansökan.

I stämningsansökan anfördes bla följande.
”Mellan käranden och svaranden träffades i oktober månad 1981 ett munt-

ligt avtal, innebärande att käranden skulle utföra vissa speditionsuppdrag åt
svaranden. Rutinerna var följande; att käranden avsände ett antal offerter till
svaranden som sedermera per telefon bekräftade att avtal hade ingåtts. Å de
offerter som käranden tillsände svaranden fanns det regelbundet noterat hur
lång tid avtalet skulle gälla. –.–.–. Under våren 1983 hävde svaranden det
avtal som träffats mellan parterna i målet. Svaranden gjorde sålunda gällan-
de att en spritpåverkad förare, som varit anställd av käranden, hade stoppats
av polisen. Vidare att en av käranden anställd förare blivit stoppad i tullen
med lastbilen full med Y:s varor. Vidare gjordes gällande att någon av nuva-
rande eller tidigare anställd chaufför hos Z hade erbjudit sig att tillhandahål-
la Y:s varor billigt till vissa pressbyråer m m. Dessa påståenden om faktiska
händelser tillbakavisades emellertid av kärandens tidigare ombud. Det visa-
de sig emellertid att den som hade tillhandhållit Y:s varor billigt var en som
var anställd hos Y. Påståendet var således helt osant. – Dessa incidenter har
av någon anledning kommit allmänheten till kännedom. Detta även till
ordercentralen i . . . som har att administrera olika körningar för speditions-
firmorna. Den ryktesspridning som uppstod i anledning av svarandens age-
rande drabbade käranden mycket hårt ekonomiskt. Käranden tappade cirka
20.000 kronor i månaden i omsättning och fortlöpte under en två-årsperiod.
Denna drastiska nedgång i omsättningen är helt klart relaterad till att svaran-
den dels sagt upp avtalet, dels på annat sätt agerat, vilket har drabbat käran-
dens ekonomi.”

Den 20 november 1985 ägde förberedelser rum i målet. I samband härmed
utvidgade C yrkandet till att avse ett skadeståndsbelopp om 660.000 kronor.
Y bestred käromålet. Såsom grund för bestridandet anfördes att det inte
förelegat något sådant avtal mellan parterna som påståtts från Z:s sida. Y
vitsordade inte något skadeståndsbelopp som skäligt i och för sig. Tings-
rätten beslöt att huvudförhandling skulle äga rum den 26 februari 1986.

l en till tingsrätten den 20 december 1985 inkommen skrift återkallade C
käromålet. B hade på återkallelseskriften tecknat en förklaring att han inte
hade något att erinra mot att målet, avskrevs och att han inte krävde någon
ersättning för rättegångskostnader.

Genom beslut samma dag avskrev tingsrätten målet från vidare hand-
läggning.

B anförde i brevet till samfundet den 3 januari 1986 bla följande.
Vid månadsskiftet maj-juni 1985 hade A enligt uppgift hållit presskon-

ferens i . . . Han hade då omtalat att han såsom ombud för Z hade till tings-
rätten ingivit stämningsansökan mot Y avseende krav på 480.000 kronor.
Detta hade givit anledning till stort uppslagna artiklar i ortspressen. Press
konferensen hade även uppmärksammats av lokalradion, där A hade uttalat
att käromålet utan vidare skulle komma att bifallas.
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Inom Y:s ledning och bland dess personal hade tidningsartiklar och radio-
uttalanden vållat undran. Både B och Y:s verkställande direktör hade blivit
uppringda av tidningsmän, som önskat kommentarer till A:s uppgifter. Y
hade emellertid vid denna tidpunkt ännu ej erhållit del av stämningsan-
sökan, varför några kommentarer inte hade kunnat göras. Först den 23 sep-
tember 1985 hade B delgivits stämningsansökan.

På uppdrag av samfundets styrelse tillskrev generalsekreteraren A och
hemställde om dennes yttrande över de anmärkningar som B anfört mot A
och C.

A anförde i ett den 18 augusti 1986 till samfundet inkommet yttrande bla
följande.

Anledningen till att stämningsansökan ingivits hade varit att B i brev den
27 februari 1984 avvisat kravet på skadestånd. Tidsutdräkten hade föranletts
av att A hade haft flera ingående överläggningar med sin huvudman i frågan
huruvida stämningsansökan borde ingivas. Eftersom huvudmannen å det
bestämdaste önskat detta hade stämningsansökan ingivits. A hade inte haft
anledning anta att motparten under mellantiden skulle ha ändrat stånd-
punkt.

Presskontakterna hade tagits på initiativ av A:s huvudman. Skälet därtill
hade varit att huvudmannen i anledning av den offentliga ryktesspridningen
önskat ”få balans i saken”. Det hade således inte varit fråga om ett agerande i
reklamsyfte eller i syfte att utöva olämplig påtryckning på motparten.

Stämningsansökan hade inte upprättats på lösa grunder. Ett antal hov-
rättsfiskaler hade i utbildningssyfte varit närvarande under den förberedelse
som den 20 november 1985 hade hållits i målet. Om tingsrätten hade funnit
talan helt grundlös hade man knappast valt att anordna ett sådant ”semina-
rium” i detta mål.

Den 4 september 1986 beslöt styrelsen att uppta fråga om vidtagande av
disciplinär åtgärd mot A och att hänskjuta ärendet till disciplinnämnden.

I beslut den 4 mars 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”A har framfört sin klients krav till Y genom brev i februari 1984 och

därefter vid månadsskiftet maj-juni påföljande år, alltså ca 15 månader sena-
re, väckt sin klients talan mot Y. Denna långa tidsutdräkt får anses ha med-
fört skyldighet för A att på nytt ta kontakt med Y innan rättegång inleddes.
A:s underlåtenhet därvidlag framstår som särskilt anmärkningsvärd efter-
som hans avsikt synes ha varit att genom massmedia sprida kännedom om
processens inledande. Genom det påtalade handlingssättet har A åsidosatt
sina plikter som advokat.

A har yttrat sig över den anmärkningen mot honom att stämningsan-
sökningen upprättats på alltför lösa faktiska och juridiska grunder, men han
har därvid icke anfört någonting i sak till förklaring. Nämnden finner att Z:s
talan enligt stämningsansökningen varit uppenbart ogrundad. Detta fram-
går redan av stämningsansökningen såsom sådan men bekräftas även av det
som förekom vid första inställelsen i målet enligt tingsrättens protokoll och
av innehållet i den därefter tillkomna förlikningen. A måste ha insett svag-
heten i Z:s sak, och han har därför bort avböja att biträda företaget i rättegång
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om kravet. Genom att i stället medverka vid rättegångens inledande har A
åsidosatt sina plikter som advokat.

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.
Vad i övrigt förekom i ärendet föranledde inte någon nämndens åtgärd.

11. Olämplig och opåkallad hänvändelse till motpartens
kunder.
I egenskap av ombud för X AB skrev advokat A den 25 oktober 1985 till AB Y
och gjorde därvid gällande att Y:s marknadsföring och tillverkning i Sverige
av det elektriska kommunikationssystemet Passupp, utgjorde intrång i den
rätt som tillkom X AB.

Den 5 november 1985 skrev A även till Y:s kunder. I dessa brev gjorde A
gällande att också nyttjandet av systemet utgjorde intrång i X:s patent. I
breven anförde A bla följande.

”Uppsåtligt patentintrång utgör ett brott som kan medföra fängelse upp
till sex månader. – Enligt 58§ samma lag skall den som begår patientintrång
utge ersättning för patentets utnyttjande. – Domstol äger enligt 59§ patent-
lagen på yrkande av den som lider patentintrång förordna att föremål vars
användande utgör patentintrång skall förstöras eller förfaras med på annat
sätt till förebyggande av fortsatt intrång. – Enligt licensavtal som X träffat
med annat företag rörande tillverkning och försäljning av systemet erhåller X
30.000 kronor per system. – X kräver nu att Ni inom tio dagar gör en inbe-
talning om 30.000 kronor jämte 12,5 % ränta från installationsmånaden på X:s
bankkonto.”

I anmälan till samfundet riktade Y anmärkning mot A för att denne utan
att först diskutera kraven med Y hänvänt sig till dess kunder. Y anförde i
huvudsak följande .

A hade utan föregående kontakt eller diskussion den 25 oktober 1985
skickat Y ett hotfullt brev, vari framställts höga ersättningskrav för patentin-
trång. A hade inte preciserat på vilket sätt AB Y:s verksamhet skulle utgöra
intrång i den rätt A:s klienter åberopade.

I nära anslutning till detta kravbrev och utan att avvakta ett bemötande
från Y:s sida hade A skickat ett nära nog likalydande brev med höga ersätt-
ningskrav till Y:s kunder. A hade bort diskutera kraven med Y innan han
vänt sig till kunderna. Genom att underlåta detta hade A skadat Y:s kundre-
lationer. A hade även bort känna till att en leverantör enligt praxis i bran-
schen höll sina kunder skadeslösa vid eventuella patentintrång. Om A tagit
kontakt med Y innan han vänt sig till kunderna skulle han ha upplysts om
detta förhållande .

A tillbakavisade anmärkningarna och anförde bla följande.
Det systemet som Y tillverkat och marknadsfört hade omfattats av hans

klienters patent. Hos Y hade man sedan 1984 känt till patenten i fråga. Det var
följaktligen fråga om ett medvetet patentintrång från Y:s sida.

Trots uppmaningar att upphöra därmed hade Y forsatt att marknadsföra



FÖRHÅLLANDET TILL MOTPARTEN 351

systemet. Eftersom även de som nyttjade systemet kom att göra sig skyldiga
till patentintrång, hade A måst vidta omedelbara åtgärder för att informera
och varna nyttjarna. Innehållet i det brev som A tillställt Y:s kunder hade
överensstämt med svensk praxis i inkasso- och patentintrångsärenden. Bre-
vets innehåll hade tydligen inte heller framstått som hotfullt för adressater-
na. Ingen av dem hade nämligen betalat det begärda beloppet.

Y hade sedan 1984 haft möjlighet att träffa en uppgörelse med A:s klienter
men inte visat något som helst intresse för detta. Inte heller sedan hand-
läggningen av förevarande disciplinärende påbörjats och Y därigenom er-
hållit detaljerat besked om A:s uppfattning i saken, hade Y tagit några kon-
takter för diskussion. Då Y följaktligen ej önskat föra en seriös diskussion
hade det inte heller tjänat något till att diskutera saken med företrädare för
bolaget innan dess kunder informerades.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 16 juni 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”A har kort efter det att han första gången tillskrivit Y i saken och utan att

avvakta svar tillställt Y:s kunder kravbrevet av den 5 november 1985. Nämn-
den finner att denna åtgärd varit olämplig och opåkallad. Genom att förfara
på detta sätt och genom att därvid lämna en missvisande information an-
gående innehållet i gällande lagstiftning har A åsidosatt sina plikter som
advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.

11. Fråga om kränkande uttalande om motpart
Advokatsamfundets styrelse meddelade den 29 september 1987 beslut i ett
disciplinärende mot advokaten A, anhängiggjort av X. Styrelsen fann vad i
ärendet förekommit inte vara av beskaffenhet att föranleda någon styrelsens
åtgärd. Styrelsens beslut, se bilaga.

Justitiekanslern har i beslut den 14 december 1987 påkallat att Advokat-
samfundets disciplinnämnd vidtar disciplinär åtgärd mot A.

Omständigheterna i ärendet framgår av styrelsens beslut.
Justitiekanslern har till utveckling av sin talan anfört följande:
En advokat får inte inför domstol göra för motparten kränkande eller

förklenande uttalanden där uttalandena inte är påkallade för talans utföran-
de eller eljest för ett behörigt tillvaratagande av klientens intressen.

A har gjort uttalanden om och till X som inte har varit påkallade för att
tillvarata A:s klients intressen utan måste anses stå i strid med god advokat-
sed.

A vidhåller vad som antecknats i styrelsens beslut att berörda uttalanden
varit påkallade för att han på ett fullgott sätt skulle tillvarata sin klients
intressen.
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Nämnden gör följande bedömning.
De av A gjorda uttalandena har av X kunnat uppfattas såsom kränkande eller
förklenande.

Med hänsyn härtill borde A ha undvikit dem, såvida de ej varit påkallade
för ett behörigt tillvaratagande av A:s huvudmans intressen.

Det kan emellertid inte hållas för visst att uttalandena varit opåkallade och
under sådana förhållanden kan A ej klandras för att han i försvaret av sin
huvudman gjort uttalandena.

Nämnden finner därför vad i ärendet förekommit inte vara av beskaffen-
het att föranleda någon nämndens åtgärd.

BILAGA
I mål vid B-stads tingsrätt mellan å ena sidan dels allmän åklagare dels X,
målsägande, samt å andra sidan Y, tilltalad, angående ansvar för övergrepp i
rättssak och skadestånd var A offentlig försvarare för Y. Åklagaren yrkade
ansvar enligt följande gärningsbeskrivning: ”Y angrep X med Hot om våld
vid telefonsamtal den 14 september 1985 i B-stad, bland annat för det att X
tidigare polisanmält Y för olaga hot. – Hotet var ägnat att framkalla allvarlig
fruktan hos X.”

I dom den 4 mars 1986 dömde tingsrätten Y för olaga Hot samt förpliktade
tingsrätten honom att utge skadestånd till X. I vadeinlaga den 24 mars 1986
överklagade A domen för Y:s räkning. Domen fastställdes av hovrätten den
31 oktober 1986.

Hos samfundet anmärker X att A under rättegången vid tingsrätten och i
vadeinlagan fällt kränkande påståenden om X:s mentala tillstånd utan att
kunna förete medicinska bevis till stöd för yttrandena. Därmed åsyftas att A
dels vid två tillfällen inför tingsrätten yttrade ”X:s pedantiskt förda an-
teckningar tyder på att han lider av förföljelsemani”, dels i vadeinlagan
skrivit ”X har låtit en fantasi som företer sjukliga drag skena iväg och inbillat
sig att Y vid telefonsamtalet fällt det påstådda yttrandet.”

I yttrande över anmärkningen anför A, bla: Han kommer inte ihåg den
exakta ordalydelsen av vad han sade vid rättegangen i tingsrätten. Han
vågar ändå påstå, att han inte gjort något direkt påstående om att X skulle
vara mentalt sjuk i något avseende. Vad A däremot pläderingsvis har påvisat
är, att det fanns omständigheter som tydde på att X led av någon form av
förföljelsemani, som kunde vara en förklaring till att hans uppgifter om vad
som förekommit vid telefonsamtalet inte var riktiga. – Vadeinlagan talar för
sig själv. Enligt A:s bedömning förutsatte ett frikännande av Y att A i målet
kunde påvisa en rimlig förklaring till att X lämnade oriktiga uppgifter om
vad som förekommit vid telefonsamtalet. A menar, att han för att på ett
fullgott sätt tillvara X:s intressen inte kunnat underlåta att argumentera kring
de frågor som X känt sig kränkt av. De uttalanden som A gjort har varit
påkallade för ett behörigt tillvaratagande av Y:s intresse.

Styrelsen fann vad i ärendet förekommit inte varav beskaffenhet att för-
anleda någon styrelsens åtgärd.
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14. Stämning utan föregående underrättelse till motparten
Jur kand B, verksam som biträdande jurist hos A, biträdde Y i ärende an-
gående jämkning av underhållsbidrag mot sonen Z. X är barnets moder och
ställföreträdare.

X har riktat anmärkning mot A i hans egenskap av principal för B. X har
gjort gällande att B i april 1987 ansökt om stämning utan att först ha berett
henne möjlighet att ta ställning till anspråket och eventuellt träffa uppgörelse
i godo.

A har tillbakavisat anmärkningen och anfört följande. Ärendet inleddes
genom besök av Y. Y uppgav att han inte hade möjlighet att utge det under-
hållsbidrag om 542 kronor i månaden han i dom ålagts att utge till sonen.

B bedömde att två möjligheter stod till buds, nämligen antingen att ett
avtal mellan barnets ställföreträdare och Y upprättades och ingavs till för-
säkringskassan eller att domstol fick pröva underhållsfrågan. Eftersom ett
avtal om underhållsbidrag bygger på att parterna kommer överens och en-
ligt uppgift från Y någon kontakt med barnets ställföreträdare över huvud
taget ej ägt rum sedan separationen 1982 och dessutom inget umgänge ägt
rum med barnet under denna tid bedömde B det som uteslutet att över-
enskommelse skulle kunna ske i ärendet. Detta ensamt utgjorde dock enligt
B:s utsago icke tillräckligt skäl för avsteg från principen i 38§ av de vägledan-
de reglerna om god advokatsed. Med hänsyn till att ärendet brådskade på
grund av huvudmannens ekonomiska situation och aktuell stämningsan-
sökan icke på något sätt kunde försätta motparten i sämre ekonomiskt läge
på grund av reglerna om bidragsförskott, bedömde B att ett avsteg från
principen att kommunicera med motparten före stämningsansökan kunde
ske.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att B ingav ansökan om stämning till
tingsrätten utan att först tillskriva motparten. De av A åberopade omständig-
heterna har inte varit sådana att avsteg från huvudregeln bort ske. Genom
vad som förevarit har A i egenskap av principal för B åsidosatt sina plikter
som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela A erinran.

17. Hot om skandalisering
I en tvist mellan B och Konsultbyrå U, företräddes B av advokaten A och
Konsultbyrå U till en början av Z.

Tvisten avsåg Konsultbyrå U:s ansvar för värderingsintyg som utfärdats
av en hos Konsultbyrån anställd värderingsman och som legat till grund för
B:s värdering av ett pantbrev som lämnats honom som säkerhet för en till C
lämnad försträckning.
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I mellanhavandet skrev A ett brev till Z som var dagtecknat den 30 sep-
tember 1982.

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 29 januari 1987, hem-
ställer Z om att en utredning vidtages för avgörande om innehållet i brevet
står i överensstämmelse med reglerna om god advokatsed. Därvid synes Z
närmast åsyfta följande avsnitt:

”Det bör också noteras att B inte kan bortse från att C genom sin make
Bertil C, som i över 20 år arbetat hos X Pensionsanstalt i Stockholm i chefs-
ställning, ett till Konsultbyrå U närstående företag, och som nu avtjänar ett
längre fängelsestraff för grova bedrägerier, otillbörligt påverkat Konsultbyrå
U:s representant i ärendet. Jag vill härvidlag bifoga brev från B till mig av den
13. 9.1982, bilaga. Som framgår av brevet har B givit mig i uppdrag att om så
skulle behövas driva en offentlig debatt i massmedia om värderingsföre-
tagens ansvar. Mot bakgrund av Värderingsinstitutets utlåtande, som bi-
fogats, torde detta vara påkallat. Det är dock min förhoppning att denna
uppkomna tvist löses av parterna i godo och att Konsultbyrå U tar på sig sitt
ansvar för de ’tillfälliga olycksfallen i arbetet’ .”

A har tillbakavisat anmärkningen och bland annat uppgivit följande.
Uppgifterna i brevet den 30 september 1982 är till alla delar riktiga. Brevets

innehåll strider inte mot 37§ i de vägledande reglerna. A har inte gjort någon
opåkallad hänvändelse till utomstående eller hotat om sådan åtgärd.

Nämnden gör följande bedömning.
A har i sitt brev av den 30 september 1982 uttryckt sig på ett sätt som kunnat
uppfattas som Hot om skandalisering. A har härigenom åsidosatt sina plik-
ter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

21. Medverkan till obefogad konkursansökan.
Advokaten A var ombud för B, aktieägare i ett åkeribolag. Aktieägare i
bolaget var också C, far till B. Mellan far och dotter förelåg ett antal tvistiga
mellanhavanden bl a angående bolaget.

C har i anmälningen till samfundet som inkom den 1 juni 1987 och i skrift
den 15 augusti 1987 anfört bla följande.

A har gjort konkursansökan mot bolaget och därvid påstått att bolaget
varit på obestånd, vilket påstående skett utan att A tagit reda på bolagets
ekonomiska förhållanden. A har i konkursansökningsärendet uppträtt som
ombud för styrelsesuppleanten B och har genom konkursansökningen sökt
lösa en tvist mellan bolagsmännen rörande en fastighet som inte haft med
bolaget att göra. B har inte haft insikt i bolagets ekonomi men A har övertygat
henne om, att konkursansökan varit lämpligaste utvägen.

Bolaget försattes i konkurs trots att det icke varit på obestånd och utan att
C fick tillfälle att yttra sig. Konkursbeslutet upphävdes av hovrätten.



FÖRHÅLLANDET TILL MOTPARTEN 355

Genom A:s förfarande uppkom risk för att hela C:s framtid skulle raseras.
Av handlingarna kan utläsas:
Den ifrågavarande konkursansökningen, som är ställd till S:stads tingsrätt

och dagtecknad den 9 oktober 1986, har följande lydelse:
”Ansökan om konkurs
I egenskap av ombud för B, styrelsesuppleant i bolaget, får jag härmed

yrka att bolaget försättes i konkurs.
Bolaget är på obestånd. Jag hemställer att advokaten H utses till konkurs-

förvaltare. Bolaget har tillgångar som täcker konkurskostnaderna.”
På konkursansökningen har tingsrätten den 14 oktober 1986 tecknat beslut

om bolagets försättande i konkurs.
Svea Hovrätt har den 30 oktober 1986 upphävt konkursbeslutet med mo-

tiveringen, att bolaget finge anses ha visat att det vid tidpunkten för konkurs-
beslutet varit solvent.

A har tillbakavisat anmärkningen och anfört bla följande.
Bolaget var tidigare anslutet till S:stads Lastbilscentral med två bilar, vilka

kördes av B och C. Av någon anledning uteslöts bolaget ur S:stads Last-
bilscentral men B fick kvarstå personligen som medlem. Hon köpte därvid ut
en lastbil från bolaget och fortsatte verksamheten i enskild regi. B kvarstod
som aktieägare i bolaget och var suppleant i styrelsen. Bolaget ställde krav
mot henne på köpeskillingen för bilen. I denna situation vände hon sig till A i
september 1985 för att få hjälp med upplösningen av alla mellanhavanden
som hon och fadern C hade.

Mellanhavandena var följande.
1. B och C var bolagsmän i ett handelsbolag som ej längre drev verksamhet

men som hade skulder.
2. En sommarstuga ägdes gemensamt av de båda.
3. En obebyggd tomt i S:stad ägdes gemensamt och var belånad.
4. B hade i sin tur fordringar mot bolaget som hänförde sig till utfört arbete

med lägre betalning än marknadsmässig lön. Vidare borde hon lösas ut ur
bolaget.

A tillskrev C den 11 september 1985 för att få till stånd överläggningar med
honom. Härefter följde under lång tid försök till förhandlingar bla via bola-
gets revisor E. Enda resultatet som åstadkoms var, att sommarstugan såldes
utan A:s medverkan. Någon möjlighet att få till stånd sammanträffande med
C framkom ej. Han svarade inte på några brev. Bolaget kunde icke förmås att
framlägga redovisning. Det framkom att bolaget häftade för restförda arbets-
givaravgifter termin 2 år 1986 med kronor 12.872 och A bedömde då att
bolaget och C uppenbarligen hade betalningssvårigheter. B:s ansvar i sam-
manhanget var oklart. A upplevde att man måste få ett slut på det utdragna
ärendet. Han hade vid samtal med revisor E tidigare antytt att enda sättet att
komma till tals beträffande bolagets ställning var att söka bolaget i konkurs.
Han föreslog därför B att bolaget skulle försättas i konkurs och ansökan
ingavs.
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På särskilda frågor från samfundet har A svarat:
B ägde hälften av aktiebolaget och hon var behörig att ensam teckna

bolagets firma.
Sedan förmodligen omkring halvårsskiftet 1985 hade hon inte erhållit

någon information vare sig om bolagets ställning eller om sin egen ekono-
miska ställning gentemot bolaget.

På fråga hur A såg på hennes befogenhet (att skilja från behörighet) att
såsom ställföreträdare för bolaget begära bolaget i konkurs, har A svarat:

I och med att B fortfarande var firmatecknare och aktieägare och att detta
förhållande från faderns sida var medvetet anser jag att hon hade både
befogenhet och behörighet. Någon invändning om bristande befogenhet har
ej heller gjorts i saken.

A har icke gjort något försök att komma till tals med C genom att låta B
agera på bolagsstämma, eftersom hon icke haft röstmajoritet och sådant
försök därför icke skulle ha löst problemet.

Nämnden gör följande bedömning.
B har i förevarande fall icke haft befogenhet att ansöka om bolagets för-
sättande i konkurs – en ansökan som mot bakgrund av gällande regler om
sådan ansökans behandling av konkursdomstol leder till att bolaget försätts i
konkurs. A har bort inse detta.

Genom att ta initiativet till och medverka vid konkursansökningen har A
därför allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap. 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

23. Ofullständiga uppgifter om huvudmannens ekonomi i
fråga om underhållsbidrag.

I angelägenhet rörande äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande
frågor biträddes B:s hustru av advokaten A. Även B biträddes av advokat.

I beslut den 21 juli 1986 med anledning av ansökan om äktenskapsskillnad
och i dom den 29 april 1987 förordnade tingsrätt – i enlighet med makarnas
överenskommelse – bl a att B skulle utge underhållsbidrag för två barn. Inför
den blivande domen begärde hustruns ombud i brev som inkom till A den 13
januari 1987 uppgifter om hustruns ekonomiska förhållanden.

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 22 december 1987, och i
påminnelseskrift har B gjort gällande att A i brev till B:s ombud den 20
januari 1987 medvetet undanhållit viktig information om hustruns nya hel-
tidsinkomst och att till följd därav i domen den 29 april 1987 bidragen
kommit att bestämmas till högre belopp än vad B eljest skulle ha godkänt.

I yttrande den 5 februari 1988 har A vidgått att brevet av den 20 januari
1987 inte innehåller uppgift om hustruns kommande heltidsinkomst. Detta
har emellertid inte skett medvetet och avsiktligt utan av förbiseende. Redan
brevets formulering ger viss antydan om att något saknas. Förbiseendet
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upptäcktes genom att B:s ombud i brev till A den 18 november 1987 bad om
besked rörande hustruns inkomst. Av A:s svarsbrev den 1 december 1987
framgår, att förbiseendet inte lett till negativ följd för B.

Härefter har viss ytterligare skriftväxling förevarit mellan parterna varvid
vardera parten vidhållit sin inställning.

Nämnden gör följande bedömning.
A har på begäran av motpartens ombud inför blivande dom i fråga om bla
underhållsbidrag lämnat vissa ehuru i väsentligt avseende ofullständiga
uppgifter om sin huvudmans ekonomiska förhållanden. Även om, som A
uppgivit, avsaknaden av viss uppgift berott på förbiseende, har A likväl haft
att svara för att fullständiga uppgifter i sagda avseende vidarebefordrades
till motpartsombudet. Med hänsyn till omständigheterna låter dock nämn-
den vid detta uttalande bero.

36. Talan om ansvar och skadestånd i brottmål väckt utan
föregående underrättelse till den åtalade.

I ansökan om stämning på X, daterad den 8 november 1988, yrkade advoka-
ten A såsom ombud för målsägande ansvar för förtal och skadestånd. Här-
jämte begärde han vittnesförhör med Y, som är född 1971.

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 5 december 1988, har X
riktat anmärkning mot A för att han underlåtit att tillskriva henne innan
stämningsansökan ingavs och för att han sökt förmå Y att vittna.

A har i yttrande, som inkom den 20 januari 1989, anfört bland annat
följande.

Det är riktigt att stämningsansökan ingivits utan att X tillskrivits eller på
annat sätt kontaktats av honom. Orsaken härtill är att ärendet rör ett brottmål
med ett enskilt anspråk och ej ett tvistemål. Fråga huruvida brottslig gärning
har begåtts kan endast prövas av allmän domstol varav följer att X:s in-
ställning till gärningsbeskrivningen är betydelselös utan rättslig prövning.
För det fall X fälls till ansvar, aktualiseras det enskilda anspråket, i annat fall
kommer det att ogillas. Mot bakgrund av att förlikning i brottmål ej kan
träffas och att en tilltalads ställningstagande till en gärningsbeskrivning
saknar betydelse innan rättsliga åtgärder vidtages, förutom i bevishänseen-
de, har det ej funnits någon anledning att tillskriva X innan stämningsan-
sökan ingavs. Samfundets vägledande regler om god advokatsed föreskriver
att rättsliga åtgärder ej bör vidtagas utan att motparten tillskrivits och fått
skälig tid att ta ställning till riktat anspråk och träffa uppgörelse i godo. Det
framgår av denna skrivning att regeln avser tvistemål och ej brottmål. Hans
huvudman redovisade klart att denne, i syfte att förhindra ytterligare förtal,
önskade få ärendet prövat så snart som möjligt. – Y tillskrevs i ärendet,
varefter han ringde till A och bekräftade huvudmannens uppgifter. Vid detta
samtal förklarade Y sig villig att vittna om det var nödvändigt.
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Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen framgår inte att det varit påkallat för ett behörigt tillva-
ratagande av klientens intresse att väcka talan utan att först bereda X tillfälle
att ta ställning till åtalet och det enskilda anspråket. A har därför genom sin
underlåtenhet att underrätta X om att talan skulle väckas åsidosatt sina
plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Vad i övrigt förekommit i ärendet föranleder inte någon nämndens åtgärd.

39. Obefogad konkursansökan.
Advokaten A företrädde ett bolag som levererat köksmaskiner till en adress,
under vilken styrelseledamoten och firmatecknaren i aktiebolaget X, E, hade
sin bostad. Faktura å 30.000 kronor utställdes den 30 november 1987 på X
avseende en del av leveransen nämligen ett kyl/frysskåp. Betalningsvillko-
ren var extra kontant netto. Sedan betalning för fakturan uteblivit avsände A
den 1 mars 1988 en betalningsanmaning enligt konkurslagen till X, vilken
delgavs E den 4 mars 1988. E tillskrev A den 7 mars 1988. I brevet uppgav E
bla att han personligen och inte bolaget var köpare till skåpet, att han i maj
1987 framfört klagomål mot detta samt att säljaren vidtagit åtgärder för att
komma till rätta med klagomålen utan att lyckas. A ingav härefter konkurs
ansökan mot X till S-stad tingsrätt som vid förhandling den 20 april 1988, från
vilken bolaget uteblev, försatte detta i konkurs. Efter överklagande upp-
hävdes sedermera konkursbeslutet av Svea Hovrätt.

X har framställt anmärkningar mot A för att denne – trots att E personligen
köpt varan och hävt köpet – ingivit konkursansökan mot bolaget och därvid
hävdat att hans huvudmans fordran var klar och förfallen samt även i hov-
rätten vidhållit denna ståndpunkt. P g a ett missförstånd uteblev bolaget från
förhandlingen i tingsrätten. Hovrätten har som grund för sitt beslut att häva
konkursen angett att skulden icke var klar.

A har tillbakavisat anmärkningarna och anfört bla följande.
Hans huvudman som var klient hos honom sedan 1984 kontaktade honom

i januari 1988 och uppgav sig ha problem med att få betalt för ett kyl/
frysskåp. Kunden var X och dess ställföreträdare E hade vid beställningen
meddelat att bolaget var köpare och skulle faktureras men att leveransadres-
sen var en adress som visade sig vara E:s privatbostad. Efter leveransen
påtalade E att skåpet ”brummade” för mycket. Efter två besök av tekniker
samt ett besök från hans huvudmans sida hade det konstaterats att ljudnivån
var normal. Härefter meddelade E att X kunde faktureras och att X omedel-
bart skulle betala. Någon betalning ägde dock inte rum, varför hans huvud-
man i januari kontaktade bolaget där man till en början bortförklarade den
uteblivna betalningen. Vid samtal med E härefter meddelade denne prompt
att det inte skulle betalas något.
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Det inträffade hade ingivit huvudmannen oro för kundförlust och möjlig-
heten att X:s ekonomi var dålig.

Betalningsanmaningen enligt konkurslagen föregicks av ett brev till X den
14 januari 1988 i vilket han framställde huvudmannens krav. Brevet för-
anledde inte några reaktioner från X:s sida.

Någon dag efter det att X delgivits betalningsanmaningen blev han upp-
ringd av E som meddelade att skåpet var hans och att han inte tänkte betala.
E uppgav att han anlitat en advokat som skulle kontakta honom. Advokatens
namn uppgavs ej. Han uppmanade då E att själv eller genom sitt ombud
inkomma med räkenskapshandlingar mm.

I klientens intresse beslöt han sig för att, i avvaktan på kontakt från mot-
partens advokat, inge konkursansökan. Då något svaromål inte inkom i
anledning av konkursansökningen hänsköt tingsrätten konkursmålet till hu-
vudförhandling. Vid denna uteblev X. I detta läge vidhöll han naturligtvis
konkursansökningen.

Den 28 april 1988 blev han uppringd av en advokat som uppgav sig vara
ombud för X. Advokaten meddelade att han p g a vårdslöshet hade missat
konkursförhandlingen, vid vilken han lovat sin huvudman att infinna sig
såsom ombud. Advokaten bad honom medge besvären till hovrätten. Efter
korrespondens i saken medgav han den 2 maj 1988 X:s besvär till hovrätten,
varefter denna den 4 maj 1988 upphävde konkursbeslutet.

Hans huvudman är alltjämt av den uppfattningen att fordringen är klar
och förfallen och att X är rätt köpare.

X har i påminnelseskrift vidhållit sina anmärkningar och särskilt fram-
hållit att det enligt dess mening är förkastligt att begagna sig av ansökan om
konkurs i stället för stämningsansökan när det föreligger en tvistig fordran.
Hade inte dess ombud av misstag uteblivit från inställelsen i tingsrätten hade
talan om konkurs inte bifallits.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A ingivit konkursansökan mot motpartsbolaget oaktat
detta bestritt betalningsansvar för den åberopade skulden under påstående
att bolaget inte var rätt gäldenär. Invändningen kunde med hänsyn till om-
ständigheterna inte anses vara grundlös. A har genom sitt förfarande åsido-
satt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

50. Felaktigt besked till motpart om skyldighet att betala
underhållsbidrag.

X har tidigare varit gift med Y. De fick i sitt äktenskap sonen Z samt dottern S,
född 1974. I dom av G-stads tingsrätt den 2 januari 1985 förordnades att Y
skulle ha vårdnaden om Z samt att X skulle ha vårdnaden om S. På somma-
ren 1987 flyttade S från X till Y. Sedan Y konsulterat advokaten A, kom de
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före detta makarna överens om att till B-stads tingsrätt inge en gemensam
ansökan om att vårdnaden om S skulle överflyttas på Y. I ansökningshand-
lingen, som upprättades av A och översändes till X för undertecknande, hade
A intagit en passus om att X skulle bidraga till S:s underhåll med 365 kronor i
månaden. I det missivbrev av den 15 mars 1988, med vilket A översände
ansökningshandlingen till X, hade A skrivit att X, såvitt A var informerad,
aldrig skulle komma att behöva betala underhållsbidraget men att det var en
säkerhet för S.

I anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 7 mars 1989, har X
framställt anmärkning mot A för att han genom att muntligt och skriftligt
försäkra henne, att det bara var en formsak och att hon aldrig skulle bli krävd
på något, fått henne att skriva på ett papper om att betala underhåll.

X har vidare anfört i huvudsak följande.
När S på sommaren 1987 flyttade till Y, var det aldrig tal om att X skulle

betala något underhåll, eftersom X levde på en låg sjukpension. Våren 1988
blev X uppringd av Y:s advokat, A, som meddelade att hon inom några dagar
skulle få ett papper, som gällde underhåll för S. A önskade att X skulle
underteckna det och snarast möjligt återställa det till honom. Han förklarade,
att hon lugnt kunde skriva under eftersom hon inte skulle bli krävd på några
pengar. Det där med underhållet skulle bara vara en ren formalitet. Då
handlingen kom henne till handa, var den åtföljd av ett av A undertecknat
brev, i vilket han försäkrade att hon inte skulle komma att krävas på något
underhåll. Eftersom hon kände A sedan tidigare och litade på honom, ville
hon vara tillmötesgående och återställde papperet med hennes underskrift
omgående. Därefter fick hon en dom på underhåll, som hon alltjämt betalar.
Hennes försök att överklaga domen hade lett till intet.

Vid anmälningsskriften hade fogats en kopia av A:s brev av den 15 mars
1988 till X, av vilket brev här skall återges följande.

”För Din kännedom bifogar jag kopia av utredning från Försäkringskassan
i G-stad. Därav kan Du utläsa skälet till att vi i den gemensamma ansökan
använder beloppet 365 kronor, då det gäller att få ut förskottsbidrag då S bor
huvudsakligen hos Y. Du kommer aldrig att behöva betala underhållsbi-
draget, såvitt jag är informerad, men det är en säkerhet för S.”

A har i ett den 19 maj 1989 avgivet yttrande tillbakavisat X:s anmärkning
samt anfört i huvudsak följande.

A lärde känna X, då hon var gift med flygkaptenen Y, och i samband med
att testamente upprättades mellan de dåvarande makarna i mars 1987. –
Sedan S flyttat till Y, hade denne i slutet av augusti 1987 hos försäkrings-
kassan i G-stad ansökt om bidragsförskott för den faktiska vårdnaden om
henne. I början av oktober 1987 fick A från försäkringskassan en uträkning av
innebörd att X – även om det ”Räknat på hennes inkomst och utgifter på
vanligt sätt” inte fanns ”mycket överskott att ta ett underhållsbidrag av” –
”enligt Riksförsäkringsverkets och Socialstyrelsens anvisningar till tolkning
av reglerna för underhållsskyldighet och bidragsförskott” skulle betala 365
kronor i månaden i underhållsbidrag för S från och med den månad då
beslutet om ändring av vårdnaden vinner laga kraft. Försäkringskassan
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meddelade vidare Y att beviljande av bidragsförskott förutsatte att denne var
vårdnadshavare till barnet. Y tog därefter kontakt med A, som lämnade
denne konsultationer om vilka rättsmedel som stod till förfogande vad avser
överförande av vårdnad om barn eller införande av gemensam vårdnad. A
upplyste Y om att han såsom ombud för denne kunde inlämna en ansökan
om stämning på X eller att de före detta makarna kunde inge en gemensam
ansökan om förändrad vårdnad och underhållsbidrag beträffande S. Y med-
delade efter någon tid att han med X hade kommit överens om att A skulle
upprätta en gemensam ansökan och översända denna till henne för under-
tecknande. Vid en telefonpåringning till X fick A en bekräftelse av att hon var
införstådd med att en gemensam ansökan skulle upprättas. Vid detta samtal
omtalade A för X, att försäkringskassan i G-stad hade gjort en utredning, som
A skulle översända till henne. – Innan A upprättade den gemensamma
ansökningen tog han kontakt med utredningsmannen vid försäkringskassan
och påpekade det märkliga i att X skulle med sina inkomster anses ha ut-
rymme för att betala 365 kronor i månaden. A fick då det beskedet att
beräkningen gjorts enligt en föreskriven teoretisk modell men att X i verklig-
heten inte skulle komma att behöva betala underhållsbidrag och att hon, om
hon blev krävd på detta, borde taga kontakt med försäkringskassan på sin
hemort. Detta har A på telefon vidarebefordrat till X. Och det var detta han
åsyftat i sitt missivbrev. Han har i detta brev påpekat att han lämnat det
aktuella beskedet ”såvitt jag är informerad”. – A anser alltjämt att X med sin
ekonomi inte har utrymme att betala det framräknade underhållsbidraget.
Detta kan vara baserat på en felbedömning av myndigheterna. Myndig-
heterna borde dock med lätthet kunna korrigera saken och avskriva even-
tuella utestående fordringar gentemot X. Han står gärna till X:s förfogande
med att informera myndigheterna om de bakomliggande omständigheterna.
– A har inte sökt förmå X att underteckna den gemensamma ansökningen.
Den grundade sig – såsom förut nämnts – på en överenskommelse mellan Y
och X.

Det antecknas att A på förfrågan från samfundet uppgivit att han i ärendet
enbart haft uppdrag att biträda Y.

Nämnden gör följande bedömning.
A har, såsom ombud för Y, begärt att X skulle underteckna ett förslag till
avtal om underhållsbidrag. När han översände avtalsförslaget uppgav han i
följebrev att X, såvitt A visste, aldrig skulle behöva betala någon del av
underhållet. X har därefter blivit avkrävd underhåll i enlighet med avtalet. A
kände till att hon saknade eget ombud. Genom den felaktiga uppgiften har A
föranlett X att underteckna avtalet. A har därigenom åsidosatt sina plikter
som advokat. Den omständigheten att A själv var övertygad om att ingen del
av underhållet skulle avkrävas X ändrar inte denna bedömning.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Vad i övrigt i ärendet förekommit är inte av beskaffenhet att föranleda
någon nämndens åtgärd.
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2. I ansökan om fullföljd av äktenskapsskillnad har – efter
det att motparten undertecknat densamma – advokaten A
gjort ett tillägg om umgängesrätt utan att dessförinnan
underrätta motparten därom. Då risk för icke avtalade
rättsverkningar ansetts ringa har nämnden låtit det bero
vid ett uttalande.

I mål mellan X och Y angående äktenskapsskillnad mm, företräds X av
advokaten B och Y av advokaten A.

B upprättade då den obligatoriska betänketiden löpt ut en gemensam
fullföljdsansökan av följande innehåll.

”Sedan minsta laga betänketid nu förflutit får vi hemställa att Rätten måtte
1. meddela deldom på äktenskapsskillnad mellan oss
2. förordna att jag, X, skall ha vårdnaden om dottern E född 890513
3. förordna att jag, Y, skall ha vårdnaden om vår son H, 850923–0010,
4. förordna att jag, X, skall ha umgängesrätt med sonen H varannan fredag

kl 18 – söndag kl 18, varannan storhelg såsom jul, nyår, påsk, pingst och
midsommar med början julen 1989, nyår 1991, påsk 1990, pingst 1991,
midsommar 1990 samt fyra veckor sammanhängande under tiden juni,
juli och augusti varje år.”

Fullföljdsansökan undertecknades av X och översändes därefter till A för
underskrift av Y. Sedan A erhållit fullföljdsansökan, gjorde han ett tillägg i
ansökan ovanför X:s namnunderskrift av följande innehåll:

”5. att mannen skall ha umgänge med dottern E, 890513, i den utsträck-
ning som anges i denna inlaga under punkt 4.”

Y undertecknade därefter fullföljdsansökan och A återsände denna till B.
B har i anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 2 mars 1990, riktat

anmärkning mot A för att denne gjort ovan nämnda tillägg i den av X
undertecknade fullföljdsansökan.

A har i yttrande den 13 mars 1990 tillbakavisat anmärkningen. Han har
därvid anfört bla följande.

Han uppfattade den av B översända fullföljdsansökan som ett förslag. På
Y:s begäran tillade han punkten 5 i ansökan. Sedan Y undertecknat ansökan
översände han denna till B, varvid han bifogade ett brev dagtecknat den 22
januari 1990 av följande innehåll: ”Ansökan, med tillägg enl. punkt 5, bifogas
för att inges till Tingsrätten.” Y ansåg att detta förfaringssätt var praktiskt,
eftersom han var angelägen om att erhålla skilsmässa så snart som möjligt.

Nämnden gör följande bedömning.
Av handlingarna i ärendet framgår att A uppfattat den aktuella handlingen
som ett förslag till gemensam fullföljdsansökan. Risken för att den mot B:s
vilja skulle nå tingsrätten har varit ringa. A har genom sitt följebrev av den 22
januari 1990 uppmärksammat B på att han gjort ett tillägg i ansökan. A borde
dock för säkerhets skull inte ha gjort tillägget utan att han dessförinnan tagit
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kontakt med B. Med hänsyn till omständigheterna låter dock nämnden vid
detta uttalande bero.

6. Advokaten A:s telefonsamtal med motpart har på
föranstaltande av A avlyssnats av advokaten B utan att
motparten underrättades om avlyssningen. Såväl A som B
har tilldelats erinran.

Advokaten A driver verksamhet under firma ”Advokat A”. Advokaten B
driver verksamhet under firma ”Advokaten B AB”. A och B har kontors-
gemenskap.

A var motpartsombud i förhållande till X.
Den 7 februari 1989 telefonerade A till X. På begäran av A avlyssnade B

samtalet.
X har, i anmälan som kommit in till Advokatsamfundet den 26 januari

1990, anmärkt på att henne ovetande, dels A låtit avlyssna samtalet dels B
avlyssnat detta.

A har, i yttrande som kommit in till Advokatsamfundet den 30 mars 1990,
gjort gällande att det varit försvarligt att låta samtalet äga rum på sätt som
skett. B har, i yttrande som kommit in till samfundet den 10 april 1990, hävdat
att X saknat fog för sina påståenden att ifrågavarande handlande ej över-
ensstämmer med god advokatsed.

A har hänvisat till av honom upprättad stämningsansökan mot X samt
anfört bla följande.

Ärendet handlar om en tvist mellan köpare och säljare av fastighet enligt 4
kap 19§ jordabalken. A biträdde köparen mot säljaren X.

Han påbörjade ärendet i januari 1989 genom att besöka fastigheten för att
få en uppfattning om de iakttagbara felen i fastigheten och vilka närmare
tekniska utredningar som var behövliga. Det var av två skäl av intresse att så
snart som möjligt få veta vad säljaren kände till om fuktproblemen och
sättningsskadan i huset samt hennes inställning till ansvar för felen.

Det ena skälet var att han ville ha underlag för att kunna bedöma om hon
fullgjort sin upplysningsskyldighet på ett riktigt sätt, eftersom köparen i
första hand önskade få till stånd en hävning av köpet och rätt till skadestånd
för flyttningskostnader mm. Det andra skälet var att rättsskydd enligt villa-
försäkringen inte kunde beviljas förrän det var klarlagt att säljaren bestred
ansvar. Genom A:s telefonsamtal med X den 7 februari 1989 blev det enligt
hans mening klarlagt att hon inte fullgjort sin upplysningsskyldighet och
härigenom svikligt förlett köparna samt att hon bestred ansvar.

Telefonsamtalet med X den 7 februari 1989 var inte närmare planerat. B
befann sig vid tillfället i A:s kontorsrum. De diskuterade det aktuella ären-
det, bla vilken inställning säljaren kunde ha. A lät då spontant ringa upp X på
sin högtalartelefon. När hon svarade fortsatte han samtalet med B närvaran-
de.

A redogjorde först för de fel och brister som hade konstaterats på fastighe-
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ten. Härefter började han ställa frågor om vad hon kände till om fuktproble-
men och sättningen i bottenplattan. A gjorde då tecken till B om hans biträde
med att göra anteckningar om vad X berättade, eftersom han själv hade svårt
att göra sådana anteckningar och samtidigt fortsätta telefonsamtalet utan
avbrott. De uppgifter X lämnade var av stort intresse. A lät därför omedelbart
diktera en PM om det väsentliga innehållet i samtalet och lät B ta del av
noteringarna.

A har vitsordat att han inte underrättade X om att B åhörde telefon-
samtalet. Det berodde främst på att telefonuppringningen var spontan och
oplanerad. Han har inte kunnat inse att X skulle ha besvarat frågorna på
annat sätt om han hade nämnt att han talade i högtalartelefon och att en
kollega var närvarande.

De uppgifter X lämnade vid telefonsamtalet var av särskilt stort intresse i
ärendet mot bakgrund av att köparna inte hade fått några uppgifter om de fel
fastigheten var behäftad med. A anser det av bla detta skäl vara försvarligt
att tillse att få så noggranna anteckningar som möjligt om telefonsamtalets
innehåll. Det visar inte minst det förhållandet att X numera bestrider att hon
yttrat sig på det sätt som redovisas i PM.

B har anfört bla följande.
I likhet med A anser B inte att avhörda samtal i högtalartelefon kan upp-

fattas som en otillbörlig telefonavlyssning, särskilt som hans närvaro vid
samtalet var betingad av att kontrollera A:s minnesbild av telefonsamtalets
innehåll. B:s närvaro var helt oplanerad och minnesanteckningar behöver
inte göras av samma person som handlägger ärendet. Det blir då nödvändigt
att som i förevarande fall, när flera hjälps åt med detta, samtliga närvarande
genom PM eller annorledes bekräftar hur de uppfattat angelägenheten.

X har, i påminnelseskrift som kommit in till samfundet den 11 maj 1990,
vidhållit sina anmärkningar.

Nämnden gör följande bedömning.
Advokat bör inte utan särskilda skäl i hemlighet och utan att detta varit
påkallat av omständigheterna låta avlyssna eller medverka till avlyssning av
telefonsamtal. I ärendet är utrett att A:s samtal med motparten X, på för-
anstaltande av A, avlyssnats av B. Härigenom har A och B åsidosatt sina
plikter som advokater.

På grund härav tilldelar nämnden A och B erinran jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

9. Underlåtenhet att bereda motpart skäligt rådrum.
X har varit gift med Y. Denne önskade få till stånd skilsmässa i anledning
varav advokaten A som biträde åt honom i brev till X den 10 augusti 1989
framställde vissa förslag i avseende på äktenskapsskillnad, kvarsittande i
hemmet, underhåll och bodelning. A begärde i brevet svar senast den 18
augusti; om inget svar då inkommit förföll erbjudandena.



FÖRHÅLLANDET TILL MOTPARTEN 365

X har efter anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 20 februari
1990, förklarat sig vilja ha prövat om inte A brutit mot god advokatsed dels
genom att – med beaktande även av att det skedde under sommaren – kräva
svar inom så kort tid som han gjorde, dels genom att använda en enligt
hennes mening hotfull ton i brevet.

A har i yttrande den 29 maj 1990 tillbakavisat anmärkningarna och anfört
bla följande.

Brevets innehåll är på inget sätt anmärkningsvärt utan innehåller erbju-
danden om en uppgörelse, vilka erbjudanden är förenade med stora efter-
gifter från mannens sida. Erbjudandet om eftergifterna lämnades med hän-
syn taget till att mannen var angelägen om att erhålla ett skyndsamt avslut på
såväl äktenskapsskillnad som bodelning. På grund härav kom även tidsfris
ten att sättas relativt snävt.

Innehållet i A:s brev var inte på något sätt överraskande för X. Enligt A:s
huvudman hade tidigare omfattande diskussioner ägt rum mellan honom
och X. På grund av att diskussionerna blev resultatlösa vände han sig till
advokat.

X har i påminnelseskrift vidhållit sin anmälan.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet framgår att A försummat att bereda X skäligt rådrum att ta ställning
till de lämnade förslagen i brevet av den 10 augusti 1989. Härigenom har A
åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

11. Kränkande uttalande om motpart
I X-ortsbladet fanns den 9 juni 1988 en artikel angående X-orts hembygdsför-
ening, vilken innehöll bla följande avsnitt.

Det fanns smolk i bägaren också, som serverades under punkt 10 i verk-
samhetsberättelsen, under rubriken Ekonomiska oegentligheter. Punkten
gällde intendent B:s skuld på närmare 40.000 kronor till hembygdsför-
bundet, som uppkommit genom att han under fem års tid undanhållit
influtna medel. Ärendet, som är polisanmält, föranledde inga kommenta-
rer från årsmötets deltagare.

B väckte vid X-orts tingsrätt talan mot tidningens ansvarige utgivare chefre-
daktör C med yrkande om ansvar och skadestånd för förtal.

I detta mål anlitade B advokat Y som rättshjälpsbiträde, medan C för-
svarades av advokaten A.

Sedan den i målet tillsatta juryn förklarat den påtalade notisen inte vara
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brottslig, ogillade tingsrätten i dom den 16 januari 1990 B:s talan och för-
pliktade honom att ersätta C för rättegångskostnad med 52.200 kronor, varav
35.000 kronor avsåg arvode.

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 21 maj 1990,
har B framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande.

Under förhandlingen vid tingsrätten påstod A att B även vid andra till-
fällen gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter. Mot detta inpass rea-
gerade både Y och tingsrättens ordförande, lagman Z, som gav A en till-
rättavisning. – A hade därefter tagit kontakt direkt med B både per telefon
och per brev utan att informera Y därom. A hade uppenbarligen varit med-
veten om att han förfarit oriktigt och därför sökt ”tillrättalägga situationen”.
Hans yttrande hade emellertid inneburit mycket stor skada. Bland annat
hade hans uttalande citerats i lokalpressen. B har aldrig gjort sig skyldig till
någon ekonomisk oegentlighet. – B anser att A brutit mot god advokatsed
dels genom att fälla det aktuella yttrandet, som inte varit påkallat i målet, och
dels genom att ta kontakt direkt med B utan att informera Y.

A har i ett yttrande av den 27 juni 1990 vidgått att han vid det i ärendet
aktuella tillfället yttrat sig på ett olämpligt sätt men gjort gällande, att yttran-
det endast innefattat en uppgift att det förelegat misstanke mot B om ekono-
miska oegentligheter även vid andra tillfällen, samt tillbakavisat anmärk-
ningarna och anfört i huvudsak följande.

Efter återkomsten till Stockholm hade A ringt till B och bett honom om
ursäkt för sitt ordval. Vad angår brevkontakt förhåller det sig så att A den 19
januari 1990 skrev ett brev till Y, i vilket A beklagade att B ålagts att betala en
så betydande rättegångskostnadsersättning samt ställde i utsikt att en be-
gäran av B om nedsättning av C:s krav i detta hänseende skulle komma att
prövas välvilligt. Vid det exemplar av detta brev som sändes till B hade A
fogat en bilaga, i vilken han bla ännu en gång bad B om ursäkt för sitt
”övertramp”. Det hade endast varit den skriftliga ursäkten som Y inte hade
fått del av och den hade ju självfallet inte haft med den juridiska frågeställ-
ningen att göra.

I en påminnelseskrift, som kom in den 24 juli 1990, har B vidhållit vad han
anfört i sin anmälningsskrift samt tillagt att han anser att det skulle ha stridit
mot god advokatsed, även om A:s yttrande stannat vid ett påstående om att B
”även i andra sammanhang skulle ha gjort sig skyldig till ekonomiska
oegentligheter”.

A har i ett yttrande av den 15 augusti 1990 vidhållit vad han uppgivit i sak
samt tillagt att skälet till att han kommit att fälla det olämpliga yttrandet varit
att hans klient, chefredaktör C, under A:s plädering oväntat framför honom
lagt en handling med den text som han återgivit i yttrandet i fråga och att A
omgående tagit med detta i sin plädering utan närmare eftertanke.

B har inkommit med en påminnelseskrift den 3 september och A med ett
yttrande av den 10 samma månad, i vilka inlagor parterna vardera för sitt
vidkommande vidhållit de positioner som de intagit i sina tidigare skrifter i
ärendet.

I en påminnelseskrift, som kom in den 8 oktober 1990, har B uppgivit, att C
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på B:s förfrågan förklarat att han inte känner till ”något sådant nedsättande”
om B som A anfört och inte kunnat lämna A någon sådan uppgift, samt
föreslagit att Advokatsamfundet skulle inhämta yttranden från lagman Z
och Y, varjämte B uppgivit att C skulle kunna bestyrka vad B anfört, om
Advokatsamfundet så skulle finna önskvärt.

I en skrivelse av den 2 november 1990 från Advokatsamfundet har B
underrättats om att samfundet inte har behörighet att inhämta yttrande från
Y, Z eller C och att B, om han önskar åberopa dylikt material, har att själv
utverka och inge sådana yttranden.

A har i ett yttrande av den 6 november 1990 hävdat att B:s uppgift an-
gående C är felaktig samt uppgivit att A och C vid ett besök på X-orts
Hembygdsförbund på hösten 1989 fått besked om att misstankar riktats mot
B även från annat håll, varjämte A tillagt att C påmint A härom under hans
plädering.

I en skrift, som kom in den 20 december 1990, har Y förklarat sig intyga att
A under sin slutplädering i tryckfrihetsmålet i fråga ”fällt yttrande att ’B även
vid andra tillfällen gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter”’.

Vid en påminnelseskrift, som kom in den 21 december 1990, har B fogat en
av honom till Z ställd skrift med begäran om ett yttrande i den i detta ärende
centrala frågan, vilken handling var försedd med följande av Z den 18 de-
cember 1990 underskrivna påskrift.

”B har begärt mitt yttrande, som jag anser mig oförhindrad att lämna: Jag
var ordförande i målet. Som ett led i domstolens processledande verksam-
het avbröt jag A under pläderingen, då A ville föra in icke relevanta fakta i
rättegången. De ovidkommande påståendena var av det innehåll som B
påstår, men jag minns ej den exakta formuleringen.”

I påminnelseskriften har B – förutom att han åberopat Y:s och Z:s yttranden –
anfört i huvudsak följande.

C har förklarat sig inte vara beredd att skriftligen bestyrka vad B anfört i
den påminnelseskrift som kom in den 8 oktober 1990. C har dock sagt att han
finner det otroligt att han skulle ha lagt sig i A:s slutplädering på det sätt
denne angivit. C har hänvisat till sin känsliga ställning, som sammanhänger
med att A utöver att vara C:s juridiska ombud även är hans arbetsgivare
såsom styrelseordförande i tidningen X-ortsbladets styrelse.

I en skrift av den 21 januari 1991 har A förklarat att B:s senaste inlagor inte
föranleder någon kommentar från A samt att han anser att ärendet bör kunna
prövas i nu befintligt skick.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A vid förhandlingen i tryckfrihetsmålet fällt ett yttrande
av innehåll att B vid andra tillfällen skulle ha gjort sig skyldig till ekonomiska
oegentligheter. Uttalandet som varit kränkande för B har inte varit påkallat
för tillvaratagandet av klientens intresse. A har genom uttalandet åsidosatt
sina plikter som advokat.
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På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet är inte av beskaffenhet att
föranleda någon nämndens åtgärd.

13. Yppande i klanderprocess av förlikningsförslag som
framlagts av skiljenämnd.

Advokaten X företrädde AB Y i skiljeförfarande mot Stiftelsen C och Stiftel-
sen D. AB Y yrkade därvid ett skadestånd om 35 milj kr av vardera stiftelsen.
Under skiljeförfarandet framlade skiljenämnden ett förlikningsförslag som
inte accepterades av parterna. Skiljeförfarandet utmynnade sedan i dom
innebärande förpliktande för stiftelserna att utge skadestånd, C med 500.000
kr och D 6.500.000 kr. Stiftelserna klandrade därefter skiljedomen och mål
upptogs vid Stockholms tingsrätt.

X har i anmälan som inkom till samfundet den 25 mars 1991 riktat an-
märkning mot advokaten A enligt följande.

Det förlikningsförslag som skiljenämnden framlade skulle, enligt över-
enskommelse, inte få åberopas av någon part. A gjorde ändock detta till
styrkande av en av de åberopade grunderna i klanderprocessen. X erinrade
då A om att förlikningsförslaget inte fick åberopas. Trots detta återkom A i
pläderingen till vilken betydelse förlikningsförslaget hade.

A har den 9 april 1991 avgivit yttrande enligt följande.
D ensam förde klandertalan mot skiljedomen. Därvid åberopades bland

annat att skiljenämnden underlåtit att i enlighet med AB Y:s medgivande
avräkna ett belopp på om kring 2,5 miljoner kr som tidigare erlagts av
stiftelserna. En viktig fråga i klanderprocessen var om detta medgivande var
ett medgivande till avräkning mot det skadestånd som kunde komma att
utdömas av skiljenämnden eller om det endast var en nedsättning av AB Y:s
yrkande på omkring 35 milj kr. En annan viktig fråga var om avräkningen
skulle kunna åberopas inte bara av C utan även av D, trots att det i skilje-
nämndens protokoll hänförts endast till C.

Under vittnesförhör vid huvudförhandlingen i tingsrätten med advokat B
ställde A frågan om det framställdes något förlikningsförslag i skiljeför-
farandet. Syftet var att visa att förlikningsförslag framställts innefattande att
båda stiftelserna gemensamt skulle utge visst belopp i skadestånd. Detta
utgjorde bevisning för att avräkningsmedgivandet skulle kunna åberopas
även av D.

Efter jakande svar på frågan ställdes frågan vilket belopp det var fråga om,
syftande till att visa att skiljenämnden gjort fel som inte utrett huruvida
avräkning enligt AB Y:s medgivande skulle ske mot det skadestånd som
kunde komma att utdömas.

Enligt 43§ i Vägledande regler om god advokatsed får advokat inte utan
motpartens samtycke i rättegång åberopa av denne framfört förliknings-
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erbjudande. I detta fall handlar det inte om något av AB Y framfört för-
likningserbjudande utan om ett av skiljenämnden med båda parters med-
givande framställt förslag.

X har i påminnelseskrift den 23 april vidhållit att parterna träffade över-
enskommelse om att förlikningsförslaget inte skulle få åberopas framdeles.

A har i yttrande den 3 maj 1991 bestritt att någon överenskommelse med
av X angivet innehåll träffats.

Nämnden gör följande bedömning.
Nämnden framhåller vikten av att förlikningsförslag – oavsett hur de fram-
kommit inte yppas utanför den krets där de framlagts, men låter med hänsyn
till omständigheterna i ärendet vid detta uttalande bero.

18. Upprättande av bodelningsavtal på uppgifter enbart av
en part (Uttalande av nämnden).

Malmö Tingsrätt dömde den 2 februari 1987 till äktenskapsskillnad mellan X
och Y. Genom ett av dem undertecknat, den 14 april 1987 dagtecknat avtal
reglerades bodelningen mellan dem.

I ett brev av den 21 augusti 1990 till advokat B såsom ombud för Y har
advokaten A uppgivit att han upprättat bodelningsavtalet på uppdrag av X
samt att detta varit ”helt i överensstämmelse med makarnas dåvarande
önskemål».

I anmälningsskrifter, som kommit in till Advokatsamfundet den 12 och
den 24 april samt den 13 maj 1991, har Y framställt anmärkning mot A i
huvudsak enligt följande.

Avtalet hade skrivits helt av X och A. Y hade inte blivit tillfrågad. A har
därför inte haft någon grund för uppgiften att avtalet, som varit mycket
oförmånligt för henne, varit ”helt i överensstämmelse med makarnas dåva-
rande önskemål”. Att Y skrivit under avtalet hade berott på att X hotat henne
med skandal på hennes arbetsplats om hon inte skrev på.

A har i ett yttrande av den 21 maj 1991 tillbakavisat Y:s anmärkning samt
anfört i huvudsak följande.

A hade av X fått i uppdrag att upprätta ett förslag till bodelningsavtal. X
hade uppgivit för honom vad han önskade att det skulle stå i avtalet samt att
makarna var överens om förutsättningarna för bodelningen. Detta hade varit
grunden för A:s uppgift härom i brevet till B. A hade vid tillkomsten av
avtalsförslaget inte haft någon kontakt med Y. Sedan han erfarit att även hon
undertecknat avtalet, hade han avslutat ärendet. – Y hade i slutet av 1990 sökt
upp A. När han fått klart för sig vad saken gällde, hade han avböjt diskussion
i ärendet och hänvisat henne till hennes eget ombud. – A hade haft X som
klient. A:s uppgift hade varit att tillvarata dennes intressen inom ramen för
god advokatsed.

Från Y har inkommit påminnelseskrifter den 31 maj och den 5 juni 1991.
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Nämnden gör följande bedömning.
A har visserligen anlitats enbart av X. Uppdraget har emellertid gällt ett
bodelningsavtal som förutsätter samstämmighet mellan makarna. Att där-
vid ej inhämta andra partens uppfattning i saken eller anvisa andra parten
möjlighet att anlita eget ombud strider mot god advokatsed.

Med hänsyn till omständigheterna i ärendet låter nämnden vid detta ut-
talande bero.

1. Varning tilldelad advokaten A som i cirkulärbrev till bl a
myndigheter och kreditinrättningar utan erforderligt
underlag beskyllt namngiven person för brott.

Advokaten A författade den 27 augusti 1991 en skrift med följande innehåll
ställd till hovrätt.

”Jag företräder X.
X har under de senaste åren systematiskt utnyttjats av sin mor Y och

hennes man, på så sätt att de senare tvingat X att underteckna olika doku-
ment, som lett till att X blivit lagfaren ägare till ett antal fastigheter samt att
hon även kommit att stå som låntagare på diverse lånehandlingar för vilka
säkerhet lämnats i de olika fastigheterna.

Vissa köpe- och lånehandlingar är undertecknade med namnet X men X
har själv ej undertecknat desamma. För närvarande håller jag på att utreda
vilka handlingar som på detta sätt har blivit förfalskade.

På grund av vad som ovan angivits har X drabbats av krav från skattemyn-
digheter samt har även blivit delgiven lagsöknings- och konkurshandlingar
från tre olika tingsrätter. Även beträffande detta har jag påbörjat mitt ut-
redningsarbete för att om möjligt reda ut vad som rättsligt gäller.

X:s inställning är att hon ej är betalningsansvarig för de krav som riktas
mot henne. Hon saknar dessutom egna tillgångar och saknar följaktligen
förmåga att reglera alla de krav som ställs mot henne även om hon, mot sitt
bestridande, skulle rättsligt anses skyldig att göra detta.

Detta brev tillställs alla de företag, privatpersoner och myndigheter som
jag funnit vid en genomgång av X:s handlingar. Om någon mottagare av
brevet önskar ytterligare upplysningar står jag givetvis till förfogande”.

Samma dag skrev han vidare ett brev till ”Samtliga banker och hypoteks-
föreningar i ärendet X” i syfte att utröna huruvida möjligheter förelåg att
genom enskilda uppgörelser utom rätta friskriva X från de krav som riktades
mot henne. Även i detta brev påstod A att X tvingats till olika fastighets-
affärer av Y och dennas man samt att i flera fall dessutom X:s namnteckning
förfalskats.

Y har i skrift, som kom in till samfundet den 19 september 1991, ifrågasatt
om A handlat i överensstämmelse med god advokatsed när han utsänt
ifrågavarande brev innehållande beskyllningar mot henne för brott och detta
utan att först bereda henne tillfälle att förklara sig.

A har i yttrande den 10 oktober 1991 redogjort för bakgrunden till breven
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samt vidare anfört bla: Hans bedömning var att han omedelbart måste
komma i kontakt med de olika myndigheterna domstolarna, hypoteksför-
eningarna och andra som på olika sätt var inblandade i de rättsliga pro-
cesserna där X uppträdde som svarandepart. Det var naturligtvis även vik-
tigt att komma i kontakt med andra som påstods ha krav mot X även om det
inte gått så långt att rättsliga åtgärder vidtagits. Upplysningarna i brevet om
Y har inte tillkommit för att chikanera henne utan för att tillvarata X:s in-
tressen att rättsligt kvalificera dennas ställningstagande, nämligen att hon
inte var betalningsskyldig. Detta kunde näppeligen ske utan att som Y anfört
i sin anmälan ”brevets innehåll är av allvarlig art”. Y är, även om hon är
indirekt berörd, ingen motpart till X i pågående processer. Hade frågan varit
om att rikta anspråk mot Y hade det varit naturligt att innan ytterligare
åtgärder vidtogs ta en direktkontakt med henne. Kanske hade A även som
indirekt berörd på sätt som nu är aktuellt valt att kontakta henne, innan han
författade brevet om det inte hade varit för den uppenbara tidspressen som
rådde i saken.

Y har kommit in med påminnelser innehållande en ingående redogörelse
för hennes syn på de bakomliggande förhållandena. Härefter har A och Y
kommit in med ytterligare var sin skrift.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A, utan erforderligt underlag, i cirku-
lärbrev till myndigheter, kreditinrättningar och privatpersoner beskyllt Y för
brott. Genom vad som sålunda förekommit i ärendet har A allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

6. Advokaten A, som i kontroversiell bodelningsfråga
företrätt en part Y, har hos bank utfått kontobesked
avseende motparten X. Nämnden har funnit klandervärt
att A för banken inte angivit att han i saken endast
företrädde Y.

Den 30 november 1990 meddelades dom på äktenskapsskillnad mellan Z
(numera X) och Y.

X har i skrift, som inkom till advokatsamfundet den 5 augusti 1992, riktat
anmärkningar mot advokat A för att denne dels beställt saldo- och räntebe-
sked avseende X:s sparkonton utan att hon anlitat honom, dels brutit hennes
post.

A har i skriftligt yttrande av den 18 augusti 1992 anfört följande.
I början av år 1992 vände sig Y till A med anledning av den bodelning som

träffats mellan de f d makarna Y och X. De f d makarna hade den 6 maj 1991
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med hjälp av en bankjurist upprättat ett bodelningsavtal. Enligt Y:s upp-
fattning var bodelningen inte riktig på så sätt att X hade underlåtit att uppge
sina banktillgodohavanden.

Y uppgav att A kunde ta kontakt med Y:s bank.
Y skickade den 28 februari 1992 ett telefax till A med bl a följande innehåll:
”Refererande till vårt möte angående tvisten mellan min f d hustru, Z, och

mig, vill jag härmed be Dig ta kontakt med min kontaktman på Nordbanken,
se kopierat visitkort. Han kan då ge Dig uppgift på de tillgångar som fanns
på banken per november 1990, då skilsmässan trädde i kraft.”

Den 11 mars 1992 skrev A följande brev till Y:s kontaktman på Nord-
banken:

”Ang bodelning Y och Z
Refererande till telefonsamtal med Y och Dig, får jag härmed anhålla om en
uppställning avseende f d makarna Y och Z:s konton i banken per 1990-11-19.

Kopia av telefax från Y bifogas för kännedom. Därav framgår även respek-
tive parts personnummer.

Emotser tacksamt Ditt svar snarast möjligt.”
I brevet till Nordbanken bifogade A en kopia av det telefax som Y skickade

till honom den 28 februari 1992.
A:s agerande styrdes helt av klientintresset. Med hänsyn till att X:s be-

hållning på bankkontona visade sig vara betydande, har detta givit stöd åt
hans klients påståenden.

Banken tillställde honom kontoutdrag daterat den 18 maj 1992 utvisande
X:s saldo- och räntebesked per den 19 november 1990. Banken har på konto-
utdraget angivit att detta är ställt till X c/o advokat A. Huruvida banken
skickade beskedet till honom i sk fönsterkuvert eller i kuvert med påskrift
kan han inte uttala sig om, eftersom han inte sparade kuvertet. Rutinen på
kontoret är sådan att sekreteraren öppnar posten och A fick således del av
kontobeskedet först sedan det hade tagits upp ur kuvertet. Oavsett kontobe-
skedet skickades i fönsterkuvert eller i kuvert ställt till honom, måste brevet
uppfattas såsom översänt till honom. Hade banken velat skicka kontout-
draget direkt till X hade banken kunnat tillställa henne handlingen under
hennes hemadress som banken hade tillgång till.

A framhåller sammanfattningsvis att han handlat i sin klients intresse och
att ansvaret för utlämnade uppgifter måste åvila banken.

Det antecknas att Nordbanken i brev av den 11 juni 1992 underrättade X
om A:s förfrågan till banken om hennes kontoställning per den 19 november
1990 och att banken därvid bifogade en kopia av A:s brev av den 11 mars 1992
till banken.

Nämnden gör följande bedömning.
När A tillskrev banken borde han markerat att han i saken endast företrädde
Y. Genom att underlåta detta har han åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.
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15. Hot om polisanmälan mm. Varning tilldelad.
E har varit gift med P från 1967 till december 1988. De fick i äktenskapet
dottern K, nu 22 år, sonen L född 1976 och dottern M född 1982. Sedan 1989
har vid Södra Roslags tingsrätt pågått en tvist mellan E och P angående
vårdnaden om och rätt till umgänge med L och M. E har i det målet biträtts av
advokaten U och P av advokaten A.

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 1 mars 1993,
har E framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande.

L har under hösten 1992 utan E:s vetskap och utan hennes samtycke på en
ansökan om att få bära namnet E som mellannamn förfalskat P:s namnteck-
ning på platsen för ”Underskrift även av den andre föräldern”. Sedan P och
A fått kännedom om att P:s namn fanns på ansökningen i fråga, har A i ett
brev av den 18 december 1992 till U uttalat att E ”alltså gjort sig skyldig till en
urkundsförfalskning, som hon åberopat hos myndighet till stöd för en på
grund härav oriktig ansökan”. A har vidare i skriften hävdat att det för-
hållandet, att E ”dessutom förmått L att spela med i detta är mer än om-
dömeslöst”. A har härigenom dels tillvitat E ett allvarligt brott och dels gjort
gällande att E uppfostrar L till ett olagligt leverne. A har i brevet också
åberopat E:s påstådda brott för att förmå henne att tvinga L och M till ett
umgänge med P, vilket de bestämt motsätter sig. – Sedan U skriftligen
meddelat A att P:s namnteckning på ansökningshandlingen tillkommit utan
E:s medverkan eller kännedom, har A vid ett telefonsamtal med U i början av
januari 1993 uppgivit, att P kunde tänkas avstå från att polisanmäla E, om
hon medverkade till och påverkade barnen till att vilja träffa honom. A hade
vid samma samtal förklarat sig vara medveten om att det hon framförde var
att jämställa med utpressning. E har senare fått höra att A:s förfaringssätt
närmast är att betrakta som övergrepp i rättssak.

A har i ett yttrande av den 16 mars 1993 tillbakavisat E:s anmärkningar
samt bestritt att A:s uppgifter i brevet av den 18 december 1992 kan bedömas
som förtal eller övergrepp i rättssak.

I övrigt synes A:s yttrande kunna sammanfattas så att hon hävdar dels att
hon och P haft tillräcklig grund för sin misstanke att E utfört namnför-
falskningen, dels att det på grund av svårigheten att förmå E att medverka till
att för P göra det möjligt att utöva den umgängesrätt, som tillerkänts honom
interimistiskt den 20 juni 1989 och den 22 oktober 1990, varit befogat att
argumentera på det sätt A gjort i det av E åsyftade brevet och vid det av
henne nämnda telefonsamtalet med U.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A i brev av den 18 december 1992
beskyllt E för att ha gjort sig skyldig till brottslig handling samt i samma brev
och vid senare telefonsamtal hotat med anmälan till polis- och åklagarmyn-
dighet om inte E företog vissa åtgärder. A har härigenom allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.
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18. Medel avsedda som förlikningslikvid har av motpart
inbetalats till advokaten A. Skyldighet för A, när
förlikning inte sker, att mot sina huvudmäns bestridande
återbetala beloppet till motparten?

I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 14 juni 1993,
har X och Y – i fortsättningen anmälarna – framställt anmärkning mot advo-
katen A i huvudsak enligt följande.

Vid Stockholms tingsrätt pågår ett tvistemål mellan L och M såsom käran-
de samt anmälarna såsom svarande på grund av ett borgensåtagande an-
gående hyresfordran/skadestånd. Kärandena företräds av A och anmälarna
av advokat B. Målet var utsatt till huvudförhandling den 3 juni 1993. Parter-
na hade dessförinnan kommit överens om att för det fall anmälarna kunde
utge 50.000 kronor kontant skulle parterna förlikas i målet. Sent på efter-
middagen den 2 samma månad kom partsombuden överens om att om
50.000 kronor omedelbart inbetalades på ett av A anvisat konto hos Götaban-
ken så skulle målet därmed vara förlikt. I ett mycket sent skede kunde
anmälarna genom lån få fram detta belopp. Efter besked från B beträffande
förutsättningarna för en uppgörelse översände anmälarna beloppet till det
av A anvisade kontot. De utgick därefter från att avtal därmed var träffat och
att samtliga förpliktelser med anledning av tvisten var fullt och slutligt
reglerade. – Anmälarna fick sedan besked av B att de inte behövde inställa sig
till huvudförhandlingen påföljande dag. Det skulle räcka med att partsom-
buden inställde sig och gemensamt hemställde att tingsrätten skulle avskriva
målet. Men när huvudförhandlingen påropades, ”lämnade motparterna det
beskedet att man inte accepterade förlikningen utan menade att processen
skulle drivas vidare”. På B:s begäran inställdes huvudförhandlingen. Parter-
na kom därefter överens om att det av anmälarna inbetalade beloppet skulle
överföras till ett klientmedelskonto vid K:s Advokatbyrå så snart B under-
rättat A om bank och kontonummer. Påföljande dag fick B från A ett brev,
vilket var åtföljt av en kopia av ett brev från kärandena. I sistnämnda brev
krävde kärandena att A inte skulle överföra det aktuella beloppet till B utan
behålla det ”som en första delbetalning på det skadestånd som kommer att
utdömas i ärendet”. – Anmälarna har den 7 juni 1993 gjort polisanmälan mot
kärandena för åtminstone försök till bedrägeri. I sin polisanmälan har an-
mälarna hävdat att det, om A inte omedelbart överför medlen till K:s Advo-
katbyrås klientmedelskonto, för A föreligger medverkansansvar.

A har i ett yttrande av den 23 juni 1993 tillbakavisat anmälarnas an-
märkning samt anfört i huvudsak följande.

A har i uppdrag att företräda kärandena i ärende avseende fordran mot Z
AB samt anmälarna. Fordringen, som grundar sig på ett skriftligt hyresavtal,
uppgår numera till drygt 470.000 kronor jämte ränta och kostnader. Kravet
bestrids på en grund, som inte skulle vara hållbar vid en rättslig prövning.
Detta torde även anmälarna och deras ombud inse. I målet har därför begärts
att tingsrätten skall ta ställning till om anmälarna och deras ombud föranlett
rättegång mot bättre vetande. – Huvudförhandling i målet var utsatt till den
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3 juni 1993 kl 09.30. Sent på eftermiddagen den 2 samma månad meddelade B
på telefon att anmälarna var villiga att erlägga 50.000 kronor som ett för-
likningsbelopp. A förklarade att beslut i frågan om förlikning måste fattas av
hans huvudmän själva. Han åtog sig att söka kontakt med dem och åter-
komma med besked. På kvällen samma dag framlade A förslaget för sina
huvudmän, som då önskade betänketid till påföljande morgon. – Då A kl
09.15 sammanträffade med dem, förklarade de att de inte accepterade för-
likningsförslaget. A underrättade omedelbart B härom. – Då A därefter åter-
kom till sitt kontor, kunde han ta del av ett från B samma dag kl 08.48
översänt telefaxmeddelande jämte förslag till förlikningsavtal. Av medde-
landet framgick att ett belopp av 50.000 kronor inbetalats till ett A:s aktie-
bolag tillhörigt klientmedelskonto i Götabanken. – Enligt A:s mening är det
helt klart att det inte har ingåtts något avtal om förlikning utan endast
framlagts ett förslag härom. – Kl 12.19 samma dag fick A från kärandena ett
telefaxmeddelande om att de motsätter sig att beloppet om 50.000 kronor
utbetalas till B. – I den uppkomna situationen har A gjort den bedömningen
att han inte kan utbetala beloppet till B mot sina huvudmäns bestridande och
inte heller bör utbetala medlen till sina huvudmän samt att medlen bör
kvarstå på klientmedelskontot till dess lagakraftägande dom i tvisten före-
ligger eller annan överenskommelse träffas mellan parterna.

Från anmälarna har den 16 juli 1993 inkommit en påminnelseskrift.
Anmälarna har i en skrift som kom till samfundet den 7 mars 1994 anfört

bla följande.
Den 9 september 1993 hölls muntlig förberedelse vid Stockholms tingsrätt

i L och M:s tvist med anmälarna samt i anmälarnas tvist med A. Under
förhandlingen upplyste A om att det förlikningsbelopp som han tidigare
mottagit på särskilt anvisat konto hade han nu utbetalat till sina klienter.
Trots allt förliktes de båda målen vid denna förberedelse.

A har den 30 maj 1994 vid telefonsamtal med företrädare för samfundets
kansli uppgivit att han i augusti 1993 fått en begäran från sina huvudmän att
utbetala förlikningsbeloppet till dem och att han då gjort det före förlik-
ningen den 9 september 1993.

Nämnden gör följande bedömning.
Anmälarnas betalning till A, vilken skedde till ett av A för inbetalning av
förlikningslikvid anvisat konto, måste ses som en betalning till A för vidare
befordran till hans huvudmän. Betalningen har således inte skett till huvud-
männen.

A måste ha insett att anmälarna med betalningen avsåg att antingen full-
följa en träffad förlikningsöverenskommelse eller att söka åvägabringa en
sådan. När A:s huvudmän inte accepterade det inbetalade beloppet till full
och slutlig uppgörelse borde A, när anmälarna så krävde, till dem återbetala
beloppet.

Nämnden låter vid detta uttalande bero.
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19. Förlikningserbjudande från motpart åberopat i
rättegång.

X, som bor i C-ort i U:s kommun, bedriver verksamhet med omhändertagan-
de av hundar och hon får i denna egenskap uppdrag från bla polisen i L-stad
angående hemlösa hundar. – Den 8 juli 1992 talade X i ett helt annat ärende
med djurskyddsinspektören i U:s kommun Y, som även är ordförande i
kommunens miljönämnd. Y nämnde därvid att det förelåg ett ärende an-
gående en person, som hade 19 hundar. Han gav uttryck för ett önskemål om
att X skulle följa med honom till hundägaren för en bedömning av hundarna.
Den 10 samma månad meddelade Y på telefon att miljönämnden hade be-
slutat att 9 hundar ”skulle bort”. Y och X kom överens om att träffas på-
följande dag för gemensam färd till hundägaren. Vid det överenskomna
sammanträffandet förklarade X sig beredd att söka finna nya hem för ett
antal av de aktuella hundarna. Förrättningen avslutades med att X tog hand
om två valpar. Hon hämtade därefter två hundar den 15 juli och en hund den
1 augusti 1992. – Den 10 september 1992 hade alla fem hundarna fått nya
hem. – Dessförinnan hade X sänt en delfaktura avseende bl a uppställnings-
kostnader till kommunens socialförvaltning. Den 16 september 1992 med-
delade Y henne att man beslutat att inte betala den faktura som hon sänt till
socialförvaltningen samt att hundarna omedelbart skulle lämnas tillbaka. –
Den 28 september 1992 tillställde X U:s kommun sin sluträkning. Den över-
lämnades till miljönämnden. Den 29 oktober 1992 upprättade miljökontoret
en skrivelse med följande lydelse.

”Överenskommelse mellan miljökontoret och X
Kommunen har 1992-09-28 erhållit ett anspråk från X på 21878 kr enligt

specificerad räkning. Räkningen avsåg kostnader i samband med hantering
av hundar tillhörande person i U:s kommun.

Miljökontoret har i en tidigare skrivelse till X (1992-10-19) frånsagt sig
ansvaret beträffande kostnadsansvaret och miljökontorets övriga inbland-
ning i denna fråga. Detta har ej accepterats av X som vidhåller sina anspråk.

Under hand har diskussioner förts inom kommunen och med X som part
för att klargöra situationen och den eventuella roll som kommunen, genom
miljökontoret, spelat i ärendet.

Kommunen och miljökontoret vidhåller sin uppfattning, utan reservation,
att det som inträffat varit ett partsförhållande mellan djurägaren och X.
Kommunen har därför uppfattningen att något betalningsanspråk inte kan
riktas mot kommunen.

Kommunen har emellertid, efter noggranna överläggningar, gjort bedöm-
ningen att en utveckling av detta ärende kan få besvärande konsekvenser
beträffande handläggning och tidsmässig belastning för förvaltningen. Mil-
jökontoret har en låg bemanning och måste prioritera myndighetsinsatser
före andra arbetsmoment. Med dessa bedömningar som grund anser miljö-
kontoret att en uppgörelse parterna emellan kan vara rationell.

Kommunen är därför beredd att täcka kostnader för X enligt tidigare
redovisad räkning under förutsättning att X godtar ovanstående beskrivning
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som riktig och att situationen utan reservation är ett partsförhållande mellan
X och den aktuella djurägaren samt att några ytterligare anspråk på kommu-
nen, beträffande detta partsförhållande, ej kan uppstå.

enligt uppdrag
T
miljöchef

Jag, X, godtar ovan beskrivna framställning och har därmed inga ytterligare
krav eller anspråk på kommunen i samband med detta ärende

X”

Sedan X fått del av den samt rådfrågat jur kand J, krävde hon att få betalt utan
att hon infriade det i skrivelsen angivna villkoret att hon godtog kommunens
bedömning att ”det som inträffat varit ett tvåpartsförhållande mellan djur-
ägaren och X”. Den 4 november 1992 beslöt miljönämnden att inte utge
någon betalning. – I en stämningsansökning av den 11 mars 1993 har X
genom biträdande juristen J yrkat förpliktande för U:s kommun att till henne
utge det av henne fakturerade beloppet. Vid stämningsansökningen var
fogad en kopia av miljökontorets ovan återgivna skrivelse av den 29 oktober
1992. – I en bevisuppgift av den 12 maj 1993 har J åberopat miljökontorets
skrivelse till styrkande av ”att kommunen genom att erbjuda sig betala X:s
räkning måste anses ha ingått ett uppdragsavtal med henne”. I en anmäl-
ningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 9 juni 1993, har advokat
Z framställt anmärkningar mot advokaten A, varvid Z hävdat att A dels
genom eget handlande, dels genom åsidosatt övervakning av J:s agerande
främjat dennes upprepade åberopande i rättegång av ett från Z:s huvudman
framfört skriftligt förlikningserbjudande och detta utan samtycke från Z:s
huvudman eller honom samt i strid mot uttrycklig erinran från hans sida.

A har i ett yttrande av den 29 juli 1993 tillbakavisat Z:s anmärkningar
under åberopande bla att den i ärendet aktuella skrivelsen inte utgjort något
förlikningserbjudande och att denna före åberopandet blivit offentlig hand-
ling.

Från Z har den 11 augusti 1993 inkommit en påminnelseskrift.
A har inkommit med ett kompletterande yttrande av den 28 januari 1994.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att J i rättegång åberopat det framförda
förlikningserbjudandet utan att han dessförinnan inhämtat motpartens sam-
tycke. A har ställt sig bakom åberopandet. Han har härigenom åsidosatt sina
plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.
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22. Obefogad polisanmälan och olämpligt uttryckssätt.
Erinran eller varning?

I en anmälningsskrift, som kommit in till Advokatsamfundet den 15 mars
1993, har B framställt anmärkningar mot advokaten A i huvudsak enligt
följande.

B har vid några tillfällen, sista gången 1987, biträtt sin faster X med upp-
rättande av testamenten. Sedan hon avlidit, har A såsom boutredningsman
gjort polisanmälan mot B med begäran om utredning huruvida denne gjort
sig skyldig till undertryckande av urkund genom att han innehållit testa-
mentena i fråga tills X avlidit, vilken gärning i sådant fall enligt A:s mening
inneburit inte ringa brott. A har underrättat B härom i ett brev av den 19
februari 1993. B hemställer att samfundet skall pröva huruvida A genom sitt
sätt att uttrycka sig i detta brev och genom att inge polisanmälan mot B
åsidosatt föreskrifter i vägledande regler om god advokatsed.

A har i ett yttrande av den 23 mars 1993 tillbakavisat B:s anmärkningar
samt anfört i huvudsak följande.

Brevet till B innehåller – utöver kritik som A tidigare muntligen framfört
till B – endast ett besked att A funnit sig nödsakad att låta polismyndigheten i
Göteborg utreda om B gjort sig skyldig till brott eller ej. – Anmälningen till
polismyndigheten har inte varit otillbörlig.

Från B har den 6 april 1993 inkommit en påminnelseskrift, från A ett
yttrande av den 29 samma månad.

A har den 22 november 1993 tillställt Advokatsamfundet åklagarmyndig-
hetens i Göteborg beslut den 23 mars 1993 att inte inleda förundersökning då
anledning saknas att antaga att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Härefter har viss ytterligare skriftväxling förekommit i ärendet.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A utan tillräckligt fog gjort polisan-
mälan mot B samt att han i sitt brev av den 19 februari 1993 till denne uttryckt
sig på ett olämpligt sätt. A har härigenom åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Två ledamöter var av skiljaktig mening beträffande påföljden och
anförde:
Av utredningen i ärendet framgår att A gjort en obefogad polisanmälan mot
B samt att han i sitt brev av den 19 februari 1993 till denne uttryckt sig på ett
olämpligt sätt. A har härigenom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelas A varning.
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5. A har tilldelats erinran för att i en vårdnadstvist ha skickat
telefax till motparten på dennes arbetsplats utan att
förvissa sig om att telefaxet skulle personligen mottagas.

X och Y var sammanboende till januari 1992. De har tillsammans sonen M,
född den 2 april 1989.

Efter separationen bodde M hos X i Z-ort. Någon formell reglering av
umgängesrätts- eller underhållsbidragsfrågorna kom inte till stånd.

På uppdrag av X tillskrev advokat B Y den 13 januari 1993 med begäran om
uppgifter för beräkning av hans förmåga att betala underhållsbidrag.

Y vände sig till advokaten A för att få biträde i denna angelägenhet.
A besvarade X:s brev den 16 februari 1993 och begärde samtidigt uppgifter

om X:s ekonomi.
A tillskrev därefter B den 23 mars och den 28 april samt den 3 och den 18

juni 1993 i umgängesrättsfrågan.
B svarade i ett brev av den 22 juni 1993 i underhållsfrågan och förklarade

sig ämna återkomma i umgängesrättsfrågan.
Under tiden den 2 juli – den 16 september 1993 tillställde A B tre brev i

umgängesrättsfrågan. Han fick därefter av Y besked om att B inte företrädde
X i denna fråga.

Den 18 oktober 1993 tillställde A X ett brev, i vilket han begärde omgående
svar på Y:s yrkanden i umgängesrättsfrågan samt meddelade, att A, om han
inte fått svar senast den 26 samma månad, hade uppdrag att inge stämnings-
ansökan.

X besvarade detta brev genom ett brev av den 25 samma månad, i vilket
hon förklarade bla att hon ”för att undvika rättssak” tvingades att medge i
huvudsak av Y yrkad umgängesrätt. Därefter växlades ytterligare några brev
mellan A och X under november 1993.

Under julen 1993 flyttade X och M till U-stad, där X den 1 februari 1994
tillträdde en tjänst vid L-bolaget.

I slutet av december 1993 upprättade A en stämningsansökan med yrkan-
de om att vårdnaden om M skulle överflyttas till Y samt att X skulle åläggas
att utge visst underhållsbidrag.

Stämningsansökningen ingavs den 4 januari 1994 till Q-stads tingsrätt.
X gjorde foruminvändning, vilken ogillades av tingsrätten.
Den 8 februari 1994 anmälde X missnöje med detta beslut.
Den 9 februari 1994 faxade A till X:s arbetsplats ett besked om att han

”påkallade” att hon ingav besvärsinlaga till tingsrätten ”denna vecka” samt
att Y önskade få hämta M den 25 samma månad och återlämna honom den 2
mars 1994.

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 14 april
1994, har X framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande.

A:s förfarande har ”präglats av bristande hänsyn till en motparts behov av
rådrum med ständiga Hot om rättegång för att framtvinga svar inom viss tid
utan att motparten givit genom texdröjsmål anledning därtill”.

A:s första kontakt med X skedde genom brevet av den 18 oktober 1993, i
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vilket hon förelades vid äventyr av stämning på någon vecka ta ställning till
ett avtalsförslag. X svarade inom förelagd tid. Det brevet besvarade A inte.
Han återkom i stället i brev av den 2 november 1993 med önskemål om vissa
bestämda tider och begäran om ”omgående” svar. Han hade tidigare till-
skrivit B i umgängesrättsfrågan, men X har inte hänvisat vare sig Y eller A till
B i den frågan.

Innan stämningsansökningen ingavs, hade vårdnadsfrågan inte varit på
tal mellan X och vare sig Y eller A.

Vad X särskilt vill anmärka på är att A faxat ett meddelande till hennes
arbetsplats i en privat angelägenhet. All personal har tillgång till faxen. I
faxet krävde A att X skulle inkomma med besvär i forumfrågan snarast.
Besvärstiden gick inte ut förrän den 1 mars 1994. Återstoden av faxet gällde
umgänge två veckor senare. Inte heller den frågan var brådskande.

Sedan X i ett brev till A bekräftat mottagandet av faxet och undanbett sig
ytterligare kontakter med sin arbetsplats samt bett att få återkomma veckan
därpå, erhöll hon med vändande post svaret att A den veckan var bortrest på
semester. Även om detta varit skälet till att ärendet för hans del blivit av
brådskande natur, ökar detta inte hennes förståelse för hans tillvägagångs-
sätt.

X anser det ytterst obehagligt att hon på detta sätt ”hängdes ut” på sin nya
arbetsplats. Varje människa har rätt till sitt privatliv. Möjligen gör hennes
ställning inom företaget detta särskilt motiverat. Genom A:s fax till hennes
arbetsplats föreligger stor risk för att hennes privatliv blivit allmän egendom.

A har i ett yttrande av den 22 april 1994 tillbakavisat X:s anmärkningar
samt anfört i huvudsak följande.

Sedan B i ett brev i juni 1993 sagt sig ämna återkomma i umgängesfrågan,
hade A utgått från att det ålegat honom att kommunicera med henne i den
frågan. Då A fått besked om att B inte företrädde X i umgängesfrågan,
tillställde han henne brevet av den 18 oktober 1993. Hennes svarsbrev av den
25 samma månad besvarade han den 2 november 1993.

Först vid jultiden fick Y besked om att X skulle flytta till U-stad till-
sammans med M.

I denna situation återstod inte något annat än att begära tingsrättens be-
dömning i både vårdnads- och umgängesfrågorna.

Sedan X gjort foruminvändning, bad A henne i sitt fax av den 9 februari
1994 att infria sitt åtagande att samma vecka inkomma med sina besvär för
undvikande av tidsutdräkt.

Y har kommit i den situationen att han kan utnyttja sin umgängesrätt med
M endast då Y har en längre tids ledighet. Sportlovet 1994 med början den 25
februari var ett sådant tillfälle och A hade ansett att det var ont om tid för att
åstadkomma en överenskommelse härom. Han tog därför upp även den
frågan i sitt telefax av den 9 samma månad.

För att X inte skulle uppleva det som obehagligt att telefaxet ställdes till
hennes arbetsplats hade A försökt formulera meddelandet neutralt.

Även om det kan medges att det varit mindre lämpligt att sända telefaxet



FÖRHÅLLANDET TILL MOTPARTEN 381

till X:s arbetsplats, anser A att det mot bakgrund av avsikt och utformning
inte kan bedömas som klandervärt.

Från X har den 18 maj 1994 inkommit en påminnelseskrift.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A i vårdnadstvisten sänt ett telefax-
meddelande till X:s arbetsplats utan att förvissa sig om att X personligen
mottog meddelandet. Härigenom har A åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

15. Konkursansökan ingiven trots att gäldenärens
invändningar framstått som inte uppenbart ogrundade.

X AB har levererat kompostbehållare till Y AB i G-stad.
I anmälningsskrifter, som kommit in till Advokatsamfundet den 1 juli och

den 8 november 1994, har Y AB framställt anmärkning mot advokaten A i
huvudsak enligt följande.

X AB har tillställt Y AB fakturor på sammanlagt 1. 141.579 kr. Y AB har
bestritt att betalningsskyldighet föreligger, eftersom vissa av de fakturerade
varorna inte levererats och levererade varor varit felaktiga. Y AB anser sig ha
en skadeståndsfordran på X AB på ca 4,5 MSEK.

Det har förekommit förhandlingar mellan parterna men förhandlingarna
har inte givit resultat trots att Y AB förklarat sig villigt att betala 50 % av
fordrat belopp ”utan prejudice”.

Trots detta har A som ombud för X AB den 29 juni 1994 tillställa advokat Z i
G-stad som ombud för Y AB ett meddelande om att X AB till N-stads tingsrätt
ingivit en konkursansökan ”avseende de av Y AB medgivna fakturorna”. Y
AB har inte medgivit några fakturor och det har A varit medveten om.

Den 4 juli 1994 upprättades för Y AB:s räkning en stämningsansökan med
yrkande om skadestånd av X AB med ca 4,5 MSEK.

Konkursansökningen och stämningsansökningen återkallades den 8 au-
gusti 1994, varefter parterna förhandlade med varandra. Inte heller dessa
förhandlingar ledde till resultat.

A har därefter den 31 augusti 1994 på nytt givit in en konkursansökan mot
Y AB trots att han vet att det inte föreligger någon klar och förfallen fordran
och att Y AB på X AB har motfordringar, som överstiger det av detta bolag
fordrade beloppet.

Y AB har ansökt om betalningsföreläggande för X AB på ca 4,5 MSEK.
Målet har hänskjutits till N-stads tingsrätt.

Enligt Y AB:s mening har A agerat på angivna sätt i utpressningssyfte.
A har i yttranden av den 11 oktober och den 22 november 1994 tillbakavisat

Y AB:s anmärkning samt anfört i huvudsak följande.
Sedan X AB till Y AB översänt fakturor på sammanlagt 1.141.579 kr, under-
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lät Y AB att erlägga betalning. Y AB hävdade i ett senare skede att det hade ett
skadeståndskrav ”på angivet belopp” och avräknade därvid X AB:s fordran
”såsom ett ostridigt belopp”.

Y AB:s skadeståndskrav saknade all grund och upplevdes av X AB som ett
försök att tvinga detta bolag att avstå från sin ostridiga fordran hos Y AB för
att detta bolag inte skulle väckt talan mot X AB.

Under sommaren 1994 ingavs en konkursansökan mot Y AB. Y AB väckte
därefter talan mot X AB på sätt angivits i anmälningsskrifterna.

Då X AB:s fordran varit både klar och förfallen, hade det inte förelegat
något hinder mot att inge konkursansökningen.

Att Y AB åberopat en tvistig skadeståndsfordran är enligt rättspraxis en
omständighet, som – beroende på substansen i skadeståndsfordringen – i
vissa fall leder till bifall och i andra inte. I förvarande fall råder det inte någon
tvekan om att Y AB försöker undandra sig betalningsskyldighet under på-
stående om ett totalt verklighetsfrämmande skadeståndsanspråk.

Härefter har viss ytterligare skriftväxling förekommit i ärendet.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A, på X AB:s vägnar, ingivit en konkur-
sansökan mot Y AB trots att Y AB:s invändningar inte framstod som uppen-
bart ogrundade. Härigenom har A åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

13. Advokaten A har opåkallat och utan tillräcklig kontroll
angett att motpart var dömd för brott. Erinran tilldelad.

X förvärvade i början av 1991 en bostadsrätt i bostadsrättsföreningen Y:s hus
i Trångsund. Sedan X underlåtit att erlägga föreskrivna månadsavgifter, har
bostadsrättsföreningen yrkat avhysning av honom samt väckt talan mot
honom angående oguldna avgifter.

X har å sin sida med biträde av advokaten A som rättshjälpsombud vid
Stockholms tingsrätt väckt talan mot B med yrkande om skadestånd under
åberopande av att denne med åsidosättande av bla sin skyldighet som mäk-
lare att upprätta en boendekostnadskalkyl vilselett X att förvärva bostads-
rätten, ehuru han saknat ekonomiska förutsättningar att fullgöra därmed
förenade betalningsförpliktelser.

I en inlaga av den 9 december 1994 till Stockholms tingsrätt har A hävdat
att ett påstående av B att en kalkyl upprättats vore osant samt beträffande
dennes trovärdighet anfört bla följande: I sammanhanget kan nämnas att det
enligt en ännu obekräftad uppgift förhåller sig på det viset att B tidigare har
fällts till ansvar för bedrägeri. Utredning härom pågår dock fn. Skulle upp-
giften i sig dock vitsordas eller på annat sätt komma att bekräftas, framstår
B:s uppgift om kalkylens existens i belysning av det nu anförda som ett
observandum!
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I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 14 septem-
ber 1995, har B framställt anmärkning mot A för att denne gjort angivna
skriftliga inlägg, varjämte B anfört i huvudsak följande.

För ca 10 år sedan, då B var 16 år, blev han och X inblandade i en checkbe-
drägerihärva. I ett försök att klara X ur en besvärande situation gjorde denne
och hans far polisanmälan mot B. Den rättsliga prövningen slutade genom
att Svea hovrätt i dom den 23 maj 1986 ogillade åtalet mot B.

Det måste anses ha ålegat A att kontrollera riktigheten av den uppgift han
återgivit, vilket inte skulle ha varit svårt för honom. A:s syfte med den
felaktiga uppgiften samt ordvalet enligt ännu obekräftade och utredning
härom pågår dock fn måste ha varit att skada B och hans yrkesverksamhet.

A har i ett yttrande av den 5 oktober 1995 tillbakavisat B:s anmärkning
samt anfört i huvudsak följande.

Beträffande frågan huruvida kalkyl upprättats kommer bevisvärderingen
att bli en fråga om trovärdighet, eftersom ord står mot ord. Det hade i detta
läge varit felaktigt av A att inte åberopa X:s till honom lämnade uppgift att B
fällts till ansvar för bedrägeri. A hade inte haft anledning att ifrågasätta
riktigheten av denna uppgift. På grund härav och då han i det av X påtalade
inlägget särskilt betonat att uppgiften ännu var obekräftad, anser han sig inte
ha begått något fel.

Ytterligare skriftväxling har förekommit.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A opåkallat och utan tillräcklig kontroll
framställt påstående om att B kunde vara dömd för brott. Härigenom har han
åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

29. Konkursansökan under åberopande av fordran som inte
var klar i konkurslagens mening. Erinran tilldelad.

Den 11 april 1995 ingav advokaten A som ombud för B till Sala tingsrätt en
ansökan om att P:s Åkeri AB skulle försättas i konkurs. Som grund härför
åberopades att B på bolaget hade en hyresfordran om ca 320.000 kr jämte
ränta.

Åkeribolaget bestred ansökningen på den grund att det inte var på obe-
stånd. Bolaget åberopade vidare att det, sedan B dömts för trolöshet mot
bolaget, hos denne hade en av domstol ännu inte fastställd skadestånds-
fordran, som vida översteg det aktuella hyresbeloppet.

I beslut den 27 april 1995 fann tingsrätten att åkeribolaget visat att det inte
var på obestånd samt lämnade konkursansökningen utan bifall.

A överklagade beslutet på B:s vägnar.
I beslut den 2 juni 1995 fann Svea hovrätt att B:s fordran inte var klar i den
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mening som avses i 2kap 9§ KL. På grund härav och då B inte visat att
bolaget var på obestånd, lämnade hovrätten överklagandet utan bifall.

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 2 november
1995, har Z i egenskap av ställföreträdare för åkeribolaget framställt an-
märkning mot A i huvudsak enligt följande.

Eftersom A varit medveten om att det inte förelegat någon klar och för-
fallen skuld samt om bolagets större kvittningsgilla fordringar, måste hans
konkursansökan ha bottnat i en önskan att trakassera bolaget. Konkursan-
sökningen hade för bolaget medfört allvarlig skada.

A har i ett yttrande av den 27 november 1995 tillbakavisat Z:s anmärkning
samt anfört i huvudsak följande.

Det hade varit fråga om ett helt lagenligt konkursrättsligt förfarande.
Bolaget hade inte några otvistiga motfordringar hos B. Hans motiv för kon-
kursansökningen hade varit att åkeribolaget, i vilket han är delägare, under
en följd av år utvisat kraftiga förluster och att det kunde befaras att bolagets
egna kapital var på väg att förbrukas.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A, på B:s vägnar, ingivit en konkursan-
sökan mot P:s Åkeri AB trots att den aktuella fordran inte var klar i den
mening som avses i 2kap 9§ konkurslagen. Härigenom har han åsidosatt
sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

30. Otillbörlig påtryckning i samband med diskussion om
förlikning. Varning tilldelad.

Z fonden har jämlikt 33§ i samfundets stadgar påkallat skiljeförfarande hos
samfundet avseende en sluträkning som advokaten A utställt för arbete som
han nedlagt i ett dödsbo. Såvitt kunnat utrönas är Z fonden i det ärendet
universell testamentstagare.

Efter påkallandet har viss skriftväxling ägt rum direkt mellan parterna i
syfte att självmant nå en frivillig överenskommelse.

Advokatsamfundet har den 18 januari 1996 emottagit en skrift från kansli-
chefen vid Z fonden, B. I skriften ifrågasätter B formuleringen i ett brev som
A den 10 januari 1996 – i samband med förlikningsförhandlingarna mellan
parterna – tillställt Z fonden.

Det omnämnda brevet, som återges i sin helhet, hade följande lydelse.

”Angående D:s dödsbo
Tack för brev av den 4 januari 1996.

För att utreda förutsättningarna för förlikningen i ärendet och fortsatt
samarbete med Z fonden, vore tacksam för besked från Dig om Z fonden har
intresse av att jag även fortsättningsvis på förfrågan rekommenderar Z fon-
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den som förslag till universell testamentstagare eller legatarie vid upprättan-
de av testamente samt som mottagare av donationer.”

Advokatsamfundet har den 25 januari 1996 tillskrivit A.
A har i yttrande, dagtecknat den 5 februari 1996, anfört följande.
Med anledning av samfundets föreläggande av den 25 januari 1996 får A

härmed inge samtliga handlingar avseende parternas skrifter angående för-
likningsfrågan för granskning av samfundet. Eftersom B enbart har ingivit
hans brev av den 10 januari 1996 trots att B i sitt svarsbrev av den 16 januari
1996 bland annat har anfört att ”Z fonden emotser alltjämt ett eventuellt
förlikningsförslag från Din sida”, och parterna därefter har haft ytterligare
skriftväxling i ärendet samt att B ej har påtalat för honom att hon hade ingivit
hans brev av den 10 januari 1996 till Advokatsamfundet, anser A att det är
nödvändigt att Advokatsamfundet tar del av hela skriftväxlingen mellan
parterna avseende frågan om förlikning för granskning i ärendet.

Till skriften har A fogat bilagor utgörande nio skrifter av den skriftväxling
som förevarit mellan parterna, varav fem skrifter från A och fyra från Z
fonden.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A utövat otillbörlig påtryckning i
diskussion om förlikning. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.



6. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE
MAN

5. Bristande noggrannhet vid utformningen av
förvaltarberättelse i konkurs

Y & Z Byggnads AB försattes i konkurs den 4 februari 1985. Advokat A
förordnades som förvaltare i konkursen, vilken handlades som mindre kon-
kurs. I förvaltarberättelse den 23 augusti 1985 framförde A misstankar mot X,
som var styrelsesuppleant, om bokföringsbrott och medhjälp till skattebe-
drägeri.

I anmälan till advokatsamfundet riktade X anmärkning mot A för att
denne underlåtit att kontrollera riktigheten av ett flertal uppgifter som läm-
nats i förvaltarberättelsen, vilken därmed kom att innehålla oriktiga upp-
gifter. Till utveckling av anmärkningen anförde X bla följande.

A hade i förvaltarberättelser felaktigt påstått
att Z inte ingått i styrelsen, att X varit bolagets revisor, att X hade föreslagit

hur man skulle undgå att betala in aktiekapitalet och därför kunde miss-
tänkas för bokföringsbrott, att X enligt styrelseledamoten O haft full insikt i
det förhållandet att såväl Y som Z tagit ut lön ur bolaget utan att detta
framgick av bokföringen och att X därför kunde misstänkas för medhjälp till
skattebedrägeri samt att Z ägt hälften av aktierna i bolaget.

De verkliga förhållandena hade varit att Z varit styrelseledamot, att X varit
styrelsesuppleant och haft i uppdrag att föra fram bokföringen till huvudbok
och bokslut, vilket uppdrag upphört under 1984 varför han inte rimligen
kunde misstänkas för bokföringsbrott under 1984, att X aldrig varit bolagets
revisor, att W varit bolagets revisor, att bolaget hade betalat in aktiekapitalet,
att X inte haft någon kännedom om eventuella löneuttag samt att hälften av
aktierna ägts av Z:s hustru och inte av Z själv. – X hade påpekat detta för A
som dock hade vägrat att justera förvaltarberättelsen.

X ingav och åberopade registreringsbevis samt protokoll förda vid extra
bolagsstämmor den 20 augusti 1982 och den 14 februari 1984, i vilka flertalet
uppgifter hade kunnat kontrolleras.

A tillbakavisade anmärkningarna och gjorde gällande att han fullgjort de
uppgifter som ankom på honom som konkursförvaltare. Han anförde vidare
bla följande.

Uppgiften att Z inte ingått i styrelsen hade han måhända bort kontrollera
närmare. Både Y och Z hade dock uppgett att Z aldrig ingått i styrelsen. Z
hade vidare lämnat samma uppgift vid edgångsförhandling. Inte heller hade
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det riktiga förhållandet framgått av det registreringsbevis som A hade haft
tillgång till.

Han hade i huvudsak grundat förvaltarberättelsen på uppgifter han er-
hållit av Y och Z. Med beaktande av vad han hade kunnat utläsa av bokfö-
ringen hade han bedömt dessa uppgifter som trovärdiga.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 18 juni 1986:
”Även om den egentliga brottsutredningen ankommer på polis och åkla-

gare är konkursförvaltaren alltid skyldig att utreda om skälig anledning
finns till antagande att gäldenärsbrott begåtts. Det har därför ålegat A att
närmare kontrollera riktigheten av bla de uppgifter han erhållit av Y och Z
om vem som var styrelseledamot och vem som var revisor i bolaget, innan
han i förvaltarberättelsen framförde misstankar mot X om brott. Genom att
inte iaktta noggrannhet vid utformningen av förvaltarberättelsen har A åsi-
dosatt sina plikter som advokat.”

På grund härav tilldelade nämnden A erinran.

5. Kränkande uttalanden ifråga om rättegångskostnader
Advokaten A har i en tvist vid B-stads tingsrätt angående överflyttande av
vårdnad företrätt svarandeparterna X och Y. De är biologiska föräldrar till
Peter. Kärandepart var sociala distriktsnämnden i B-stad som yrkade att
vårdnaden skulle överflyttas från de biologiska föräldrarna till fosterför-
äldrar. Käranden har sedan i skrift till tingsrätten den 21 april 1987 återkallat
sin talan.

A har därefter yrkat ersättning för sina kostnader och svarandena har
genom A i skrift till tingsrätten den 28 april 1987 yrkat att sociala distrikts-
nämnden förpliktats att ersätta svarandenas rättegångskostnader med åbe-
ropande av 6 kap 22§ föräldrabalken och 18 kap 3§ rättegångsbalken. Sociala
distriktsnämnden torde enligt A uppsåtligen eller genom försummelse vållat
en onödig rättegång. I inlagan har A bla anfört följande till stöd för yrkandet
om ersättning för rättegångskostnader.

”Socialförvaltningen, då närmast socialsekreterarna Å och Ä har med
största sannolikhet och i kraft av den oerhörda makt som tillerkännes under-
ordnad personal i socialförvaltningssammanhang engagerat sig i ärendet
med bedrägliga avsikter och uteslutande att frånhända makarna deras son
Peter.

I ärendet har det makabra hänt att trots att distriktsnämnden den 6 februa-
ri 1986 beslöt att vården skulle upphöra så görs från socialförvaltningens sida
inga adekvatare åtgärder för att Peter skulle återförenas med sin familj.
Istället tvingas familjen att temporärt bosätta sig i C-stad från januari månad,
ansöka om verkställighet och hoppas på att kunna stanna kvar och genom-
föra verkställighetsåtgärden åtminstone tills flyttningsförbudet skulle ha
upphört den 1 mars 1987. Å och Ä torde bära huvudansvaret för det makabra
umgängesschema som ju till sina arrangemang kunde förväntas enbart ska-
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pa svårigheter för en mjuk övergång för Peter till de egna föräldrarna och ge
socialarbetarna möjlighet att tolka dessa svårigheter för sina egna egentliga
ambitioner.

Det förljugna i socialarbetarnas inställning framgår ju också av yrkandena
i detta målet, som ju sker samtidigt som de personligen är närvarande vid
försöken att återförena familjen. Jag hänvisar till bifogade tjänsteanteck-
ningar från målet i Kammarrätten i C-stad enligt vilken fosterföräldrarna och
makarna tycktes ha, trots socialsekreterarnas motsatta ambitioner, kommit
fram till en lösning av ett samarbete enligt vilket Peter verkligen skulle
återförenas med sina biologiska föräldrar.

Trots detta vägrade sociala distriktsnämnden att fullfölja dessa åtaganden
synbarligen under stark influens av intriger och annat från de berörda social-
arbetarna – till att besluta annat än att ärendena skulle fullföljas.

Först genom att fosterföräldrarna, makarna D, direkt vänder sig till tings-
rätten med skrivelse, daterad den 3 april, föranledd av att distriktsnämnden
vid sitt sammanträde den 2:a samma månad beslutat att ej återkalla målet i
tingsrätten och uttalar sin förvåning över nämndens beslut samt anser det ej
vara förenligt med Peters bästa och icke heller tillvaratar deras intressen,
tycktes sociala distriktsnämnden inse att de båda målen måste återkallas .

Den kännedom de namngivna socialarbetarna och för övrigt sociala di-
striktsnämnden i B-stad hade om makarnas inbördes relationer till sonen
Kenneth och naturligtvis till sonen Peter, torde ha åskådliggjorts för dem att
uppenbarhetskriteriet icke på minsta sätt var ens antytt, i fråga om att för all
framtid skilja Peter från hans familj till förmån för fosterföräldrarna. För att
genomföra detta krävdes uppenbarligen en serie knep och ojusta insatser
mot framför allt Peter.”

Käranden hemställde att svarandenas yrkande beträffande rättegångs-
kostnaderna skulle lämnas utan bifall samt att tingsrätten med stöd av 9 kap
5§ rättegångsbalken måtte döma A för förseelse i rättegång på grund av att
han i inlagan den 28 april 1987 uttalat sig otillbörligt och kränkande om
särskilt socialinspektören Å och socialsekreteraren Ä i följande hänseenden.

”Socialförvaltningen, då närmast socialsekreterarna Å och Ä har med
största sannolikhet i kraft av den oerhörda makt som tillerkännes under-
ordnad personal i socialförvaltningssammanhang engagerat sig i ärendet
med bedrägliga avsikter och uteslutande att frånhända makarna deras son
Peter.”

”Trots detta vägrade sociala distriktsnämnden att fullgöra dessa åtagan-
den synbarligen under stark influens av intriger och annat från de berörda
socialarbetarna – till att besluta annat än att ärendena skulle fullföljas.”

”För att genomföra detta krävdes uppenbarligen en serie knep och ojusta
insatser mot framför allt Peter.”

Tingsrätten meddelade den 13 juli 1987 följande beslut. Tingsrätten av-
skrev målet från vidare handläggning. Vad gällde kostnadsdelen fann tings-
rätten inte att käranden uppsåtligen eller genom försummelse vållat en onö-
dig rättegång utan att vardera parten därför enligt huvudregeln skulle stå
sina kostnader. De uttalanden av A som citerats av sociala distriktsnämnden
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fann tingsrätten vara otillbörliga. Dessutom fann tingsrätten A:s uttalanden i
bevistemat avseende makarna att ”den segdragna utredningen väsentligen
var präglad av översitteri gränsande till sadism” vara otillbörligt. På grund
av uttalandena dömde tingsrätten A jämlikt 9 kap 5 § rättegångsbalken att
böta 400 kronor.

A överklagade tingsrättens beslut till Hovrätten som genom beslut den 19
januari 1988 ändrade tingsrättens beslut i aktuella delar så att sociala di-
striktsnämnden skall utge ersättning för makarnas rättegångskostnader vid
tingsrätten. Vidare beslutade hovrätten att A skall utge böter med 300 kronor
för följande i rättegångsskrift ovillkorliga uttalande.

”Socialförvaltningen, då närmast socialsekreterarna Å och Ä har med
största sannolikhet och i kraft av den oerhörda makt som tillerkännes under-
ordnad personal i socialförvaltningssammanhang engagerat sig i ärendet
med bedrägliga avsikter och uteslutande att frånhända makarna deras son
Peter.”

Hovrätten uttalade i skälen följande:

”Frågan om skyldighet för sociala distriktsnämnden att ersätta makarna deras rätte-
gångskostnad
Talan i målet har gällt överflyttande av vårdnad enligt 6 kap 8§ föräldrabal-
ken. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att sociala distriktsnämnden
inte uppsåtligen eller genom försummelse föranlett en onödig rättegång.
Sedan fosterföräldrarna beslutat sig för att medverka till att barnet återför-
enas med sina biologiska föräldrar har nämnden återkallat sin talan. An-
märkningsvärt är att detta skett med viss tidsutdräkt. Det föreligger enligt
hovrättens mening särskilda skäl att låta nämnden svara för makarnas rätte-
gångskostnader vid tingsrätten.

Frågan om förseelse enligt 9 kap 5§ rättegångsbalken
Enligt 9 kap 5§ rättegångsbalken kan den som uttalar sig otillbörligt i rätte-
gångsskrift dömas till böter. Stadgandet bör enligt hovrättens mening till-
lämpas så att utrymme ges för även hårddragna synpunkter och menings-
yttringar. Kränkande uttalanden om namngivna eller eljest utpekade perso-
ner bör dock i allt fall icke godtagas. Från angivna utgångspunkter finner
hovrätten att endast det första av de i bilaga 3 till tingsrättens beslut citerade
uttalandena är ägnat att föranleda påföljd enligt ovan angivna lagrum. Hov-
rätten finner dock med hänsyn till det otillbörliga i detta yttrande att endast
en mindre jämkning av bötespåföljden är motiverad”.

A har överklagat beslutet till Högsta domstolen där han anhåller om
prövningstillstånd och yrkar att bötesstraffet undanröjes. A menar att det i
sammanhanget varit adekvat och rimligt att hävda att ifrågakomna social-
sekreterare ”engagerat sig i ärendet med bedrägliga avsikter och uteslutande
att frånhända makarna deras son Peter”.

A har i disciplinärendet uppgivit i huvudsak följande. Han menar att det
bör gå att bevisa sanningshalten i samtliga de fyra meningar tingsrätten
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begagnat för bestraffningen i fråga samt att omnämnandet av dessa för-
hållanden varit nödvändiga för att grunda påståendet om kärandens uppsåt
till en onödig rättegång. Det valda uttrycket ”sadism” är på intet sätt opå-
kallat eller eljest anmärkningsvärt. Att benämna saker med deras rätta namn
är värdefullt i fråga om sakliga analyser.

Nämnden gör följande bedömning
De av A gjorda uttalandena om socialtjänstemännens ”bedrägliga avsikter”
och socialutredningens prägel av ”översitteri gränsande till sadism” finner
nämnden vara kränkande för dem. Uttalandena har gått längre än vad som
varit påkallat för ett behörigt tillvaratagande av makarnas intressen i rätte-
gångskostnadsfrågan. Genom dessa uttalanden har A åsidosatt sina plikter
som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela A erinran.

Vad i övrigt förekommit i ärendet är inte av beskaffenhet att föranleda
någon nämndens åtgärd.

29. Advokaten A har ådragit sig betalningsskyldighet för
rättsmedicinsk utredning avseende klient men först efter
ansökan om utmätning fullgjort denna sin skyldighet.

X har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 20 oktober 1988,
riktat anmärkningar mot advokaten A för att denne varken erlagt betalning
till W-kliniken AB för utförda undersökningar eller bemött klinikens ford-
ringsanspråk i sak X. har därvid anfört följande.

A uppdrog åt W-kliniken AB att utföra rättsmedicinska utredningar be-
träffande L och J. Han uppgav inte vid uppdragens överlämnande att han
inte personligen skulle svara för utredningskostnaderna. UV-kliniken AB
slutförde utredningarna i juni 1986 och fakturerade A för dessa i augusti
1986.

A betalade inte klinikens fordringar trots att han påmindes därom per
telefon den 21 april 1987 och den 14 december 1987 samt skriftligen den 12
oktober 1987. W-kliniken AB ansökte därför om betalningsföreläggande för
honom i februari 1988. Sedan A bestritt ansökningarna om betalningsföre-
läggande utan angivande av skäl hänsköts målen till rättegång. Tingsrätten
meddelade den 24 augusti 1988 tredskodom i de hänskjutna målen då A inte
efterkommit rättens förelägganden att inkomma med yttrande. W-kliniken
AB har därefter varit nödsakad att ansöka om utmätning hos A.

A har i yttrande den 17 november 1988 anfört bla följande.
Han var förordnad som biträde enligt rättshjälpslagen för svaranden, Y, i

mål vid S-stads tingsrätt om skadestånd p g a brott. Käranden, L, företräddes
av advokat Z. Vid muntlig förberedelse i augusti 1985 enades parterna om att
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inhämta ett intyg avseende L:s psykiska lidande och A åtog sig att undersöka
vad ett sådant intyg skulle kosta. Han skrev med anledning därav till UV-
kliniken AB.

UV-kliniken AB redogjorde i skrivelse till Z den 24 februari 1986 för kost-
naderna för en utredning och meddelade att en tid reserverats för L. I skrivel-
se den 3 mars 1986 underrättade Z kliniken om att A beställt undersökningen
och att L inte hade för avsikt att svara för kostnaderna för denna. A till-
ställdes kopior av dessa skrivelser.

L genomgick undersökning vid kliniken i mars 1986. Tingsrätten, som av
någon anledning inte fick reda på kostnaden för undersökningen, hade inte
förordnat om denna.

Han anser att någon form av missuppfattning har skett hos UV-kliniken
AB och att ”handläggningen därifrån inte behövt vidtagas”.

Det vitsordas att han gav UV-kliniken AB i uppdrag att företa en under-
sökning beträffande J och att han därvid inte friskrev sig från ersättnings-
skyldighet för utredningskostnaderna. Hans sekreterare fick i uppdrag att
betala denna fordran och han trodde därför att betalning skett. På något vis
har han sedan juni 1987 behandlat ärendena avseende L respektive J som
samma ärende.

UV-kliniken AB har numera erhållit betalning.
A har i skrift den 20 mars 1989 tillagt bla följande.
UV-kliniken AB synes i vart fall till en början ha ansett att Z beställt

undersökningen avseende L. Han vitsordar dock att han tillställt kliniken
handlingar och att han inte i och för sig friskrivit sig från betalningsansvar.
Tingssrätten har i dom den 18 november 1988 lämnat hans yrkande om
ersättning för utredningskostnaderna beträffande L utan bifall.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A ådragit sig betalningsskyldighet gentemot UV-klini-
ken AB för de utförda undersökningarna men att han först efter ansökan om
utmätning efter tredskodom fullgjort betalning. A har härigenom åsidosatt
sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

3. Olämpligt skrivsätt
Advokatsamfundet har den 6 april 1990 från Försäkringsbolaget M-stad för
kännedom mottagit kopia av bl a ett brev daterat den 21 mars 1990 från
advokaten A ställt till X, Försäkringsbolaget M-stad. Av handlingarna fram-
går att Försäkringsbolaget M-stad ifrågsätter huruvida det skrivsätt som
tillämpats i brevet den 21 mars 1990 kan anses uppfylla kraven på god
advokatsed.

Brevet har följande lydelse.
”Det är med största förvåning som vi har emottagit ditt fax idag. Det skulle
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vara upplysande om du ville klargöra på vilka grunder som du underkänner
vår bedömning huruvida det har funnits behov av tre olika tekniker eller ej.
Vilken utbildning har du för att bedöma detta? Är du över huvud akademi-
ker?

Om en byggnad är byggd på platt mark eller ej hör inte hit. Är det någon
skillnad om byggnaden står på en spetsig grund? Inom vilket fack har du haft
utbildning för att bedöma detta?

Man kan i anledning av ditt förslag om Y:s torkteknik fråga sig varför just
denna firma borde ha anlitats? Är den speciellt bra eller . . .

Självklart kan vi inte godtaga att en okvalificerad person sitter och gör
bedömningar som den inte har kunskap för och därmed bortser vi ifrån
dagens fax, och hoppas att några fler oförskämda påhoppningar ej längre
inkommer från din sida”.

A har i yttrande av den 24 maj 1990 anfört bla följande.
A:s advokatbyrå har under en längre tid biträtt enskilda i fastighetsmål

gentemot byggnadsindustrin, i vilka försäkringsbolagen spelar en viktig roll
då försäkringstagarnas rättsskydd tages i anspråk för att täcka advokat-
kostnaderna.

Under den långa tid som advokatbyrån arbetat med denna typ av fast-
ighetsmål, grupphustvister mot byggnadsindustrin, har advokatbyrån ut-
arbetat en rutin om vad som normalt sett är nödvändigt att vidtaga för att
presentera ett åtgärdspaket gentemot det i varje enskilt ärende aktuella
byggnadsbolaget, för att de drabbade husägarna skall ha en möjlighet till
ersättning för ett dåligt byggt hus. Advokatbyrån har under den senaste
tiden, 10 år, erhållit ersättning/åtgärder för villaägare till ett värde av 600
miljoner kronor. På grund av ovanstående redovisning anser sig advokat-
byrån inneha full erfarenhet att bedöma huruvida en viss åtgärd är nödvän-
dig eller ej.

X har vid ett flertal tillfällen begärt in svar på några frågor. Tyvärr har han
inte preciserat sina frågor varför A frågat honom om detta är möjligt. X har då
ånyo skickat ett gammalt brev utan frågor men begärt svar från advokat-
byrån. Det har med andra ord ej gått att få reda på några frågeställningar,
vilket fortfarande gäller.

X har på detta sätt provocerat fram en situation som ej varit hållbar. X har
även intagit samma bemötande gentemot de enskilda försäkringstagarna,
och visat stort ointresse att försöka lösa den uppkomna situationen inklusive
de aktuella frågorna.

I det aktuella ärendet med Försäkringsbolaget har det varit nödvändigt
med en omfattande teknisk utredning. Detta har ifrågasatts av X. Bland
annat har X antytt att Y:s Torkteknik skulle klara av allt det arbete som tre
från varandra oberoende konsulter utfört. Försäkringsbolagets erfarenhet
sägs vara att så skulle vara fallet. A ansåg sig dock vara tvingad att anlita tre
olika konsulter för att fastighetsägarna, tillika försäkringstagare skulle få den
utredning de behöver. Trots att det funnits ett uppenbart behov av en grund-
lig utredning, har X på ett provokativt sätt ifrågasatt A:s handläggning av
ärendet.



FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN 393

A har avslutningsvis anfört.
”Det är självklart inte så att brevet av den 21 mars 1990 varit ägnat X

personligen utan endast ett uttryck för hur angeläget det var för oss att
klargöra den uppkomna situationen”.

Nämnden gör följande bedömning.
A har i det aktuella brevet använt sig av en nedsättande ton och ett skrivsätt i
övrigt som inte heller anstår en advokat. A har härigenom åsidosatt sina
plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

6. I prospekt om aktieteckning undertecknat av A, har
lämnats missvisande uppgifter om
äganderättsförhållanden beträffande fastigheter. A har
vidare försatt sig i jävssituation genom att vara verksam
både såsom ordförande i bolagsstyrelse och såsom
boutredningsman trots intressekonflikter mellan bolaget
och dödsboet. A har tilldelats varning.

X har drivit verksamhet i bolagsform åtminstone sedan mitten av 1980-talet.
I början av 1989 erhöll ett av X:s bolag firmanamnet F AB och enligt en då

antagen bolagsordning skulle bolaget syssla med bla köp, försäljning och
förvaltning av fast egendom samt finansförvaltning och leasingverksamhet.

X och hans familj drev ytterligare bolag i Sverige samt i Holland bla K BV
och R BV, vilka bolag ägde olika fastigheter i Holland.

Advokaten A ingick i F AB:s styrelse åtminstone sedan hösten 1989.
Vid extra bolagsstämma den 16 oktober 1989 beslöt styrelsen i F AB att öka

aktiekapitalet från 50.000 kr till 15.000.000 kr samt att uppta ett konvertibelt
förlagslån om 18.000.000 kr, vilket skulle medföra rätt att konvertera till
B-aktier i bolaget. I ett av bla A undertecknat prospekt, som utfärdades i
november 1989, inbjöds allmänheten till teckning av B-aktier och konvertibla
förlagsbevis för totalt 28.000.000 kr.

Under 1990 bildades i Sverige Y AB samt i Holland U NV med dotterbola-
get S BV, de båda senare för övertagande av fastigheter från familjen X:s
holländska bolag. Samma år tecknade U NV konvertibla skuldebrev för
2.900.000 kr i Z BV samt överfördes kontrakten angående ett hotell i Ö-ort
från R BV till S BV.

X, som varit verkställande direktör i F AB, avled hastigt den 5 maj 1991.
Den 13 juni 1991 förordnade Stockholms tingsrätt på ansökan av X:s hust-

ru, B, A till boutredningsman i dödsboet efter X.
A, som kvarstått i styrelsen för F AB, var under tiden den 12 juni – den 7

oktober 1991 dess ordförande. Han avgick som styrelsesuppleant den 10
december samma år.

I juni 1991 fick A från C L Bank i Amsterdam – i fortsättningen CL – en
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förfrågan om och när betalning skulle ske av HFL 210.000 enligt ett avtal, som
träffats den 2 maj samma år mellan CL och A som företrädare för P AB
angående reglering av en del av provision, som CL betingat sig för att den
anvisat A möjligheten att förvärva ett hotell i Ö-ort och ett i Å-ort.

I ett svarsbrev av den 3 juli 1991 meddelade A att varken F AB eller U NV
tills vidare var i stånd att erlägga betalning till CL.

Sedan en advokatfirma i Amsterdam på CL:s vägnar i ett fax av den 10
samma månad meddelat att CL inte ansåg F AB:s eller U NV:s ekonomiska
situation vara relevant eftersom P AB var avtalspart, svarade A i ett brev av
den 12 samma månad att X vid avtalstillfället inte ägt företräda P AB samt att
”oberoende av detta är den ekonomiska situationen för familjen X och deras
bolag liksom för F AB densamma; samtliga saknar likvida medel”. Han
förklarade vidare att det pågick försök att rekonstruera hela X/F gruppen”
och att han hoppades att det inom 2 eller 3 månader skulle bli möjligt att
betala bla skulden till CL.

CL har därefter under 1992 vid holländsk domstol väckt talan mot P AB,
X:s dödsbo, F AB och UNV med yrkande om förpliktande för någon av
svarandena eller flera av svarandena solidariskt att till CL utge HFL 308.000
jämte ränta enligt lag.

Vid extra bolagsstämma den 14 januari 1992 i F AB kunde styrelsen med-
dela att en kontrollbalansräkning visat att mer än halva aktiekapitalet var
förbrukat.

I förvaltningsberättelsen för 1991 upplystes bla att F AB hade fordringar
på av familjen X ägda bolag med ca 3.200.000 kr men att de nedskrivits till 0
kr.

Den 23 december 1993 försattes F AB i konkurs.
Den 10 mars 1994 försattes X:s dödsbo i konkurs på ansökan av A såsom

boutredningsman. Därmed var hans förordnande förfallet.
I anmälningsskrifter, som kommit in till Advokatsamfundet den 19 och

den 25 mars 1994, har M framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt
följande.
1. M hade i anledning av innehållet i det av bla A undertecknade prospektet

från november 1989 tecknat aktier och konvertibler i F AB.

I prospektet förekommer uppgifter om att F AB äger ett antal fastigheter. På
ett annat ställe uppges att F AB:s dotterbolag K BV äger fastigheter i Holland.

Det har därefter visat sig att F AB inte vid något tillfälle ägt någon av de
nämnda fastigheterna. Bolaget har inte heller förvärvat K BV. Uppgifterna i
prospektet var således falska.
2. I den likaledes av bla A undertecknade, den 28 maj 1991 dagtecknade

årsredovisningen för 1990 har de felaktiga uppgifterna i emissionspro-
spektet upprepats. Det har bolagets revisor påtalat i en skrift av den 11
juni 1991 till bolagets styrelse.

3. I årsredovisningen för 1990 har också uttalats att aktierna i Y AB skulle
användas som tilläggssäkerhet för lån till fastighetsförvärv. Av en bilaga
till J:s skrift framgår att dessa aktier redan var pantsatta. I en delårsrapport
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för januari – augusti 1991, som upprättats i mitten av december samma år
av dåvarande verkställande direktören, har uppgivits att huvuddelen av
F AB:s kapital blivit uppbundet Y AB.

4. Av förvaltnings- och revisionsberättelserna för 1991 framgår att A hamnat
i en intressekonflikt under det att han varit verksam både i F AB:s styrelse
och som boutredningsman i X:s dödsbo. Genom att A gynnat familjen X
på F AB:s bekostnad har han tillfogat bolaget en skada på minst 6.000.000
kr. En del av denna skada har A vållat bolaget genom att han angivit fel
firma vid affärstransaktioner i Holland, vilket föranlett CL att stämma F
AB.

A har i yttranden av den 20 april, den 26 maj och den 26 augusti 1994
tillbakavisat M:s anmärkningar samt anfört i huvudsak följande.
1. Skälet till att fastigheter, som avsetts skola överföras från av familjen X:s

ägda bolag till F AB, inte blivit överförda hade varit skattetekniskt. X hade
för att undgå den holländska 6-procentiga lagfartsstämpelavgiften velat
använda sig av en överlåtelseform, som kan kallas ekonomisk transfer.
M:s anmärkningar mot uppgifterna i prospektet att vissa fastigheter över-
förts och att K BV var ett dotterbolag till F AB är formellt korrekta. I båda
fallen fanns emellertid överenskommelser av sådan innebörd att en enig
styrelse på inrådan av dess dåvarande ordförande inte fann anledning att
ifrågasätta att överlåtelse de facto skett även om de formella avtalen inte
var undertecknade. Genom konvertibellånet till Z BV var F AB under 1989
och 1990 indirekt ägare till aktuella fastigheter i Holland.

2. och 3. Det är riktigt att J påtalat vissa formuleringar i förvaltningsbe-
rättelsen för 1990, vilka kunde vara missvisande. Kompletterande upp-
gifter lämnades dock på bolagsstämman i enlighet med vad J krävt. Otyd-
ligheten var således avhjälpt innan bolagsstämman behandlade årsredo-
visningen samt fastställde resultat- och balansräkningarna.

4. Det är riktigt att A sedan han förordnats till boutredningsman i X:s döds-
bo var kvar i styrelsen för F AB, under tiden den 12 juni – den 7 oktober
1991 såsom ordförande. Under denna tid accentuerades de problem som
föranletts av den vikande fastighetsmarknaden. Dödsboet hade uppen-
bara ekonomiska problem. Av detta skäl avgick A som ordförande i bola-
gets styrelse den 7 oktober 1991 och han deltog därefter inte i något
styrelsesammanträde innan han den 10 december samma år helt lämnade
styrelsen.

A hade försökt att hantera det svåra ekonomiska läget hos F AB och hos X
som huvudägare i bolaget efter bästa förmåga. A tror inte att dödsboet har
gynnats eller F AB tillfogats någon skada på grund av hans åtgärder.

På grund av X:s misstag att i avtalet av den 2 maj 1991 med CL ange P AB
som part krävde CL sedermera både F AB och U NV på anvisningspro-
visionen. Enligt A:s mening hörde kostnaden till F-koncernen och då i första
hand till dotterbolaget S BV. ”F:s tidigare styrelseordförande och VD har för
F ABs räkning på ett tidigare stadium godkänt att ’tipsmiljonen’ var en
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F-koncernen tillhörig kostnad.” A hade i sina brev av den 3 och den 12 juli
1991 till CL och dess ombud rätteligen bort skriva S BV i stället för F AB. Hans
felskrivning måste i den då rådande situationen anses ursäktlig och den
torde knappast ha kunnat orsaka F AB skada.

I en påminnelseskrift, som kom in den 6 maj 1994, har M hävdat att A
”företrätt familjen X under den aktuella perioden i samband med familjens
fastighetsbestånd i N-ort samt familjens engagemang i det helägda bolaget
W AB” samt att det också föreföll troligt att A:s ”medverkan i F AB var ett
uttryck för det nära förhållandet till familjen X”.

A har i yttrandet av den 25 maj 1994 i de aktuella frågorna anfört i huvud-
sak följande.

A har inte haft med familjen X:s fastighetsbestånd i N-ort att göra förrän
han blev boutredningsman. W AB var ett dotterbolag till X AB, i vars styrelse
A satt. Han hade dock inte haft med W AB att göra och det biträde som
lämnades detta bolag från advokatfirman V hade varit sedvanliga bolags-
rättsliga och arbetsrättsliga frågor.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A undertecknat ett prospekt av den 30
november 1989 i vilket lämnades missvisande uppgifter om äganderättsför-
hållanden beträffande fastigheter. A, som väl känt till de komplicerade af-
färsförhållanden som förelegat mellan å ena sidan X och hans familj samt å
andra sidan F AB, har vidare försatt sig i en jävssituation när han åtagit sig
förordnande som boutredningsman i X:s dödsbo. Genom vad som sålunda
förekommit i ärendet har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

28. Opåkallade påståenden om intygsskrivande läkares
personliga förhållanden mm. Varning tilldelad.

Advokaten A har som ombud för C i en stämningsansökan av den 17 maj
1994 väckt talan mot G-stads kommun med yrkande om skadestånd för att
kommunen genom underlåtenhet och felaktiga åtgärder ”berövat käranden,
en adoptivmor, den kontakt med sin adoptivdotter som, i synnerhet vid
relationsstörningar, fordras för att bibehålla och befästa det psykologiska
föräldraskapet, vilket därigenom definitivt förstörts”.

Kommunens av A åsyftade agerande har i viss utsträckning utförts av eller
varit grundat på utlåtanden av H i dennes egenskap av biträdande över-
läkare på BUP vid sjukhuset i G-stad.

A har i sin stämningsansökan hävdat att H gjort sig skyldig till grov
försumlighet genom att felaktigt ge uppgifter av adoptivdottern företräde
framför C:s samt till falsk eller vårdslös tillvitelse och myndighetsmissbruk
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genom yttranden till sociala distriktsnämnden, länsstyrelsen, länsrätten och
kammarrätten.

I ett mål vid V-stads tingsrätt mellan P:s stadsdelsnämnd, G-stad, samt
makarna Y och Z angående överflyttande av vårdnaden om deras barn till
särskilt förordnad förmyndare har A som ombud för makarna Y Z i inlagor
av den 21 juli och den 4 september 1995 till stöd för sina huvudmäns talan
åberopat att H ”själv uppfostrat en dotter, född 1958, med omfattande psyki-
atrisk problematik långt in i vuxen ålder och knappast kan göra gällande att
man skall vara diskvalificerad som förmyndare för att barnen behöver mer
eller mindre ingripande vård av samhället ”respektive att H:s privata situa-
tion ”måste säga lika mycket om honom som makarna Y Z:s om dem”.

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 27 oktober
1995, har H framställt anmärkningar mot A dels för att denne i stämningsan-
sökningen hos G-stads tingsrätt tillgripit kränkande osanningar i sin kritik
av H:s förfarande och därmed gått över gränsen för det tillbörliga dels för att
A i inlagorna hos V-stad tingsrätt refererat till privata och personliga för-
hållanden, som inte haft med saken att göra.

A har i ett yttrande av den 7 november 1995 tillbakavisat H:s anmärk-
ningar samt anfört i huvudsak följande.

Vad gäller målet vid G-stads tingsrätt har H framställt anmärkning mot
A:s rättsliga värdering av omständigheterna. Dessa har inneburit bla att H
aktivt motverkat socialnämndens beslut om relationsterapi för C och hennes
dotter. Han har varit fast besluten att få till stånd en separation mellan
parterna, eftersom han helt trott på flickans anmärkningsvärda och fantasi-
fulla uppgifter. Efter en halvtimmes samtal med C dömde han ut henne som
”psykiskt anormal”, när hon bestred riktigheten av flickans uppgifter. Flic-
kan har därefter inför kammarrätten förklarat att uppgifterna var osanna.
Enligt A:s mening är det uppenbart att den uteblivna vården berott på H:s
självsvåldiga undergrävande av den behöriga myndighetens beslut.

H är en allmänläkare, som utan specialistutbildning till psykiater och än
mindre barnpsykiater tillåtits verka som överläkare inom barn- och ung-
domspsykiatrin i G-stad. I målet vid V-stads tingsrätt liksom i ett otal andra
har H fördömt föräldrarna som olämpliga därför att deras barn uppvisat
olika psykologiska avvikelser. A har skyldighet att yttra sig över motpartens
utredning och därmed även om H:s i målet avgivna utlåtande. Att A då
använder sig av för honom tillgänglig kunskap om H:s personliga förhållan-
den för att jäva hans skenbara auktoritet som psykiatriker är en självklar
skyldighet för A gentemot sina huvudmän. H har i sin yrkesutövning i detta
mål oerhört grovt förolämpat makarna Y Z. Han har dömt ut deras för-
ståndskompetens på grund av att deras barn har vissa problem men han vill
inte veta av att en motsvarande jämförelse görs med honom själv.

Från H har den 16 november 1995 inkommit en påminnelseskrift, från A ett
yttrande av den 21 samma månad.
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Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A opåkallat åberopat att H:s dotter
hade psykiska problem. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advo-
kat.

Vidare har A utan tillräckligt underlag gjort gällande att H gjort sig skyldig
till brott. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.



7. FÖRHÅLLANDET TILL DOMSTOL

7. Underlåtenhet att i tid inkomma till domstol med
uppgifter i rättegång

Advokat A var ombud för Föreningen X i mål vid Östads tingsrätt angående
fordran mm. Föreningen var kärande och gensvarande i målet. Svaranden
och genkäranden företräddes av ombud som var advokat. Genom anmälan
enligt 12 kap 6§ andra stycket rättegångsbalken informerade tingsrätten
samfundet om att rätten genom beslut den 29 oktober 1985 avvisat A som
ombud i målet.

Av de handlingar tingsrätten fogade till sin anmälan framgick bla följande.
Muntlig förberedelse i målet hade ägt rum den 8 januari 1985, vid vilken A
hade givit in en tilläggsstämning. Sedan svaranden förklarat sig inte kunna
avge svaromål över tilläggsstämningen innan vissa uppgifter lämnats hade
A utfäst sig att senast den 22 januari 1985 till tingsrätten inkomma med dessa
uppgifter. A hade inte hört av sig inom den utsatta tiden. Tingsrätten hade
därefter vid åtta tillfällen under tiden den 4 februari – den 26 augusti 1985
utan resultat påmint A om hans åtagande. Slutligen hade tingsrätten i före-
läggande, som delgavs A den 14 oktober 1985, förelagt honom att inom
fjorton dagar inkomma med de begärda uppgifterna. A hade inte efter-
kommit föreläggandet.

A bereddes tillfälle att yttra sig över innehållet i de av tingsrätten ingivna
handlingarna. I yttrande vitsordade A tingsrättens uppgifter om dröjsmålet
samt anförde bla följande om orsakerna därtill.

Han hade omgående anmodat företrädare för föreningen att tillställa ho-
nom de uppgifter han vid förberedelsen åtagit sig att ge in. Sedan tingsrätten
påmint honom, hade han uppmärksammat att han inte erhållit uppgifterna
och i sin tur påmint företrädarna. Han hade ändå inte fått uppgifterna, vilket
senare hade visat sig bero på att föreningen bytt styrelse och att de nya
företrädarna inte hade någon kännedom om vad som tidigare hade före-
kommit. Han hade omgående skrivit till tingsrätten och förklarat detta samt
begärt anstånd ytterligare någon vecka. Hans skrift hade tydligen nått tings-
rätten först sedan beslutet att avvisa honom som ombud hade meddelats. –
Han hade ansett det i första hand ankomma på hans huvudmän, såsom
kärandepart, att ha synpunkter på fördröjningen som för övrigt orsakats av
dem själva. Att han inte begärt anstånd hade berott på att tingsrätten aldrig
förklarat sig önska uttrycklig begäran därom.



400 FÖRHÅLLANDET TILL DOMSTOL

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden .
Disciplinnämnden uttalade i beslut den 14 maj 1986:
”A har trots ett stort antal påminnelser och ett föreläggande underlåtit att

fullgöra sitt åtagande att inkomma med kompletterande uppgifter. Han har
heller inte i tid begärt erforderliga anstånd. De av A i disciplinärendet anför-
da skälen till försummelsen utgör inte giltig ursäkt. Nämnden finner med
hänsyn härtill att A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.”

På grund härav tilldelade nämnden A varning.

12. Underlåtenhet att insända delgivningskvitto till tingsrätt
och att efterkomma rättens förelägganden.

För utfående av fordringar i anledning av borgensåtagande ansökte Y AB hos
tingsrätten om betalningsföreläggande dels för Monica T avseende 737.421
kronor jämte ränta, dels för Sven T avseende 200.000 kronor jämte ränta.
Sedan ansökningarna bestritts hänsköts målen till rättegång. Advokat A
företrädde makarna T.

Tingsrätten anförde hos advokatsamfundet anmärkningar mot A för att
han dels hade undandragit sig delgivning, dels hade underlåtit att till tings-
rätten inkomma med yttrande enligt föreläggande därom och dels hade un-
derlåtit att efterkomma tingsrättens begäran om att han skulle ta kontakt
med tingsrätten.

Tingsrätten anförde i sin anmälan bla följande.
Kärandebolaget hade den 30 juli 1985 ansökt om betalningsföreläggande

för Monica T. Den 5 november 1985 hade hon genom A bestritt ansökan utan
motivering. Den 29 november 1985 hade bolaget begärt att målet skulle
hänskjutas till rättegång. Den 18 december 1985 hade A tillställts hänskjutan-
deskriften jämte bilagor med delgivning medelst sk vitt kort. Samtidigt hade
A anmodats att inom 21 dagar avge yttrande. Då delgivningskvittot inte
återsänts hade A den 5 februari 1986 tillställts en påminnelse, vari bla ut-
talades att en underlåtelse från A:s sida att ofördröjligen inkomma med
delgivningskvittot inte kunde tolkas på annat sätt än att han undandrog sig
delgivning. Skrivelsen hade delgivits A den 7 februari 1986. Denna gång
hade delgivningkvittot återsänts. Något yttrande hade däremot ej inkommit.

Den 8 januari 1986 hade bolaget ansökt om betalningsföreläggande för
Sven T. Den 6 februari 1986 hade denne genom A utan motivering bestritt
ansökan. Den 13 februari 1986 hade bolaget begärt att målet skulle hänskju-
tas till rättegång. A hade den 24 februari 1986 tillställts hänskjutandeskriften
jämte bilagor med delgivning medelst sk vitt kort. Samtidigt hade han an-
modats att avge yttrande inom 21 dagar. A hade ej återsänt delgivnings-
kvittot. Inte heller hade han inkommit med något yttrande.

Den domare som tidigare handlagt målen hade beslutat att de skulle sättas
ut till förhandling. Då rotelsekreteraren på sedvanligt sätt sökt kontakt med
A per telefon för att komma överens om lämplig dag hade en person svarat
”advokat A”, men då rotelsekreteraren nämnt vad samtalet gällde hade
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personen ifråga uppgivit att A inte var tillgänglig. Rotelsekreteraren hade
bett vederbörande att säga till A att ringa tingsrätten. Personen i fråga hade
lovat att göra detta. A hade dock ej avhörts. Då rotelsekreteraren den 25 april
1986 åter ringt till A hade dennes telefon varit kopplad till en telefonsvarare.
Till denna hade anmälts vad saken gällde, och A hade ombetts att ringa upp.
Då så inte hade skett den 28 april 1986 hade handläggande domare ringt upp
A. Därvid hade denne endast kunnat säga att underlåtenhet att skicka in
delgivningskvittot inte hade något försvar utan berodde på en ”orimlig
arbetssituation”.

I yttrande över anmälningen vitsordade A tingsrättens uppgifter och an-
förde som förklaring till sitt handlande i huvudsak följande.

Under hösten 1985 hade hans arbetssituation tenderat att bli orimlig. Detta
förhållande hade bestått till senare delen av våren 1986. A hade såsom
klienter bla ett flertal företag med vilka han arbetade regelbundet. Ett antal
av dessa företag hade blivit involverade i kvalificerade tvister och processer,
vilka hade tagit i anspråk betydande tid. Vidare hade han haft vissa problem,
bla av teknisk art, på kontorssidan.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 29 januari 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”A har, såsom han medgivit, försummat att inkomma med delgivningsbe-

vis samt att efterkomma tingsrättens förelägganden i målen. Vad A anfört
som förklaring till sitt handlande föranleder inte annan bedömning från
nämndens sida än att han genom påtalade försummelser allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A varning.

2. Olämpliga uttalanden i skrift till tingsrätt
Den 18–20 februari 1985 ägde huvudförhandling rum vid Tingsborgs tings-
rätt i ett tvistemål mellan Auto Trading GmbH, nedan kallat Auto, kärande,
och Järn Handels AB, nedan kallat Järn, svarande. Advokat X var ombud för
Auto som i målet krävde betalning för cirka 300 ton kallvalsad plåt. Järn
bestred till en del käromålet och gjorde gällande skadeståndsanspråk. Om-
bud för Järn var jur kand B, Advokatfirman HP, W-stad. l målet hördes bla
Autos ställföreträdare S under sanningsförsäkran.

I samband med pläderingen i målet förklarade X att rättens ordförande,
lagman Y, uppträtt partiskt vid förhöret med S.

Innan tingsrätten meddelat dom i målet inkom X med en till lagmannen
ställd skrift av den 11 mars 1985, vari anfördes följande.

”På min huvudmans uttryckliga begäran får jag härmed framföra följande
anmärkningar mot handläggning av rubr mål. Ni hade redan under skriftlig
förberedelse visat en pinsam undfallenhet gentemot ’Advokatfirman HP’
och advokat HP i synnerhet, till följd varav målet onödigt uppehållits något
som väl överensstämde med motpartens intentioner. Betecknande nog ville
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Ni i efterhand skylla på mig, enär jag begagnade mig av min besvärsrätt
enligt RB. – Under den muntliga förberedelsen har Ni gentemot mig uppträtt
på så sätt att motpartens ombud redan på grund av denna omständighet
förmenade att vinna målet (sic!) – I konsekvens av denna attityd har Ni under
huvudförhandlingen accelererat Er partiskhet till den grad, att min huvud-
man redan under förmiddagen den 18 februari undrade, om svensk domstol
dömde efter partens nationalitet. – Er bristande objektivitet framgår bla av
följande. – Ni har velat ge sken av att deldom under huvudförhandlingen ej
skulle kunna meddelas. I annat fall berodde Er ovilja att bifalla mitt yrkande
på bristande kunskap, som Ni visade även därigenom att Ni ej visste i hur
många exemplar ett konnossement utfärdas. Ni har trots min protest låtit
föredra SK:s brev 830819 utan att motparten ens begärde det med den egen-
domliga motiveringen att detta ej skulle kunna skada. – Ni har trots att jag
från första början ville ha besked angående etiketterna och endast erhöll
undvikande svar tillåtit motpartens ombud under förhör med min huvud-
man att utan förvarning presentera den ’enda’ etikett som fanns kvar; detta i
det uppenbara syftet att överrumpla käranden. Icke nog härmed: Ni har velat
’tvinga’ S till ett medgivande som denne icke kunde avge. Lyssna på Er på
band upptagna röst, där Ni låter förstå att Ni redan har fällt Er dom åt-
minstone betr Er bevisvärdering. Man kan endast hoppas att ’rätten’ dömer
sansat och självständigt. – Ni har uppmanat mig vid flera tillfällen att tala
högre och ställa precisa frågor: Lyssna på bandet! Ni kommer då att kon-
statera att Ni i det oändliga tolererat vittnenas monologer (väl märkt: mot-
partens) långt ifrån det ämne de varit tillfrågade om. Er partiska inställning
även i detta avseende är väl dokumenterat. Ni har – innan S skulle höras –
insinuerat mig att ej sufflera min huvudman, enär detta skulle höras från
bandet: Om Ni i efterhand skulle vilja framställa yttrandet som ett (dåligt)
skämt skall Ni ej lyckas därmed. Det skall Ni veta redan nu. Jag har aldrig
vare sig inför svensk eller utländsk domstol upplevt maken till oförskämd-
het. – Ni har velat pådyvla S som fel, att han ej har undersökt varan trots att
han var portförbjuden och ej visste var denna magasinerats. En rent av
grotesk beskyllning som även den visar vart Era ”sympatier” lutar. Ni har
ställt frågor till S tex den, om han hade åberopat försenad reklamation
gentemot svaranden som markerade klart, att Ni samlade processmaterial i
syfte att kunna ogilla kärandens talan. Jag hoppas att få detta dokumenterat i
samband med utskrivning av bandet. – Icke vid något tillfälle fick man
intrycket av att rätten utgjorde ett kollegium utan utvisade hela förhand-
lingen en total dominans av ordföranden, där övriga rätten framstod när-
mast som staffage. Att en ordförande under långa stunder suger på karamel-
ler gör saken ej bättre. Om fotografer hade varit närvarande så hade de
kunnat ta kort som visade en ordförande kastande hatfulla blickar mot
kärandens bänk. Jag är i den lyckliga belägenheten att kunna styrka varje
påstående och – om så behövs – genom ett edsvuret vittne.”

Tingsborgs tingsrätt har genom Y riktat anmärkningar mot X för att denne
såväl i pläderingen som i skriften av den 11 mars 1985 beskyllt Y för partisk-
het.
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Y har i anmälan bestritt att han uppträtt partiskt vid förhöret med S samt
anfört i huvudsak följande rörande X:s påstående därom.

Järn hade som grund för sin talan i målet åberopat bla att en del av det
levererade plåtpartiet avvek från vad som avtalats på så sätt att den inte var
av ”new production” . Plåtbuntar av det slag varom fråga hade varit i målet
var i princip försedda med metalletiketter, som bla upptog plåtens dimen-
sion och vikt.

S, som uppgivit sig driva omfattande handel med plåt, hade på fråga av X
förklarat att etiketter inte brukade ha uppgifter om tillverkningsdatum, att
tillverkarna inte var intresserade av dylika uppgifter och att han aldrig sett
en etikett med uppgift om tillverkningsdatum. När sedan B övertagit för-
höret hade denne frågat varför tillverkarna inte ville sätta ut tillverknings-
datum. X hade då förklarat att S inte kunde svara på detta eftersom han inte
var producent. Y hade uttryckt att rätten ogillade frågan genom att omedel-
bart förklara att det kunde diskuteras om detta skulle tas under sanningsför-
säkran. Det hade uppstått ett meningsutbyte mellan X och B varför fono-
gramupptagningen avbrutits. När denna återupptagits hade B förklarat att
han ”hittat” en etikett. Fonogramupptagningen hade avbrutits på nytt. B
hade uppgivit att etiketten i frågan enligt hans uppfattning företetts vid den
muntliga förberedelsen i målet. X hade förklarat att det endast företetts en
etikett vid förberedelsen och att den företetts av S. Y hade haft en klar
minnesbild att X:s uppgift var den riktiga. Y hade emellertid inte ansett att
det mötte hinder mot att B ställde frågor till S i anslutning till den företedda
etiketten. Det följande förhöret hade emellertid på nytt blivit något förvirrat.
För att lugna ner det hela och i hopp att få förhöret begripligt för rätten, hade
Y försökt dela upp frågeställningen. Y hade frågat S om det inte var riktigt att
denne tidigare sagt att det såvitt han visste inte förekom något datum på
plåtetiketter av ifrågavarande typ. Frågan hade ställts i syfte att få veta om,
enligt S mening, datumangivelsen på den företedda etiketten var en uppgift
om tillverkningstidpunkt. S hade tidigare tillfrågats därom av B, men då
lämnat ett otydligt svar. Sedan X börjat fråga hade S svarat att han aldrig sett
någon etikett med datum och att han inte visste om datumuppgiften på den
företedda etiketten angav tillverkningstidpunkten. Y hade varken då eller
senare under förhandlingen bildat sig en uppfattning om varifrån den före-
tedda etiketten härrörde. Som målet kom att utveckla sig hade frågeställ-
ningen för övrigt blivit helt inaktuell.

Y har vidare tillbakavisat samtliga de anmärkningar X riktat mot honom i
skriften av den 11 mars 1985. Har har därvid närmare redogjort för tings-
rättens handläggning av målet samt därutöver anfört bla följande.

Han hade inte vidtagit några åtgärder varigenom målet onödigt uppehål-
lits. Inte heller hade funnits fog för påståendet att han visat undfallenhet mot
Järn.

En genomgång av vad som förevarit i målet visade att detta i ej obetydlig
omfattning hade fördröjts av att X under långa tider varit borta från sitt
kontor, av X:s meningslösa besvär till hovrätten och andra omständigheter
på kärandensidan.
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Vad X uppgivit rörande den muntliga förberedelsen syntes vara en fantasi-
produkt. Möjligt var att X kunde ha känt sig besvärad av Y:s strävan att
erhålla klara ställningstaganden från parterna. Det hade emellertid varit en
förutsättning för att målet skulle kunna företas till huvudförhandling utan
alltför mycket ytterligare förberedelser att klara ställningstaganden erhölls.

X hade under sakframställningen vid huvudförhandlingen begärt deldom
beträffande en medgiven post. Tingsrätten hade inte vägrat deldom, men Y
hade undrat om det var erforderligt med en deldom under huvudförhand-
lingen. X hade därefter återtagit sin begäran, men framställt den på nytt nästa
dag, då deldom också meddelats.

I ett senare skede hade svarandebolaget åberopat ett intyg. X hade motsatt
sig att intyget åberopades som bevis. Y hade förklarat att rätten längre fram
skulle ta ställning därtill varefter det korta intyget hade lästs upp för att
bisittarna skulle få del av detta så att avvisningsfrågan snabbt kunde behand-
las vid någon kommande paus. Påföljande dag hade Järn avstått från att
åberopa intyget.

Y hade ej uppmanat X att tala högre, däremot att tala tydligare. Det hade
skett i det vällovliga syftet att rätten skulle förstå vad X sade. Vid ett tillfälle
hade Y även uppmanat X att ställa koncentrerade frågor.

Y hade ej insinuerat att X skulle komma att sufflera S vid förhöret under
sanningsförsäkran med denne. Däremot hade Y sagt att S vid förhöret kunde
sitta kvar på sin plats invid X och tolken men att man med tanke på fono-
gramupptagningens kvalitet – skulle undvika samtal inbördes.

I målet hade Auto gjort gällande att Järn reklamerat för sent. Järn hade
hävdat att reklamation skett i rätt tid. I andra hand hade Järn bestritt re-
klamationsinvändning på den grund att Auto inlåtit sig på förhandling med
Järn utan att anmärka att reklamation skett för sent. Det hade förebringats
skriftlig bevisning om dessa förhandlingar. Däremot hade Auto inte yttrat
sig om huruvida Auto i samband med de påstådda förhandlingarna anmärkt
att reklamation skett för sent. Eftersom Y såsom ordförande haft att tillse att
målet blev uttömmande behandlat hade han funnit sig skyldig att ställa en
fråga därom. Frågan hade kunnat ställas till X, men då det var naturligare att
fråga S hade den ställts till denne.

X har i yttrande tillbakavisat anmärkningarna och anfört att hans under
pläderingen framförda påståenden om partiskhet stod i överensstämmelse
med god advokatsed och ingick i hans plikt att nitiskt utföra huvudmannens
talan samt att han till alla delar vidhöll vad han anfört i sin skrift av den 11
mars 1985. X har i anslutning därtill hänvisat till yttranden av den 30 maj och
den 12 juni 1985 vilka S respektive tolken Q ingivit i ärendet.

Tingsborgs tingsrätt har i påminnelser vidhållit sina anmärkningar.
X har i ytterligare yttranden bemött vad tingsrätten anfört i påminnelse-

skriften.

I beslut den 14 oktober 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Även om X kan ha haft fog för att framföra sin uppdragsgivares uppfattning
om vissa avsnitt i målets handläggning, har han dock brustit i balans vid
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formuleringen av sina hänvändelser i saken, vilket bla lett till oreserverade
och kränkande beskyllningar mot Y i skriften till tingsrätten den 11 mars
1985, vilka beskyllningar inte varit påkallade för ett behörigt tillvaratagande
av klientens intresse. Genom att uttala sig på så sätt som skett har X åsidosatt
sina plikter som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela X erinran.”

4. Advokats skyldigheter i fråga om utsatt tid för
domstolsförhandling

X var förordnad som offentlig försvarare för en person vid namn Y som
åtalats vid H-stads tingsrätt för bedrägeri mm. Målet som var utsatt till
förhandling den 15 oktober och den 10 december 1985 samt den 11 februari
1986 inställdes efter begäran av X bland annat på grund av kompletterande
utredning och sjukdom.

Vid huvudförhandling den 15 april 1986 uteblev X och han entledigades
från uppdraget som offentlig försvarare.

Följande finns antecknat i H-stads tingsrätts protokoll från den 15 april
1986.

”Då målet påropas kl 10.00, befinnes X ha uteblivit.
Y uppger, att X för honom omtalat att han på grund av ’tingsförhandling’ i

L-stad är förhindrad att inställa sig vid H-stads tingsrätt denna dag.
Rätten tar paus i förhandlingen för enskild överläggning.
Ordföranden sätter sig telefonledes i förbindelse med lagmannen vid L-

stads tingsrätt, S, som upplyser, att han på förmiddagen den 11 april 1986
personligen underrättat X om att en tidigare till den 15 april utsatt huvudför-
handling i tvistemål vid L-stads tingsrätt blivit inställd. Han upplyser vidare
att X ej heller skall uppträda i annat mål vid L-stads tingsrätt denna dag.

Vid telefonsamtal med kontorspersonal vid X advokatkontor påstås, att X
är hindrad att inställa sig till huvudförhandlingen vid H-stads tingsrätt på
grund av inställelse till huvudförhandling i tvistemål vid L-stads tingsrätt
denna dag.”

H-stads tingsrätt beslutade omedelbart att entlediga X från uppdraget som
offentlig försvarare och anförde i beslutet följande.

”Enär X osannfärdigt föreburit hinder mot inställelse till dagens förhand-
ling och utan laga förfall uteblivit från denna, finner tingsrätten, att X åsido-
satt sina plikter som offentlig försvarare i sådan mån att han bör entledigas
från uppdraget. Tingsrätten återkallar därför förordnandet av X som offent-
lig försvarare för Y.”

X har i yttrande anfört bland annat följande.
Målet var utsatt till huvudförhandling den 11 februari 1986 men ställdes

in. Han erhöll inte något telefonsamtal från H-stads tingsrätt angående tid-
punkten för en – ny förhandling. Den 18 eller 19 mars 1986 uppenbarade sig
en delgivningsman med en kallelse till den 15 april 1986. Det förhöll sig så att
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L-stads tingsrätt tidigare ringt och därefter även kallat till huvudförhandling
i tvistemål just till den 15 april 1986. X skrev till H-stads tingsrätt och påtalade
förhållandena men tingsrätten vidhöll att förhandlingen skulle äga rum den
15 april 1986. Han trodde in i det sista att H-stads tingsrätt skulle inse sitt
misstag och ställa in förhandlingen.

Någon gång under fredagen den 11 april 1986 ringde lagmannen vid
L-stads tingsrätt till X och meddelade att huvudförhandlingen där den 15
april 1986 var inställd. X ansåg att han i detta läge måste hålla fast vid att han
inte kunde komma till huvudförhandlingen vid H-stads tingsrätt. Han sak-
nade kompletterande utredning som behövdes och han hade inte förberett
målet. De återstående dagarna före huvudförhandlingen skulle han vara
bortrest och inbokad med annat.

I ett till advokatsamfundet ingivet meddelande från H-stads tingsrätt till X
den 11 april 1986 uppges att kallelse till huvudförhandling vid H-stads
tingsrätt den 15 april 1986 expedierats till X den 7 februari 1986 men att det
därvid fogade delgivningskvittot inte återkommit till tingsrätten.

I beslut den 18 november 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”X är ansvarig för att H-stads tingsrätt av hans kontorspersonal fått den

oriktiga uppgiften att han var hindrad att inställa sig vid H-stads tingsrätt på
grund av inställelse vid L-stads tingsrätt.

X har haft skyldighet att inställa sig vid H-stads tingsrätt eller att ånyo söka
utverka befrielse från skyldigheten därtill men har underlåtit detta.

Disciplinnämnden har å andra sidan beaktat de svårigheter som X ställts
inför genom att han i ett långt framskridet skede haft att taga ställning till
oförenliga krav på inställelse från två domstolar.

Men hänsyn till omständigheterna sammantagna finner dock nämnden att
X har åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela X erinran.”

7. Upprepade försummelser att efterkomma förelägganden
från tingsrätt och advokatsamfundet. Varning jämte
straffavgift ålagd.

I. Den 12 november 1984 förordnade Sydstads tingsrätt att dödsboet efter A
från Sydstad skulle avträdas till förvaltning av boutredningsman samt utsåg
advokat X att i sådan egenskap handha förvaltningen.

Sydstads tingsrätt har genom t f rådman B anmärkningar mot X för att
denne dels inte efterkommit vissa av tingsrätten meddelade förelägganden,
dels inte låtit sig delges och dels sanningslöst uppgivit att bouppteckning var
upprättad. Tingsrätten har anfört i huvudsak följande.

I skrivelsen den 30 april 1985 hade tingsrätten anmodat X att inom tre
veckor ingiva bouppteckning. Den 25 april 1986 hade tingsrätten förelagt X
vid vite av 500 kronor att inom en månad från delfåendet av föreläggandet
ingiva bouppteckningen. Den 19 juni hade vitet utdömts och X förelagts vid
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vite av 1.000 kronor att inom tre veckor från delfående av beslutet ingiva
bouppteckning. Den 18 september hade tingsrätten utdömt vitet samt före-
lagt X nytt vite av 1.500 kronor Någon bouppteckning hade ej inkommit. De
två besluten hade delgivits X genom stämningsman sedan sedvanliga för-
sändelser ej utlösts.

Enligt en anteckning i akten hade X vid telefonsamtal med dåvarande
rotelinnehavaren den 9 april 1986 uppgivit, att bouppteckningen var klar och
skulle inkomma inom en vecka.

Den 28 april 1986 hade tingsrätten erinrat X om hans skyldighet jämlikt 19
kap 14a§ ärvdabalken. Den 30 juni hade X förelagts vid vite av 500 kronor att
inom 14 dagar från delfåendet inkomma med uppgift om till vem årsredovis-
ning 1985 lämnats. Den 14 augusti hade tingsrätten utdömt vitet och förelagt
X nytt vite av 1.000 kronor. Den 11 september hade detta vite utdömts och X
förelagts nytt vite av 1.500 kronor.

I beslut den 2 januari 1987 hade tingsrätten utdömt de i september 1986
förelagda vitena samt entledigat honom från uppdraget som boutrednings-
man.

I en till tingsrätten den 29 januari 1987 inkommen skrift hade X lämnat
uppgift om till vem de aktuella årsredovisningarna lämnats. Vidare hade X i
en till tingsrätten den 30 januari 1987 inkommen skrift förklarat att boupp-
teckningen hade vilat i avvaktan på kammarkollegiets godkännande av tes-
tamentet för Allmänna Arvsfondens räkning och att den skulle komma att
inges för registrering den 3 februari 1987.

I skrivelse den 13 februari 1987 hemställde samfundet om X’s yttrande
över tingsrättens anmälan. Sedan X underlåtit att efterkomma denna hem-
ställan uppmanades han den 20 mars 1987 att snarast inkomma med det
begärda yttrandet. Den 3 april 1987 uppmanades han på nytt att inkomma
med yttrande varvid han erinrades om att hans underlåtenhet skulle komma
att anmälas för samfundets styrelse om yttrandet inte inkommit den 13 april
1987. Då något yttrande inte inkom angiven tid beslöt styrelsen den 12 juni
1987 att utan anmälan uppta fråga om vidtagande av disciplinär åtgärd mot
X med anledning av hans underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
samt att omedelbart hänskjuta det sålunda upptagna disciplinärendet till
disciplinnämnden. Den 27 juli 1987 anmodades X att omgående inkomma
med såväl tidigare begärt yttrande som yttrande i det av styrelsen utan
anmälan upptagna ärendet. Då något yttrande inte inkom beslöt disciplin-
nämnden vid sammanträde den 14 oktober 1987 att bordlägga ärendena till
kommande sammanträde samt att kalla X att personligen infinna sig inför
nämnden. Genom skrivelse den 20 oktober 1987 kallades X att inställa sig
inför nämnden den 18 november 1987 kl. 13.30. I skrivelsen hemställdes om
erkännande av kallelsens mottagande samt upplystes att tidigare anma-
ningar att avge yttrande i ärendena alltjämt kvarstod. Då något erkännande
inte inkom påmindes X genom skrivelser den 4 och 13 november 1987. Något
erkännande av kallelsens mottagande liksom yttrande har inte inkommit.

X har vid personlig inställelse inför nämnden den 18 november 1987 upp-
givit bla följande.
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Han vitsordar uppgifterna i anmälan som han dock ej tidigare tagit del av.
Anledningen till att han väntade med att inge bouppteckningen till tings-
rätten var att delägaren ville få uppskov med betalningen av arvsskatten. Det
var hans hustru som var boets ende delägare enligt ett testamente. Dödsboets
tillgångar bestod bla av aktier. Det hade varit en kraftig nedgång på börsen
och tillgångarna i boet skulle inte ens räcka till arvsskatten. Resultatet blev
nu i stället att det fanns 130.000 kronor kvar i boet sedan skatten betalts. Detta
berodde på att aktierna stigit i värde. Han ville också avvakta att kammarad-
vokatfiskalsämbetet godkände testamentet för allmänna arvsfondens räk-
ning.

X känner inte till att ett delgivningskort inte skulle ha återsänts till tings-
rätten. Det måste bero på brister på hans kontor. Hans sekreterare går
igenom all post och har förmodligen lagt in kortet i akten utan hans vet-
skap.

Bouppteckningen var utskriven en vecka efter det att A avlidit men var
inte undertecknat av hans hustru. Hon vägrade omedelbar underskrift på
grund av nedgången på börsen.

Hans underrättelseskyldighet jämlikt 19 kap 14 a § ärvdabalken trodde
han vara fullgjord. Det måste ha brustit i hans kontorsorganisation.

Skrivelserna från samfundet hade han inte sett utom kallelsen till dagens
inställelse. Att han inte fått del av skrivelserna måste bero på att hans sekrete-
rare lagt undan dem också. Kontorsorganisationer vad gäller mottagande av
post syntes ej vara klanderfri. Att han inte bekräftade mottagandet av kallel-
sen till disciplinnämndens sammanträde berodde på hans stora arbetsbörda
och att han hela tiden sköt det framför sig.

X har bestämt sig för att avveckla sin advokatverksamhet och att utträda ur
samfundet. Efter en olycka i december 1985 har han inte fysiskt orkat med
den stora arbetsbördan. Han har endast några ärenden kvar som han ska
slutföra.

X har lämnat uppgifter om sina ekonomiska förhållanden.

II. H:stads tingsrätt har genom lagman L tillställt samfundet den 14 maj 1987
dagtecknad skrivelse, vari anföres följande.

”Advokaten X – - – företräder svaranden i ett vid H:stads tingsrätt an-
hängigt mål, Bygg AB ./. Såg AB. Kallelse till huvudförhandling den 25 maj
1987 utsändes den 9 april 1987. Den 14 april sändes ytterligare några hand-
lingar till X. Vardera försändelsen åtföljes av ett delgivningskvitto (vitt kort).
Den 6 maj hade inget av korten kommit tillbaka. En assistent på tviste-
målskansliet ringde då X:s kontor och en person som sade sig vara X:s
sekreterare, lovade att korten genast skulle skickas till tingsrätten. Inga kort
kom. Den 12 maj ringde assistenten ånyo och påminde om korten. X fanns
där, sade sekreteraren, men var tillfälligt ute. Han ombads ringa assistenten
eller mig. Avsikten med denna begäran var att få en sk telefondelgivning till
stånd. Strax före 16.00 ringde assistenten en gång till. Då hade X gått för
dagen. Sekreteraren sade att X fått budet. X lät sig inte avhöra. Den 13 maj
strax efter kl 15.00 ringde jag X:s kontorstelefonnummer utan att någon
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svarade på de drygt tio signaler lät jag gå fram. Den 14 maj kom inga kort. Jag
har därför sett mig nödsakad att tillgripa stämningsmannadelgivning.”

Den 21 maj 1987 tillställde samfundet X en kopia av tingsrättens skrivelse.
X bereddes därvid tillfälle att inom 14 dagar inkomma med yttrande över
skrivelsens innehåll. Då något yttrande inte inkom anmodades han den 7
september 1987 att inkomma med yttrande. Den 24 september uppmanades
han att omgående inkomma med det begärda yttrandet. Vid disciplinnämn-
dens sammanträde den 14 oktober 1987 beslöts att X skulle kallas att person-
ligen infinna sig inför nämnden. Genom skrivelse den 20 oktober 1987 kalla-
des X att inställa sig inför nämnden den 18 november 1987 kl 13.30. I skrivel-
sen hemställdes om erkännande av kallelsens mottagande samt upplystes att
tidigare anmaningar att avge yttrande i ärendet alltjämt kvarstod. Då något
erkännande inte inkom påmindes X genom skrivelser den 4 och 13 november
1987. Något erkännande av kallelsens mottagande liksom yttrande har inte
inkommit.

X har vid förhör inför nämnden den 18 november 1987 uppgivit i huvud-
sak följande.

Han har inte tidigare sett skrivelsen från H:stads tingsrätt. Han har haft en
utomordentligt bra kontakt med lagmannen vid tingsrätten. Hans sekretera-
re öppnar all post som kommer till kontoret och föredrar den sedan för
honom. X antar att sekreteraren lagt in delgivningskvittot i akten utan att
nämna något för honom. X företrädde bolaget vid huvudförhandlingen och
träffade en förlikning med motparten.

Skrivelserna från samfundet hade han inte sett utom kallelsen till dagens
inställelse. Att han inte fått del av skrivelserna måste bero på att hans sekrete-
rare lagt undan dem också. Hans kontorsorganisation vad gäller mottagande
av post syntes ej vara klanderfri. Att han inte bekräftade mottagandet av
kallelsen till disciplinnämndens sammanträde berodde på hans stora arbets-
börda och att han hela tiden sköt det framför sig.

X har bestämt sig för att avveckla sin advokatverksamhet och att utträda ur
samfundet. Efter en olycka i december 1985 har han inte fysiskt orkat med
den stora arbetsbördan. Han har endast några ärenden kvar som han vill
slutföra.

X har lämnat uppgifter om sina ekonomiska förhållanden.
I beslut den 16 december 1987 uttalade disciplinnämnden följande.

I. ”Av utredningen framgår att X vid upprepade tillfällen underlåtit att
efterkomma tingsrättens förelägganden samt att utlösa försändelser från
tingsrätten. Genom dessa försummelser har X allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

II. Av utredningen framgår att X trots upprepade påstötningar därom under-
låtit att erkänna mottagandet av delgivningen. Genom denna försummelse
har X allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

I–II. X har trots upprepade förelägganden försummat att inkomma till sam-
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fundet med begärda yttranden i discplinärendena. Han har vidare trots
påminnelser underlåtit att erkänna mottagandet av kallelsen till disciplin-
nämndens sammanträde den 18 november 1987. Genom denna ohörsamhet
har X allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden har noterat att X i tidigare disciplinärende tilldelats varning för
likartade försummelser. Denna omständighet måste bedömas som försvå-
rande. Med hänsyn härtill bör påföljden utgöra varning i förening med
straffavgift, som nämnden finner skäligt bestämma till 10.000 kronor.

På grund av vad sålunda upptagits prövar nämnden rättvist att jämlikt 8
kap 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken tilldela X varning samt
ålägga honom att till samfundet erlägga en straffavgift av 10.000 kronor.”

8. Dröjsmål och bristande omsorg
En hovrätt har tillställt samfundet ett den 30 oktober 1987 dagtecknat pro-
tokoll jämte därtill hörande handlingar i ett mål mellan X, vadekärande och
Y, vadesvarande. Följande finns antecknat i hovrättens protokoll.

”Allmän åklagare väckte åtal vid tingsrätten mot Y för egenmäktigt för-
farande, bestående bla i att hon olovligen flyttat in i en av X förhyrd lägenhet
och stannat kvar där trots uppmaning att flytta. X yrkade i anslutning till
åtalet skadestånd av Y med 19996 kr jämte ränta. Genom den överklagade
domen ogillades åtalet. X:s skadeståndstalan avvisades såsom riktad mot fel
part. Vadetiden utgick den 1 april 1987. Domen hade då inte överklagats av
åklagaren. Däremot förde X talan mot domen och yrkade bifall till åklagarens
talan och sin egen skadeståndstalan. Som ombud för X anmälde sig advoka-
ten A. A begärde anstånd med att utveckla X:s talan, som längst till den 2 maj
1987. Härefter har A – utan att utveckla X:s talan – hemställt om anstånd till
den 25 maj 1987 och den 23 juni 1987. Den 29 juni 1987 inkom A med en den
26 juni dagtecknad skrift där han utvecklade X:s skadeståndstalan samt
angav dennes bevisning. Skriften innehåller emellertid nya yrkanden och
grunder. Bland annat yrkades skadestånd för skadegörelse med 24000 kr och
det sammanlagda skadeståndskravet angavs till 57334 kr. Efter påstötning
från hovrätten utfäste sig A att senast den 19 augusti 1987 utveckla X:s talan
med avseende på de nya yrkandena och grunderna. Så skedde emellertid
inte. I stället förklarade A i en skrift den 22 september 1987 att han inte haft
möjlighet att gå igenom skriften den 26 juni med sin huvudman före in-
givandet och nu behövde ytterligare anstånd till den 1 oktober 1987. I en den
23 oktober 1987 dagtecknad handling anmäler nu A bland annat att han
saknar fullständig dokumentation över vad som förevarit tidigare och att
han är osäker på huruvida några av de i skriften den 26 juni framställda
yrkandena är nya i målet.”

Den 12 november 1987 meddelade hovrätten beslut där X:s talan såvitt
avsåg yrkandet om skadestånd på 24.000 kr för skadegörelse avvisades.

A har i yttrande anfört i huvudsak följande.
X vände sig till honom den 31 mars 1987 med anledning av att han i
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egenskap av målsägande ville överklaga tingsrättens dom. Vadetiden utgick
den 1 april. A överklagade domen. På grund av att det material som X
redovisade inte var komplett samt att såväl de av honom angivna yrkandena
som de åberopade omständigheterna var komplicerade att utreda begärde A
anstånd med att utveckla talan till den 2 maj 1987. I syfte att få arbets-
materialet kompletterat försökte han därefter flera gånger att få kontakt med
X. Detta lyckades inte. Orsaken var dels att A hade en stor arbetsbörda under
våren och dels att X, åtminstone periodvis, var mycket svåranträffbar. A
vände sig därefter på nytt till hovrätten med begäran om anstånd. Beklag-
ligtvis skickades begäran inte in till hovrätten förrän den 30 maj 1987 således
ca 12 dagar för sent. Hovrätten avhörde sig varken beträffande anstånd eller
förlängt anstånd. A gjorde förnyade ansträngningar att komplettera materia-
let, hela tiden med ambitionen att snabbt kunna precisera yrkandena, om-
ständigheterna och bevisningen. Han nödgades emellertid att begära förnyat
anstånd. Flera orsaker bidrog till detta. Arbetsbördan samt helgerna under
våren samt en tidigarelagd föräldraledighet för en av advokatbyråns två
sekreterare med cirka tre arbetsveckor kom att medföra stora förseningar i
arbetet under hela våren och första delen av sommaren. Begäran skickades
även denna gång för sent, denna gång ca 7 dagar.

Efter ytterligare ansträngningar från A:s sida fick han kontakt med X. X:s
redovisning var inte heller denna gång komplett. A skrev till hovrätten den
26 juni 1987 och redovisade det material han hade tillgång till. Allt i enlighet
med X:s instruktioner. Hovrätten hade ännu inte på något sätt hört av sig.
Den 11 augusti 1987 blev A uppringd av fiskalen vid den avdelning på
hovrätten där målet handlades. Hon framställde önskemål om besked på
vissa punkter. A redogjorde då för det problem han haft att kommunicera
med sin huvudman och få fram ett komplett material. Han lovade att åter-
komma på de ifrågavarande punkterna. Någon specifik tidpunkt nämndes
enligt A:s minnesbild inte. Han gjorde inte heller någon anteckning därom.
Däremot antecknade han förståelse från hovrättens handläggare för de ifrå-
gavarande problemen i handläggningen samt att det i vart fall inte var någon
påtaglig brådska med hans uppgifter. Intrycket har förstärkts av att hov-
rätten ej hördes av utöver nyssnämnda samtal samt att väntetiderna normalt
är mycket långa vid hovrätten. Någon ”utfästelse” lämnades ej från A:s sida.

Sammanfattningsvis i denna del beklagar A de många och långa dröjs-
målen i hans handläggning av X:s talan. Flera olyckliga förut nämnda om-
ständigheter har samverkat samt uppenbarligen ett missförstånd vid sam-
talet med fiskalen den 11 augusti 1987. Processen har ej heller uppehållits pga
dröjsmålen. Något föreläggande från rätten har ej utfärdats.

I efterhand medger A att X:s talan borde ha förts av honom på ett mer
utförligt sätt men pga bristen på material och den stora tidspressen har detta
inte varit genomförbart. Det gick inte att utföra arbete i enlighet med hans
ursprungliga intentioner. De ursprungliga planerna på att argumentera för
att åklagare och tingsrätt inte framfört respektive prövat hela X:s yrkande
kunde tex inte förverkligas. Hovrättens avvisande av en del av yrkandet ter
sig mot den bakgrunden motiverat.



412 FÖRHÅLLANDET TILL DOMSTOL

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen framgår att A inte bedrivit processen med tillbörlig omsorg
och skyndsamhet. A har inte heller ordentligt satt sig in i saken. Härigenom
har han åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela A erinran.

12. Kränkande uttalande om vittne
Vid Ö:stads tingsrätt pågick ett mål rörande fel i fastighet. Advokaten A
företrädde kärandesidan. Svarandesidan åberopade X som vittne i målet.

X har riktat anmärkning mot A för att denne i samband med ett samman-
träffande mellan parterna den 12 december 1986 hos fastighetsägareföre-
ningen i Ö-stad i närvaro av i vart fall en person som över huvud taget inte
hade med målet att göra påstått att X deltagit i ett rån på 1950-talet, och att de
uppgifter han skulle komma att lämna i målet därför hade ringa sannings-
halt.

A har vidgått att han påstått att X enligt uppgift avtjänat ett fängelsestraff
för delaktighet i väpnat rån varför sanningshalten i X:s uttalande kunde
ifrågasättas.

För att styrka vissa uppgifter i målet mellan parterna hade A kallat in en
person såsom vittne. Motparten hade å sin sida ingivit ett intyg upprättat av
X som direkt stred mot de uppgifter som vittnet lämnat. Som en kommentar
till innehållet i X:s intyg erhöll A från sin huvudman uppgifter om domen.
Efter en muntlig förberedelse vid tingsrätten diskuterade A vissa frågeställ-
ningar med motpartens ombud. Motparten var närvarande liksom ytter-
ligare en utomstående person vilken ej deltog i samtalen. Motpartsombudet
uppgav att X eventuellt skulle vittna i målet. A ifrågasatte sanningshalten av
vittnesuppgiften och uppgav att X tidigare var dömd för delaktighet i ett
väpnat rån. Motparten bekräftade uppgiften och omtalade att händelsen ägt
rum för lång tid sedan. A saknade då uppgift om när domen meddelades.
Sedermera har han fått vetskap om att domen meddelades redan den 13
december 1956. Med hänsyn till den tid som förflutit är det tveksamt om en
domstol i tilltrohänseende skulle fästa något avseende vid domen. Uppgiften
har inte lämnats till domstolen i målet.

Nämnden gör följande bedömning.
Det av A gjorda uttalandet finner nämnden vara kränkande för X. A borde ha
skaffat sig uppgift om när domen meddelades innan yttrandet fälldes.
Nämnden finner att den omständigheten att X 30 år tidigare dömts för grovt
rån inte berättigar till några slutsatser rörande X:s trovärdighet. A:s ut-
talande rörande X har därför inte varit påkallat för tillvaratagande av hans
klients intressen. Med hänsyn till omständigheterna låter nämnden dock vid
det gjorda uttalandet bero.
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4. Uttag för obehörigt ändamål från klientmedelskonto mm;
upprepade dröjsmål med svar till domstolar och
advokatsamfundet. Uteslutning ur advokatsamfundet på
grund av synnerligen försvårande omständigheter.

1. Disciplinärende Ö-stads tingsrätt och advokat B ./. advokat A.
Ö-stads tingsrätt har genom rådmannen N riktat anmärkning mot A för att
denne inte återsänt delgivningskvitton till tingsrätten eller på annat sätt
avhörts. N har anfört i huvudsak följande.

I ett mål vid tingsrätten angående klander av bodelning mellan ett par
makar X var A ombud för hustrun. Den 7 januari 1987 översändes till A en
skrift från motparten, varvid han samtidigt bereddes tillfälle att inom en
månad inkomma med bevisuppgift. Vid skriften var fogat sedvanligt delgiv-
ningskvitto. Trots telefonpåminnelser den 19 och 30 januari samt den 16
februari 1987 återsände A inte delgivningskvittot. Han avhördes inte heller
på annat sätt. Efter att N tillställt A en kopia av sin anmälan till samfundet
den 26 februari 1987 inkom delgivningskvittot den 2 mars 1987. A har seder-
mera tillställts handlingar med bifogat delgivningskvitto den 30 mars, 2 och
14 april, 12 juni och 7 juli 1987. Endast ett av kvittona återkom ifyllt. Ytter-
ligare en delgivning kunde genomföras genom stämningsman. Den senaste
delgivningen – som utgjorde besked att målet skulle avgöras och avsåg att
bereda A tillfälle att inkomma med kostnadsräkning – följdes upp med
misslyckad stämningsmannadelgivning i augusti (A skulle vara på semester
till den 7 september 1987.) Han blev delgiven handlingarna den 4 september
med hjälp av stämningsman. Av motpartsombudets, advokat B, kostnads-
räkning framgår också svårigheterna att få kontakt med A.

Hustru X har vidare sagt sig vara djupt bekymrad över omöjligheten att få
kontakt med sitt ombud och även uppgivit att hon drabbats av direkt ekono-
misk olägenhet genom uteblivet bostadsbidrag på grund av att hon genom
dröjsmålet ännu ej kunnat få lagfart på sin fastighet.

B har i samma mål vid Ö-stads tingsrätt i egenskap av ombud för mannen
X riktat anmärkning mot A för att denne underlåtit att besvara brev från
tingsrätten och B. B har anfört i huvudsak följande.

Tvisten angående klander av bodelning rörde huvudsakligen frågan om
vilket värde mannen X:s villafastighet skulle åsättas. Parterna var ense att
fastigheten skulle tillskiftas hustrun X. Målet påbörjades vid tingsrätten i
augusti 1986. Mannen X upptog genom B fråga med A angående förlikning.
Detta skedde i brev den 16 februari 1987. Den 17 mars 1987 avgavs en
påminnelse till A med begäran om svar. Han påmindes även per telefon. Den
25 mars 1987 påmindes A brevledes ytterligare en gång men inget svar
inkom. Den 9 april 1987 delgavs tingsrätten uppgiften att A utan mannen X:s
kännedom tagit kontakt med dennes bank och genom påtryckningar förmått
banken att inställa en exekutiv auktion av fastigheten. Detta medförde att
mannen X drabbades av ytterligare räntekostnader genom en försenad för-
säljning. Mannen X önskade komma till ett avgörande före maj 1987 och om
inte uppgörelse nåddes sälja fastigheten till högstbjudande. Tingsrätten ut-
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satte målet till huvudförhandling den 11 maj 1987. Först den 23 april 1987
inkom A:s svar. A framlade därvid ett eget förlikningsförslag. Genom att A:s
förslag behövde kompletteras översändes i god tid före huvudförhandlingen
brev med förslag till tillägg från B. Det betonades särskilt vikten av ett
skyndsamt svar från A. Huvudförhandlingen den 11 maj inställdes. Under
maj avvaktades A:s svar. Den 3 juni påmindes han. Den 15 juni meddelades
A att hans förlikningsförslag från april kunde godtas för stadfästelse av
förlikning. A hördes inte av. A förelades skriftligen av tingsrätten, efter ett
flertal försök att få kontakt med honom, att inkomma med svar vid äventyr
att saken ändock avgjordes. Tingsrätten avgjorde målet den 14 september
1987 utan att A hört av sig. A:sdröjsmål har inneburit att hustrun X gått miste
om bostadsbidrag och mannen X har drabbats av merkostnader. Hustrun X
hade kunnat tillskiftas fastigheten redan i maj 1987 genom att parterna varit
eniga.

B har återkallat sin anmälan mot A.

2. Disciplinärende M-bolaget ./. advokat A
I september 1986 fick A i uppdrag av M-bolaget att reglera ett mellanhavande
i en entreprenadtvist med en person vid namn R. Sedan A skrivit kravbrev
betalade R till advokatbyrån, först 40.000 och därefter 7.750 kr.

Bolaget har riktat följande anmärkningar mot A.
1. A har först efter ett flertal påminnelser redovisat beloppet om 40.000 kr.
2. A har påbörjat rättsligt förfarande utan att bolaget informerats därom.
3. Det har varit stora svårigheter att få kontakt med A. Bolaget har nödgats

vända sig till annan advokat, nämligen advokaten C.
4. A har trots påminnelser och trots anmodan av C, senast i brev den 19 mars

1987, ännu ej redovisat beloppet om troligen 7.000 kr.
5. Bolaget och C har haft svårigheter att från A utfå erforderliga handlingar

för att C skulle kunna överta ärendet.
6. A har underlåtit att besvara brev av den 5 och den 15 december 1986 samt

av den 27 januari, den 20 februari och den 19 mars 1987.

Bolaget har av detta skandalösa beteende drabbats av såväl kostnader, då C
tvingats sätta sig in i ärendet, som den fördröjning ärendet fått.

A har anfört följande.
Delägare i bolaget, M, besökte A. A erhöll i uppdrag att diskret anskaffa

köpare till ett ansenligt fastighetsbestånd samt att handlägga en entrepre-
nadtvist mot R. M var angelägen att stämningsansökan ingavs genast, men A
ville först brevledes förmå motparten att erlägga otvistig del. Detta har även
skett. M erhöll 40.000 kr och därefter har R erlagt ytterligare 7.750 kr. I detta
sammanhang anlitade M annat ombud. Handlingarna skickades med bud
till det nya ombudet. Slutfakturan hade ännu ej tillställts klienten. A har
genom sin försvarare, advokaten E, som infann sig inför nämnden den 10 maj
1988, uppgivit följande.



FÖRHÅLLANDET TILL DOMSTOL 415

A innehar fortfarande 7.000 kr för bolagets räkning på klientmedelskontot.
A har ännu inte skickat slutfaktura till bolaget. Faktureringen har dröjt därför
att avvecklingen av fastighetsbeståndet skedde under hösten 1987.

3. Disciplinärende Ä-stads tingsrätt ./. advokat A.
A var ombud jämte biträde enligt rättshjälpslagen åt K i en tvist vid Ä-stads
tingsrätt angående fordran för utfört arbete avseende patenträttigheter. K
var svarandepart.

Ä-stads tingsrätt har genom rådmannen L riktat anmärkning mot A för att
han trots anmaningar och förelägganden inte hört av sig till tingsrätten. A
har avvisats som ombud i målet och entledigats som biträde enligt rätts-
hjälpslagen på grund av visat oförstånd och oskicklighet.

Följande finns antecknat i Ä-stads tingsrätts protokoll från den 1 oktober
1987:

19.12.1986 förordnades A till biträde enligt rättshjälpslagen för K sedan
hennes tidigare ombud och biträde avträtt från målet. Med hänvisning till
vad som tidigare förekommit förelade tingsrätten A 9.3.1987 – med tillägg
16.3.1987 – att inom viss tid slutligen bestämma sin huvudmans talan samt
att avge slutlig bevisuppgift, allt vid äventyr av bestämmelsen i 42 kap 8 a §
rättegångsbalken. A avhördes inte och därefter lämnade kärandeombudet
bevisuppgift med begäran att vittnesförhör skulle hållas per telefon. Tings-
rätten tillställde 20.5.1987 A kärandens bevisuppgift och anmodade honom
att senast visst datum meddela huruvida telefonförhör kunde ske. Han av-
hördes inte. Den 8.9.1987 tillställde tingsrätten A ett föreläggande att inom
angiven tid meddela tingsrätten huruvida telefonförhör kunde hållas. Han
erinrades om 44§ i advokatsamfundets etiska regler samt anmodades även
att redogöra för sina kontakter med huvudmannen, som enligt tingsrättens
uppfattning syntes förhala målets handläggning. I föreläggandet angavs att
tingsrätten – om föreläggandet inte följdes – kunde komma att anmäla för-
hållandet till Sveriges Advokatsamfund. A avhördes inte. Genom skrivelse
17.91987 anmälde tingsrätten förhållandet till samfundet. Samtidigt anmo-
dades A att svara på tingsrättens föreläggande 8.9.1987 med risk för att
tingsrätten kunde komma att avvisa honom som ombud och entlediga ho-
nom som biträde. Tingsrätten krävde besked senast fredagen 25.9.1987.

A har 28.9.1987 inkommit med yttrande, dagtecknat 25.9.1987. Han har
uppgivit att – såvitt han vet – K befinner sig utomlands, samt att endast
sporadisk kontakt förekommit med henne pga hennes utlandsvistelse och
hans egna förrättningar och tjänsteresor utomlands. Han har samtidigt som
bevisning ingivit vissa utdrag från postgirots utlandsavdelning till käran-
den, ävensom anhållit om ”anstånd med utveckling av grund till den 30
oktober 1987”. Han har avslutningsvis framhållit att enligt hans mening
undanhåller sig inte K medvetet i målet, eftersom hon såsom uppfinnare
tidvis arbetar intensivt. – Utöver det anförda anmärks att tingsrätten under
aktuell period kontaktat A:s byrå per telefon i ärendet.

Tingsrätten meddelar efter övervägande följande.
BESLUT
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Skäl
Vad A i sitt yttrande till tingsrätten 28.9.1987 angivit ger inte tillfredsställan-
de svar på de frågor, som tingsrätten begärt. Han synes ej heller vara med-
veten om innebörden av tingsrättens föreläggande i mars 1987 med hän-
visning till 42 kap 8 a § rättegångsbalken. Hans yttrande ger nämligen inte till
någon del stöd för att giltig ursäkt skulle föreligga för underlåtenheten att,
trots rättens föreläggande, tidigare inkomma med preciserad grund för sva-
romålet eller att åberopa bevisning. Enligt tingsrättens mening har A, genom
att inte förrän nu avhöras trots rättens anmaningar sedan 9.3.1987 ävensom
vad han därvid anfört, ådagalagt såväl oförstånd som oskicklighet. Han skall
därför avvisas som ombud i målet och i konsekvens härmed jämväl ent-
ledigas som biträde enligt rättshjälpslagen.

Slut
A avvisas som ombud i målet och entledigas tillika som biträde enligt rätts-
hjälpslagen för K.

A har anfört följande.
Visstdröjsmål från hans sida har förelegat på så vis att han inte ansökt om

anstånd. Målet rörde ett fordringsmål med internationella betalningar via
postgirot. Svårigheter har förelegat att införskaffa underlag för huvudman-
nens påstående om betalning. Vissa tider har det även förelegat svårigheter
att få kontakt med huvudmannen.

4. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
Svea Hovrätt beslutade den 16 oktober 1987 i det vädjade brottmålet G . /.
åklagaren angående rattfylleri att avvisa G:s ombud advokat A och återkalla
dennes förordnande som offentlig försvarare i målet.

Av handlingarna från Svea Hovrätt framgår följande.
Genom den överklagade domen dömdes G för rattfylleri till fängelse en

månad. G vädjade mot domen genom A och yrkade att påföljden skulle
bestämmas till icke frihetsberövande sådan. I vadeinlaga, som inkom till
hovrätten den 13 april 1987, hemställde A om anstånd med utvecklande av
grunden för vadetalan på grund av utlandsresa och semester till den 30 april
1987. Den 15 maj 1987 förelades A av hovrätten att senast den 25 maj kom-
plettera vadeinlagan med bland annat grunden för vadetalan och den be-
visning som han önskade åberopa. A har först efter påminnelser den 17 juni,
28 augusti och 2 september 1987 den 4 september 1987 låtit sig delges före-
läggandet genom stämningsman. Den 30 juli inkom till hovrätten en av
biträdande juristen O undertecknad skrift där denne meddelade att A befann
sig på semester och beräknades åter vecka 43. Komplettering av vadeinlagan
inkom först sedan hovrätten den 21 september 1987 påmint A om före-
läggandet och underrättat honom om att fråga om återkallelse av försvarar-
förordnandet och avvisande av honom som ombud uppkommit. A har i
skrift till hovrätten den 25 september 1987 anfört bland annat att han under
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lång tid varit sjuk och av den anledningen inte orkat utföra arbete annat än
sporadiskt.

Hovrätten meddelade den 16 oktober 1987 följande beslut.
1. Mot bakgrund av A:s sätt att handha målet finner hovrätten honom vara

olämplig som ombud och avvisar honom därför enligt 12 kap 5§ rätte-
gångsbalken som ombud i målet.

2. Hovrätten, som inte finner A med tillbörlig nit och omsorg ha tillvaratagit
G:s rätt, återkallar förordnandet för A att vara offentlig försvarare för G.

A överklagade hovrättens beslut till Högsta Domstolen som ej fann skäl att
meddela prövningstillstånd.

A har anfört följande.
Påminnelserna från hovrätten har inkommit till kontoret under den tid

som han har haft semester. A har vidare sökt G såväl per telefon som brevle-
des för att kunna komplettera vadeinlagan. Trots påminnelser till henne
angående läkarintyg har tid för läkarbesök inte kunnat fastställas. G har
sedermera erhållit tid hos läkare den 24 november 1987. A är medveten om
att hovrättens handläggning måhända fördröjts.

Detta har emellertid inte inneburit någon rättsförlust för G. Hon har själv
per telefon meddelat att hon fortsättningsvis önskade biträde av A.

5. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
A företrädde makarna H ./. Å:s kommun vid Statens va-nämnd angående
anläggningsavgift.

I beslut den 3 december 1987 fann va-nämnden att A var olämplig som
ombud och avvisade honom som ombud i målet.

Följande finns antecknat i Statens va-nämnds protokoll från den 3 decem-
ber 1987.

Den 5 november 1986 inkom Å:s kommun till va-nämnden med en an-
sökan genom vilken kommunen yrkade förpliktande för makarna H att till
kommunen utge anläggningsavgift för vatten och avlopp. Sedan makarna H
förelagts att inkomma med yttrande över kommunens ansökan men inte
avhörts, skrev va-nämnden den 26 maj 1987 ånyo till dem och erinrade dem
om att målet kunde komma att avgöras i befintligt skick. I en den 5 juni 1987
till va-nämnden inkommen skrift anmälde sig A som ombud för makarna H
och uppgav att fullmakt skulle inges snarast. Samtidigt hemställde han om
anstånd för utvecklande av svaromål till den 4 juli 1987 vilket anstånd be-
viljades. Ännu den 2 september 1987 hade A – trots upprepade påminnelser
vid telefonsamtal från va-nämnden till dennes byrå – inte avhörts, och någon
fullmakt för honom att företräda makarna H i målet hade inte inkommit till
nämnden.

Genom skrivelse nämnda dag till A gav va-nämnden honom tillfälle att
inom en vecka från delfåendet styrka sin behörighet som ombud. A kvittera-
de skrivelsen den 24 september 1987. Den 25 september 1987 inkom till
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va-nämnden en av O undertecknad skrift i vilken denne ”på uppdrag av
advokat A” begärde anstånd ”till den 5 september 1987” med svaromålet.
Fullmakter dagtecknade i september och november 1986 för A att företräda
makarna H bifogades. Eftersom A alltjämt ej avhördes, utfärdade nämnden
den 6 oktober 1987 ett så kallat slutföreläggande för makarna H, varigenom
tillfälle gavs dem att inom en vecka från delfåendet slutföra sin talan. Före-
läggandet skickades till A under dennes till nämnden uppgivna adress.
Eftersom A inte kvitterat försändelsen sökte va-nämnden den 9 november
1987 ånyo kontakt med honom per telefon. A var icke heller då anträffbar.
Samtalet kopplades till O som uppgav sig vara biträdande jurist på byrån och
vidare upplyste att byrån flyttat. O uppgav ytterligare att A inte fått kontakt
med sina huvudmän samt att A ämnade skriftligen meddela va-nämnden att
han avsade sig ombudsuppdraget. A har emellertid inte heller därefter av-
hörts.

Va-nämnden meddelade därefter följande beslut:
A har trots flera påminnelser underlåtit att fullgöra sitt åtagande att som

ombud för makarna H yttra sig över motpartens talan i målet. Han har heller
inte i tid begärt erforderliga anstånd och upprepade försök från va-nämn-
dens sida att via anställd personal på hans byrå söka förmå honom att
kontakta nämnden har inte lett till något resultat. Nu angivna förhållanden
gör att A måste anses olämplig som ombud. Va-nämnden avvisar därför A
som ombud i målet.

Den 14 december 1987 och den 12 februari 1988 anmodades A av sam-
fundet att inkomma med yttrande över innehållet i protokollet från va-
nämnden. Något yttrande har inte inkommit.

6. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
W, Q-bolaget, har genom telefaxmeddelande till samfundet den 11 mars 1988
påstått att A förskingrat klientmedel om 300.000 kronor. Av ingivna hand-
lingar från bolaget framgår följande.

Bolaget har under de senaste tre åren haft advokat J som juridiskt ombud. J
driver advokatrörelse tillsammans med A. En check om 300.000 kronor över-
lämnades den 19 februari 1988 till advokatfirma A för insättning på klient-
medelskonto och för vidarebefordran till advokatfirman BC efter det att
vissa krav hade uppfyllts av dem. Checken överlämnades till J men enligt
uppgift från J gav han den till A. Vid det tillfället var även den biträdande
juristen O närvarande. När advokatfirman BC meddelade att de inte fått
pengarna började W att undersöka saken och fick besked från J att endast A
var firmatecknare och den ende som kunde få ut pengarna från klientmedels-
kontot.

Enligt uppgift från J och O fick de kontakt med A på morgonen den 9 mars
1988 då han var på en bank och ”just höll på att ordna pengarna” . Samma
morgon bekräftade advokatfirman BC att de mottagit ett telefonsamtal från
A där han sade att han skulle komma med en postväxel senast klockan 12.00.
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A kom aldrig till advokatfirman. J och O försökte få tag på A hela efter-
middagen och kvällen utan att lyckas.

Den 10 mars klockan 07.30 ringde J till W och meddelade att A hört av sig
och beklagat att ”han varit ute och druckit natten innan”. A skulle komma
med pengarna till kontoret klockan 09.15. J uppgav för A att han misstänktes
för förskingring och att J skulle vara tvungen att göra en polisanmälan om
inte pengarna kom fram. A kom inte till kontoret.

Samma dag klockan 13.00 åkte J, O och W till polisen. Vid parkerings-
platsen utanför polishuset bestämde sig W för att ge A en sista chans. W
ringde till A:s privattelefon. A:s fästmö svarade. W uppgav att om A hörde
av sig till W:s biltelefon och gav ett förslag om återbetalning skulle de vara
beredda att vänta med polisanmälan. Tre minuter senare ringde A. Han lät
mycket skärrad men försäkrade att pengarna skulle plockas fram inom en
timme och att A skulle komma till bolagets kontor med kontanter. Under
detta samtal erkände A att han förskingrat pengarna. A kom aldrig med
pengarna och följaktligen polisanmäldes A.

I polisanmälan den 10 mars 1988 uppgav W att det saknades 200.000
kronor på klientmedelskontot.

Den 21 mars 1988 inkom ytterligare ett telefaxmeddelande till samfundet
från Q-bolaget genom W. Enligt meddelandet hade bolaget den 18 mars 1988
erhållit 300.000 kronor från A. Beloppet hade inbetalats på bolagets bankkon-
to av en okänd person.

Den 25 mars 1988 anmodades A att inkomma med yttrande över Q-bola-
gets uppgifter. Något yttrande inkom inte. Genom skrivelse den 19 april 1988
kallades A att inställa sig inför nämnden den 10 maj 1988. I skrivelsen hem-
ställdes om erkännande av kallelsens mottagande. Då något erkännande inte
inkom påmindes A genom skrivelse den 28 april 1988. Samtidigt upplystes A
om att samfundet skulle utse och förordna en försvarare om han inte snarast
avhördes. Efter telefonsamtal med A den 3 maj 1988 utsåg generalsekretera-
ren advokat E till försvarare. Vid telefonsamtalet redogjorde A för sina
personliga problem och att han avsåg att snarast inkomma med ett läkarin-
tyg. Vidare uppgav A att han inte avsåg att inställa sig inför nämnden den 10
maj på grund av sjukdom.

A har genom advokat E, som infann sig inför nämnden den 10 maj 1988,
uppgivit följande.

A och J hade bestämt att tillsammans driva advokatrörelse i aktiebolags-
form. Formaliteterna var inte klara när de aktuella pengarna mottogs. Peng-
arna härrörde från J:s uppdrag men av praktiska hänsyn tog A emot pengar-
na eftersom det enda klientmedelskonto som fanns var A:s. J hade ingen
dispositionsrätt till detta konto.

Enligt kontoutdrag satte A in 300.000 kronor på klientmedelskontot den 24
februari 1988 och tog ut 100.000 kronor dagen därpå. Uttaget gjordes för att A
skulle vara beredd att betala en förlikningssumma. Beloppet hölls avskilt i ett
kassafack i A:s bostad ej sammanblandat med någonting annat. De resteran-
de 200.000 kronorna finns enligt A kvar på klientmedelskontot.

Det är A som har återbetalat beloppet. Han hade 100.000 kronor i kassa-
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facket och resten är egna medel. Eftersom klientmedelskontot var spärrat
kunde han inte komma åt pengarna som fanns där.

A bestrider att han tillstått att han förskingrat pengar. Han vitsordar dock
att bolaget påstått detta. I övrigt kan A inte vidkännas bolagets berättelse
utom att han blivit uppringd av W en gång.

Polisutredning pågår beträffande den påstådda förskingringen. A har del-
givits misstanke om brott.

A har om sig själv och sin situation uppgivit följande.
Han har sedart våren 1986 varit deprimerad. På egen begäran upphörde

hans anställning vid advokatfirman Å den 30 april 1986. I samband med
detta separerade A vilket fick till följd att han blev bostadslös. Vid besök på
bostadsförmedlingen hänvisade denna honom att ”köpa” hyresrätt ”svart”.
Detta förfarande kunde han ej acceptera dels av ekonomiska skäl och dels på
grund av att han såsom advokat ej bör anstifta folk att begå brott. Den enda
möjligheten som återstod var att tillbringa nattvilan på kontoret. Den 1 maj
1986 startade han egen advokatverksamhet i kontorsgemenskap med andra.
Under den aktuella perioden började han att missbruka alkohol. Detta miss-
bruk fortsatte tills han fick kontakt med en alkoholläkare. I kontorsgemen-
skapen fungerade inte administrationen på önskvärt vis och sedermera för-
sämrades även de personliga relationerna. A upplevde det som så obehagligt
att han endast befann sig på kontoret sporadiskt. Han är numera medveten
om att domstolarna upprepade gånger sökt honom. Dessa försök har såvitt A
erfarit till största delen skett under semesterperiod och utlandsvistelse. En-
ligt hans förmenande fanns ingen möjlighet för honom att inom angivna
tidsperioder besvara alla brev och förelägganden. Sedan den 1 oktober 1987
har A nya kontorslokaler.

A har självmant tagit kontakt med en alkoholläkare och genomgår be-
handling för alkoholmissbruk A har ingivit ett av läkaren utfärdat intyg
dagtecknat den 26 november 1987 av följande lydelse:

Härmed intygas på begäran att advokat A tagit kontakt med mig hösten
1987. Han sökte på grund av sitt alkoholmissbruk.

Efter noggrann penetration av hans alkoholvanor och sociala situation i
övrigt har jag accepterat att försöka hjälpa honom. Villkoret är att han strikt
följer givna krav och föreskrifter. Dessa är bland annat: att hålla regelbunden
kontakt (minst 2 gånger i veckan) med mig, att han underkastar sig medi-
cinsk behandling (antabus) under lång tid, minst fram till våren 1990, att
antabus-administrationen till honom görs av en tredje person som rapporte-
rar till mig omedelbart om han inte tar sina tabletter, att hans sambo enga-
geras och att i görligaste mån ett ”skyddsnät” byggs upp omkring honom.

Advokat A har accepterat villkoren och fram till dagens datum följt före-
skrifterna till punkt.

Redan nu har resultatet kunnat registreras objektivt. Hans förhöjda blod-
tryck har normaliserats. Han har minskat cirka 10 kilo i vikt och på grund av
detta har han blivit av med den svullna ”pluffsighet” i ansiktet som man ofta
kan se hos alkoholister. Vidare har han börjat köra bil igen, vilket också
bidrar till och underlättar kraven på total nykterhet.
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För närvarande har behandlingen således varit framgångsrik. Målet är
total avhållsamhet från alla former av alkoholhaltiga drycker för all framtid
dvs helnykterhet.

Advokat A är motiverad och har till synes den viljestyrka som krävs för att
med framgång nå målet.

A har därefter ingivit ett av läkaren utfärdat intyg dagtecknat den 5 maj
1988 av följande lydelse:

Härmed intygas att A för närvarande inte är i psykisk balans. Han har
sedan hösten 1987 varit i kontakt med mig för behandling av sitt alkohol-
missbruk.

Det har under behandlingens gång framkommit att A också lider av mano-
depressivitet och behandling har inletts med Litium tabl, på sedvanligt sätt.
Hans Litium-serum koncentration har dock ännu inte kommit upp i terapeu-
tisk nivå.

A behandlas således för närvarande dels med tabl Antabus och tabl Dip-
san som är antialkoholmedel och dessutom med tabl Lithionit som är ett
medel mot mano-depressivitet.

Förutom denna medicinska behandling får A även viss behandling i form
av stödsamtal hos mig. Dessutom har plats ordnats på ett behandlingshem .

Om inget oförutsett inträffar beräknas A vara i psykiskt normalt tillstånd
ungefär i mitten av juni innevarande år.

För närvarande är han så pass psykiskt insufficient att han inte bör fatta
viktigare beslut och han är därför helt sjukskriven.

Vidare har A ingivit en av läkare upprättad PM av den 5 maj 1988 med
anledning av psykologiskt test som A genomgått. Sammanfattningen har
följande lydelse:

A har goda intellektuella resurser och bör ha alla möjligheter att fram-
gångsrikt fortsätta sitt arbete om han fortsättningsvis helt upphör med sitt
alkoholmissbruk. Vissa neuropsykologiska dysfunktioner är klart dokumen-
terade och dessa måste vara en följd av hans missbruk. Om han i sitt arbete
tar hänsyn till detta (bland annat vad gäller försämrad minnesförmåga) bör
han dock ha goda framtidsmöjligheter.

Nämnden gör följande bedömning.
1. Nämnden upptager utan hinder av gjord återkallelse ärendet till saklig

prövning. I ärendet är utrett att A i samband med handläggningen vid
Ö-stads tingsrätt underlåtit att återsända delgivningskvitton samt be-
svara brev från tingsrätten och B. Härigenom har A allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat.

2. I ärendet är utrett att bolaget haft svårigheter att få kontakt med A och att
han underlåtit att besvara brev. Vidare framgår att A först efter flera
anmaningar överlämnat handlingar till bolagets nya ombud. A har inte
heller trots påminnelser för bolagets nya ombud redovisat influtna klient-
medel å 7.750 kr. A har genom vad sålunda förekommit allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.
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Vad i övrigt förekommit i ärendet är inte av beskaffenhet att föranleda någon
nämndens åtgärd.
3. Av utredningen i ärendet framgår att A underlåtit att efterkomma tings-

rättens anmaningar och förelägganden. Härigenom har A allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

4. I ärendet är utrett att A vid upprepade tillfällen inte återsänt delgivnings-
kvitton samt underlåtit att efterkomma hovrättens förelägganden. Här-
igenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

5. I ärendet är utrett att A inte avhörts till va-nämnden trots upprepade
påminnelser samt att han underlåtit att efterkomma va-nämndens före-
läggande. Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

A har trots upprepade förelägganden försummat att inkomma till samfundet
med begärt yttrande i disciplinärendet. Genom denna ohörsamhet har A
allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
6. Av utredningen framgår att A från sitt klientmedelskonto tagit ut 100.000

kronor, vilket belopp han var skyldig att redovisa. Vidare får anses fram-
gå att uttaget inte avsåg ändamål som hade samband med bolaget. Enligt
egen uppgift förvarade A de uttagna pengarna i sin bostad. Genom att
förfara på angivet sätt har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

1–6. A har sålunda sedan slutet av 1986 i flera hänseenden allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

Händelserna kan delvis förklaras med A:s alkoholmissbruk och psykiska
sjukdom. Någon grund att anta en snar förändring till det bättre föreligger ej.

Vid en samlad bedömning, varvid nämnden fäst särskilt avseende vid
förseelserna i fråga om medelsförvaltningen, finner nämnden att omständig-
heterna är synnerligen försvårande.

På grund härav beslutar nämnden jämlikt 8 kap 7§ andra stycket rätte-
gångsbalken utesluta A ur Advokatsamfundet.

Nämnden förordnar att detta beslut genast skall gå i verkställighet.

19. Underlåtenhet att inom skälig tid precisera yrkanden och
grunder.

X var ordförande i en skiljetvist angående fastställande av lösenbelopp jäm-
likt 14 kap 9§ aktiebolagslagen för aktier i Nordan AB. Advokaten A var
ombud för moderbolaget AB Syd.

X har riktat följande anmärkningar mot A.
1. X har i brev till A den 19 mars 1987 ombett A att inom vissa frister

inkomma med handlingar, synpunkter och yrkanden samt grunder för
inlösenanspråket. A har inte iakttagit fristerna och inte begärt erforderlig
förlängning trots påminnelser.
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2. X har vid ett flertal tillfällen sökt A per telefon. A har inte varit anträffbar.
X har då bett att han skall ringa upp men så har inte skett.

3. Eftersom det verkade omöjligt att få en ordentlig skrift, motsvarande en
stämningsansökan, från A beslöt X att kalla parterna till sammanträde den
4 augusti 1987. A meddelade inte om han kunde komma eller inte.

4. Vid sammanträdet befanns att A inte hade sänt kopior av handlingar till
samtliga ledamöter i skiljenämnden och inte heller till motparten.

X har vidare anfört bla följande.
Genom brev den 16 mars 1987 meddelade A att han skulle företräda

moderbolaget i skiljeförfarandet.
I brev den 19 mars 1987 till parterna respektive medskiljemännen bad X

om synpunkter på förslag till meddelande till minoritetsaktieägarna avsett
att kungöras. A ombads i brev dels att omgående sända X kopior av vissa
handlingar som erfordrades för att meddelandet till minoritetsaktieägarna
skulle kunna kungöras korrekt, såsom kopia av bolagsordning och regi-
streringsbevis för bolaget, dels att senast den 14 april 1987 i skrift ange
grunderna för inlösenanspråket samt uppge det lösenbelopp som moderbo-
laget var berett att erlägga med uppgift om enligt vilka grunder och på vilket
underlag beloppet hade beräknats.

Då X den 26 mars 1987 inte hade erhållit de handlingar som han bett att
omgående få, sökte han A per telefon. Då A var bortrest ombads han att ringa
X. Den 31 mars 1987 sökte X A igen och fick beskedet att han skulle vara borta
hela dagen. A ombads ånyo att ringa X.

Den 1 april 1987 hade A ännu inte ringt, varför X skrev till honom och bad
om handlingarna. Med brev den 2 april 1987 översändes handlingarna från
A:s kontor.

I X:s brev till A den 19 mars 1987 hade X bett A att senast den 14 april 1987
precisera yrkande och grunder för moderbolagets talan. När X inte hade fått
någon sådan skrift och inte heller någon begäran om anstånd skrev han till A
den 15 april 1987 och anmodade honom att omgående expediera skriften.
Om han hade förhinder, bad X honom att utandröjsmål begära erforderligt
uppskov. Den 21 april 1987 ringde A och uttryckte missnöje över tonen i X:s
brev till honom. A bad om anstånd till den 4 maj 1987, vilket han erhöll.

Med brev den 21 april 1987 översände A en handling till X som beskrevs
som ”aukt rev S:s PM till belysande av den erbjudna inlösenkursen”. Bilagan
var en anonym, odaterad PM på 11/2 sida, skriven på Revisionsbyrå B:s
papper. När X den 7 maj 1987 ännu inte hade erhållit någon inlaga från A
sökte han honom per telefon. A var utgången men ombads ringa X. Så
skedde också samma dag. A förklarade då att han trodde att den som han
hade översänt den 21 april 1987 räckte. Vid telefonsamtalet yttrade A ”Du vet
ju ändå vad vi vill” eller ord av motsvarande innebörd. På X:s fråga för-
klarade A att han dock inte hade menat, att skiljemännen och motparten
skulle gissa sig till vilket yrkande moderbolaget framställde i tvisten. Vid
detta telefonsamtal erhöll A upplysning bla om vissa särskilda frågor kring
biförpliktelser som brukar förekomma i mål av detta slag. A bad om anstånd
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med att inge en fullständig inlaga till den 9 juni 1987, vilket anstånd han
erhöll.

Med brev till X den 9 juni 1987 översände A utdrag ur ”bolagsstämmoak-
tieboken” för bolaget per den 15 maj 1987, G-Bankens förteckning över
deponerade värdehandlingar per den 31 december 1986 samt årsredovis-
ningar för 1984 och 1985. Han angav vidare att han skulle återkomma be-
träffande eventuellt tilläggserbjudande inom cirka en vecka. A hade alltså
fortfarande inte preciserat något yrkande. Han hade inte redovisat grun-
derna för moderbolagets anspråk att få tvångsinlösa minoritetsaktierna och
inte angett grunderna för beräkning av något lösenbelopp. A hade endast
översänt några dokument utan uppgift om relevansen i målet.

Den 10 juni 1987 talade X med en medskiljeman beträffande något annat
ärende och erfor då, att denne inte hade fått de handlingar som A hade sänt X
dagen innan.

Eftersom det verkade vara omöjligt att få en ordentlig skrift helt enkelt
motsvarande en stämningsansökan från A, beslöt X i samråd med sina med-
skiljemän att kalla parterna till ett sammanträde. X skrev till A och advokaten
C, H-stad, som förordnats till god man av H-stads tingsrätt. I detta brev den
12 juni 1987 redogjorde X för bakgrunden till att ett sammanträde blev
nödvändigt. Han angav också vilka tider som var möjliga för skiljemännen
och bad parterna att senast den 17 juni 1987 meddela honom vilka dagar
partsföreträdarna kunde inställa sig. C svarade omgående men A hörde inte
av sig. Genom brev den 18 juni 1987 kallade X till sammanträde i H-stad den
4 augusti 1987.

Den 1 juli 1987 översände A till X med kopia till C ett underskrivet original-
exemplar av PM över värdering av aktier i Nordan AB. Den handling som nu
översändes motsvarade den anonyma, odaterade handling som A hade sänt
den 21 april 1987 bortsett från att den hade kompletterats med datum ”U-
stad den 25 juni 1987” och underskrifter av S och B.

Dagarna före den 4 augusti 1987 visste X fortfarande inte om A avsåg att
komma till sammanträdet i H-stad. Genom skiljemannen P, som bor i U-stad
liksom A, kunde X dock få bekräftelse på att A hade bokat in detta samman-
träde.

Vid sammanträdet befanns att A inte hade sänt kopior av handlingar till
samtliga skiljemän och till gode mannen. Sammanträdet innebar att moder-
bolagets ståndpunkt blev preciserad liksom behoven av kompletterande
utredning. Dessa kompletteringar erhölls sedan utan några anmärknings-
värda dröjsmål. Den 18 september 1987 kunde X meddela parterna att ett
sammanträde som preliminärt bestämts till den 19 november 1987 inte be-
hövde hållas utan saken kunde avgöras på det material som förelåg. Den 26
oktober 1987 meddelades skiljedom som expedierades den 29 oktober 1987.

A har tillbakavisat anmärkningarna och anfört bla följande.
1. Han bestrider att fördröjningarna varit sådana som kan föranleda disci-

plinärt ansvar.
2. A har ej tillställt skiljenämnden en formell ”stämningsansökan”. Varken



FÖRHÅLLANDET TILL DOMSTOL 425

skiljemannalagen eller bestämmelserna i aktiebolagslagen 14 kap före-
skriver emellertid någon sådan skyldighet. Av Knut Rodhes uppsats
”Tvångsinlösen av aktier i dotterbolag” i TSA 1977 sid 249 framgår när-
mast att förfarandet kan anordnas på olika sätt beroende på omständig-
heterna.

A har vidare anfört.
”I och för sig kan jag medge att det är skiljenämnden som bestämmer hur

förfarandet skall läggas upp. Å andra sidan vill jag understryka att detta fall
var mycket okomplicerat i det att det rörde inlösen av aktier, vilka kort tid
före skiljeförfarandet hade värderats ingående och sakkunnigt vid en tid-
punkt då de ingick i en kontrollpost, att gode mannen och det inlösande
bolagets ombud var överens i värderingsfrågan samt att de två bisittarna i
skiljenämnden var väl bekanta med de båda bolagens förhållanden. Under
dessa omständigheter framstår X:s krav på ett strikt förfarande med ’stäm-
ningsansökan’ och hans anmärkningar mot mig för att en sådan handling
uteblivit som ett utslag av överdriven formalism. Jag har vid varje tillfälle
tillställt X det material som han behövt för att kunna utföra sitt uppdrag.”
3. A har vidare inte ansett det nödvändigt att särskilt bekräfta att han ämna-

de infinna sig till sammanträdet den 4 augusti 1987. X hade ingen an-
ledning att betvivla att han skulle inställa sig.

4. Av protokollet från sammanträdet den 4 augusti 1987 framgår att skilje-
männen då begärde in ytterligare ett antal handlingar.

Varken skiljenämnden eller gode mannen hade tidigare begärt att få se någon
av dessa handlingar. A hade själv inte sett något skäl att ge in dessa.

X har i påminnelseskrift vidhållit sina anmärkningar.

Nämnden gör följande bedömning.
Av handlingarna i ärendet framgår att A ej preciserat yrkanden och grunder
inom skälig tid samt att han inte heller besvarat X:s brev den 12 juni 1987.
Härigenom har A åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Vad i övrigt förekommit i ärendet är inte av beskaffenhet att föranleda
någon nämndens åtgärd.

En ledamot var av skiljaktig mening och anförde:
Av handlingarna i ärendet framgår att A ej preciserat yrkanden eller grunder
i den form, som begärts av X. Emellertid synes av A:s brev den 21 april 1987
med hänvisning till den samtidigt överskickade PM:n kunna utläsas den av
huvudmannen erbjudna lösenkursen. A måste därför anses haft fog för sin
uppfattning att han i sak efterkommit föreläggandet att ange yrkandena och
grunderna härför.

Det förhållandet att han ej iakttagit den form som X haft anledning att
förvänta bör enligt min mening inte föranleda disciplinär påföljd.
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Ej heller vad i övrigt förekommit i ärendet är av beskaffenhet att föranleda
någon åtgärd.

25. Dröjsmål med yttrande, bevisuppgift och återsändande
av delgivningskvitto.

Advokatsamfundet mottog från S-stads tingsrätt för kännedom ett protokoll
dagtecknat den 1 februari 1989 av vilket bla framgår att advokaten A vid ett
flertal tillfällen varit idröjsmål med att till tingsrätten inkomma med yttran-
den och bevisuppgift. A har vidare underlåtit att återsända ett delgivnings-
kvitto till tingsrätten.

Följande finns antecknat i ovannämnda protokoll:
”Tingsrätten fattar följande
BESLUT
Vid muntlig förberedelse den 14 mars 1988 förelades A, sedan samråd

skett med honom, att senast den 11 april 1988 till tingsrätten inkomma med
yttrande i vissa angivna hänseenden. I skrift som den 11 april kom in till
tingsrätten begärde A anstånd till den 2 maj. Hans begäran bifölls. Den 2 maj
kom inget yttrande in till tingsrätten. A hördes heller inte av på något annat
sätt. Från tingsrätten togs den 5 maj per telefon kontakt med A:s advokat-
firma. En sekreterare där uppgav att A inte ingett det begärda yttrandet och
åtog sig att påminna A om detta. Ännu den 31 maj hade inte något yttrande
kommit in till tingsrätten. A hade heller inte låtit sig avhöra på annat sätt. I
skrivelse den 31 maj till A anmodade tingsrätten honom att omgående med-
dela tingsrätten om han alls avsåg att komma in med några uppgifter. Den 6
juni inkom skriftligt yttrande från A. I föreläggande den 29 juni, expedierat
den 1 juli, förelades A, i samband med att en skrift från motparten tillställdes
honom, att senast den 15 augusti till tingsrätten inge skriftligt yttrande med
bevisuppgift. A medgavs på begäran sedan i olika omgångar anstånd till den
24 oktober 1988 med att inge bevisuppgiften. Någon bevisuppgift inkom
inte. Vid telefonförfrågan från tingsrätten den 26 oktober utfäste A att han
omgående skulle ge in bevisuppgift. Då någon sådan inte inkom, expediera-
des från tingsrätten den 1 november 1988 till A en skriftlig erinran om hans
utfästelse den 26 oktober. A hördes inte av. Från tingsrätten expedierades
den 14 november med delgivningskvitto till A ett föreläggande jämlikt 42
kap 15§ rättegångsbalken att inom fjorton dagar från delfåendet till tings-
rätten inkomma med bevisuppgift. Varken delgivningskvitto eller bevisupp-
gift kom in från A. Från tingsrätten expedierades till A den 21 november och
den 28 november skriftliga påminnelser om att sända in delgivningskvittot.
Fortfarande hördes A inte av. Den 6 december expedierade tingsrätten före-
läggandet med delgivningsman. Den 30 december inkom från denne intyg
om att A den 28 december av delgivningsmannen blivit delgiven föreläggan-
det. A hade således tid fram till och med den 11 januari 1989 att inge be-
visuppgift. Den 12 januari inkom från A en samma dag daterad handling
med bevisuppgift. I samband med kallelse till huvudförhandling, expedie-
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rad från tingsrätten den 19 januari, underrättades A om att kallelser inte hade
utfärdats på de personer som han hade åberopat förhör med, eftersom be-
visuppgiften kommit in till tingsrätten efter den tid som hade angetts i
föreläggandet och A inte hade anfört någon omständighet som giltig ursäkt
för sin underlåtelse att ge in uppgiften i tid. A har härefter, och sedan
motparten yrkat att den av A begärda bevisningen skulle avvisas, i en den 25
januari till tingsrätten inkommen skrift, – – – hemställt att den av honom
åberopade bevisningen måtte tillåtas och som orsak och giltig ursäkt till att
han kom med uppgiften först den 12 januari anfört följande: ’Måndagen den
9 januari dikterades inlagan för utskrift på samma dikteringskassett som
andra inlagor i andra ärenden och ävenledes brev. Samtliga övriga arbets-
uppgifter som indikterats på kassetten kom av sekreteraren att skrivas ut
men av misstag noterades icke inlagan i detta ärende, vilket beklagligtvis
icke uppmärksammades av vare sig mig eller min sekreterare. I samband
med att kassetten den 12 januari 1989 ånyo nyttjades uppdagades att utskrift
icke skett av den aktuella inlagan och bevisuppgiften i rubricerade mål.
Inlagan skrevs ut omgående och översändes till tingsrätten med bud.’

Tingsrätten finner att den omständighet som A anfört som orsak för sin
underlåtenhet att i tid inge bevisuppgiften inte är att bedöma som någon
giltig ursäkt. Den bevisning som A åberopat avvisas därför.

Talan mot detta beslut kan inte föras särskilt”
A har i yttrande till samfundet anfört följande:
”I sak är de uppgifter som finns antecknade i tingsrättens protokoll 1989-

02-01 i huvudsak riktiga. Dock kan anmärkas att jag vid ett flertal tillfällen
varit i kontakt med tingsrätten per telefon med anledning av att under hela
den aktuella tiden fortlöpande förlikningsförhandlingar förts mellan parter-
na innebärande att det omtvistade beloppet avsevärt reducerats. Förlikning
kom också till stånd mellan parterna muntligen per telefon i januari månad,
dock att ombuden var ense om att någon återkallelse icke skulle ske förrän
likvid erlagts, vilket skulle ske den 1 februari 1989.

Sammanfattningsvis är således skälet till att de av tingsrätten förelagda
tiderna icke alltid beaktats, dels de förlikningsförhandlingar som förts och
som redan under september månad nästan ledde till resultat, dels en alltför
stor arbetsbelastning under hela hösten 1988”.

Nämnden gör följande bedömning.
A har varit i avsevärt och upprepatdröjsmål med att inkomma till tingsrätten
med yttranden och bevisuppgift. Han har vidare underlåtit att återsända ett
delgivningskvitto till tingsrätten. Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina
plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.
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27. Advokaten A såsom svarandeombud har tillsammans
med sina huvudmän lämnat pågående huvudförhandling
i syfte att efter tredskodom kunna åberopa viss
bevisning som avvisats vid förhandlingen. A har genom
sin åtgärd ansetts ha åsidosatt sina plikter som advokat.

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 1 december 1988, har
M-stads tingsrätt ifrågasatt om advokaten A:s åtgärd att – på sätt nedan
närmare beskrivs – tillsammans med sina huvudmän avbryta en rättegång är
förenlig med god advokatsed.

A företrädde i ett tvistemål två svarandeparter, GJ och BJ. Kärandeparten
företräddes av advokat X. Under förberedelsen avgav A två skriftliga be-
visuppgifter, som inkom till tingsrätten den 22 oktober respektive den 15
december 1987. I den förstnämnda åberopades vittnesförhör med O.

Med skrift, som inkom till tingsrätten den 27 september 1988, ingav A ett
läkarintyg angående O, varvid han förklarade att han avstod från att åberopa
denne.

Vid huvudförhandling den 15 november 1988 var svarandena personligen
närvarande, biträdda av A. Sedan parterna utvecklat sin talan, förebragtes å
ömse sidor skriftlig bevisning, av käranden bla en handling som O hade
utfärdat och som hade ingivits till tingsrätten den 15 oktober 1986. A an-
mälde att han som bevisning åberopade även ett brev den 8 mars 1983 från O
till svarandena – ett brev som dittills inte hade ingivits till domstolen. A
tillade att, om brevet inte fick åberopas, svarandena i vart fall åberopade
läkarintyget till styrkande av att O 1986 pga hjärnskada inte varit kapabel att
utfärda den av käranden åberopade handlingen.

Käranden motsatte sig att denna bevisning fick åberopas. Tingsrätten av-
visade bevisningen på den grund att det måste anses bero på grov vårdslös-
het att den inte åberopats tidigare.

Om vad därefter förekom har i huvudförhandlingsprotokollet antecknats:
”A anför: I denna situation inställer sig svarandena inte längre vid för-

handlingen, vilket får medföra tredskodom.
X yrkar på tredskodom i målet. Han tilllägger på fråga från rätten att han i

första hand yrkar att huvudförhandlingen skall fortsätta och målet avgöras i
sak utan hinder av svarandenas utevaro.

Efter enskild överläggning beslutar tingsrätten att huvudförhandlingen
skall fortsätta. Rätten bereder A tillfälle att överväga sin inställning i fråga
om svarandenas närvaro vid förhandlingen.

A förklarar att svaranden uteblir samt tilllägger att han vill ha följande
antecknat i protokollet: ’Motpartsombudets yrkande var tredskodom och
ingenting annat’.

A samt GJ och BJ lämnar rättegången kl 11.05.
Huvudförhandlingen fortsatte i svarandenas utevaro. Muntlig bevisning

förebragtes. Kärandeombudet slutförde talan samt ingav kostnadsräkning.
Tingsrätten tillkännagav att dom skulle hållas tillgänglig den 6 december

1988.”
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I tredskodom den 30 november 1988 bifölls kärandens talan.
A har i yttrande den 20 december 1988 bestritt att hans förfarande skulle

strida mot god advokatsed samt anfört bla följande.
Vid huvudförhandlingen fattade tingsrätten beslut, vilka med fog kunde

ifrågasättas. Dels tilläts motparten åberopa skriftlig vittnesberättelse i strid
med rättegångsbalkens 36 kap 16§. Dels avvisades hans huvudmäns skrift-
liga bevisning, ett i målet sedan tidigare ingivet läkarutlåtande och således
känt för såväl motpart som tingsrätt. Mot bakgrund härav – och då läkarinty-
get i den uppkomna situationen hade en synnerligen central betydelse –
fattade han i samråd men sina huvudmän beslut av innebörd, att fortsatt
inställelse till huvudförhandlingen icke skulle äga rum. Avsikten var att
motparten därvid skulle yrka tredskodom, vilket jämväl skedde, och att
därefter möjlighet skulle uppkomma att åberopa den av tingsrätten avvisade
bevisningen. Beslutet om att icke fortsättningsvis inställa sig till huvudför-
handlingen fattades således enbart för att på bästa sätt tillvarata klienternas
intresse.

Nämnden gör följande bedömning.
Av handlingarna framgår att A:s åtgärd att tillsammans med klienterna
avträda från huvudförhandlingen, sedan rätten beslutat att avvisa vissa av A
åberopade skriftliga bevis, var processtaktiskt betingad. A spekulerade i att
rätten skulle meddela tredskodom så att A:s klienter i ny rättegång genom
återvinningstalan skulle få tillfälle att åberopa den avvisade bevisningen.

Domstolen hade att avgöra om målet rätteligen borde avgöras genom
prövning i sak eller genom tredskodom. Huvudförhandlingen genomfördes
men domstolen beslöt slutligen att avgöra målet genom tredskodom. Det
tillkommer inte nämnden att bedöma om domstolens ståndpunkt var pro-
cessrättsligt korrekt.

Enligt vägledande regler om god advokatsed är det advokatens främsta
plikt att inom ramen för vad lag och god advokatsed bjuder efter bästa
förmåga tillvarata klientens intressen. Samtidigt stadgas i de vägledande
reglerna att advokat som ombud eller biträde i rättegång är skyldig att i allt
iaktta vad rättegångsbalken och andra författningar föreskriver. A:s ageran-
de utspelar sig uppenbarligen i det svårbedömda konfliktområdet mellan
tillvaratagande av klientens intressen och iakttagande av lag och god advo-
katsed. Holger Wiklund uttalar i God advokatsed att advokat bör avhålla sig
från processuella oarter och missbruk, på vilka Wiklund anför åtskilliga
exempel som varit föremål för discilinär prövning, dock inte något fall som
påminner om det nu aktuella.

Vid en samlad bedömning finner disciplinnämnden att A – även med
beaktande av de motstridande plikter som åvilat honom – förfarit olämpligt
genom att lämna domstolen under pågående rättegång. Nämnden låter
emellertid vid detta uttalande bero.
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Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att nämndens beslut borde ha
följande lydelse:
A:s åtgärd att under pågående huvudförhandling lämna rättegången till-
sammans med makarna GJ och BJ är i och för sig stridande mot god advokat-
sed.

Såsom framgår av det föregående har A förklarat och försvarat åtgärden
därmed att den vidtagits för att på bästa sätt tillvarata makarna GJ:s och BJ:s
intressen i den situation som uppkommit genom att domstolen under hu-
vudförhandlingen beslutat avvisa deras begäran att få åberopa ny bevisning.
A:s syfte med att lämna huvudförhandlingen var nämligen att åstadkomma
tredskodom för att därefter begära återvinning för att i återvinningsmålet
åberopa den avvisade bevisningen, något som då skulle vara tillåtet.

Advokats grundläggande skyldighet att efter sin bästa förmåga tillvarata
klientens intressen begränsas icke bara av lag utan även av de krav som god
advokatsed ställer. (1§ i vägledande regler om god advokatsed.) Åtgärd,
som innebär avsteg från den goda advokatseden, kan därför inte utan vidare
försvaras med hänvisning till att åtgärden varit påkallad för tillvaratagande
av klientens intressen.

Avsteg från god advokatsed i klients intresse får anses vara försvarbart
endast i undantagsfall. I detta ärende kan särskilt framhållas att dessa un-
dantagsfall bla bör präglas av att annan rimlig möjlighet att tillvarata klien-
tens intressen icke stått till buds.

Domstols beslut att avvisa erbjuden bevisning får överklagas, låt vara
endast i samband med talan mot dom i målet. Det framgår av domstolens
protokoll att besvärshänvisning i enlighet härmed lämnats vid meddelandet
av beslutet. – A har alltså haft laglig möjlighet att i mån av befogenhet vinna
rättelse mot beslutet.

Vid en samlad bedömning finner nämnden, att A genom sin åtgärd att
tillsammans med makarna GJ och BJ lämna huvudförhandlingen handlat i
strid mot god advokatsed och att detta icke varit försvarligt. A har därmed
åsidosatt sina plikter som advokat.

Med hänsyn till att åtgärden med fog kunnat uppfattas som demonstration
mot domstolen och åtgärden måste ha medfört väsentliga olägenheter både
för domstolen och för motparten, finner nämnden visserligen, att A:s för-
seelse är allvarlig. I den samlade bedömningen bör emellertid även beaktas
att A knappast kan ha haft rådrum att närmare överväga andra aspekter på
situationen än sådana som direkt berört makarna GJ:s och BJ:s intressen.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.
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32. Underlåtenhet att efterkomma domstols förelägganden
bedömt såsom allvarligt åsidosättande av plikterna som
advokat.

Advokaten A biträdde kärandeparterna i ett mål vid tingsrätten angående fel
i fastighet.

Lagmannen H har i anmälan, som inkom till samfundet den 14 juli 1989,
riktat anmärkning mot A för att denne i en utsträckning som framstår som
klart oacceptabel underlåtit att efterkomma tingsrättens förelägganden.

H har därvid åberopat tingsrättens föreläggande till A av den 14 juni 1989,
vari bla följande finns antecknat.

”Vid muntlig förberedelse 13.2.1989 förelades Ni att senast 13.3.1989 in-
komma med bla specificering av yrkat belopp. Ni har därefter erhållit tre
uppskov med Ert yttrande. Två av de nya fristerna har försuttits och Ni
har slutligen 6.6.1989 inkommit med en skrift, vari Ni justerar Ert yrkande
till 451480 kr jämte ränta. Skriften berör emellertid inte med ett ord hur
beloppet fördelar sig på de olika reparationsåtgärderna. Föreläggandet
har alltså fortfarande inte efterkommits.

Ni föreläggs nu ånyo att omedelbart och senast 14 dagar från delfåendet
inkomma med erforderlig specificering.”

H har vidare anfört bla följande.
Föreläggandet ovan av den 14 juni 1989 delgavs A den 16 juni 1989. Den 14

juli 1989 inkom A med begäran om uppskov till den 15 augusti 1989. Tings-
rätten har den 3, 6 och 10 april samt den 3 maj 1989 muntligen påmint A om
att efterkomma tingsrättens föreläggande av den 13 februari 1989.

A har i yttrande till samfundet vitsordat uppgifterna i H:s anmälan.
A har vidare anfört bla följande.
Han beklagar mycket att han förbisett att i tid efterkomma tingsrättens

förelägganden. Detta beror till stor del på för stor arbetsbelastning och att
han inte fått material från egen sakkunnig, ingenjör W, inom den tid han
begärt. Det beror emellertid även på slarv från hans sida eftersom han är
medveten om att han borde ha bättre bevakat när de olika tidsfristerna löpte
ut och att han, om han inte fick begärt material i tid, borde ha begärt nytt
anstånd innan tidsfristen löpte ut.

Han vill framhålla att han i brev av den 12 maj 1989 till W hemställde om
svar den 20 maj 1989 eller fem dagar innan den tidsfrist löpte ut som han
samtidigt begärde hos tingsrätten. Samma dag som han erhöll tingsrättens
föreläggande av den 14 juni 1989, tillskrev han W med begäran om ytter-
ligare uppgifter från denne. Han bad W att denne skulle sända honom
materialet så att han kunde efterkomma tingsrättens föreläggande i tid. Den
14 augusti 1989 erhöll han begärt material från W, varpå han samma dag
efterkom tingsrättens föreläggande avseende specificering av yrkat belopp.
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Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A trots upprepade påminnelser försummat att efter-
komma tingsrättens förelägganden att inge specificering av yrkat belopp. A
har härigenom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

42. I intyg till utländsk domstol hur advokaten A, utan att
vara tillräckligt insatt i förhållandena, lämnat vissa
uppgifter angående innehållet i svensk lag.

I anmälan som inkom till Sveriges Advokatsamfund den 13 oktober 1988 har
advokaten X riktat anmärkning mot advokaten A. Beträffande de bakom-
liggande omständigheterna har X anfört i huvudsak följande.

AB Y i konkurs förde genom konkursförvaltaren advokat Z en omfattande
process inför amerikansk domstol om återförande av vissa tillgångar till
konkursboet. Motpart var bla N. Konkursbolagets ställföreträdare P upp-
trädde av processuella skäl som kärande i målet vid sidan om och till-
sammans med konkursboet. P och konkursboet företräddes av en advokat-
firma i Chicago.

Grunden för talan var förenklat den att P före konkursen fört ut betydande
belopp från Sverige och investerat medlen i fastigheter i Chicago.

N väckte genom genstämning talan mot Z i dennes egenskap av företräda-
re för Y samt mot P. Konkursboets och P:s yrkanden uppgick till sammanlagt
cirka 9 miljoner dollar medan N i genstämningen yrkade skadestånd med
drygt 30 miljoner dollar.

P eftertaxerades sedermera av länsrätten för löneuttag motsvarande de
belopp som lyfts ut ur bolaget och använts för fastighetsköpen i Chicago.
Beslutet överklagades av P till kammarrätten under påstående att det var
bolaget som köpt aktuella fastigheter. Av konkursbouppteckningen i Y:s
konkurs, vilken beedigats av P, framgick även att det var bolaget som gjort
de aktuella investeringarna.

P försattes senare i konkurs på grund av skatteskulder.
Sedan tvist uppkommit mellan P och Y:s konkursbo uppgav P i den ameri-

kanska domstolen att han ansåg sig – i konsekvens med länsrättens beslut –
ensam ha rätt att föra talan mot N mfl. N och medparter å sin sida gjorde i en
inlaga till domstolen gällande att konkursboets talan borde ogillas eller av-
visas på grund av vad i Sverige närmast skulle betecknas som bristande
saklegitimation.

I inlagan påstods att konkursboets talan strider mot svensk lag, att kon-
kursförvaltaren i Y:s konkurs enligt svensk konkurslag är förhindrad att söka
återfå de aktuella tillgångarna samt att – om så ändå skulle ske – allt som
tilldömdes konkursboet skulle konfiskeras av de svenska skattemyndig-
heterna.

Till stöd för sitt påstående om innehållet i svensk lag åberopade N genom
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sitt amerikanska ombud ett intyg, upprättat av A den 24 september 1988. I
egenskap av biträde enligt §50 a konkurslagen fick X del av intyget. På-
ståendena om innehållet i svensk rätt under punkterna 4 och 6 var enligt X:s
mening felaktiga. Påståendet under punkt 5 var för honom obegripligt.

Han tog därför den 5 oktober 1988 kontakt med A per telefon och bad om
en förklaring till påståendena under punkterna 4, 5 och 6. A återkallade
härefter intyget genom skrift samma dag till den amerikanska domstolen.
Intyget har – trots återkallelsen – vållat en rad problem för konkursboets
ombud.

A har enligt X handlat i strid mot god advokatsed genom att till den
amerikanska domstolen lämna oriktiga uppgifter beträffande innehållet i
svensk lag.

A har i skrift som inkom till samfundet den 2 november 1988 uppgivit att
han inte anser sig ha förfarit i strid mot god advokatsed då hans yttrande till
den amerikanska domstolen var gjort på grund av den information som
förelåg vid tillfället och återkallades så snart han erhållit mer information. A
har anfört följande.

Han blev kontaktad av N som hade ett antal frågeställningar om svensk
lag och som berättade om en pågående process. Den 26 september 1988
översände A per telefax svar på frågorna till N. Dagen efter reste han utom-
lands och var åter i arbete den 5 oktober 1988. X hade då sökt honom och han
tog genast kontakt med X. Efter diskussion med denne om vad den pågående
processen avsåg och med hänsyn till den information som lämnades av X
bestämde han sig för att återkalla sitt yttrande till den amerikanska domsto-
len. Samma dag tillsåg han att återkallelsen sändes till domstolen i Chicago
samt per telefax till N och Z. Kontakt togs även med Z per telefon.

X har i påminnelseskrift vidhållit sin inställning.

Nämnden gör följande bedömning.
A har i intyg till amerikansk domstol lämnat uppgifter angående innehållet i
svensk lag och dess betydelse i en pågående process utan att tillräckligt sätta
sig in i saken och förvissa sig om att intyget erhöll ett korrekt innehåll. A har
härigenom brustit i omsorg vid uppdragets utförande. Den sedermera gjor-
da återkallelsen föranleder inte annan bedömning. A har genom sitt hand-
lande åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

51. Underlåtenhet att som boutredningsman till tingsrätten
inge underrättelse om redovisning för
medelsförvaltning.

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 9 november 1988, har
G-stads tingsrätt framställt anmärkning mot advokaten A för underlåtenhet
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att fullgöra underrättelseskyldighet, som enligt 19 kap 14a § ärvdabalken
åligger boutredningsman i dödsbo.

G-stads tingsrätt har vidare anfört följande.
Tingsrätten har genom tre skilda beslut den 9 juni 1986 vid vite förelagt A

att till tingsrätten inge i angivna lagrum föreskriven underrättelse om redo-
visningen för medelsförvaltningen under 1985 i tre ärenden. Delgivning av
föreläggandena har skett genom stämningsman den 12 november 1986. Se-
dan A underlåtit att efterkomma föreläggandena, har genom beslut av tings-
rätten den 7 januari 1987 i ettvart av ärendena utdömts vite å 1.000 kronor.
Samtidigt förelades A i vart och ett av de tre ärendena att vid vite av 1.500
kronor inom tre veckor från mottagandet av respektive beslut inge under-
rättelse samt uppgift om när slutredovisning kunde förväntas. A hade ännu
den 10 februari 1987 inte fullgjort sin anmälningsskyldighet.

A har tidigare vid flera tillfällen av tingsrätten förelagts viten enligt samma
lagrum. I vartdera av två av de ovan avsedda ärendena utdömdes den 1
oktober 1985 500 kronor i vite för A:s underlåtelse att efterkomma före-
läggande att inge underrättelsen om redovisning om medelsförvaltningen
under 1984. A hade därefter fullgjort sin skyldighet genom anmälan till
tingsrätten den 11 november 1985.

A har i ett den 17 mars 1989 inkommet yttrande vitsordat tingsrättens
uppgifter samt anfört följande.

A har den 27 februari 1987 fullgjort redovisningsskyldigheten avseende
såväl redovisningsåret 1986 som 1987. Skälet till dröjsmålen hade varit att
dödsbodelägare hade avflyttat och att A hade uppdragit åt personal på sitt
kontor att efterforska nya adresser. ”Att detta inte skedde i flera omgångar är
mitt ansvar då jag har ansvaret för kontorets personal.” A har sedan årsskif-
tet 1986/1987 ny personal på sitt kontor.

I påminnelseskrift, som inkom den 6 april 1989, har G-stads tingsrätt anfört
följande.

För medelsförvaltningen under 1985 och 1986 inkom uppgift om redovis-
ning den 5 mars 1987. Då redovisning inte kom in i rätt tid 1987, påmindes A i
skrivelser den 6 respektive den 10 juni 1988. Då begärda uppgifter likväl inte
kom in, förelades A genom beslut, som den 22 november 1988 delgavs
honom genom stämningsman, att vid vite av 1.000 kronor inom två veckor
fullgöra sina skyldigheter som boutredningsman. Han inkom med uppgifter
först den 21 december 1988.

Nämnden gör följande bedömning.
A har först efter det att honom förelagda viten utdömts, fullgjort sin skyldig-
het som boutredningsman att till tingsrätten inge underrättelse om redovis-
ning för medelsförvaltningen under 1985 avseende tre dödsbon och för me-
delsförvaltningen under 1984 i två av dessa dödsbon. A har genom sinadröjs-
mål åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.
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53. A har vid upprepade tillfällen underlåtit att efterkomma
tingsrättens förelägganden om yttranden samt har
dessutom uteblivit från huvudförhandling. Varning
jämte straffavgift ålagd.

Advokaten A företrädde svaranden, B, i mål T 629/87 vid S-orts tingsrätt.
Käranden i målet företräddes av advokaten X. I beslut den 5 februari 1990
fann tingsrätten att A var olämplig som ombud och avvisade honom som
ombud i målet.

I tingsrättens protokoll vid huvudförhandling den 5 februari 1990 i mål T
629/87 finns bla följande antecknat.

”När målet påropas inställer sig inte A. Det antecknas att han delgivits
kallelse till dagens huvudförhandling den 21 september 1989. Någon för-
klaring till dagens utevaro har inte kommit in till tingsrätten.

B förklarar att hon vid upprepade tillfällen försökt få kontakt med sitt
ombud utan resultat. Hon upplever situationen som ohållbar och skulle vilja
företrädas av ett annat ombud om detta är möjligt.

X upplyser att han vid ett flertal tillfällen försökt få kontakt med A. Denne
har inte ringt tillbaka trots att X talat in meddelanden på A:s telefonsvarare.

Tingsrätten försöker nå A per telefon utan resultat. Tingsrätten lämnar
meddelande på telefonsvararen om att A omgående skall ta kontakt med
tingsrätten.

Tingsrätten tar paus för enskild överläggning. Därefter meddelas följande

BESLUT
1. Dagens förhandling ställs in.
2. Tingsrätten kommer senare under dagen meddela beslut om målets

fortsatta handläggning.

–.–.–.–.–.–.

Efter enskild överläggning meddelar tingsrätten följande
BESLUT (.–.–.–.–.–.–.)
Det antecknas att A vid upprepade tillfällen inte efterkommit tingsrättens
förelägganden att inkomma med yttranden över inlagor från motparten.
Senast meddelades han anstånd till den 14 oktober 1989. Han har därefter
inte hört av sig. Enligt vad som blivit upplyst har han inte gått att nå vare
sig av sin huvudman eller av motpartens ombud. Tingsrätten har vid ett
flertal tillfällen utan reslutat sökt A per telefon. Någon förklaring till
dagens utevaro har inte gått att få.
1. Tingsrätten finner att A visat sig olämplig som ombud och avvisar

honom därför som ombud i målet.”

A har i yttrande den 26 mars 1990 anfört bla följande.
Vad som finns antecknat i S-orts tingsrätts protokoll avseende hans ute-

varo från huvudförhandlingen är korrekt. Att som ombud utebli från en
huvudförhandling är ett förhållande som i sig icke är försvarligt. Han avser
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icke att undandra sig ansvar för detta handlande, dock finnes det bakom-
liggande orsaker – varom tingsrätten icke var underkunnig – vilka förklarar
vad som inträffat.

Torsdagen den 28 september 1989 drabbades han av en trafikolycka. Han
färdades med låg hastighet (0–5 km/h) när hans fordon med stor kraft
påkördes bakifrån. Han har alltsedan dess lidit av kraftig nack- och huvud-
värk. Den skada (status post whiplash) han ådrog sig vid trafikolyckan har
medfört att han har koncentrationssvårigheter och nedsatt arbetsförmåga.
Han är sedan den 13 december 1989 och alltjämt sjukskriven till hälften.

Han har självfallet inte uppsåtligen eller medvetet obstruerat S-orts tings-
rätts kallelse till huvudförhandlingen. Orsakerna till hans försummelse, vil-
ken han allvarligt beklagar, är att finna i den för honom föreliggande skade-
bilden som beskrivits ovan.

Under beaktande av ovan redovisade omständigheter och härav föranledd
arbetssituation hemställer A att disciplinära åtgärder icke vidtages mot ho-
nom i ärendet.

Det antecknas att A ingivit kopior av läkarintyg till styrkande av hans
skada och att han varit sjukskriven under ovan nämnda tid. A har vidare
ingivit kopia av Försäkringskassans beslut av den 13 mars 1990, vari A:s
skada blev godkänd som arbetsskada.

A har i kompletterande yttrande den 26 april 1990 anfört följande.
S-orts Tingsrätt har den 20 april 1990 meddelat dom i målet T 629/87.

Genom domen har A förpliktats att solidariskt med B utge ersättning med
8000 kronor av motpartens rättegångskostnader. Motpartens ombud har i
anledning av domen anmodat honom att inbetala 8000 kronor, vilket han
efterkommit.

Han har per den 22 mars nedsatt sitt arvodeskrav med beloppet 15000
kronor för att B icke skall drabbas av någon fördyrning i målet.

Det antecknas att A den 29 januari 1987 tilldelades varning på grund av att
han försummat att inkomma med delgivningsbevis samt att efterkomma
förelägganden i två tvistemål vid U-orts tingsrätt.

Det antecknas vidare att A den 26 april 1989 tilldelades varning på grund
av att han under tiden februari–augusti månad 1988 vid upprepade tillfällen
underlåtit att i tid inkomma med fullmakter, svaromål och yttrande till
H-stads tingsrätt. A hade som förklaring därtill anfört bla följande. Han hade
under sommaren råkat ut för en olycka på sjön med ett antal brutna/spräckta
revben som följd. Skadan hade förvärrats i samband med att han, med sitt
fordon stillastående, blivit påkörd bakifrån. Skadan hade läkts efter ca 8–9
veckor. A hade inte företett läkarintyg eller varit sjukskriven för olyckan.

Nämnden gör följande bedömning.
Av handlingarna i ärendet framgår att A vid upprepade tillfällen underlåtit
att efterkomma tingsrättens förelägganden att inkomma med yttranden över
inlagor från motparten samt att A uteblivit från huvudförhandling den 5
februari 1990. A har härigenom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
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På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

A har tidigare tilldelats varning för förseelser av liknande natur. Med
beaktande av detta finner nämnden särskilda skäl föreligga att utöver var-
ning ålägga A att utge straffavgift. Nämnden förpliktar A jämlikt 8 kap 7§
tredje stycket rättegångsbalken att till Advokatsamfundet utge straffavgift
med tretusen (3.000) kronor.

24. Underlåtenhet att trots påminnelser inkomma till
domstol med yttrande. Varning tilldelad.

Rådman X, Stockholms tingsrätt, har i skrift som kom in till samfundet den
27 januari 1992 riktat anmärkningar mot advokaten A enligt följande.

Vid Stockholms tingsrätt handlades ett tvistemål mellan Y-bolagets kon-
kursbo, kärande, och C-bolaget, svarande. Käranden företräddes av kon-
kursförvaltaren A. Den 30 oktober 1991 översändes svaromål till A med
påtecknat föreläggande för honom att yttra sig över innehållet senast den 25
november. I svaromålet hade det lämnats en rad uppgifter av betydelse för
målet. Då det inte kom något svar från A togs den 27 november en tele-
fonkontakt mellan tingsrättens kansli och advokatbyrån varvid från advo-
katbyråns sida utlovades att yttrandet skulle skickas följande dag. Det gick
inte att utröna vem som lämnat detta löfte men det torde ha varit A eller
dennes sekreterare. Den 11 december skrev X till A och påminde om yttran-
det. Den 20 december ringde X till A och talade med dennes sekreterare som
lovade att genast påminna honom om yttrandet. Eftersom ingenting hände
utfärdade X den 7 januari 1992 ett föreläggande enligt 42 kapitlet 15 § rätte-
gångsbalken med den 20 januari som sista dag. Den 21 januari inkom till
tingsrätten en av A undertecknad handling med rubriken ”Muntlig bevis-
ning”. I denna handling åberopade A förhör med två personer till styrkande
av ”de i stämningsansökan åberopade omständigheterna till stöd för talan”.

Enligt X:s mening har A brutit mot god advokatsed genom att trots flera
påminnelser underlåta att besvara rättens föreläggande om yttrande över
svaromålet. Den handling som inkommit från A innehöll inte något yttrande.

A har i yttrande den 12 februari 1992 anfört bla följande.
Svaromålet översändes till A med påtecknat föreläggande om att han

skulle yttra sig över innehållet senast den 25 november 1991. Så skedde ej.
Efter det att tingsrätten kontaktat A:s sekreterare informerade hon A om att
tingsrätten väntade på hans yttrande. Huruvida yttrande utlovats till på-
följande dag kan han inte påminna sig. Härefter erhöll A föreläggande date-
rat den 11 december 1991.

Tingsrätten var den 20 december i kontakt med hans sekreterare. På grund
av Stockholmsvistelse under sistnämnda dag och därpå följande semester
tom den 6 januari 1992 erhöll A inte information härom förrän den 7 januari
då han också erhöll tingsrättens ”stupstocksföreläggande”. Bevisuppgift in-



438 FÖRHÅLLANDET TILL DOMSTOL

sändes sedan via telefax den 20 januari medan originalet kom tingsrätten till
del den 21 Januari.

Att A inte följt tingsrättens föreläggande berodde på att han hela tiden var
övertygad om att han endera dagen skulle kunna tillställa tingsrätten en
inlaga vari framgick att parterna förlikts. Denna dag försköts dock alltmer.
Detta förhållande tillsammans med att han inte kunde få kontakt med kon-
kursgäldenärens revisor för närmare diskussion, tillsammans med mycket
stor arbetsanhopning, gjorde att han inte följt tingsrättens föreläggande och
inte heller begärt anstånd, vilket han i och för sig borde ha gjort. A har nu
tillställt tingsrätten ny skrift och han kommer inom de närmaste dagarna att
inge begäran om att målet avskrivs på grund av att förlikning träffats mellan
parterna.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A underlåtit att trots påminnelser inkomma till tings-
rätten med yttrande över svaromål. Härigenom har han allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

11. A har i inlaga till domstol lämnat en medvetet oriktig
uppgift om advokat som tidigare biträtt klienten ifråga.
Erinran tilldelad.

X dömdes den 24 juli 1992 av Hovrätten över Skåne och Blekinge för mord till
fängelse 10 år. Talan fullföljdes inte mot domen.

Advokaten Y var i målet offentlig försvarare för X. Den 23 februari 1993
skrev advokaten A ett brev till Y med följande lydelse.

”X har givit mig fullmakt att biträda honom i en eventuell resningsan-
sökan.

X uppger att skälet till att det aldrig blev överklagat till Högsta domstolen
var att Du åkte på semester och hade en vikarie som upplyste X om att han
kunde överklaga till Högsta domstolen när som helst – det fanns ingen tid
där att iakttaga.

Är dessa X:s uppgifter riktiga och rätt uppfattade av honom?”
Y svarade i ett brev påföljande dag. Brevet återges i sin helhet.
”Ang X Jag får i anledning av Ditt brev 1993-02-23 upplysa om följande.
Tiden för fullföljd av Hovrättens dom löpte ut fredagen den 21 augusti

1992. Eftersom jag skulle påbörja min semester måndagen den 17 augusti
besökte jag X veckan innan för att med honom diskutera ett överklagande till
Högsta domstolen. Jag hade vidare ett par telefonsamtal med honom. X var
mycket tveksam till ett överklagande eftersom han var rädd att åklagaren då
också skulle fullfölja talan och yrka straffskärpning.

Vi var överens om att X skulle kontakta min kollega på advokatbyrån,
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advokat F, om han ville överklaga domen. Innan jag gick på semester dis-
kuterade jag ärendet med advokaten F och jag hade också förberett en revi-
sionsinlaga som han skulle kunna använda sig av om X beslöt sig för att
överklaga.

Advokaten F har berättat att han under veckan 17–21 augusti hade flera
samtal med X. X var fortfarande rädd att ett överklagande skulle utlösa
motsvarande åtgärd från åklagarens sida. Trots att advokaten F upplyste
honom om att möjligheten till anslutningsvad inte fanns i Högsta domstolen
var X rädd för att klaga.

Enligt noteringar på vårt klientkort har advokaten F haft telefonkontakt
med X fredagen den 21 augusti för att få ett slutligt besked från X:s sida om
han önskade klaga eller inte. Enligt noteringen på klientkortet har han då
beslutat sig för att inte överklaga.

X:s uppgifter till Dig är enligt min uppfattning en efterhandskonstruktion
från hans sida. Någon vikarie på min advokatbyrå har icke funnits somma-
ren 1992 utan hans samtal har som ovan angivits varit med advokaten F.
Advokaten F har gjort helt klart för X att tiden för överklagande löpt ut den
21 augusti 1992.

Med vänlig hälsning
Y”
A ingav sedermera till Högsta domstolen en ansökan om resning avseende

domen ifråga. I denna anförde han på ett ställe: ”X:s offentlige försvarare
åkte då på semester. X betogs därmed möjligheten att föra talan mot Hov-
rättens dom i Högsta domstolen.” Och på ett annat ställe androg A: ”Allt
detta – och lägg därtill den omständigheten att X:s försvarsadvokat i stället
för att diskutera ett överklagande av hovrättens dom med sin klient åker bort
på semester och gör sig oanträffbar – utgör synnerliga skäl att ånyo pröva
åtalet mot X.”

Y har i skrift, som kom in till samfundet den 15 september 1994 anmärkt
mot A att denne trots att han fått förhållandena klarlagda för sig likväl i
resningsansökan framfört andra, felaktiga, uppgifter som om de var fakta
och därigenom vilselett Högsta domstolen.

A har i yttrande den 10 oktober 1994 anfört bla: Han biträder X och måste
sätta sin tilltro till denne. I sitt svarsbrev till A har Y medgett att han skulle
åka på semester den 17 augusti 1992 och alltså inte arbetade när X:s över-
klaganderätt till Högsta domstolen gick ut den 21 augusti. Helt klart är att X
genom Y:s agerande inte fått fullvärdig advokathjälp vid sitt ställnings-
tagande om han skulle överklaga till Högsta domstolen.

Y har kommit in med påminnelser.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A i resningsansökan anfört att X genom
att Y reste på semester betagits möjligheten att fullfölja talan. A har dessför-
innan genom Y:s brev den 24 februari 1993 upplysts om att denna uppgift var
oriktig. Genom vad som förekommit har A åsidosatt sina plikter som advo-
kat.
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På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

25. Advokaten A, som försummat att efterkomma
föreläggande från tingsrätt och som underlåtit att yttra
sig till samfundet samt tidigare gjort sig skyldig till
försummelser av liknande natur, har tilldelats varning
och ålagts högsta straffavgift.

Sveriges advokatsamfund har jämlikt föreskriften i 12kap. 6§ andra stycket
rättegångsbalken fått del av Södra Roslags tingsrätts beslut den 15 mars 1995,
vari advokaten A avvisats som kärandeombud i ett vid tingsrätten pågående
tvistemål.

Av tingsrättens protokoll av den 15 mars 1995 framgår följande.
Sedan A som ombud för ett bolag väckt talan med yrkande om ersättning

för arbete som bolaget utfört och svaranden inkommit med svaromål, före-
lades bolaget den 7 september 1994 att yttra sig senast den 30 september. Den
7 december påpekades under hand för A att yttrandet ännu inte kommit in. A
utlovade svar till den 14 december. Därefter beviljades A anstånd med ytt-
randet till den 21 december. Då något yttrande inte kommit in, påmindes A
under hand den 10 januari 1995. Svar utlovades då till den 18 januari. Med
anledning av att A ej avhördes påmindes han ånyo den 26 januari. A lämnade
därvid beskedet, att yttrande skulle skickas in till tingsrätten med det snaras-
te. Den 10 februari förelades bolaget jämlikt 42kap. 15§ rättegångsbalken att
senast 14 dagar efter föreläggandet att slutligt ange talan och den bevisning
som åberopades. Föreläggande tillställdes A med sk vitt kort. Den 22 februa-
ri påmindes A om att han inte skickat in delgivningsbeviset. Till dags dato
har A varken återsänt delgivningsbeviset eller avgivit yttrande över svaro-
målet.

Tingsrättens beslut hade följande motivering.
”Visar ombud oredlighet, oskicklighet eller oförstånd eller finnes han

eljest olämplig, skall rätten enligt 12kap. 5§ rättegångsbalken avvisa honom
som ombud i målet.

A har genom sin underlåtenhet att efterkomma tingsrättens föreläggande
visat sådan oskicklighet att han ej bör tillåtas kvarstå som ombud. Tings-
rätten avvisar därför A som ombud i målet.”

Sedan A överklagat tingsrättens beslut och anfört att han lider av sviterna
efter en trafikolycka som inträffade år 1989, lämnade Svea hovrätt i beslut
den 24 maj 1995 överklagandet utan bifall.

Advokatsamfundets generalsekreterare har den 19 juni 1995 tillskrivit A
med begäran om yttrande inom fjorton dagar härefter.

Eftersom A inte efterkom samfundets begäran anmodades han den 7 juli
1995 att snarast inkomma med det begärda yttrandet.

Efter hemställan av A erhöll han anstånd med att inge yttrande i ärendet
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till och med den 31 juli 1995. A har efter detta inte låtit höra av sig till
samfundet.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A försummat att efterkomma tings-
rättens förelägganden att avge yttrande samt att han vidare underlåtit att
yttra sig till samfundet. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

A har tidigare tilldelats två varningar samt två varningar med straffavgift,
senast 1991, om 3.000 respektive 10.000 kronor för försummelser av liknande
natur. Nämnden finner därför särskilda skäl föreligga att utöver varning nu
ålägga A att utge högsta straffavgift.

På grund härav tilldelar nämnden A varning och förpliktar honom jämlikt
8kap. 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken att till Advokatsam-
fundet utge straffavgift med femtontusen (15.000) kronor.



8. FÖRHÅLLANDET TILL ANDRA
MYNDIGHETER

13. Fråga om felaktigt förfarande av offentlig försvarare
X häktades i oktober 1984 såsom på sannolika skäl misstänkt för bla grovt
narkotikabrott. Advokat A biträdde X som privat försvarare, sedan en tidiga-
re förordnad offentlig försvarare entledigats genom beslut av tingsrätten den
2 november 1984. Den 6 november 1984, två dagar före huvudförhandling i
målet, avlade A besök hos X i häktet utan att inhämta förundersöknings-
ledarens tillstånd.

Distriktsåklagaren N riktade i anmälan hos advokatsamfundet anmärk-
ning mot A för att denne utan tillstånd i häktet sammanträffat med X i
enrum.

N anförde bla följande.
X hade sedan den 8 oktober 1984 varit anhållen och häktad såsom miss-

tänkt för grovt narkotikabrott. A hade i skrift som inkom till tingsrätten den
30 oktober samma år anmält sig som ombud för X. N hade genom brevcensur
hos X erfarit att hennes anhöriga engagerat A såsom privat försvarare för
henne och utbetalat 10.000 kr till honom. N hade då beslutat att icke tillåta A
att sammanträffa i enrum med X. Vid kontroll hade N uppmärksammat att A
den 6 november 1984 sammanträffat med X i enrum.

A anförde bla följande.
Sedan X gripits av polis hade hon vid ett första förhör den 3 oktober 1984

uppgett att hon önskade att A skulle förordnas som offentlig försvarare för
henne. Detta hade X också meddelat A. Tingsrätten hade emellertid för-
ordnat annan advokat som offentlig försvarare. X hade därför begärt att A
skulle hemställa om den offentlige försvararens entledigande och att A skul-
le biträda henne som privat försvarare. Detta hade A per telefon meddelat
såväl förhörsledare som åklagare. X hade erkänt allt vad som lagts henne till
last. Hon hade försatts på fri fot av tingsrätten vid häktningsförhandling den
9 oktober. Dagen därpå hade hon besökt A på dennes kontor och hade då
tillsammans gått igenom målet. Den 10 oktober hade hovrätten förklarat X
häktad och hon hade gripits på nytt. A hade informerat åklagaren om X:s
besök på kontoret. Den 2 november hade A erhållit kallelse till huvudför-
handling som skulle påbörjas den 8:e i samma månad. Den 6 november hade
A besökt den tidigare offentlige försvararen och fått del av handlingarna i
målet. Han hade därefter samma dag besökt X i häktet. A hade för häktesper-
sonalen uppgett att han företrädde X såsom privat försvarare och frågat om
det fanns någon invändning mot att han sammanträffade med henne. Efter
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en stunds väntan hade han fått klartecken att besöka X. A hade vid flera
tillfällen samtalat med såväl förhörsledare som åklagare och inte vid något
tillfälle blivit upplyst om att han inte skulle äga rätt att sammanträffa med X i
enrum.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 18 december 1985:
”Försvarare får inte förvägras att sammanträffa med den som är anhållen

eller häktad. Försvarare har även rätt att meddela sig i enrum med den
anhållne eller häktade; annan än offentlig försvarare dock endast om åklaga-
ren, undersökningsledaren eller rätten medgiver det.

A:s åtgärd att såsom privat försvarare sammanträffa med en häktad klient
i enrum utan att försäkra sig om vederbörligt tillstånd förtjänar kritik. A har
emellertid oemotsagd uppgivit att åklagaren känt till hans engagemang i
saken, att han inte underrättats om förbudet mot enrumssamtal samt att
personalen på häktet medgivit sådant samtal. A kan därför anses ha haft
anledning utgå ifrån att någon invändning mot hans enrumssamtal med
klienten icke skulle föreligga. Nämnden låter därför vid det gjorda uttalan-
det bero.”

En av disciplinnämndens ledamöter var av skiljaktig mening och anför-
de:

”Anmärkningen mot A gäller att han i enrum träffat klienten utan att
’inhämta undersökningsledarens samtycke jämlikt 21 kap 9§ 1 st rättegångs-
balken’. Det är ostridigt att A inte inhämtat sådant samtycke. Den fråga
nämnden har att bedöma gäller därför, huruvida RB 21:9 skall tolkas som ett
mot icke-offentlig försvarare riktat förbud att i enrum sammanträffa med
häktad klient utan samtyckte av åklagare eller undersökningsledare.

RB 21:9 är skriven som en rätt för försvararen att träffa klienten. Eftersom
emellertid försvararens hela verksamhet sker i klientens intresse, bör be-
stämmelsen i första hand anses som en rätt för den häktade, nämligen att få
emotta besöka av sin försvarare, respektive att i enrum sammanträffa med
försvararen, (Jfr Ekelöf: Rättegång V, femte upplagan, sid 105.)

Bestämmelsen måste under alla omständigheter tolkas mot bakgrund av
de regler som mera generellt gäller för häktads rätt att motta besök i enrum.
Se 1976 års lag om behandlingen av häktade m fl (behandlingslagen) och
samma års förordning i ämnet (tillämpningsförordningen).

Behandlingslagen stadgar (§11) rätt för den häktade att motta besök ”i den
utsträckning det lämpligen kan ske”. Andra stycket i paragrafen innehåller
den inskränkningen i besöksrätten, att en eller flera personer skall närvara
vid besök, om detta är betingat av säkerhets- eller utredningsskäl. Denna
inskränkning förutsätter en huvudregel, enligt vilken den häktade har rätt
att i enrum meddela sig med den besökande. Huvudregeln får anses klart
innefattad i behandlingslagens första paragraf, som innehåller att häktad
inte får underkastas mer omfattande inskränkningar i sin frihet än som
påkallas av ändamålet med häktningen etc.

Åklagare och undersökningsledare får föreskriva inskränkningar i besöks-
rätten (behandlingslagen §16). I den mån sådana inskränkningar inte före-
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skrivits, är det ”föreståndaren för förvaringslokalen” som har att besluta i
dessa frågor (tillämpningskungörelsen §16).

Mot denna bakgrund måste bestämmelsen i RB 21:9 om rätt för försvarare
att besöka häktad och om rätt för offentlig försvarare att i enrum meddela sig
med häktad betraktas endast som undantag från häktesföreståndarens, åkla-
garens och undersökningsledarens eljest gällande befogenheter att inskrän-
ka den besöksrätt som den häktade i princip har enligt 1 och 11§§ behand-
lingslagen.

Däremot kan RB 21:9 inte rimligen tolkas som ett mot icke-offentlig för-
svarare riktat förbud att utan tillstånd av åklagare/ undersökningsledare
meddela sig i enrum med den häktade. Ett sådant förbud skulle på helt
omotiverat sätt inskränka den häktades rätt att i enrum sammanträffa med
just icke-offentlig försvarare; medan däremot sådan inskränkning inte skulle
gälla besök av allmänheten, tex av anhöriga och vänner till den häktade, eller
besök av sådan advokat, som icke anlitats av den häktade men som besöker
den häktade på uppdrag av t ex någon anhörig.

A har därför enligt min mening inte förfarit felaktigt genom att vid besöket
hos den häktade meddela sig med henne i enrum utan föregående samtycke
därtill av undersökningsledaren.

Ärendet bör därför enligt min mening inte föranleda någon nämndens
åtgärd.”

14. Felaktigt förfarande av offentlig försvarare
Den 8 november 1984 anhölls X såsom misstänkt för grovt narkotikabrott. X
förvarades under anhållningstiden på polisstation. Den 10 november samma
år förordnades advokat B till offentlig forsvarare för X. Den 13 november
1984 kom advokat A i kontakt med X på polisstationen.

Chefsåklagare N riktade i anmälan till advokatsamfundet anmärkning
mot A för att denne tagit kontakt med X trots att han inte var förordnad som
offentlig försvarare.

Till anmälan fogades bla en promemoria innefattande en redogörelse för
uppgifter lämnade av tjänstgörande arrestvakt. Enligt promemorian hade
arrestvakten uppgivit bl a följande: A hade besökt arrestavdelningen i egen-
skap av offentlig försvarare för en annan anhållen. A hade först begärt att få
samtala med X och uppgivit att han medförde handlingar som innebar att
han kunde förordnas som offentlig försvarare för X. Arrestvakten hade an-
sett att samtalet mellan A och X dragit ut på tiden och därför hämtat vaktha-
vande befäl som avbrutit samtalet. A hade slutligen uppgivit att han inte
hade med sig något förordnande som offentlig forsvarare för X utan att han
hade glömt detta.

A tillbakavisade anmärkningen och anförde bla följande.
Han hade vid flera tidigare tillfällen varit offentlig försvarare för X och

även haft kontakt med honom utom ramen för dessa uppdrag. A, som kände
till X:s smeknamn, hade genom tidningarna fått vetskap om att X var an-
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hållen. Vid besöket på polisstationen hade han frågat arrestvakten om X hade
försvarare. Arrestvakten hade inte kontrollerat om så var fallet utan i stället
öppnat X:s celldörr. A hade aldrig givit sken av att vara förordnad som
offentlig försvarare för X, men däremot sagt att han medförde fullmakts-
blanketter som X kunde underteckna. A hade samtalat med X i uppskatt-
ningsvis högst två minuter och därefter bjudit X på en cigarrcigarett. A hade
vid tillfället uppträtt helt öppet. Om arrestvakten hade kontrollerat i sina
handlingar att offentlig försvarare var förordnad hade A aldrig begärt att få
träffa X.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 18 december 1985:
”Enligt lagen om behandling av häktade och anhållna mfl ankommer det

på undersökningsledaren eller åklagaren att avgöra om och i vad mån an-
hållen får mottaga besök av annan än försvarare.

Mot bakgrund av nämnda bestämmelser har A, som inte var försvarare för
den anhållne X, handlat felaktigt när han, utan vederbörligt tillstånd, i arrest-
lokalen besökt denne. Att arrestpersonal varit närvarande vid en del av
besöket förändrar inte förhållandet att han handlat felaktigt. Härigenom har
A åsidosatt sina plikter som advokat.

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.”
Två ledamöter av disciplinnämnden var av skiljaktig mening och anförde.
”Enligt lagen om behandling av häktade och anhållna mfl ankommer det

på undersökningsledaren eller åklagaren att avgöra om och i vad mån an-
hållen får mottaga besök av annan än försvarare.

Mot bakgrund av nämnda bestämmelser har A, som inte var försvarare för
den anhållne X, handlat felaktigt när han ha utan vederbörligt tillstånd, i
lokalen besökt denne. Att personal varit närvarande vid en del av besöket
förändrar inte förhållandet att han handlat felaktigt.

Då A kan ha haft anledning räkna med att X skulle komma att begära
honom till offentlig försvarare och då A inte upplysts om att sådan redan
förordnats för X och kontakten med denne därför framstår som ursäktlig
finner vi att nämnden bort låta vid det gjorda uttalandet bero.”

Ytterligare en ledamot av nämnden var av skiljaktig mening och anförde:
”A har icke varit försvarare för X. Reglerna i RB 21:9 om rätt för försvarare

att besöka häktad klient är därför icke tillämpliga.
Enligt lagen om behandling av häktade och anhållna mfl (behandlings-

lagen) får häktad person mottaga besök ”i den utsträckning det lämpligen
kan ske” (§11). Åklagare och undersökningsledare får föreskriva inskränk-
ningar i besöksrätten (§16). Beslut om sådana inskränkningar skall meddelas
häktet. Det är sedan häktesföreståndaren som har att besluta i aktuella be-
söksfrågor, därvid häktesföreståndaren har att i förekommande fall följa de
beslut om inskränkningar i besöksrätten som kan ha föreskrivits enligt ovan.
Se förordningen om behandlingen av häktade och anhållna mfl (tillämp-
ningsförordningen), §16.

Det framgår visserligen icke av själva lagstiftningen, i vad mån häktesföre-
ståndaren har möjlighet att delegera sin beslutsrätt. Märk emellertid 20§
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tillämpningsförordningen, enligt vilken centrala myndigheter kan utfärda
närmare föreskrifter angående tillämpningen av behandlingslagen. Det är
inte utrett i ärendet i vad mån den aktuella häktespersonalen på grund av
särskilda föreskrifter eller enligt praxis varit behörig att släppa in besökande.

Det får emellertid anses vara en allmänt gällande regel inom all förvaltning
att tjänsteman själv svarar för att han agerar endast inom ramen för sin
behörighet och att allmänheten vanligen skall kunna lita på detta.

Medger häktespersonalen att besök får ske och släpper in besökaren till
den häktade, skall därför besökaren kunna lita på att häktespersonalen har
rätt att göra detta medgivande. Besökaren skall därför kunna begagna sig av
detta utan att behöva riskera att därigenom dra på sig anmärkning.

Det framgår att A haft häktespersonalens tillåtelse att sammanträffa med X
och att A agerat helt öppet gentemot häktespersonalen beträffande sin per-
son och ställning, avsikten med besökets etc. Det framgår också att A icke
haft eller rimligen bort kunna ha kännedom om de inskränkningar i besöks-
rätten som föreskrivits beträffande X. Det kan knappast heller begäras av A
att han bort förvissa sig om att häktespersonalen undersökt eventuella in-
skränkningar i besöksrätten, innan de medgivit besöket.

Det framgår vidare, att A känt X väl sedan tidigare och haft anledning
räkna med att X kunde komma att begära honom till offentlig försvarare. A:s
begäran att sammanträffa med X har därför haft visst fog.

Ärendet bör därför enligt min mening icke föranleda någon nämndens
åtgärd.”

15. Felaktigt förfarande av offentlig försvarare
Den 11 januari 1985 anhölls X såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt
narkotikabrott och grov varusmuggling. Handläggande åklagare, N, be-
slutade att X skulle vara underkastad besöks- och telefonförbud, postcensur
och förbud mot samsittning. X förklarade sig godta den offentlige försvarare
som rätten förordnade. Samma dag förordnade tingsrätten advokat B till
offentlig försvarare för X. Den 14 januari 1985 avlade advokat A besök hos X
på häktet.

N riktade i anmälan till advokatsamfundet anmärkning mot A för att
denne besökt X i häktet utan att ha tagit kontakt med vare sig åklagaren,
tingsrätten eller den offentlige försvararen. N gjorde därvid gällande att A
med vetskap om att B redan var förordnad som offentlig försvarare duperat
personalen i centralvakten på häktet för att få besöka X.

N har till anmälan fogat bla ett protokoll fört vid förhör med tjänstgörande
tillsynsman i centralvakten på häktet. I protokollet har antecknats att till-
synsmannen uppgett bla följande: Han hade på kvällen den 14 januari 1985
uppringts av A som önskade att personalen skulle tillfråga X om huruvida
han önskade A som offentlig försvarare. A hade sagt sig ha blivit uppringd
av X:s hustru. Tillsynsmannen hade fått besked av personalen att X accepte-
rat A. När A senare samma kväll hade önskat träffa X hade tillsynsmannen
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meddelat A att B stod antecknad ”i pappren”. A hade då uttalat att ”då får de
väl ta bort honom eftersom han vill ha mig”.

A tillbakavisade anmärkningen och anförde bla följande.
Den 14 januari 1985 hade han blivit uppringd av en kvinna som uppgav att

hennes förre man, X, hade gripits av polisen före helgen. Kvinnan hade
begärt att A skulle ta reda på vad som inträffat och även företräda X. Av de
uppgifter kvinnan lämnat hade A dragit slutsatsen att det rörde sig om illegal
återinresa eller om ett avvisningsärende. Sedan A hade meddelat tillsyns-
mannen på häktet dessa omständigheter hade X lämnat besked om att han
ville träffa A. När A senare på kvällen hade kommit till häktet hade det inte
förekommit någon diskussion i centralvakten. En vårdare hade endast frågat
om han skulle stryka B:s namn ”i kortet”. A hade svarat ungefär att ”det kan
inte jag bestämma”. A hade inte känt till de restriktioner som ålagts X. Han
hade inte duperat någon eftersom det överhuvudtaget inte förekommit nå-
gon diskussion med vaktpersonalen.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
Disciplinnämnden yttrade i beslut den 18 december 1985:
”Enligt lagen om behandling av häktade och anhållna mfl ankommer det

på undersökningsledaren eller åklagaren att avgöra om och i vad mån an-
hållen får mottaga besök av annan än försvarare.

Mot bakgrund av nämnda bestämmelser har A, som inte var försvarare för
den anhållne X, handlat felaktigt när han, utan vederbörligt tillstånd, i häk-
teslokalen besökt denne. Nämnden beaktar jämväl att A kände till att offent-
lig försvarare redan förordnats för X. Genom sitt förfarande har A åsidosatt
sina plikter som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A erinran.
En ledamot av disciplinnämnden var av skiljaktig mening beträffande

motiveringen och anförde:
”A har bla uppgivit att hans första kontakt med häktet varit ett tele-

fonsamtal där han bett häktespersonalen efterhöra om X önskade träffa ho-
nom. Han fick strax besked att X omgående önskade träffa honom. – A:s
uppgift vinner stöd av tillsynsmannens uppgift enligt protokoll den 21 janu-
ari 1985, enligt vilket A vid telefonsamtalet bett häktespersonalen fråga X om
han ville ha A som offentlig försvarare, vilket resulterat i att tillsynsmannen
fått veta att X ”accepterat” A.

Först efter telefonsamtalet har A uppsökt häktet i avsikt att sammanträffa
med X. Så långt har därför A handlat adekvat.

Men då A anlänt till häktet fick han veta att annan advokat var antecknad
som offentlig försvarare för X. Att A i denna situationen inte direkt avbröt sitt
besök, är i viss mån förståeligt.

Det måste emellertid anmärkas mot A att han inte gjort sig närmare under-
rättad beträffande tidigare antecknad försvarare och tex försökt ta kontakt
med honom innan besöket eventuellt fullföljts. I detta sammanhang är av
viss betydelse, att A tydligen inte tidigare känt vare sig X själv eller hans
hustru och att det inte heller eljest förekommit någon särskild anledning
varför just A skulle komma ifråga som försvarare för X.
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A, som saknat kännedom om de restriktioner beträffande bl a besöksrätt,
som åklagaren föreskrivit, kan däremot inte lastas för att han begagnat sig av
det tillstånd att sammanträffa med X, som häktespersonalen vid besöket
lämnat honom. I denna del bör därför ärendet icke medföra någon disci-
plinär påföljd.

Men genom att A enligt ovan fullföljt besöket och sammanträffat med X
utan att dessförinnan tex försöka kontakta den antecknade offentlige för-
svararen, har han åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav bör A tilldelades erinran.”

16. Fråga om kränkande uttryckssätt av offentlig försvarare
Sommaren 1982 ingrep polisen mot ett bolag i Mellansverige. Polisen verk-
ställde husrannsakan och beslag hos bolaget samt hos R och S, den senare
verkställande direktör i bolaget. R och S anhölls i sin frånvaro. Två andra
tjänstemän i bolaget anhölls också men frigavs fem respektive tio dagar
senare. Förundersökning inleddes beträffande S på grund av misstanke om
grovt valutabrott, grovt skattebedrägeri och grov varusmuggling. Åklagare
var distriktsåklagaren N vid åklagarmyndigheten i Ö-stad. Advokat A var
ombud och försvarare för S.

A ingav i mars 1984 till länsåklagarmyndigheten framställning om över-
prövning av beslut att väcka åtal mot S för grovt valutabrott. Den 30 maj
samma år meddelade länsåklagaren att A:s framställning inte föranledde
någon vidare åtgärd från länsåklagarmyndighetens sida.

Den 18 juni samma år tillskrev A länsåklagaren. I brevet redogjorde A för
vad som dittills förekommit i ärendet och särskilt för de åtgärder som N
vidtagit sommaren 1982. I brevet anförde A bla följande.

”Jag ber Eder särskilt uttala Eder om det i överprövningsärendet nämnda
övergreppet mot O som helt i onödan anhölls 10 dagar. Ni är, menar jag,
ytterst ansvarig för att dylika frihetsberövanden i Ert län inte sker. Ni borde
med hänsyn till att Sverige anmälts (och numera fällts) till Europakommis-
sionen för brott mot de mänskliga rättigheterna på grund av ett övergrepp i
Ö-stad 1978, alltså i Ert län och av samma åklagarmyndighet som nu, enligt
mitt förmenande har varit särskilt observant just när det gällde långvariga
frihetsberövanden vid anhållning beordrad av åklagarmyndigheten i Ö-
stad. Enligt uppgift var för övrigt N jourhavande åklagare vid tillfället. O
kommer att yrka ersättning av staten för honom tillfogad skada och lidande.
Det fanns i vart fall ingen anledning för N att använda sig av maximitiden
vid tillfället.”

I brevet gjorde A vidare gällande att länsåklagaren borde överpröva åtalet,
överväga att låta entlediga N som förundersökningsledare samt utreda hu-
ruvida N gjort sig skyldig till obefogat åtal mot S.

X, som är chef för åklagarmyndigheten i Ö-stad åklagardistrikt, riktade i
anmälan till advokatsamfundet anmärkning mot A för att denne i skrift till
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länsåklagaren påstått att övergrepp skett år 1978 vid åklagarmyndigheten i
Ö-stad samt för att A gjort gällande att länsåklagaren borde vara särskilt
observant när det gällde långvariga frihetsberövanden vid ”anhållning be-
ordrad av åklagarmyndigheten i Ö-stad”. X har gjort gällande att det varit
grovt oaktsamt och illvilligt av A att göra dylika uttalanden i en offentlig
skrift.

X anförde därutöver bla följande.
Det var uppenbart att A:s avsikt hade varit att påpeka för länsåklagaren att

de vid åklagarmyndigheten i Ö-stad tjänstgörande åklagarna var ohämmade
individer som vanemässigt beslutade om långa frihetsberövanden samt att
söka bevisa detta genom hänvisning till ett påstått övergrepp år 1978. Om-
ständigheterna vid händelsen år 1978 hade varit föremål för JO:s prövning.
JO hade inte funnit anledning rikta någon kritik mot åklagarnas handlägg-
ning. Det var sedan en annan sak att svensk lagstiftning i anhållnings- och
häktningsfrågor ansetts strida mot Europakonventionen om de mänskliga
rättigheterna. X:s uppfattning var att i mål där åklagare och försvarare har en
gemensam misstänkt/klient fick åklagaren tåla ganska hårda ord från för-
svararen. I det aktuella fallet hade emellertid A gjort gällande att ett över-
grepp skett mot O som haft annan advokat som offentlig försvarare.

A har tillbakavisat anmärkningen och anförde därvid bla följande.
I målet hade förekommit fyra uppenbart meningslösa anhållanden i juni

1982. Det hade varit mot denna bakgrund som han refererat till det upp-
märksammade sk Europa-fallet. Att han refererat till detta fall fick X tåla
med tanke på hur honom underställd personal under två års tid gått fram
mot A:s klienter. Eftersom det sk Europa-fallet hade gällt ett anhållande i
Ö-stad borde åklagarmyndigheten där, i vart fall år 1982, ha haft särskild
kännedom om innehållet i Europakonventionen och om Europakommissio-
nens inställning till de svenska anhållningstiderna. Med anledning av Euro-
pakommissionens och Europadomstolens avgöranden hade åklagarmyndig-
heter och domstolar år 1984 tillställts anmaningar att i möjligaste mån ned-
bringa anhållningstiderna. – Åtalet mot S för grovt valutabrott hade fått
nedläggas därför att det var ogrundat och frikännande dom hade meddelats.
Förundersökningen beträffande grovt skattebedrägeri hade fått läggas ned.

A ingav ett utdrag ur publikationen ”Domstolsverket informerar 1984/5’,
vari refereras en rapport den 15 juli 1983 av Europakommissionen för de
mänskliga rättigheterna. I rapporten konstateras att Sverige i visst fall brutit
mot det stadgande i den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna mm enligt vilket den som berövats sin frihet på
grund av misstanke om brottslig gärning ofördröjligen skall ställas inför
domare eller annan ämbetsman som enligt lag har beklätts med domsmakt.

X anmärkte ytterligare i påminnelser på att A i skrift den 9 juli 1985 till
domstol till bemötande av åklagarens begäran om förlängning av tid för åtals
väckande beträffande misstanke om grov varusmuggling åter – och mot
bättre vetande – upprepat sina påståenden om att åklagarna i Ö-stad brutit
mot Europakonventionen.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
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Disciplinnämnden gjorde i beslut den 20 november 1985 följande be-
dömning.

”Åtalet mot A:s klient rörande grovt valutabrott lades ned av åklagaren
varefter frikännande dom meddelades. Vidare fick påbörjad förundersök-
ning beträffande grovt skattebedrägeri läggas ned. Angående misstanke om
grov varusmuggling synes åtal ännu inte ha väckts. Som försvarare kan A
därför ha haft anledning att rikta skarp kritik mot åklagarens sätt att driva
saken.

Nämnden finner att A:s uttalande inte gjorts i avsikt att kränka utan som
ett led i en längre argumentation i syfte att förmå länsåklagaren och domsto-
len till ingripande och beslut som legat i klientens intresse. Med hänsyn
därtill skall uttalandena, även om de delvis framstår som mindre väl grun-
dade, inte föranleda någon nämndens åtgärd.”

5. Fråga om advokats skyldigheter när han önskar besöka
anhållen person i arrestlokal i syfte att utröna behov av
försvarare

Åklagarmyndigheten i H-stad har genom chefsåklagare E tillställt samfun-
det en promemoria upprättad den 26 november 1986 av distriktsåklagare X.
Av promemorian framgår i huvudsak följande.

Den 3 november 1986 anhölls M misstänkt för bla häleri. M förvarades på
polisstationen i H-stad. Handläggande åklagare beslutade att förundersök-
ningsledaren skulle pröva om besök av annan än offentlig försvarare skulle
tillåtas med hänsyn till utredningen.

Advokat Y infann sig på morgonen den 4 november 1986 på polisstationen
och bad vakthavande befäl att få besöka M. Vakthavande befäl, som torde fått
uppfattningen att Y var försvarare för M, lät Y besöka M i enrum mellan kl.
8.25–8.50 enligt anteckning i arrestvaktens liggare. Någon kontroll av att Y
var berättigad till besöket gjordes ej.

Enligt promemorian har M vid förhör uppgivit att han inte känt Y sedan
tidigare och att han inte begärt denne som försvarare i målet. Y uppgav för M
att en bekant till M, H, hade bett Y att besöka honom.

H blev i ett senare skede av utredningen anhållen som misstänkt för brott
som hade samband med M’s häleriverksamhet. M och H har varit kamrater
och arbetat på samma arbetsplats.

M begärde advokat W som offentlig försvarare, vilken också förordnades.
Y har i yttrande anfört bla följande.
Sent på kvällen den 3 november 1986 blev han uppringd i sin bostad av H,

vilken han under år 1984 varit offentlig försvarare för. H uppgav att han
samma kväll iakttagit att hans kamrat M medtagits till polisen i H-stad efter
en husundersökning av M’s bostad. H sade sig inte känna till skälet för
polisingripandet, men trodde att M behövde en försvarare. Men hänsyn till
den sena timmen meddelade Y H att han skulle kontakta M dagen därpå,
varefter samtalet med H avslutades.
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För att undersöka dels om behov av försvarare förelåg, dels om M i så fall
ville ha Y som offentlig försvarare och dels för att avgöra om Y ville åta sig
uppdraget, besökte Y morgonen därpå polishuset i H-stad. För vakthavande
befäl presenterade han sig som ”Y, advokat i Stockholm” och frågade om han
fick prata med M. Vakthavande befäl svarade ”ja” och visade Y till arrest-
lokalen, där han ombads vänta i ett sjukrum. Något samtal med vakthavande
befäl utöver detta förekom inte.

När M hade hämtats till sjukrummet, gav han M besked om anledningen
till sitt besök. M var tacksam för att han fått kontakt med en advokat och ville
att Y skulle bli hans offentliga försvarare.

För att få en uppfattning om vilken brottsmisstanke som förelåg och för att
kunna bedöma huruvida Y skulle acceptera uppdraget eller inte ställde han
några frågor om husundersökningen och vad M hade förhörts om. Efter att
han lämnat sitt visitkort till M och vakthavande befäl, lämnade han polishu-
set. Någon ansvarig för utredningen var inte anträffbar.

Framkommen till kontoret sökte Y förhörsledare per telefon för att med-
dela M’s önskemål om försvarare. Han fick då beskedet att M’s far redan
hade kontaktat W för uppdraget. Efter att ha fått detta bekräftat från W,
vidtog han inga ytterligare åtgärder i saken, eftersom M’s intresse att snabbt
få en försvarare var tillgodosett.

Y har åberopat justitieombudsmannens beslut från den 31 juli 1985 (dnr
2464–1984). Y har anfört att enligt JO’s mening finns det inte anledning för
åklagare och polis att motsätta sig att anhållen får besök av advokat, när den
anhållne saknar försvarare. JO uttalar tom enligt Y att samtal i enrum mellan
advokaten och den anhållne är ”naturligt”, när det inte finns anledning tro
att förordnande som offentlig försvarare kommer att förvägras advokaten.

I beslut den 18 november 1987 uttalade disciplinnämnden följande.
”Enligt lagen om behandling av häktade och anhållna mfl ankommer det

på undersökningsledaren eller åklagaren att avgöra om och i vad mån an-
hållen får mottaga besök av annan än försvarare.

Mot bakgrund av nämnda bestämmelser har Y, som inte var försvarare för
den anhållne M, handlat felaktigt när han, utan vederbörligt tillstånd, i
arrestlokalen besökt denne. Genom sitt förfarande har Y åsidosatt sina plik-
ter som advokat.

På grund därav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela Y erinran.”

6. Advokat som var förordnad som offentlig försvarare för
anhållen har handlat felaktigt då han utan samråd med
utredningspersonal eller åklagare underrättat andra
personer om anhållandet

Distriktsåklagare X har anmält att advokat Y enligt hans förmenande förfarit
felaktigt såsom offentlig försvarare för en person vid namn J, som anhållits
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den 28 augusti 1985 misstänkt för grovt narkotikabrott och belagts med
restriktioner avseende bla brevförsändelser, besök och telefonsamtal.

Av X skrift framgår bla följande.
Vid samtal mellan J och Y den 30 augusti 1985 bad J att advokaten skulle

kontakta dels medlemmar av J’s familj och dessutom två utomstående perso-
ner, H och P, och tala om för dem att J gripits av polisen. Kontakten som Y tog
med H och de övriga personerna skedde utan samråd med utrednings-
personalen eller förundersökningsledaren.

H fick kännedom om att J gripits av polisen genom telefonsamtal från Y
och H vidarebefordrade upplysningen till en person vid namn N.

Utredningen visade senare att J tillsammans med H och N misstänktes för
att gemensamt och i samråd ha smugglat in ett större parti cannabis till
Sverige. Den hos J i beslagtagna mängden utgjorde en del av detta smuggel-
parti.

H greps och anhölls den 6 september 1985. N anhölls i sin frånvaro den 7
september 1985 och greps den 11 september 1985.

Y har i yttrande anfört bla följande.
Y besökte J första gången den 30 augusti 1985. J’s stora bekymmer var då

att han påföljande måndag den 2 september skulle starta en snickerirörelse
tillsammans med sin kamrat P. J bad Y ringa P och meddela var han fanns och
att han inte var att räkna med framöver. J bad även Y meddela hans mor och
gode vännen sedan 12–15 år, H, att han var gripen.

Y bedömde P och H som närstående och det var en helt främmande tanke
för Y att J skulle be honom ringa en medbrottsling.

Y fick på kvällen den 30 augusti 1985 kontakt med H och meddelade att J
var anhållen.

Samma dag informerade polisen de båda lokaltidningarna i E-stad om
narkotikaaffären. Detaljerade upplysningar lämnades bla angående antalet
gripna, ålder och beslag. Uppgifterna publicerades påföljande dag i stort
upplagda artiklar. Polisen hade tydligen medvetet gjort den bedömningen
att allmänheten vid denna tid kunde ges fullständig information utan att
detta skadade utredningen. Y’s meddelande till H lämnades några timmar
innan tidningarna började distribueras.

Under de 10 år som Y arbetat i E-stad har han aldrig före en häktningsför-
handling underrättats om vilka restriktioner den anhållne har.

X har i ytterligare skrift uppgett följande.
Det är riktigt att polisen den 30 augusti 1985 informerade lokalpressen om

målet och att publicering av artiklarna skedde påföljande dag.
Enligt X har Y’s agerande slutligt inte förorsakat någon skada i utred-

ningen.
I beslut den 18 november 1987- uttalade disciplinnämnden följande.
”I 24 kap 9§ rättegångsbalken stadgas att den anhållnes närmaste anhöriga

och andra som står den anhållne särskilt nära skall underrättas om an-
hållandet så snart det kan ske utan men för utredningen. Utredningsintresset
är således överordnat hänsynen till anhöriga och andra närstående.

Y har handlat felaktigt när han som skett utan samråd med utrednings-
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personalen eller åklagaren underrättat andra personer om att J var anhållen.
Det finns visserligen ingen anledning anta annat än att detta skett av obe-
tänksamhet. Dock har Y härigenom åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund därav prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken tilldela Y erinran.”

2. Advokat har i samband med offentligt försvararskap bl a
varit häktad klient behjälplig med affärstransaktion och
utförande från häktet av brev. Vissa förmildrande
omständigheter förelåg. Varning jämte straffavgift ålagd.

Sedan X delgivits misstanke om förmögenhetsbrott, förordnades advokaten
A till offentlig försvarare för honom den 25 oktober 1985.

X ägde aktiebolaget T. Genom förmedling av Y lät han i början av januari
1986 T-bolaget köpa 190.000 tvålar av ett bolag J. Köpeskillingen var över-
enskommen till 4 kronor per tvål jämte moms och skulle enligt uppgörelsen
betalas senast inom 60 dagar. X hade vid tillfället inte pengar att betala
köpeskillingen med. Men han räknade med att inom de sextio dagarna
kunna sälja hela partiet med vinst så att han rättidigt skulle kunna betala
J-bolaget full likvid.

Den 21 januari 1986 anhölls X och var därefter oavbrutet frihetsberövad
flera månader. Under frihetsberövandet har han varit underkastad sedvan-
liga restriktioner, innebärande bla brevcensur.

Eftersom A senare blev strängt upptagen av andra rättegångar förordna-
des vid häktningsförhandling den 24 januari 1986 annan försvarare. Den 14
februari 1986 förordnades A på nytt till X:s försvarare.

Kort tid senare träffade X överenskommelse med Y att Y skulle köpa
tvålpartiet från honom. Denna affär genomfördes och Y presterade såsom
likvid förutom ett mindre kontant belopp dels växlar dels ett antal checkar,
var och en på 5.000 kronor som ställts ut av ett utomstående företag med X:s
hustru som betalningsmottagare.

En av dessa checkar kom att överlämnas till X:s hustru.
J-bolaget, som icke erhållit likvid för tvålpartiet, polisanmälde X och Y för

bedrägeri. Detta föranledde en ny förundersökning och åtal mot dem båda.
Under förundersökningen beträffande tvålpartiet framkom, att X:s för-

säljning till Y skett medan X var frihetsberövad. Under den fortsatta för-
undersökningen framkom på olika sätt följande anledningar till anmärkning
mot A.
1. A hade fungerat som kontaktman mellan den frihetsberövade X och Y och

han hade därmed medverkat till den ovannämnda affären dem emellan.
2. Som ett led i denna medverkan hade A fört ut ur häktet och lämnat till Y en

fullmakt från X som gav Y behörighet att hämta tvålpartiet i den lagerlokal
där detta förvarades.

3. A hade tagit hand om ovannämnda likvid och överlämnat en av checkar-
na och 1.000 kronor kontant till X:s hustru.
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4. A hade i mars 1986 fört ut från häktet två brev från X till X:s hustru och
överlämnat till X i häktet ett brev från X:s hustru.

5. Sedan Y erbjudit A 5.000 kronor kontant för sin medverkan i affären, hade
A accepterat detta och emottagit beloppet ur ovannämnda kontantlikvid.

6. Sedan misstanke uppkommit mot A att han medverkat i tvålaffären mel-
lan X och Y, hade A sanningslöst förnekat detta för polisen. Han hade även
uppmanat X:s hustru att för polisen ljuga om A:s medverkan, så att det
inte skulle framkomma att det varit A som lämnat en av checkarna till
henne. A har vid ett sista polisförhör i stort sett vitsordat framställda
anmärkningar mot honom.

Här skall antecknas att A inte blev åtalad i sammanhanget och att både X och
Y blev helt frikända beträffande åtalet för tvålaffären.

A har i disciplinärendet liksom vid det sista polisförhöret vidgått riktig-
heten av anmärkningarna mot honom med undantag för påståendet att han
skulle ha uppmanat X: s hustru att ljuga . A har i disciplinärendet närmare
uppgivit följande som också överensstämmer i stort med vad han slutligen
anfört för polisen.

A hade i februari 1986 en del kontakter med X, vilka emellertid uteslutande
gällde dennes privata situation och affärsverksamhet som höll på att falla
samman på grund av häktningen. A hade på grund av sin mycket pressade
arbetsbörda vid denna tidpunkt inte möjlighet att närmare sätta sig in i
förhållandena. Massor av olika affärsbekanta till X sökte kontakt med A för
att få olika besked. En kväll då han vistades på hotell i Malmö blev han
sålunda uppringd av Y, som han tidigare inte kände men som var mycket
angelägen att få ett sammanträffande med A. De båda träffades påföljande
dag. Y ville förvärva tvålpartiet. Eftersom Y behövde A:s bistånd i samman-
hanget erbjöd han sig betala A arvode. A lovade att prata med X om saken då
han härnäst kom till Stockholm. A fattade inga misstankar. Några dagar
senare förde A saken på tal med X som sade att han skulle fundera. A glömde
bort det hela. Men efter ytterligare några dagar ringde X och sade att han ville
göra affär med Y. A ringde då Y. Y kom till Stockholm påföljande dag. A hade
under tiden skrivit ett kontrakt beträffande den tilltänkta affären. Y och A
träffades och Y överlämnade då likvid i form av växlar, ett antal checkar samt
6.000 kronor i kontanter. X:s godkännande inhämtades per telefon. Y ville ha
en fullmakt från X för att kunna få ut partiet; en fullmakt som X skulle skriva.
A hämtade fullmakten hos X i häktet och överlämnade den till Y då denne
sedan på nytt besökte A på hans kontor. Enligt uppdrag från X överlämnade
A till X:s hustru dels en av checkarna på 5.000 kronor och dels 1.000 kronor av
de sammanlagt 6.000 kronor som han kontant erhållit av Y. Resten av de
5.000 kronorna behöll han för egen del enligt uppgörelsen med Y. A glömde
därefter bort hela saken under trycket av sina övriga arbetsuppgifter.

De återstående checkarna behöll han tills vidare för att enligt X:s uppdrag
varje månad i fortsättningen lämna en check på 5.000 kronor till X:s hustru.

A ansåg det vara invändningsfritt att han tog emot ersättning av Y för det
arbete han utfört.
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1 Med ”Sture” avses en kriminalinspektör.

Cirka två veckor efter Y:s köp av tvålpartiet fick A reda på att denna affär
föranlett polisanmälan mot X och Y för grovt bedrägeri. A blev då förskräckt
med tanke på sin egen medverkan. Det hade tidigare inte fallit honom in att
affären kunde vara annat än korrekt. När han sedan fick veta att Y för polisen
berättat om A:s medverkan greps han av panik ”och reagerade givetvis helt
fel”. Det vidare händelseförloppet utvecklade sig till ”en enda lång mar-
dröm” för honom.

Då X blev anhållen och häktad medförde detta en kris i makarnas äkten-
skap, vilket var mycket prövande för dem båda. Detta var anledningen till
den brevväxling mellan dem som A medverkade i. A läste igenom alla tre
breven innan han vidarebefordrade dem och såg, att de endast gällde privata
angelägenheter utan samband med någon förundersökning. Han kan i varje
fall inte erinra sig att breven innehöll någonting som kunde ha att göra med
förundersökningarna.

A som kommit in i fallet i februari efter det att annan kollega tidigare
sysslat med det, trodde att häktningen berodde på risk för fortsatt brottslig
verksamhet. A, som heller inte tagit del av häktningspromemorian eller
andra handlingar, visste inte om att X var underkastad restriktioner. Dock
visste A då han medverkade vid affären mellan X och Y att det var misstanke
om bedrägeri som föranlett det aktuella frihetsberövandet.

Beträffande påståendet att A uppmanat X:s hustru att ljuga för polisen har
A till Advokatsamfundet uppgivit:

”Jag har etablerat en mycket god kontakt med henne i samband med att X
blev anhållen och häktad, då jag hade varit henne behjälplig i en hel del
praktiska angelägenheter. När så allt rullade igång, berättade jag om min
belägenhet för henne. Hon för sin del uttalade då att hon till varje pris ville
stödja och hjälpa mig och att hon definitivt inte skulle berätta något om
affären med X som hon ägde kännedom om. Hon hördes sedermera, vid
något eller några tillfällen av polisen rörande den sk kontantdelen. Hon
nekade då till att ha fått en check av Y. Den händelse som skulle utgöra
misstanke om att jag på något sätt otillbörligt ha sökt påverka henne till
någon del, ägde rum, vill jag minnas, i början på april 1986. Hon hade då,
någon dag tidigare hörts av polisen rörande checken. Hon var då mycket
pressad och ville veta vad hon skulle göra. Jag sade då åt henne att hon fick
väl hålla sig till den version hon tidigare lämnat till polisen. Dagen därefter
kontaktade hon polisen och påstod att jag skulle ha instruerat henne att säga
saker. Det är grovt fel och jag tillbakavisar detta bestämt. Hon har medvetet
eller omedvetet beljugit mig.”

Vid polisförhör den 8 april 1986 hade emellertid A rörande detta bla
uppgivit följande, enligt vad som framgår av utskrift av förhöret:

A: ” . . . Då ringde X till mig, då hade han tydligen suttit hos Sture1 när den
anmälan kommer in om att nu är tvålpartiet på lös fot nere i Skåne . . .. Då blir
jag rädd, alltså . . . en check har X:s hustru fått. Vad gör vi med detta. Ja, sa X



456 FÖRHÅLLANDET TILL ANDRA MYNDIGHETER

för att skydda mig då så att jag överhuvudtaget inte finns i den här sörjan så
får vi säga att hon fick den i januari, så är det.”

Kriminalinspektören: ”Så den uppgiften har du sagt till X:s hustru att hon
ska säga?”

A: ”Ja”.
A medger att han på allvarligt sätt handlat felaktigt i olika hänseenden. Han
har inför sig själv försökt förklara det så att han var utarbetad på grund av en
hart när olidlig arbetsbörda och att han under påverkan av detta omisstänk-
samt drogs in i ”en härva” och därefter reagerade helt fel och försökte dra sig
ur den utan att det märktes. Han gjorde bla det felet att inte genast rådgöra
med någon kollega.

A uppger slutligen, att det inträffade på olika sätt medfört allvarliga och
kännbara konsekvenser för honom själv. Bl a miste han sin anställning och
sina uppdrag och blev sjukskriven en lång tid på grund av psykiska besvär.

Det skall antecknas att A blev ledamot av Advokatsamfundet i oktober
1984.

Nämnden gör följande bedömning.
Försvarare, som saknar kännedom om huruvida restriktioner bestämts vid
anhållande och häktning, måste försiktigtvis utgå från att restriktioner före-
ligger. A hade visserligen inte närmare satt sig in i den aktuella situationen
men han hade ändå tillräcklig kännedom om förhållandena för att böra vara
särskilt försiktig. Genom att trots detta medverka vid ovannämnda upp-
görelse mellan X och Y, en medverkan som bla innefattat utförande ur häktet
av en fullmakt och emottagande av likvid i olika former, har A allvarligt
åsidosatt sina plikter som advokat.

A, som varit offentlig försvarare för X, har icke bort samtidigt mot erbju-
den ersättning om 5.000 kronor låta engagera sig av Y i en affärsangelägenhet
som denne haft med X som motpart. Det är visserligen oklart huruvida detta
skett med X:s medgivande. A:s handlingssätt får emellertid anses vara klan-
dervärt, oberoende av om X lämnat sitt samtycke eller ej. Även i detta hänse-
ende har därför A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Genom att A i strid mot den brevcensur, som X varit underkastad, hjälpt
makarna att utväxla brev, har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

A:s agerande i fortsättningen har inträffat sedan han kommit till insikt om
sitt oriktiga handlande och de allvarliga konsekvenser som detta kunde
medföra för honom.

Beträffande påståendet att A skulle ha tillsagt X:s hustru att lämna oriktiga
uppgifter till polisen har A lämnat varierande besked till polisen och till
samfundet. Nämnden har förståelse för att A vid polisförhören befunnit sig i
en pressad situation och att han därför kan ha gjort till synes klara uttalanden
som emellertid ändå måste läsas med försiktighet. Kvar står att A över
huvud taget diskuterat sin egen ömtåliga situation med X:s hustru och i
samband därmed även frågan vad som skulle sägas vid blivande förhör. X:s
hustru har mycket väl kunnat uppfatta detta som begäran eller instruktion
till henne att vid blivande förhör skydda A, något som A borde ha insett. A
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har genom dessa kontakter med X:s hustru allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

Det framgår av omständigheterna att A:s engagemang i X:s affärsverksam-
het och hans medverkan i makarna X:s korrespondens dem emellan bottnar i
omisstänksamhet och obetänksamhet och en tidspress, som kommit honom
att agera utan att först sätta sig in i eller överväga omständigheterna allt i
förening med ringa erfarenhet som offentlig försvarare.

A:s agerande, sedan situationen väl börjat klarna för honom, får ses mot
bakgrund av den situation han enligt ovan försatt sig i.

De utredda förseelserna är av mycket allvarlig art. Med hänsyn härtill bör
påföljden utgöra varning i förening med straffavgift som nämnden finner
skäligt bestämma till 3.000 kronor.

Nämnden prövar rättvist att jämlikt 8 kap 7§ andra och tredje styckena
rättegångsbalken tilldela A varning samt ålägga honom att till samfundet
erlägga en straffavgift av 3.000 kronor.

38. Underlåtenhet att besvara förfrågan från
rättshjälpsnämnd och att inkomma med yttrande till
samfundet jämte tidigare förseelser av likartad natur.
Varning och straffavgift ålagd.

I skrivelse av den 29 augusti 1989 har rättshjälpsnämnden riktat anmärkning
mot advokaten A för att denne underlåtit att efterkomma rättshjälpsnämn-
dens föreläggande att besvara skriftlig förfrågan från nämnden i ärende vari
A var förordnad som rättshjälpsbiträde.

Rättshjälpsnämnden har vidare anfört bla följande.
Efter en rättshjälpsnämndens skrivelse till Advokatsamfundet den 20 de-

cember 1988 fann rättshjälpsnämnden vid fortsatt genomgång av äldre rätts-
hjälpsärenden ett ytterligare ej avslutat äldre ärende, i vilket A var förordnad
som rättshjälpsbiträde. Den 15 februari 1989 sände nämnden en skrivelse till
A med förfrågan om ärendet jämte föreläggande för A att inom en vecka från
delgivningen av skrivelsen inkomma med svar å nämndens förfrågan. Bevis
inkom att A den 20 februari 1989 delgivits skrivelsen av den 15 februari 1989.
Något svar å nämndens förfrågan inkom däremot inte. I skrivelse av den 21
april 1989 påmindes A att snarast inkomma med de begärda uppgifterna.
Den 5 juni 1989 sände nämnden ånyo en skrivelse till A, vari nämnden bla
påpekade det anmärkningsvärda i att A ännu ej besvarat nämndens för-
frågan av den 15 februari 1989 samt angav att nämnden skulle komma att
överväga andra åtgärder om inte A omgående inkom med svar å nämndens
förfrågan. A hörde alltjämt inte av sig till nämnden.

Det antecknas att A i disciplinärendet har anmodats att avge skriftligt
yttrande i brev av den 27 september 1989 ”inom tre veckor härefter”, i brev av
den 31 oktober 1989 ”utan dröjsmål” samt i brev av den 27 november 1989
under erinran om 52§ i de vägledande reglerna ”utan ytterligare dröjsmål”.
A har i skrift den 1 december 1989 begärt anstånd till den 15 december 1989
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med att inkomma med yttrande i disciplinärendet. A har därefter i disci-
plinärendet anmodats att avge skriftligt yttrande i brev av den 22 december
1989 ”utan ytterligare dröjsmål” samt i brev av den 10 januari 1990 ånyo
under erinran om 52§ i de vägledande reglerna ”utan ytterligare dröjsmål”.

A har inte inkommit med yttrande i disciplinärendet.
Det antecknas vidare att A på grund av rättshjälpsnämndens anmälan den

20 december 1988 tilldelades varning den 28 juni 1989 på grund av att han
underlåtit dels att besvara skriftliga förfrågningar från rättshjälpsnämnden i
ärenden i vilka han var förordnad som rättshjälpsbiträde, dels att inkomma
med yttrande till samfundet, trots att han vid ett flertal tillfällen anmodats
därom. A hade tidigare begått förseelser av liknande natur. Han ålades
därför att utge en straffavgift till samfundet med 3.000 kronor.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A underlåtit att besvara skriftlig förfrågan från rätts-
hjälpsnämnden i ärende i vilket A var förordnad som rättshjälpsbiträde. A
har vidare underlåtit att till samfundet inkomma med yttrande i disciplin-
ärendet, trots att han vid ett flertal tillfällen anmodats härom. A har genom
sina underlåtelser allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

På grund av tidigare förseelser av liknande natur föreligger särskilda skäl
att utöver varning ålägga A att utge straffavgift. Nämnden ålägger därför A
jämlikt 8 kap 7§ tredje stycket rättegångsbalken att till Advokatsamfundet
utge straffavgift med sextusen (6.000) kronor.

52. A har varit offentlig försvarare för G misstänkt för grov
ekonomisk brottslighet. Genom förmedling av A:s
advokatbyrå har G, i strid med åklagarens beslut om
restriktioner, under häktningstiden kunnat avsända och
mottaga brev. A har funnits grovt ha åsidosatt sina
plikter som advokat under synnerligen försvårande
omständigheter. A har uteslutits ur Advokatsamfundet
med omedelbar verkan.

Statsåklagaren X har i skrivelse som inkom till Sveriges Advokatsamfund
den 28 augusti 1990 för den åtgärd som därav kunde föranledas anmält
följande förhållande:

Advokaten A förordnades den 10 november 1988 till offentlig försvarare
för G, misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer alternativt medhjälp
härtill. S-stads tingsrätt hade dessförinnan häktat G i hans frånvaro. G greps
omsider och var på grund av häktningen frihetsberövad under tiden slutet
av mars 1989–den 18 oktober 1989. G var under häktningen ålagd restriktio-
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ner, innefattande bland annat förbud att utan föregående granskning av
åklagaren avsända eller mottaga brev. Under förundersökningen har fram-
kommit att G vid ett flertal tillfällen under juni och juli 1989 Iyckats såväl föra
ut som mottaga brev utan vederbörligt tillstånd. Det har vidare framgått att
all denna korrespondens skett via telefaxutrustning på A:s kontor (A-byrån)
i S-stad. – Anmälningen får anses riktad mot A själv.

Under ärendets behandling hos Advokatsamfundet har fråga uppkommit
huruvida advokaten B, som är anställd hos A som biträdande jurist, med-
verkat vid förmedlande av korrespondensen.

Med anledning därav har styrelsen den 19 oktober 1990 upptagit fråga om
vidtagande av disciplinär åtgärd mot B samt hänskjutit ärendena såvitt avser
B och A till disciplinnämnden.

Tingsrätten har genom beslut den 4 oktober 1990 återkallat förordnandet
för A att vara offentlig försvarare för G och avvisat A som ombud i målet.

De brev som X påstår att G med hjälp av A-byrån lyckats föra ut från häktet
och in dit utgörs av brev till och från U-banken (nedan kallad ”UBS”).

G:s första brev är daterat den 9 juni 1989 och faxat den 15 samma månad
från A:s kontor, A-byrån. Brevet är liksom G:s följande brev ställda till UBS i
USA, att: Mr MW. Breven har i översättning följande huvudsakliga innehåll:

Ang D. V Ltd. ”A” och ”B”.
V g avsluta dessa två konton och översänd behållningen till H-banken,

Amsterdam, Nederländerna Att; Herr O, för räkning konto nr 10.146
(Herr R S G) . Alla bevarade handlingar och redovisningar torde postas till
Herr R S G, c/o Advokaten A, S-stad, Sverige. Dessa instruktioner gäller
endast D. V Ltd.

UBS svarsbrev av den 15 juni har faxats med ett försättsblad av sedvanligt
slag där adressaten angivits som A-byrån, Attn: Mr A, S-stad, Sweden, Attn
Mr R.S. G.

I själva brevet avböjer UBS att utföra G:s instruktioner under motiveringen
att den ende behörige personen att disponera kontot och som befullmäktigat
G i sammanhanget, nämligen en herr M, skulle ha blivit försatt i konkurs
med en herr OH som konkursförvaltare. UBS ville därför från G erhålla
juridiskt utlåtande med bekräftelse på att en av M utfärdad fullmakt alltjämt
vore giltig.

På detta svarade G i två brev den 16 och 19 juni vilka båda faxats i
omedelbart sammanhang med varandra den 19 juni. Brevens innehåll är i
korthet följande:

M:s konkurs påverkar icke giltigheten av fullmakten. Detta utvecklar G
ganska vidlyftigt i brevet. G återkallar en tidigare fullmakt för M att
disponera ett ”B”. konto, L Ltd. I slutet av brevet av den 16 juni säger sig G
förutsätta att förhållandena beträffande bankkontona i de båda bolagen
(V och L) måste anses vara helt hemliga enligt lagstiftningarna i New York
och Cayman-öarna. G önskar bekräftelse till fax 000 (A-byråns telefax).
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På detta svarade UBS den 20 juni 1989 (till G, c/o A, A-byrån):

Banken har överlämnat saken till sin juristavdelning och återkommer i
sinom tid med besked.

G skrev slutligen i brev som faxades den 28 juni till UBS med följande
huvudsakligt innehåll:

V har numera på min begäran utfärdat ny giltig fullmakt direkt för mig.
Fullmakten bifogas detta faxade brev till UBS och översändes parallellt
därmed i original via DHL kurirpost. Denna nya fullmakt ger mig full rätt
att underteckna på V:s vägnar med eller utan M:s samtycke. Avslutningen
av brevet återges här i översättning:

Var god verkställ mina anvisningar beträffande avslutandet av båda
kontona, översändandet av alla pengarna och översändande av hand-
lingarna till Sverige. Beträffande detaljerna kan hänvisas till mitt fax för ca
tio dagar sedan.

Detta löser också bankens problem i händelse av förfrågan (”request”)
om upplysningar beträffande herr M:s förhållande till banken. M är nu-
mera inte förknippad med något konto i banken vare sig direkt eller via
fullmakt.

Var god håll mig underrättad via fax om någon förfrågan (”request”)
görs.

X har med skrift till Advokatsamfundet den 7 november 1990 (om vilken mer
i det följande) ingivit dels en fullmakt och dels ett DHL-kvitto, som här
refereras i sitt förmodade kronologiska sammanhang.

Fullmakten är utställd av V-bolaget på G och svarar mot beskrivningen i
G:s brev till UBS översänt den 28 juni. Fullmakten är enligt sitt innehåll
utfärdad på I-ort den 20 juni 1989. – Fullmakten är på tvären påstämplad
”RECEIVED WMA JUN 291989 INVS UBS NY”. DHL-kvittot är endast
delvis läsbart. Avsändarens namn är oläsligt. Avsändarens referens är
emellertid N, som också har tecknat sitt namn N som avsändare med
synbarligen samma handstil som förekommer även på annat ställe i disci-
plinärendet. Adressat enligt kvittot är ”U-banken, Att: Mr M W”, New
York, USA. Även DHL-kvittot passar därför in på beskrivningen i brevet
den 28 juni.

I ett brev av den 11 juli synes – UBS kopian är delvis oläslig – vidhålla
sin tidigare avböjande inställning. Det framgår av brevet att D V Ltd är ett
bolag, inregistrerat på I-ort. Det är icke utrett att detta brev tillställts G
eller att han skulle ha på annat sätt fått kännedom om dess innehåll.

A har den 24 september 1990 avgivit förklaring till Advokatsamfundet där
han helt hänvisar till två skrifter till tingsrätten enligt följande:

I en kort skrift den 31 augusti 1990 förnekar A, att han i strid med gällande
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normer medfört brev till eller från G eller att han medverkat i att G obe-
hörigen kunnat avsända brev. Däremot bekräftar A, att angivna brev avsänts
genom A-byråns telefax men förklarar samtidigt, att detta skett av misstag.
”Utredning om omständigheterna kring detta är vi i färd med”. A anhöll
därför om anstånd.

I en därefter inkommen längre skrift den 24 september 1990 till tingsrätten
har A anfört i huvudsak följande:

Under en rubrik ”Allmänt om försvarares plikter” gör han gällande att
försvararen – utöver det direkta arbetet med försvararskapet – har både rätt
och skyldighet att vidta åtgärder för att tillvarata klientens ekonomiska och
personliga rättigheter ”då åtgärden uppenbarligen inte angår brottmålet”.
Den ende som kan biträda frihetsberövad klient och tillse att han icke åsam-
kas rättsförluster är nämligen försvararen. Det är försvararens plikt att verka
för att klientens värdetillgångar inte förstörs. Varken han själv eller annan
jurist på advokatbyrån har medverkat till att meddelanden till tredje man
kommit ut i strid med censurbestämmelserna. Efter 40 år som brottmålsad-
vokat är A väl medveten om vad som gäller. A har utrett hur G:s brev kunnat
lämna häktet och sedan vidarebefordras med advokatbyråns telefax. Ut-
redningen har lett fram till följande: – G har låtit brevförsändelser från häktet
till A innehålla även de i disciplinärendet aktuella breven. De svar som via
advokatbyråns telefax kommit byrån tillhanda har G fått kännedom om
genom att han talat med A:s sekreterare N. Varken A själv eller annan jurist
på advokatbyrån har således varit direkt ansvarig för att breven kommit
advokatbyrån tillhanda, avsänts därifrån eller att svaren förmedlats munt-
ligen till G.

De bankmedel som avses med G:s korrespondens utgör icke vinning av
G:s påstådda brottslighet. Åklagarens påstående härom är naket och grund-
löst.

I samband med att G berövades friheten framförde han önskemål om att A
skulle tillvarata hans intressen så att han inte orsakades rättsförluster eller
andra svårigheter under häktningstiden. Det begärda biståndet hade inte
samband med den påstådda brottsligheten. G kunde frukta ett långvarigt
frihetsberövande på grund av häktningen och hade därför särskilt behov av
bistånd för att tillvarata praktiska och ekonomiska göromål, vilket A som
försvarare hade skyldighet att bistå honom med. Förutsättning från A:s sida
var dock att hans åtgärder inte skulle ha samband med den påstådda brotts-
ligheten. G är jur kand och ”mycket kompetent” såvitt avser det rättsområde
som brottspåståendena avsåg. G uppvisade en enorm arbetskapacitet och
arbetade mycket intensivt på sitt ärende. Han konsulterade A per telefon ”så
gott som dagligen och vanligtvis flera gånger per dag”. Varje dag tillställde
han advokatbyrån försändelser innehållande brev till A om vad som skulle
utföras i brottsutredningen. Vid ett av de första polisförhören i april månad
1989 diskuterade A igenom G:s begäran om bistånd i hans personliga an-
gelägenheter med X ”som inte hade någon erinran mot arrangemanget”.

X accepterade således att åtgärder i och för sig vidtogs för att G skulle
undvika rättsförlust. Under häktningstiden synes ha uppkommit en upp-
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luckring av de i liknande fall normala restriktionerna så att G kunde från
häktet ringa både till advokatbyrån och till andra. Under hand kunde han
således själv kontakta sekreteraren N när A eller hans medarbetare, som
hade rätt att tala med G, inte fanns på kontoret.

G skickade regelmässigt handlingar till byrån och kontrollerade sedan per
telefon att de kommit fram. I nu aktuella fall hade G skickat ut färdigskrivna
brev varefter han per telefon vidtalade A:s sekreterare att sända dem, vilket
skedde. Sekreteraren N har varit helt i god tro. Hon har beträffande händel-
seförloppet spontant berättat följande:

”Det pågick en intensiv korrespondens med brev och fax till förberedande
av G:s försvar under juni och början av juli månad. I stort sett kom 2–3
brev per dag, förutom den nästan dagliga telefonkontakt jag hade med G.
Jag var medveten om att inga brev från G fick vidaresändas, men då jag
fått advokat A:s information om att åklagaren medgivit honom att bistå G
i hans privata angelägenheter ansåg jag att de åtgärder beträffande de
aktuella breven föll inom ramen härför. G anmodade mig per telefon att
sända breven. Han underströk sin önskan med att säga att det var bråd-
skande att breven avsändes. Därför sände jag dem då jag inte tyckte
breven innehöll något olämpligt.”

G har sedan under hand per telefon av N fått höra vad banken svarat.
A hänför därför det inträffade ävensom ansvaret härför till den upp-

luckring av restriktionerna som gällde för G. Mot bakgrund av det mycket
intensiva arbete som vid aktuell tid förekom i G:s och andra ärenden låg det
självfallet i farans riktning att misstag kunde begås särskilt när direkta åt-
gärder beträffande försvaret blandades med begäran om personligt bistånd.

Beträffande frågan om breven med hänsyn till deras innehåll varit otillåtna
har A ytterligare anfört och åberopat: Det första brevet innehöll begäran från
G att behållningen på ett konto som då uppgick till 16.000 USD skulle över-
föras till ett G:s konto. Behållningen på kontot utgjorde ersättning för arbete
som G utfört för det bolag från vilket pengarna skulle överföras. Den därefter
följande korrespondensen har endast gällt fråga om G:s behörighet och nå-
gon överföring av beloppet kom aldrig att äga rum. G har en affärsverksam-
het som är mångfacetterad och som drivs både i Sverige och utomlands.
Varken beloppets storlek eller övriga omständigheter talade för att behåll-
ningen på kontot hade med brottspåståendena att göra. De instruktioner som
fanns i G:s brev kan inte anses vara otillåtna.

I sin nyss nämnda skrift hänvisar A till en bifogad förklaring från G
dagtecknad den 17 september 1990: G förnekar att han lämnat något skriftligt
meddelande/brev till vare sig A, B eller en jur kand R eller att G från någon
jurist på A-byrån emottagit meddelanden av ifrågavarande slag. G bekräftar
för övrigt de uppgifter som A själv och N lämnat, därvid han särskilt fram-
håller: Det förelåg inga hinder för honom att hålla direkt telefonkontakt med
A-byrån flera gånger per dag. Flera gånger per dag sände han också brev och
förfrågningar samt önskemål till advokatfirman. Ofta var juristerna inte
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anträffbara och han hade direkt telefonkontakt med A:s sekreterare. Så sked-
de beträffande de aktuella breven eftersom det var viktigt att innehållet
kunde vidarebefordras utan dröjsmål. Ifrågavarande bankmedel hänförde
sig icke till den påstådda brottsligheten eller vinning av denna påstådda
brottslighet. – G lämnar icke närmare förklaring till de utländska trans-
aktionerna mm eftersom ”de rör material föremål för en förundersökning
och således sekretessbelagt.”

X har med brev till Advokatsamfundet den 3 oktober 1990 översänt och
åberopat en skrift till tingsrätten av den 2 oktober 1990. I denna skrift har X
bla anfört: Han bestrider bestämt att han skulle ha medverkat till ändrade
förhållanden för G och avvisar tanken att G skulle ha kunnat tämligen obe-
hindrat ringa utomstående från häktet. X tillbakavisar bevisvärdet av sekre-
teraren N:s av A återgivna, citerade uttalanden under påpekande att citatet
andas bruk av sedvanligt juridiskt språkbruk som tillkommit efter visst
övervägande. I skriften redovisar X i tablå-form de besök som A och B gjort i
häktet under aktuell tid och parallellt därmed tidpunkterna för avsändande
och emottagande av breven via A-byråns telefax. B har i skrift till Advokat-
samfundet den 12 oktober 1990 bestritt att han fört ut eller fört in några brev
till G då denne varit häktad. Han anför vidare att han inte har någon minnes-
bild av att han alls sett de aktuella breven eller att han talat med G eller någon
annan om några brev. Han hänvisar i övrigt till vad A anfört.

A har i skrift till tingsrätten den 4 oktober 1990 bemött X:s ovannämnda
skrift av den 2 oktober och däri bla anfört: Den uppluckring av restriktioner-
na som skett beträffande G i häktet var icke följden av något beslut. Det var i
stället en faktisk uppluckring, som var fullt förståelig mot bakgrund av att
häktespersonalen resignerat inför G:s omfattande och dagliga kontakter med
omvärlden. Utöver de besök A enligt X:s ovannämnda tablå gjort i häktet hos
G har A den 15 juni 1989 sammanträffat med G vid häktningsförhandling. A
begav sig direkt efter denna förhandling från S-stad för andra uppdrag utan
att på vägen besöka kontoret. Han återkom därefter inte till G förrän den 14
juli 1989. Beträffande sin sekreterare N upplyser A att hon sedan 20 år varit
hans sekreterare och att hon har enastående kunskaper och skicklighet i
juridiska formuleringar och språkbruk. X:s misstro mot att hennes uttalande
i ärendet skulle vara genuint är därför obefogad.

Sekreteraren N har såsom ett tillägg till A:s skrift av den 4 oktober 1990
skrivit:

”Beträffande händelseförloppet intygar jag riktigheten under edlig för-
pliktelse de delar där jag agerat och som framgår av båda våra skrifter till
domstolen.
S-stad som ovan
N
N/sekr/”

A har vid sin skrift den 4 oktober 1990 fogat och i skriften åberopat en egen
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tablå utvisande hans egna och B:s besök i häktet samt tidpunkterna för
avsända och emottagna fax.

Advokaten OH har i brev till advokatsamfundets generalsekreterare den 1
november 1990 anfört: Han är konkursförvaltare i M:s och Å projekt AB:s
konkurser. M är en av huvudmännen i Ö-härvan. Å-bolaget har under affä-
rerna i denna härva använts för bla utbetalningar till olika banker, bla till
UBS. OH har försökt undersöka detta och då bla stött på de båda bolagen
med säte på I-ort, L Trading Ltd och V Ltd. Vid telefonkontakt med styrel-
seledamoten i de båda utländska bolagen har OH erfarit att G kontrollerar
båda bolagen.

Samtidigt med att OH försökt säkra innestående medel hos de båda bola-
gen har emellertid G lyckats kontakta banken med bla direktiv att överföra
innestående medel på de båda kontona. Medlen har åtkommits genom brott
och uppgick i juni 1989 till troligen sammanlagt 3,5 MSEK.

Vid OH:s brev är fogat protokoll från häktningsförhandling inför M-stads
tingsrätt den 7 juli 1989 varav bla framgår att visst samröre påstås mellan M,
L-bolaget, V-bolaget och G.

X har i brev till Advokatsamfundet den 7 november 1990 på frågor från
samfundet ytterligare anfört:

M är delgiven misstanke om brott, bla grov oredlighet mot borgenärer.
Enligt åklagarens uppfattning har han tjänstgjort som bulvan för såväl G som
för andra i målet inblandade personer. M har även kvitterat merparten av de
medel som kan betecknas som ”nettot” av skalbolagstransaktionerna, sam-
manlagt ca 20 MSEK, och överfört dessa medel till bankkonton tillhöriga
V-bolaget och L-bolaget. De verkliga ägarna till dessa båda bolag är okända.

X har icke gett A tillstånd att bistå G i dennes ”personliga angelägenheter”.
X har helt enkelt inte kunnat ge ett generellt sådant tillstånd.

X har gett B och jur kand R tillstånd att besöka G i häktet i deras egenskap
av biträden till offentlige försvararen A.

A har, genom advokat BR, i skriftligt yttrande till samfundet den 11 no-
vember 1990 anfört bla följande:

Betalningsinstruktionen av den 9 juni 1989 inkom med post till A-byrån
måndagen den 12 juni 1989. A befann sig på ledighet, och N placerade därför
meddelandet i B:s korg för ingående post. B hade emellertid hastigt fått bege
sig på uppdrag på annan ort och tog aldrig del av meddelandet. N, som
egentligen var ledig denna vecka, arbetade inte tisdagen den 13 juni. Ons-
dagen den 14 juni var hon inne på kontoret några timmar på eftermiddagen
för att skriva ut en promemoria till A inför en omhäktningsförhandling den
15 juni avseende G. Även under torsdagen den 15 juni var N på kontoret, och
denna dag ringdes hon upp av G, som frågade om UBS hade instruerats att
verkställa den av G begärda utbetalningen, varvid N undersökte saken. När
hon såg efter i B:s brevkorg fann hon att bankinstruktionen låg kvar där utan
åtgärd. Hon talade om detta för G, som då meddelade att det var viktigt att
banken fick instruktionen, eftersom han behövde pengarna för sina löpande
utgifter. Han nämnde dels att det var inget större belopp det rörde sig om,
cirka 15.000 USD, dels att det inte hade något med skalbolagsaffärerna att
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göra. N ifrågasatte i och för sig inte denna hemställan till banken om utbe-
talningen, då hon visste att en rad utbetalningar var akuta för G:s räkning
såsom löner, telefonräkningar, hyror, elektricitet mm. N träffade inte A över
huvud taget denna dag. A hade således varit på häktningsförhandlingen och
åkte därifrån direkt tillbaka till sin ledighet. N försökte få kontakt med A,
men lyckades inte. N hade, i sitt arbete med A och genom sina många
kontakter från G direkt, blivit insatt i såväl brottsutredningen som G:s af-
färsverksamhet utanför denna. N hade även informerats om de lättnader i
restriktionerna för G som under hand meddelats och hade även själv direkt
kunnat uppleva dessa lättnader genom de många direktkontakter som G haft
med henne från häktet. N ansåg sig därför ha gott underlag för sitt beslut att,
då hon inte fick tag i någon av de i målet verksamma juristerna och på
intensiv begäran av G, avsända betalningsinstruktionen till UBS. Tämligen
omgående inkom samma dag svar från UBS. Detta svar kommunicerade N
med G per telefon. Påföljande dag, fredagen den 16 juni, var N inte i tjänst.

Måndagen den 19 juni arbetade N som vanligt, och denna dag ankom med
post från G två brev till UBS daterade den 16 och den 19 juni 1989. Under
dagen kontaktades N av G per telefon. G fick därvid bekräftat att hans brev
kommit fram och han underströk att dessa utgjorde en uppföljning av tidiga-
re begärd transferering, som blev alltmer brådskande för varje dag som gick.
N försökte få kontakt med någon av B eller A och avvaktade till sent på
eftermiddagen innan hon i enlighet med G:s begäran sände telefaxen. Strax
innan N skulle lämna sin arbetsplats vid 17-tiden, ringde A och frågade om
det varit något speciellt under dagen, varvid N bland annat rapporterade om
de åtgärder hon vidtagit för G. A reagerade mot N:s agerande och med-
delade henne att hon inte fick verkställa instruktioner från en klient på detta
sätt utan godkännande av handläggande jurist. Han förhörde sig även myc-
ket noggrant om vad den avsända instruktionen innehöll – belopp, betal-
ningsmottagare osv. A fann därvid att N handlat rätt i sak, det vill säga att
transaktionen var av den typ som A var skyldig att hjälpa till med för att
ekonomisk förlust för G icke skulle uppstå. Transaktionen låg således utan-
för brottsutredningen. N fick även A:s instruktion att delge B och jur kand R
det inträffade. Den 20 eller 21 juni inkom skriftligt besked från UBS, vilket
besked N upplyste G om vid någon av dennes kontakter med henne per
telefon. Under dagarna därefter inkom så småningom med post från G ett
brev från honom till UBS samt, med post från annan än G, fullmaktshand-
lingen utställd av D. V Trading Ltd på G. Handlingarna sändes dels per
telefax av N, dels sändes även originalfullmaktshandlingen med kurirpost
till UBS i New York. N fick inte tag i A eller någon annan av de handläggande
juristerna ifrågavarande dag, den 28 juni 1989, och hon har förklarat att hon
bedömde åtgärderna endast som en fortsättning på den betalningsinstruk-
tion som redan sänts den 15 juni.

Vid tidpunkten för de aktuella meddelandenas avsändande sommaren
1989 hade varken G:s eller M:s försvarare någon kännedom om bolaget D V
Ltd (eller L Ltd). Detta bolag hade icke förekommit i förhören och inte på
annat sätt omnämnts i samband med den pågående brottsutredningen. Be-
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loppet 20 miljoner kronor, som här omnämns av åklagaren, var ett fullstän-
digt okänt belopp för A sommaren 1989. Först under 1990 har bolagen aktua-
liserats i utredningen, varvid åklagaren begärt företeende av vissa hand-
lingar rörande bolagen.

Att N agerat utöver sin befogenhet har emellertid icke berott på vare sig
bristande rutiner i kontorsorganisationen eller på bristande erfarenhet hos
N, utan på att hon missbedömt innebörden av G:s lättnader i sina restriktio-
ner. Missbedömningen måste med hänsyn till omständigheterna anses ur-
säktlig, och i vart fall kan A inte till någon del advokatetiskt lastas för det
inträffade, eftersom han saknat möjlighet att ingripa innan omständigheter-
na i fråga inträffat. Sedan de inträffat har A även reagerat häremot och
tillrättavisat N och även uppmanat henne att informera övrig A-byråns
personal som arbetade med G:s mål om det inträffade. Även beträffande
åtgärderna den 28 juni 1989, avsändande av telefaxmeddelandet samt av-
sändande av kurirpost, har A saknat faktisk möjlighet att ingripa innan de
vidtogs. Med hänsyn till den skärpta instruktion A givit den 19 juni och med
hänsyn till N:s erfarenhet kan A icke lastas för någon brist i instruktioner
eller rutiner.

Som bilaga till BR:s skrift har fogats en den 8 november 1990 dagtecknad
skrivelse från N där hon utförligt bekräftar BR:s uppgifter.

Vid nämndens sammanträde den 14 november 1990 har A, N, B och X
vidare uppgivit följande:

A: Åklagaren gav honom tillstånd att hjälpa G med dennes privata saker.
Det var dock klart att det inte fick vara fråga om skalbolagsaffärer och att A
skulle ha ansvar för vad som gjordes. – Han talade om för sin sekreterare och
för B att de skulle hjälpa G så mycket som möjligt under sommaren, eftersom
G hade det svårt och A ville vara ledig från ärendet så mycket som möjligt
under sommaren. Han berättade även för dem att han hade talat med åklaga-
ren om detta och att det därmed inte förelåg några hinder för dem att hjälpa
G med dennes privata saker, men att de skulle vara mycket försiktiga och
kontrollera allting samt att ansvaret härför åvilade A. – Om A själv fått en
förfrågan från G om att bära in eller ut brev skulle han ha avvisat detta. Vid
samtalet den 19 juni 1989 med sin sekreterare hörde han första gången talas
om att G hade bankmedel hos UBS. Vilka betalningar G skulle göra berättade
denne om första gången vid en häktningsförhandling i hovrätten den 7 juli
1989. A hade aldrig hört talas om och visste inte vem som ägde de båda bolag
som nämns i korrespondensen. A har ingen aning om vilka dokument som G
ville ha översända från UBS till A-byrån. A har inte gått igenom breven så
noga att han sett vad som står om att om banken följde G:s önskemål så skulle
det lösa bankens problem i händelse av begäran om information rörande M:s
relation till banken.

N: De dokument G begärt att få från UBS visste hon ingenting om. Hon
visste att brevcensur gällde för G men hade inte fått några särskilda in-
struktioner när det gällde meddelanden till och från G. Den 19 juni anlände
med posten i samma kuvert två brev från G varav det ena var dagtecknat den
16 juni och det andra den 19 juni. Fullmakten kom till A-byrån från I-ort. Hon
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har ingen aning om hur detta kom sig. De brev G ville ha avsända ögnade
hon igenom. – I enlighet med A:s begäran vid telefonsamtalet den 19 juni
1989 instruerade hon de andra juristerna på A-byrån om vad som förevarit
beträffande G:s brev. Hon skrev således en notering om vad A hade sagt till
henne vid telefonsamtalet och lade sedan dessa noteringar i juristernas res-
pektive brevkorgar. Hon vet inte om B har tagit del av hennes skriftliga
notering.

B: Han ansvarade för G:s ärende under A:s sommarledighet. Han var
emellertid offentlig försvarare i ett brottmål och befann sig därför i V-stad
under tiden den 12–15 juni 1989. Han besökte G ofta, även på helgerna.
Besöken var till stor del av kurativ karaktär. Han har inte bistått G i frågor
rörande dennes privata affärsverksamhet och han blev inte heller ombedd att
göra det. – Han har inte fört ut något brev från G ur häktet och han har ingen
förklaring till hur brevet från G daterat den 19 juni kunnat avsändas samma
dag från A-byrån. – Först i början av juli 1989, troligen i anslutning till
häktningsförhandlingen i hovrätten den 7 juli 1989, fick han kännedom om
att brev okontrollerat avsänts från A-byrån via telefax. Den information han
då fick var att telefax med G:s namnteckning avsänts till UBS.

X: I mitten av april 1989 lämnade han besked till häktesföreståndaren att
förutom A även B skulle få besöka G, vilket han tyckte var rimligt med
hänsyn till det tidsperspektiv han hade på målet och till att A anmält att han
även hade andra omfattande ärenden. Senare fick även jur kand R samma
möjlighet att besöka G och att vara närvarande vid polisförhören. I övrigt har
han inte lämnat häktespersonalen några instruktioner om lättnader i de
restriktioner som gällde för G. Fram till mitten av juli månad 1989 höll han
mycket strängt på kravet att G inte skulle få ta emot besök. Det kan nämnas
att även andra advokater begärde att få träffa G, däribland advokaterna T
och S. Den 14 april lämnade han T, som biträdde G i ett civilmål, medgivande
att i närvaro av en polisinspektör få besöka G. Han avslog däremot S:s
begäran. S var vid den tiden M:s privata försvarare. – Enbart de högre
chefstjänstemännen vid åklagarmyndigheten har direkttelefoner och kan
ringa direkt till utlandet. I övrigt går alla samtal genom telefonväxeln, så
även hans egna. G kan därför omöjligen ha kommunicerat fritt med om-
världen från häktet. G har inte heller haft tillstånd att kommunicera per
telefon med A:s sekreterare. – Redan när häktningspromemorian skrevs ut i
mars 1989 stod det klart att det rörde sig om miljonbelopp och att pengar
hade förts utomlands, men att det då inte var känt vilka bolag som var
inblandade. Allt detta kunde utläsas av den häktningspromemoria som
överlämnades till A i anslutning till den första häktningsförhandlingen av-
seende G, som ägde rum i påskveckan 1989. Först i augusti månad 1990 hade
man en nästan fullständig bild över omfattningen av de medel som förts över
till de tvåbolagen, D. V Ltd och L Ltd, vilken utvisade att över 20,5 MSEK
hade gått till dessa bolag. Han vet dock inte vilket belopp som fanns till-
gängligt på dessa bolags konton i juni månad 1989.
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Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är klarlagt att G genom förmedling av A-byrån, i strid med åklaga-
rens beslut om restriktioner, kunnat avsända och mottaga brev.

De omständigheter varunder brevväxlingen ägt rum ställer saken i en
särskilt allvarlig dager. G var misstänkt för grov ekonomisk brottslighet
avseende mycket omfattande skalbolagsaffärer. Hans brev syftade till över-
föring av medel från vissa bolags konton i utländsk bank till G:s eget konto i
annan utländsk bank samt disposition över hos banken förvarade hand-
lingar. Om behållningen på bankkontona var inte mer känt än vad G kunde
ha uppgett och innehållet i nämnda handlingar var helt okänt för A och
personalen på advokatbyrån. Handlingarna skulle tillställas G under adress
A-byrån. Ett samband mellan de åtgärder G sökte genomföra och de brott
varom misstanke förelåg måste ha framstått som en möjlighet att räkna med.
Brottsutredningen kunde därigenom komma att äventyras.

Offentligt försvararskap är ett personligt uppdrag med starkt inslag av
förtroende från det allmännas sida och innebär att ett förtroendefullt för-
hållande mellan klienten och hans advokat kan etableras. Brev från en häk-
tad till försvararen skall befordras utan föregående granskning och tele-
fonsamtal mellan dessa båda får inte avlyssnas. – En försvarare som möj-
liggör för en misstänkt att obehörigen kommunicera med yttervärlden i
skydd av det förtroende som givits försvararen begår därför ett allvarligt
brott mot förutsättningarna för uppdraget.

Genom utredningen har visserligen inte framkommit annat än att A fram
till den 19 juni 1989 varit ovetande om den brevväxling som dessförinnan
förekommit. Tydligt är emellertid att A inte gett sin sekreterare klara direktiv
om de restriktioner som gällde beträffande G. Nämnden har av lämnade
berättelser snarast fått uppfattningen att A bibragt henne uppfattningen au G
åtnjöt särskilda privilegier i fråga om hjälp med affärsförhållanden.

På grund därav och med hänsyn till försvararskapets natur har A, även om
han varit ovetande om vad som i denna del pågick, att bära ansvaret där-
för.

A:s åtgärder efter samtalet med sekreterare den 19 juni 1989 har känne-
tecknats av samma ansvarslöshet som dessförinnan. Han har således varken
själv förvissat sig om innehållet i den skriftväxling som ägt rum eller ens i
detta läge gett förhållningsorder som förhindrade fortsatt skriftväxling.

Vid bestämmande av påföljd för det inträffade är följande att beakta.
Nämnden har sedan början av 1970-talet vid åtskilliga tillfällen i publicerade
fall utdelat varning för advokats medverkan till otillåten kommunikation
mellan en häktad och yttervärlden. I ett par fall under 1980-talet har nämn-
den intagit en strängare hållning. Båda fallen gällde visserligen även andra
anmärkningar. Frågan om medverkan till otillåten kommunikation mellan
klient i häkte och omvärlden var emellertid den ojämförligt mest fram-
trädande. I ena fallet förordnade nämnden om uteslutning. I det andra fallet
stannade påföljden vid varning jämte straffavgift på grund av särskilda
förmildrande omständigheter. En påtaglig skärpning av nämndens praxis
kan således konstateras.
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A är en mycket erfaren försvarare väl förtrogen med gällande regler på
området.

Nämnden finner att A genom vad som förevarit grovt åsidosatt sina plik-
ter som advokat och att omständigheterna är synnerligen försvårande.
Nämnden beslutar på grund därav att jämlikt 8 kap 7§ andra stycket rätte-
gångsbalken utesluta A ur advokatsamfundet.

Nämnden förordnar att beslutet genast skall verkställas.
Mot nämndens beslut får A föra talan genom besvär till högsta domstolen.

Vill A anföra besvär skall han inom fyra veckor från den dag, då han erhöll
del av beslutet, till advokatsamfundet inkomma med besvärsinlaga.

I fråga om B har nämnden inte funnit utrett att han medverkat i det
påtalade händelseförloppet. Vad som förevarit beträffande honom föran-
leder således ingen nämndens åtgärd.

Två ledamöter var skiljaktiga beträffande påföljden för A och anförde:
I likhet med majoriteten anser vi att de omständigheter varunder skriftväx-
lingen ägt rum är synnerligen försvårande. I ärendet har emellertid ej visats
att A aktivt medverkat till densamma.

Med hänsyn härtill anser vi oss kunna stanna för påföljden varning i
förening med den högsta föreskrivna straffavgiften 15.000 kr.

En ledamot gjorde följande bedömning.
Såsom disciplinnämndens majoritet konstaterat, är det klarlagt att G genom
förmedling av A-byrån i strid mot åklagarens beslut om restriktioner kunnat
avsända och mottaga brev (”UBS-korrespondensen”).

Jag delar majoritetens uppfattning därom, att omständigheterna under
vilka brevväxlingen ägt rum, ställer saken i särskilt allvarlig dager.

I ärendet är därefter först och främst fråga om att söka ytterligare klarläg-
ga, hur detta kunnat hända. A och B har båda uppgivit att de icke alls
medverkat. B har dessutom uppgivit att han varit helt ovetande om vad som
förekommit åtminstone fram till början av juli månad 1989, dvs under hela
den aktuella tiden. A har också uppgivit att han varit helt ovetande, bortsett
från de uppgifter han fått av sin sekreterare N vid ett telefonsamtal sent på
eftermiddagen den 19 juni 1989.

Både A och B måste inse att utgången av disciplinärendet kan leda till
allvarligast tänkbara påföljd för dem. De har därför ett utomordentligt in-
tresse av att i förekommande fall dölja fakta.

A har lämnat påtagligt ändrade uppgifter enligt BR:s skrift till nämnden
den 11.11 och vid förhandlingen den 14.11 i jämförelse med sina tidigare
uppgifter i skriften den 24 september 1990 (”septemberskriften”).
– Det är först i BR:s skrift den 11.11 som A alls omnämner sin betydelsefulla

och något dramatiska telefonkontakt med sekreteraren N den 19.61989.

Före tillkomsten av denna skrift hade både åklagaren och tingsrätten (den
2.10 och 4.10) påpekat det orimliga i A:s tidigare version i septemberskriften,
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en version som förutsatte, att UBS-korrespondensen kunnat föras till sitt slut
helt utan A:s kännedom. – I septemberskriften låter A förstå att han under
hela den aktuella tiden funnits i stort sett anträffbar. Där talas sålunda om
praktiskt taget dagliga telefonkontakter med G. Att han då också skulle ha
varit i tjänst framgår såväl av septemberskriften som av uttalande i hans
skrift till tingsrätten den 4 oktober 1990. Han uppger sålunda att han direkt
efter häktningsförhandlingen den 15.6.1989 lämnade Stockholm ”för andra
uppdrag”; för att förbereda en serie andra mål som pågick intensivt under
denna period. Men denna bakgrund gjorde det osannolikt att tex N icke
skulle ha lyckats få kontakt med honom i samband med sin hantering av
UBS-korrespondensen. – Fr o m skriften den 11.11 ändrar A sin berättelse och
uppger att han under praktiskt taget hela den aktuella tiden varit bortrest på
semester fr o m den 9 juni 1989 (”min vanliga ledighet”) och icke haft eller
egentligen kunnat ha några kontakter med kontoret.

Dessa ändrade uppgifter förringar värdet av A:s uppgifter särskilt som A
redan vid tillkomsten av septemberskriften måste ha haft tillräckligt rådrum.

I detta sammanhang skall påpekas att sekreteraren N med sina egna upp-
gifter får anses ha stött både septemberversionen och den slutliga, därifrån
avvikande versionen. Hennes följsamhet gentemot A därvidlag, som kan
förklaras genom hennes något osjälvständiga ställning, förringar bevisvär-
det av hennes uppgifter.

I direkt anslutning till detta skall påpekas att det (bortsett från G själv) i
första hand är N:s uppgifter man har att lita till beträffande sättet för kommu-
nikation mellan häktet och A-byrån beträffande UBS-korrespondensen. Det
skulle enligt henne uteslutande ha varit postförsändelser i ena riktningen och
telefonsamtal i andra riktningen: icke bud. Tilltron till denna i sig icke särskilt
trovärdiga uppgift är därför i hög grad beroende av den allmänna tilltron till
N:s (och G:s) uppgifter.

Vid förhöret med A den 14 november har han nästan genomgående läm-
nat undvikande och oklara svar. Vissa muntliga uppgifter framstår som klart
osannolika. Hans agerande vid förhöret har gett ett ofrånkomligt intryck att
han velat undanhålla fakta. Detta intryck består även med tillbörlig marginal
för sedvanliga missförstånd och med hänsyn tagen till att A – enligt sin
försvarares förklaring under förhöret – på grund av medicinering (”stark
hjärtmedicin”) kan ha tappat tråden då och då. Utfallet av förhöret har därför
förstärkt intrycket av bristande trovärdighet.

Beträffande tilltron till G:s uppgifter – som är lämnade skriftligen i intyg
den 17.9.1990 och antagligen i samråd med A – skall anmärkas, att hans
uppgifter måste vara tillkomna under påverkan bla av att han icke velat byta
försvarare.

Mot A:s och B:s egen version av händelseförloppet – som går ut på att A:s
sekreterare N ensam haft hand om hanteringen och som förutsätter att både
A och B åtminstone fram tom sent på eftermiddagen den 19.6 varit helt
ovetande – talar dessutom flera, delvis uppenbara omständigheter, av vilka
här återges följande, delvis med upprepningar men utan anspråk på fullstän-
dighet.
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– För G har det naturliga varit att icke påbörja denna korrespondens med
UBS förrän han fått ett löfte av A själv, att A-byrån skulle ta hand om och
vidarebefordra breven i båda riktningar. Både korrespondensens innehåll
och dess intensitet talar för att G varit mycket angelägen om att hans brev
friktionsfritt skulle nå fram.

– Det är föga sannolikt, att G inte ens skulle ha omnämnt denna korrespon-
dens vid något av de många sammanträffanden och telefonsamtal med
både A och B, som han haft. Här erinras om A:s oreserverade uttalande i
septemberskriften att han haft praktiskt taget dagliga telefonkontakter
med G, ”vanligtvis flera gånger per dag”.

– Ett väsentligt inslag i A:s berättelse är att åklagaren skulle ha medgivit A
och hans biträden att mer än som är vanligt hjälpa G i dennes privata
angelägenheter; bla affärsangelägenheter. A skulle ha informerat N om
detta. Hennes självrådiga hantering av UBS-korrespondensen vill A sålun-
da delvis förklara med att hon på något sätt övertolkat denna information.
– Allt detta ger anledning till frågor som icke klarlagts.

– Varför har A informerat N om detta? Det kan väl ändå inte ha varit hans
mening att hon med någon som helst självständighet skulle handlägga
sådana frågor. – Varför har A alls tagit upp denna fråga med åklagaren, då
han ju enligt sin egen uppfattning haft b̃åde rätt och skyldighet att som
offentlig försvarare skydda den frihetsberövade klientens intressen av
detta slag, något som han i så fall inte skulle behöva begära tillstånd från
någon åklagare om.

– Åklagaren har förnekat att det påstådda samtalet med A ägt rum och
därtill framhållit att han aldrig skulle kunna ha lämnat ett medgivande av
ifrågavarande slag.

– N har uppgivits vara en särskilt kvalificerad advokatsekreterare med lång
erfarenhet. Hon har känt till de brevrestriktioner som gällt för G i häktet.
Det är därför direkt uppseendeväckande att hon åtlytt G och fortlöpande
hanterat UBS-korrespondensen utan att först förankra detta hos A eller B.
Detta gäller särskilt avsändandet av det sista brevet den 28 juni, vilket skett
efter hennes något dramatiska telefonsamtal med A den 19 juni, blott
någon dryg vecka tidigare. Ingenting har framkommit om att B skulle ha
varit särskilt svåranträffbar efter den 16 juni 1989.

– Oförklarligt är också, att hon icke vid något tillfälle under aktuell tid
(bortsett från ett tillfälle, telefonsamtalet den 19 juni 1989) ens omnämnt
korrespondensen för A eller B, tex för att åtminstone få bekräftelse i efter-
hand, att hon handlat rätt.

– Beträffande de två brev från UBS som G måste ha fått del av, har det
naturliga varit att han velat själv läsa breven. Det är i motsvarande mån
märkvärdigt, att N blott skulle ha läst upp breven för honom i telefon och
att G skulle ha nöjt sig med detta som grundval för sitt besvarande av
breven.

– Hela korrespondensen, både avsända och mottagna brev, måste rimligen
undan för undan till sist ha hamnat i A-byråns akt i ärendet. Det är svårt att
tänka sig att A inte skulle där ha observerat något av breven långt tidigare
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än som påstås ha skett och slagit larm. Motsvarande gäller B i den mån han
vid förhinder för A handlagt ärendet.

– Beträffande ett av breven, nämligen G:s brev till UBS måndagen den 19
juni 1989, så har detta brev samma måndag faxats från A-byrån till adres-
saten. Det kan alltså icke ha först via allmänna posten skickats från häktet
till A-byrån, eftersom det i så fall icke skulle ha nått A-byrån förrän på-
följande dag. Det är ostridigt att B besökte G i häktet bla just den 19.6. Det
är naturligtvis möjligt men inte särskilt sannolikt att brevet är feldaterat.

– Det är inte ens i och för sig särskilt sannolikt att de aktuella kommunikatio-
nerna mellan G i häktet och A-byrån skett (uteslutande) per postförsändel-
ser och per telefon. Även en speciell omständighet motsäger detta. För G
har det varit angeläget att hans önskemål till UBS effektuerats så snart som
möjligt. Detta framgår av UBS-korrespondensens innehåll. Även det som
samstämmigt uppgivits om G:s person pekar på att han försökt välja det
snabbaste kommunikationsmedlet, vilket varit budbärning.

– Omständigheterna visar att A och B under den aktuella tiden besökt G i
häktet eller eljest träffat honom just de dagar då brev avsänts eller emotta-
gits, eller (beträffande mottagna brev: obs tidsförskjutningen betr USA)
närmast följande dag. – Det enda undantaget gäller det allra sista brevet,
avsänt den 28 juni. B:s närmast föregående besök i häktet ägde rum redan
söndagen den 25 juni. Dröjsmålet med avsändandet av brevet fram till den
28 juni kan emellertid på naturligt sätt förklaras därmed att fullmakten
från V-bolaget – som skulle vara bilaga till brevet – kommit A-byrån
tillhanda just den 28 juni.

– B:s täta besök hos G under tiden 16–20.6 (sammanlagt fyra besök under
sammanlagt tre arbetsdagar i följd) kan möjligen förklaras på nöjaktigt
sätt. B har själv på fråga förklarat att vissa av hans besök haft kurativt syfte.
Men eftersom under samma tid tre brev i UBS-korrespondensen emotta-
gits och avsänts (från UBS 15.6, två brev till UBS 19.6 och från UBS 20.6) är
det – mot den ovan redovisade, konstaterade bakgrunden- rimligt att anta
att besöken åtminstone delvis kommit att gälla UBS-korrespondensen. Det
är mycket svårt att tänka sig att G vid alla dessa fyra besök skulle ha helt
förtigit UBS-korrespondensen för B, parallellt med att korrespondensen
pågått för fullt. Fullmakten från V-bolaget den 20 juni 1989 och DHL-
kvittot förstärker bedömningen:

– Fullmakten har enligt G:s ord i brev till UBS tillkommit på hans egen
begäran, en begäran som måste ha gjorts under den tid då G på grund av
häktningen varit frihetsberövad. Kontakten eller kontakterna med V-bola-
get kan icke rimligen ha skett på annat sätt än genom A:s kontor, därvid
ovan redovisade närmare påpekanden blir tillämpliga. – Det kan i sam-
manhanget särskilt påpekas att G i sitt skriftliga intyg inte lämnat någon
förklaring till fullmaktens tillkomst, något som dock är ett iögonfallande
inslag i händelseförloppet.

– DHL-kvittot måste avse den DHL-försändelse som G omnämner i sitt brev
till UBS, dvs innehållande fullmakten. Av kvittot framgår att N är repre-
sentant för avsändaren, dvs att A:s kontor är avsändare. Kostnaden för en
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DHL-försändelse är av storleksordningen 500 kronor. Det är tänkbart men
inte särskilt sannolikt att N på eget bevåg, endast efter samtal med G, låtit
A-byrån engagera DHL i sammanhanget. Det måste antagas att A eller B
sanktionerat åtgärden.

Ovanstående påpekanden, slutsatser och antaganden har naturligtvis olika
stor tyngd och betydelse. Tillsammans visar de emellertid att A:s och B:s
versioner förutsätter ett helt overkligt sammanträffande av många osannoli-
ka omständigheter, av vilka vissa framstår som mycket osannolika även vid
isolerad bedömning. A:s och B:s version av händelseförloppet kan alltså inte
vara riktig.

G:s korrespondens från och till häktet måste ha skett på annat sätt än A och
B med stöd av N och av G själva uppgivit. Någon annan trovärdig möjlighet
än att UBS-korrespondensen förts under aktiv medverkan från A och B har
inte framkommit.

Både A och B har således enligt min mening aktivt medverkat i UBS-
korrespondensen och därigenom uppsåtligen gjort orätt. På grund härav
anser jag att nämnden bort jämlikt 8 kap 7 j första stycket rättegångsbalken
utesluta både A och B ur Advokatsamfundet och att beslutet beträffande
dem båda genast skulle verkställas.

Överröstad om detta biträder jag det beslut som nämndens majoritet fat-
tat.

23. Uppmaning till anhållen klient att inte svara på frågor
från polisen har med hänsyn till omständigheterna inte
ansetts böra föranleda disciplinär åtgärd.

Advokatsamfundets styrelse meddelade den 14 december 1990 beslut i ett
disciplinärende mot advokaten A anhängiggjort av kriminalinspektörerna B
och C, Stockholm. Styrelsen fann att vad i ärendet förekommit inte var av
beskaffenhet att föranleda någon styrelsens åtgärd. Beträffande omständig-
heterna i saken skall här noteras att A var förordnad som offentlig försvarare
för X, som var misstänkt för grova narkotikabrott.

Justitiekanslern (JK) har i skrivelse till disciplinnämnden, som inkom den
25 mars 1991 påkallat disciplinär åtgärd mot A. JK har därvid anfört:

I ärendet är utrett att A uppmanat X att vägra svara på frågor från polisen
trots att X tydligen själv egentligen inte haft någonting emot att delta i förhör
och svara på frågor. Offentlig försvarare har visserligen rätt och även plikt att
upplysa sin klient om dennes rättigheter under förundersökningen, tex om
att klienten inte är skyldig att yttra sig. A:s agerande sträcker sig emellertid
långt härutöver och kan inte anses stå i överensstämmelse med en offentlig
försvarares skyldigheter. JK har därvid särskilt åberopat RB 21:7, första
stycket, enligt vilket lagrum offentlig försvarare skall tillvarata den miss-
tänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning.

A har i yttrande den 29 april 1992 anfört bla följande:
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Vid sammanträffande med X på polisstationen i S-ort, där X satt anhållen,
fick A klart för sig att X inte önskade svara på frågor från polisen i för-
svararens frånvaro.

X förflyttades till häktet i U-stad, och när A sökte honom där per telefon
fick han besked att X satt med några polismän som skulle hålla förhör. A
hade varken informerats om förhöret eller beretts tillfälle närvara (RB 23:10).
A fick telefonsamtalet kopplat till X under förhöret och eftersom A visste att
X inte ville besvara frågor från polismännen i försvararens frånvaro in-
formerade han då X hur han skulle bära sig åt för att icke i försvararens
frånvaro behöva besvara frågor, nämligen ”att hålla munnen stängd och
andas genom näsan”.

JK har i påminnelseskrift den 27 maj 1991 vidhållit sin inställning och bla
anfört: A:s uppgifter strider mot vad polismännen sagt om att X var villig att
delta i förhör ända tills A ingrep. Polismännens uppgifter förtjänar tilltro.
Vid ev tvekan därvidlag är nämnden skyldig att åstadkomma klarhet genom
att höra dem.

Kriminalinspektörerna B och C har beretts tillfälle att senast den 26 mars
1992 yttra sig över JK:s framställning samt de handlingar som tillförts ären-
det, men yttrande har ej inkommit.

Nämnden gör följande bedömning.
Till en början kan fastläggas såsom tillåtet att upplysa en klient om rätten att
tiga. Det är däremot inte förenligt med god advokatsed att aktivt söka för-
hindra förhör som skall hållas eller hålls under normala omständigheter.
Under särskilda förhållanden kan det dock inte anses felaktigt att uppmana
en klient att tiga, om denne har sådana språkliga eller andra svårigheter –
måhända okända för den eller dem som skall förhöra honom – att en utsaga
bör ske först om försvararen är närvarande och kan bevaka att missförstånd
inte uppkommer. Här finns anledning erinra om den vikt som vid huvudför-
handling ofta tillmäts uppgifter lämnade under polisförhör.

I förevarande fall kan det inte anses vederlagt att X till A framfört önske-
mål om att A skulle närvara vid förhör. Det får anses vara utrett att A ej ens
underrättats om att förhör skulle hållas.

Då i ärendet annat ej är klarlagt än att A under dessa förhållanden upp-
manat sin klient att inte svara på polisens frågor om inte A bereddes tillfälle
att närvara kan A ej anses ha åsidosatt vad som ålåg honom som försvarare.
Det som förekommit föranleder därför ingen nämndens åtgärd.

1. Offentlig försvarare som varit häktad klient, belagd med
restriktioner, behjälplig med penningtransaktioner har
tilldelats varning jämte straffavgift.

I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 7 april 1994,
har distriktsåklagare X framställt anmärkning mot advokaten A i huvudsak
enligt följande.
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Amerikanske medborgaren Y anhölls den 23 februari 1994 såsom miss-
tänkt för bla förberedelse till mord. Påföljande dag ingavs häktningsfram-
ställan till E-stads tingsrätt, som förordnade A till offentlig försvarare.

Den 25 samma månad häktades Y såsom misstänkt för grovt narkoti-
kabrott, misshandel och olaga hot. Vederbörande åklagare utfärdade samma
dag med stöd av tingsrättens beslut anvisningar om inskränkning i Y:s kon-
takter med omvärlden. Enligt dessa anvisningar tilläts inte gemensam vistel-
se och förvaring och vad angick brev eller annan försändelse samt besök och
telefonsamtal förbehölls dessa åklagarens prövning.

Trots att A kände till dessa inskränkningar och att Y var misstänkt för
grovt narkotikabrott, tog A på Y:s begäran utan att ha varit i förbindelse med
förundersökningsledaren eller utredningspersonal den 28 februari 1994 kon-
takt med C och anmodade henne att be M att sätta in 6.300 kr på hennes
personkonto.

C tog samma dag kontakt med polisen. Vid förhör med henne samma dag
uppgav hon att hon misstänkte att det var fråga om ”haschpengar”, att A
uppgivit att det handlade om ”möbelbidrag från socialen till Y” men att han
även talat om narkotika samt att hon tagit kontakt med M och att denne lovat
att se till att hon hade tillgång till pengarna senast den 2 mars 1994.

Vid polisförhör den 1 mars 1994 bekräftade Y att det aktuella beloppet
utgjort betalning för 85 gram hasch.

Om C inte valt att vända sig till polisen efter A:s påringning, hade med stor
sannolikhet 6.300 kr, som utgjort vederlag för försåld narkotika, undanhållits
utredningen.

Som offentlig försvarare har en advokat en i det närmaste oinskränkt rätt
att få träffa sin klient. Men han kan inte tillåtas att vidta åtgärder som sätter
restriktionernas funktion ur spel, vilket kan leda till att en effektiv förunder-
sökning försvåras.

Sedan tingsrätten underrättats om nu nämnda förhållanden, har A den 2
mars 1994 begärt att bli entledigad som offentlig försvarare för Y, vilket
beviljats samma dag.

A har i ett yttrande av den 20 april 1994 anfört i huvudsak följande.
Vid ett besök av A hos Y den 24 februari 1994 uppgav denne att han från

socialförvaltningen i E-stads kommun erhållit 6.000 kr för inköp av möbler
och hemutrustning och att han på grund av att det skett inbrott i hans
lägenhet hade deponerat beloppet hos en kamrat vid namn M. Y bad A att
kontakta C och be henne att ta hand om dessa pengar.

I anslutning till häktningsförhandlingen dagen därpå frågade Y rättens
ordförande om han kunde ”få hjälp med sina tillhörigheter, pengar mm”. Y
fick då besked om att han i dessa frågor hade att vända sig till åklagaren. När
de sedan lämnade förhandlingssalen, tog Y med åklagaren upp frågan. Han
nämnde därvid i närvaro av även utredande polismän att han hos en kamrat
hade 6.000 kr, ”som han ville ha hjälp med”. Åklagaren svarade, att be-
träffande kläderna så skall detta på något sätt ordnas.

Y hade därefter givit uttryck för besvikelse över att han inte kunde få hjälp
av polisen med annat än kläderna. Han bad på nytt A att ta kontakt med C
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och be henne anmoda M att till henne överlämna det belopp om 6.000 kr som
Y fått i socialbidrag.

Eftersom Y tagit upp frågan direkt med åklagaren i närvaro av utredande
polismän och ingen av dem engagerade sig i att ta hand om de av Y nämnda
pengarna, hade A utgått från att det inte förelåg något hinder mot att han i sin
egenskap av offentlig försvarare hjälpte Y med detta.

A efterkom därför Y:s begäran.
C hade emellertid inte fullgjort det till henne lämnade uppdraget utan vänt

sig till polisen samt uppgivit att det aktuella beloppet eventuellt skulle vara
ersättning för narkotika.

Sedan A fått kännedom om detta, hade han varit i kontakt med en tjänste-
man hos E-stads kommun, varvid han fått besked om att det den 3 februari
1994 till Y utbetalats 6.000 kr för införskaffande av hemutrustning mm.

Det förhör med Y den 1 mars 1994, vid vilket han skulle ha uppgivit att han
vilselett A och att medlen i fråga utgjort ersättning för narkotika, ”är dessvär-
re inte till någon del trovärdigt, eftersom förhörsledaren hos mig och dess-
värre hos vissa rådmän saknar den trovärdighet som egentligen bör till-
komma en polisman”.

A hävdar att de Y tillhöriga pengar, som fanns hos M, inte varit något
vederlag för narkotika utan utgjort de medel som Y erhållit från socialför-
valtningen vid E-stads kommun.

A skulle inte ha tagit kontakt med C om inte Y dels redan innan han var
misstänkt för narkotikabrott för A uppgivit att han hade medel från socialför-
valtningen undanlagda hos en kamrat, dels i anslutning till häktningsför-
handlingen tagit upp frågan med åklagaren i närvaro av utredande polis-
män. Ingen tycktes misstänka att medlen i fråga utgjort vederlag för narkoti-
ka.

Från X har den 18 maj 1994 inkommit en påminnelseskrift, från A ett
yttrande av den 14 juni 1994.

Nämnden gör följande bedömning.
A har vidgått att han på uppdrag av den misstänkte – för vilken gällde
restriktioner i kontakter med omvärlden – och med förbigående av åklaga-
ren, till en utomstående framfört önskemål om en penningtransaktion för
den misstänktes räkning gällande ca 6.000 kronor. A har vid tillfället inte ägt
annan kännedom om de bakomliggande förhållandena än vad den miss-
tänkte uppgivit för honom.

Nämnden beaktar att A med hänsyn till omständigheterna kan ha haft viss
fog för att se sin medverkan som en tillåten kurativ hjälp. Nämnden finner
sig därför kunna stanna vid den bedömningen att A allvarligt åsidosatt sina
plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning och förpliktar honom jämlikt
8kap 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken att till Advokatsam-
fundet utge straffavgift med tiotusen (10.000) kronor.
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10. Skyldighet att ansvara för platsombuds arvode
Advokat A var bouppteckningsförrättare i dödsboet efter danska medborga-
ren X, som vid sin död var kyrkobokförd och bosatt i Sverige hos sin brors-
dotter Y.

I brev till danske advokaten B den 12 februari 1985 uttalade A bla följande.
”Y anlitade i Danmark tidigare advokaten C, som emellertid utan att

meddela sin klient detta, övergick till att biträda våra motparter – d v s
påstådda arvtagare i Holland. Bytet synes anmärkningsvärt men har accep-
terats av Y, som önskar att Ni måtte biträda henne i ärenden som berör
handläggning i Danmark. –.–.–.–.

Som tillgång i dödsboet finns en villafastighet i X-by. Härutöver fanns
bland den avlidnas handlingar diverse meddelanden om depå i X-bys Bank.
Jag är helt okunnig om vad handlingarna avser och vore tacksam för hjälp
med att få desamma förklarade. Har möjligtvis den avlidna någon form av
tillgång hos banken och hur stor är i så fall denna? Det är Y:s önskemål att Ni
som ett led i hennes uppdrag ville ha vänligheten att inskaffa uppgifter
härom och därefter tillställa mig dem. .-.-.-. Ja, denna skrivelse var endast en
introduktion till ett fortsatt samarbete i saken, och jag vore då i första hand
tacksam för hjälp när det gäller frågeställningen om eventuell tillgång i bank
enligt ovan”.

Sedan B utfört visst arbete i ärendet redovisades detta i april 1985 till A.
Samtidigt meddelade B att han avslutat ärendet. Arvodesräkning å DKK
366:-, utställd på A:s advokatbyrå bifogades. I augusti 1985 framförde A till B
att han bett Y att reglera fakturan samt att advokatbyrån inte lämnat B något
uppdrag.

I anmälan till samfundet riktade B anmärkning mot A för att fakturan inte
blivit reglerad.

B tillbakavisade anmärkningen och uppgav bla följande.
Sedan han av Y erhållit B:s namn hade han tillskrivit denne. Skrivelsen

hade innefattat ett önskemål från Y:s sida om biträde av B i Danmark.
Därefter hade han inte hört något från B förrän denna per brev hade låtit
meddela att han ”avsluttet sagen”. Samtidigt hade han erhållit kostnads-
räkning. Han hade inte anlitat B på Y:s vägnar utan endast framfört hennes
önskemål om att få B som ombud. A hade bett B att fakturera Y, vilket
emellertid inte skett. Trots detta hade A tillsett att betalning erlagts för B:s
faktura.
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I skrift den 3 oktober 1985 återkallade B sin anmälan sedan han erhållit
betalning från Y.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden, som utan hinder av B:s
återkallelse prövade ärendet i sak.

I beslut den 19 november 1986 uttalade disciplinnämnden följande.
”Advokat som på klientens vägnar anlitat kollega, tex såsom platsombud,

är där han inte gjort förbehåll om annat skyldig att svara för kollegans arvode
och kostnader.

Nämnden finner att A i sitt brev till B den 12 februari 1985 uttryckt sig på
sådant sätt att denne kan ha bibringats uppfattningen att A för Y:s räkning
anlitat honom såsom platsombud. Med hänsyn härtill har A till iakttagande
av god advokatsed haft att svara för B:s arvode.

Med beaktande av att A och B till en början haft skilda meningar om vem
som hade skyldighet att svara för arvodet samt att A – låt vara efter viss
tidsutdräkt medverkade till att betalning fullgjordes av klienten låter nämn-
den vid det gjorda uttalandet bero.”

1. Bristande måttfullhet vid uttalande om kollega
Stora motsättningar rådde mellan X och Y angående ägareförhållandena till
ett bolag. I de olika tvistigheter som uppkom anlitades bla advokaten B av Y.
X anlitade flera olika ombud bla jur kand Å vid Ö-byrån, och advokaten A.

A har i en polisanmälan mot Y uttalat att Ö-byrån skulle ha utsatts för
”vissa hotelser av Y:s tidigare ombud” och att dessa hotelser skulle ”vara
föremål för utredning hos advokatsamfundets disciplinnämnd”.

B har anmält A för detta uttalande och uppgivit att de citerade delarna i
polisanmälan avser honom.

Han har anfört i huvudsak följande. Uppgifterna är oriktiga och A saknar
helt grund för sina påståenden. Uppgifterna har inte något samband med
den händelse polisanmälan avser såvida inte A vill insinuera att B har något
att skaffa med de telefonsamtal han påstår skulle ha mottagits av hans
sekreterare.

A:s uttalande är grovt kränkande mot B särskilt som en kopia av polisan-
mälan har översänts till en kollega, vilken är väl medveten om vem A syftar
på. Det allvarligaste är dock att sända en sådan handling till en myndighet
vilket är ägnat att skada advokatkårens rykte.

A har tillbakavisat anmärkningen. Han har anfört följande.
Det är riktigt att de citerade delarna ur anmälan åsyftat B. Å har vid flera

tillfällen bekräftat att han blivit föremål för hotelse. Då A gjorde polisan-
mälan ansåg han det vara nödvändigt att lämna upplysning om att Ö-byrån
skulle ha utsatts för vissa hotelser av Y:s tidigare ombud. A ville därmed
understryka att han uppfattade den mot honom själv riktade hotelsen såsom
allvarligt menad.

Då A:s kontor den 7 oktober 1985 uppringdes av en person som uttalade
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hotelse mot advokatbyrån tog A mycket illa vid sig. Vid denna tidpunkt
förekom en rättegång mellan X och Y. A upplystes då om att B var föremål för
en anmälan hos advokatsamfundet, i vilken det påtalats att B till Å uttalat att
det kunde bli fråga om våld och att den som stannade kvar såsom ombud inte
kunde vara säker. Enligt anmälan till samfundet, som var gjord av X skulle B
ha uttalat följande. ”Under en paus i mötet berättade Å för mig att en annan
jurist och advokat B hade talat med honom i enrum. A var mycket orolig och
upprörd eftersom de hade sagt att det kunde vara fråga om våld och att den
som stannade kvar som ombud inte var säker.”

B har i påminnelseskrift den 21 mars 1986 vidhållit sin anmälan och bla
anfört.

I enlighet med A:s egna uppgifter har Å inte uppgivit att han skulle ha
blivit hotad till person av B. Uppgiften hade dessutom varit mycket enkel att
kontrollera med A.

”På grundval av de erfarenheter jag tidigare har av A tillåter jag mig att dra
den slutsatsen att A har lätt att ’tappa huvudet’. Jag tror att det är en upp-
fattning som även delas av andra på grundval av deras erfarenheter. Vad mig
angår är det inte första gången jag utsätts för skrivelser som jag karaktärise-
rar som nidskrivelser av oacceptabelt slag från A:s sida. Nu ifrågavarande
fall är emellertid annorlunda i så måtto att det enligt min uppfattning utvisar
en total brist på respekt för kollega i hans yrkesutövning och härutöver
utvisar en avsaknad av vilja att tilllämpa skrivna och oskrivna regler för vårt
arbete. Sådant är ägnat att allvarligt demoralisera respekten för grundläg-
gande värden för advokatkåren. Påstående att kollega skulle utsätta annan
kollega för allvarlig personskada om han utövar sitt yrke är ju en sådan
allvarlig fråga att den ju närmast visar A:s totala bristande omdöme i frågan.
Det är självfallet så att A gjorde de överväganden varom jag ovan talat men
att han i sin iver att få ’klämma åt’ en kollega och gå sin huvudman tillhanda
valde att bryta bland annat mot god advokatsed.”

A har i svaromål den 30 maj 1986 anfört följande.
”Advokaten Å har vid flera tillfällen för mig bekräftat, att han vid det av

mig angivna tillfället blivit utsatt för hotelse av advokaten B. Med den känne-
dom jag har om advokaten Å och den erfarenhet jag har av advokaten B har
jag saknat och saknar jag alltjämt anledning att ifrågasätta advokaten Å:s
förenämnda uppgift om hotelse.

Vad advokaten B i övrigt anför mot mig angående sina tidigare erfaren-
heter är på intet sätt ägnat att förvåna. Advokaten B försöker uppenbarligen
att ’ge igen’ för att jag under den tid denne var anställd hos annan advokat-
byrå hade ett ingående samtal med innehavaren om advokaten B:s upp-
trädande och beteende. Advokaten B hade nämligen vid ett telefonsamtal
med mig fullständigt tappat besinningen, varvid han under en lång stund
hemföll åt uttryckssätt, som icke passar sig att återgiva i en skrivelse. Vid mitt
samtal med nämnda byråinnehavare uttryckte denne sin stora tacksamhet
över att jag för honom påtalat vad som förekommit vid mitt telefonsamtal
med B. Han uppgav vidare att det under en längre tid förekommit grava
anmärkningar mot advokaten B.”
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B har den 13 juni 1986 inkommit med ytterligare en skrift där han bland
annat uttalar följande.

A:s skrifter är nidskrivelser och djupt kränkande. A:s skrivelse den 30 maj
1986 innehåller så kränkande tillmälen och omdömen att B vill ifrågasätta om
inte brottslig handling föreligger.

”När A påstår att det var med kännedom om mig han inte funnit an-
ledning ifrågasätta uppgiften att jag skulle ha hotat kollega till liv och lem om
han inte lämnade uppdraget måste ju ifrågasättas om A är vid sina sinnens
fulla bruk.

Advokat A refererar även till en tidigare arbetsgivare som f ö rekommen-
derat mig till inträde i advokatsamfundet. Jag kan svårligen förstå den sak-
liga grunden till A:s hänvändelse till denne. Jag har emellertid kontrollerat
uppgiften genom telefonsamtal med vederbörande vilken bestämt tar av-
stånd från A:s uppgifter och jag kan bara beklaga att A genom sitt agerande
också indirekt förtalar den advokatverksamhet som vederbörande bedri-
ver.”

Styrelsen beslöt att utan anmälan uppta frågan om vidtagande av disci-
plinär åtgärd mot B med anledning av hans uttalanden mot A i skrifter till
samfundet.

Nämnden gör följande bedömning.
Nämnden finner att A:s uttalande i polisanmälan var påkallat för att under-
stryka allvaret i hotelsen. Uttalandet föranleder därför inte någon nämndens
åtgärd.

Däremot finner nämnden att A:s återgivna uttalanden i brevet till sam-
fundet den 30 maj 1986 strider mot kravet på måttfullhet. A har genom
uttalandena åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden finner vidare att B:s uttalande i skriften den 13 juni 1986 där han
ifrågasätter ”om A är vid sina sinnens fulla bruk” strider mot kravet på
måttfullhet. B har genom detta uttalande åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund av vad sålunda upptagits prövar nämnden rättvist att jämlikt 8
kap 7§ andra stycket rättegångsbalken tilldela A och B erinran.

6. Bristande måttfullhet vid uttalande om kollega
Stora motsättningar rådde mellan X och Y angående ägareförhållandena till
ett bolag. I de olika tvistigheter som uppkom anlitades bla advokaten B av Y.
X anlitade flera olika ombud bla jur kand Å vid Ö-byrån, och advokaten A.

A har i en polisanmälan mot Y uttalat att Ö-byrån skulle ha utsatts för
”vissa hotelser av Y:s tidigare ombud” och att dessa hotelser skulle ”vara
föremål för utredning hos advokatsamfundets disciplinnämnd”.

B har anmält A för detta uttalande och uppgivit att de citerade delarna i
polisanmälan avser honom.

Han har anfört i huvudsak följande. Uppgifterna är oriktiga och A saknar
helt grund för sina påståenden. Uppgifterna har inte något samband med
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den händelse polisanmälan avser såvida inte A vill insinuera att B har något
att skaffa med de telefonsamtal han påstår skulle ha mottagits av hans
sekreterare.

A:s uttalande är grovt kränkande mot B särskilt som en kopia av polisan-
mälan har översänts till en kollega, vilken är väl medveten om vem A syftar
på. Det allvarligaste är dock att sända en sådan handling till en myndighet
vilket är ägnat att skada advokatkårens rykte.

A har tillbakavisat anmärkningen. Han har anfört följande.
Det är riktigt att de citerade delarna ur anmälan åsyftat B. Å har vid flera

tillfällen bekräftat att han blivit föremål för hotelse. Då A gjorde polisan-
mälan ansåg han det vara nödvändigt att lämna upplysning om att Ö-byrån
skulle ha utsatts för vissa hotelser av Y:s tidigare ombud. A ville därmed
understryka att han uppfattade den mot honom själv riktade hotelsen såsom
allvarligt menad.

Då A:s kontor den 7 oktober 1985 uppringdes av en person som uttalade
hotelse mot advokatbyrån tog A mycket illa vid sig. Vid denna tidpunkt
förekom en rättegång mellan X och Y. A upplystes då om att B var föremål
för en anmälan hos advokatsamfundet, i vilken det påtalats att B till Å uttalat
att det kunde bli fråga om våld och att den som stannade kvar såsom ombud
inte kunde vara säker. Enligt anmälan till samfundet, som var gjord av X,
skulle B ha uttalat följande. ”Under en paus i mötet berättade Å för mig att en
annan jurist och advokat B hade talat med honom i enrum. Å var mycket
orolig och upprörd eftersom de hade sagt att det kunde vara fråga om våld
och att den som stannade kvar som ombud inte var säker.”

B har i påminnelseskrift den 21 mars 1986 vidhållit sin anmälan och bla
anfört.

I enlighet med A:s egna uppgifter har Å inte uppgivit att han skulle ha
blivit hotad till person av B. Uppgiften hade dessutom varit mycket enkel att
kontrollera med Å.

”På grundval av de erfarenheter jag tidigare har av A tillåter jag mig att dra
den slutsatsen att A har lätt att ’tappa huvudet’. Jag tror att det är en upp-
fattning som även delas av andra på grundval av deras erfarenheter. Vad mig
angår är det inte första gången jag utsätts för skrivelser som jag karaktärise-
rar som nidskrivelser av oacceptabelt slag från A:s sida; Nu ifrågavarande
fall är emellertid annorlunda i så måtto att det enligt min uppfattning utvisar
en total brist på respekt för kollega i hans yrkesutövning och härutöver
utvisar en avsaknad av vilja att tillämpa skrivna och oskrivna regler för vårt
arbete. Sådant är ägnat att allvarligt demoralisera respekten för grundläg-
gande värden för advokatkåren. Påstående att kollega skulle utsätta annan
kollega för allvarlig personskada om han utövar sitt yrke är ju en sådan
allvarlig fråga att den ju närmast visar A:s totala bristande omdöme i frågan.
Det är självfallet så att A gjorde de överväganden varom jag ovan talat men
att han i sin iver att få ’klämma åt’ en kollega och gå sin huvudman tillhanda
valde att bryta bland annat mot god advokatsed.”

A har i svaromål den 30 maj 1986 anfört följande.
”Advokaten Å har vid flera tillfällen för mig bekräftat, att han vid det av
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mig angivna tillfället blivit utsatt för hotelse av advokaten B. Med den känne-
dom jag har om advokaten Å och den erfarenhet jag har av advokaten B har
jag saknat och saknar jag alltjämt anledning att ifrågasätta advokaten Å:s
förenämnda uppgift om hotelse.

Vad advokaten B i övrigt anför mot mig angående sina tidigare erfaren-
heter är på intet sätt ägnat att förvåna. Advokaten B försöker uppenbarligen
att ’ge igen’ för att jag under den tid denne var anställd hos annan advokat-
byrå hade ett ingående samtal med innehavaren om advokaten B:s upp-
trädande och beteende. Advokaten B hade nämligen vid ett telefonsamtal
med mig fullständigt tappat besinningen, varvid han under en lång stund
hemföll åt uttrycksätt, som icke passar sig att återgiva i en skrivelse. Vid mitt
samtal med nämnda byråinnehavare uttryckte denne sin stora tacksamhet
över att jag för honom påtalat vad som förekommit vid mitt telefonsamtal
med B. Han uppgav vidare att det under en längre tid förekommit grava
anmärkningar mot advokaten B.”

B har den 13 juni 1986 inkommit med ytterligare en skrift där han bland
annat uttalar följande.

A:s skrifter är nidskrivelser och djupt kränkande. A:s skrivelse den 30 maj
1986 innehåller så kränkande tillmälen och omdömen att B vill ifrågasätta om
inte brottslig handling föreligger.

”När A påstår att det var med kännedom om mig han inte funnit an-
ledning ifrågasätta uppgiften att jag skulle ha hotat kollega till liv och lem om
han inte lämnade uppdraget måste ju ifrågasättas om A är vid sina sinnens
fulla bruk. Advokat A refererar även till en tidigare arbetsgivare som f ö
rekommenderat mig till inträde i advokatsamfundet. Jag kan svårligen förstå
den sakliga grunden till A:s hänvändelse till denne. Jag har emellertid kon-
trollerat uppgiften genom telefonsamtal med vederbörande vilken bestämt
tar avstånd från A:s uppgifter och jag kan bara beklaga att A genom sitt
agerande också indirekt förtalar den advokatverksamhet som vederbörande
bedriver.”

Styrelsen beslöt att utan anmälan uppta frågan om vidtagande av disci-
plinär åtgärd mot B med anledning av hans uttalanden mot A i skrifter till
samfundet.

Nämnden gör följande bedömning.
Nämnden finner att A:s uttalande i polisanmälan var påkallat för att under-
stryka allvaret i hotelsen. Uttalandet föranleder därför inte någon nämndens
åtgärd.

Däremot finner nämnden att A:s återgivna uttalanden i brevet till sam-
fundet den 30 maj 1986 strider mot kravet på måttfullhet. A har genom
uttalandena åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden finner vidare att B:s uttalande i skriften den 13 juni 1986 där han
ifrågasätter ”om A är vid sina sinnens fulla bruka strider mot kravet på
måttfullhet. B har genom detta uttalande åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund av vad sålunda upptagits prövar nämnden rättvist att jämlikt 8
kap 7§ andra stycket rättegångsbalken tilldela A och B erinran.
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20. Ej otillåtet förbigående av motpartsombud.
Advokaten A företrädde Ö i en tvist med Försäkringsbolaget X (nedan kallat
bolaget) angående frågan huruvida ett försäkringsavtal var gällande vid en
viss tidpunkt då skada inträffade. Bolaget företräddes av advokat B.

Bolaget har riktat följande anmärkningar mot A.
A har ringt till i vart fall tre tjänstemän anställda inom bolaget. Vid två av

samtalen har A inte presenterat sig som advokat och inte angett vilket ärende
det var fråga om. Tjänstemännens uppfattningar och minnesbilder av sam-
talen har framgått av skrivelse till A från B. Därefter har A tillställt envar
tjänsteman ett likalydande brev. A har härvid handlat i strid med 2, 42 och
49§§ Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Bolaget har vidare anfört bla följande.
Bolaget har av försäkringstagaren Ö blivit stämt inför L-stads tingsrätt.

Käranden har genom sitt ombud – A – överklagat tingsrättens dom. A har på
ett tidigt stadium informerat B om att A övervägt att åta sig ärendet. A har
således varit införstådd med att bolaget anlitat ombud i ärendet.

A har bestritt anmärkningarna och anfört bla följande.
Vid genomgång av ärendet och efter avlyssning av från L-stads tingsrätt

erhållen bandupptagning av under huvudförhandlingen hållna förhör har
framgått att tolkningen av gällande försäkringsvillkor och försäkringsbran-
schens praxis kunnat vara av betydelse för utgången i målet. För att få en
uppfattning härvidlag och för eventuell ytterligare bevisning har A haft
åtskilliga samtal med handläggande tjänstemän på olika försäkringsbolag,
bland andra tre anställda på bolaget. Vid samtal med de på bolaget anställda,
liksom vid övriga samtal, har han inte uppgivit vilket ärende det varit frågan
om. Vid samtalen har A presenterat sig men han har varit osäker på om han
presenterat sig som advokat. Han har vidare, beträffande de tre anställda hos
bolaget, skriftligen bekräftat de uppgifter de lämnat till honom vid nämnda
telefonsamtal.

Att han vid sina telefonsamtal inte angivit vilket ärende det varit fråga om
torde inte strida mot god advokatsed enär han inte önskat upplysningar om
handläggningen av ett konkret ärende

För att inga missförstånd skulle råda om de upplysningar A fått vid tele-
fonsamtalen har han tillskrivit de hos bolaget anställda för att dessa skulle ha
möjlighet att ändra sina uppgifter om A missuppfattat eller feltolkat upp-
gifterna.

A anser inte att han åsidosatt 49§ i de vägledande reglerna eftersom han
endast haft kontakt med hos bolaget anställda tjänsteman.

Dessa har inte haft något som helst inflytande på bolagets handläggning
av ärendet. Syftet med hans kontakter har inte varit att försöka påverka
bolagets handläggning utan endast att informera sig om tolkningen av gäl-
lande försäkringsvillkor.

Härefter har ytterligare skriftväxling förevarit mellan parterna varvid bo-
laget vidhållit sina anmärkningar och A bestritt anmärkningarna.
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Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A, med förbigående av motpartens
ombud, i utredningssyfte har satt sig i förbindelse med hos motparten an-
ställd personal. Då syftet med A:s förfarande sålunda ej kan antagas ha varit
att utöva påtryckning eller förhandla i tvistefrågan finner nämnden att A inte
förfarit i strid med god advokatsed.

På grund härav föranleder anmälningen inte någon nämndens åtgärd.

33. Upprepade förbigåenden av motpartsombudet genom
direkta hänvändelser till motparten. Varning tilldelad.

Stål AB (nedan kallat Stål) har väckt talan mot Vermont Insurance Co (nedan
kallat Vermont) vid S-stads tingsrätt för utfående av försäkringsersättning
för påstått försäkringsfall. Stål företräddes därvid av advokaten A och Ver-
mont av H.

H har i anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 14 september
1988, riktat anmärkningar mot A för att denne dels skrivit direkt till Vermont
med förbigående av H vid flera tillfällen, dels i dessa skrivelser direkt och
indirekt beskyllt H för att handla utan sin huvudmans kännedom.

H har vidare anfört bla följande.
Den 22 augusti 1988 skrev A direkt till Vermont med förbigående av H.

Detta brev hade inte föregåtts av någon kontakt med H. A hade till brevet
bilagt H:s svaromål och insinuerade därmed öppet att Vermont inte kände
till innehållet i detsamma.

Brevet innehöll en lång beskyllning mot försäkringsbolagets processföring
och utmynnade i ett krav på betalning av ostridigt belopp trots att det av
svaromålet framgått att inget belopp kunde vitsordas. Vidare innefattade
brevet förtäckta Hot såsom ” . . . anser jag heller inte att förhållandena kan
förbli opåtalat med mindre Vermont skyndsamt och seriöst omprövar sitt
ställningstagande” och ” . . . jag överväger att vidtaga ytterligare åtgärder för
den händelse dessa misstag inte rättas inom kort. Jag tycker att Ni såsom
högsta ansvarig för bolagets verksamhet bör ha direkt kännedom om vad
som pågår . . .”.

Sedan H sökt och erhållit anstånd i tvistemålet skrev A den 2 september
1988 ett nytt brev direkt till Vermont. A hade till detta brev bilagt H:s an-
ståndsbegäran. Även detta brev innehöll frågor till Vermont vars essens var
att försäkringsbolaget förmodligen fortfarande inte visste vad H höll på med
och en uppmaning av A till försäkringsbolaget att svara på hans frågor.

Den 6 september 1988 skrev H till A och uppmanade denne att i fort-
sättningen skriva till honom och inte till hans huvudman. Han angav vidare
att han ansåg att A:s förfarande stred mot god advokatsed och att han avsåg
att inge anmälan mot A till Advokatsamfundet om denne, trots en uttrycklig
uppmaning att sluta upp med brevskrivandet, fortsatte att tillskriva hans
huvudman direkt. Av H:s brev framgick klart att H:s huvudman, Vermont,
tillställts en kopia av brevet.
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Omedelbart efter mottagandet av detta brev tillskrev A, nu för tredje
gången, Vermont direkt och uppmanade bolaget att än en gång besvara en
fråga som var av identisk karaktär med dem som hade ställts i de tidigare
breven, dvs än en gång en beskyllning mot H för att ha agerat utan sin
huvudmans samtycke och vetskap.

A:s brevskrivande verkar endast ha haft ett enda syfte, nämligen att syste-
matiskt söka misskreditera H inför Vermont genom att upprepade gånger
ifrågasätta huruvida han har handlat inom ramen för sitt mandat för att på så
sätt erhålla en förlikning.

Det brev H senast åsyftar är daterat den 8 september 1988 och har följande
innehåll:

”Ang. Stål
Bilagt översänds kopia av mitt brev till H. Jag vore tacksam för att få reda
på om Vermont står bakom Ert ombuds agerande såvitt avser obefogade
Hot om disciplinära anmälningar. I övrigt avvaktar jag Ert svar.”

A har i yttrande den 15 november 1988 anfört följande.
Stål var redan när bolaget vände sig till honom starkt irriterat över det

anmärkningsvärda sätt på vilket Vermont handlagt det aktuella försäkrings-
ärendet. Stål övervägde att anmäla saken till Försäkringsinspektionen, då det
enligt bolagets uppfattning stod klart att Vermont dels undandrog sig att
reglera skadan, dels lämnade oriktiga och missvisande uppgifter. I stället för
att anhängiggöra saken vid Försäkringsinspektionen valde han att inge
stämningsansökan.

I en skrift till tingsrätten förnekade Vermont att bolaget tagit del av den
polisutredning som förevarit i England. Mot bakgrund av att A, via sin
klient, från den engelske polismannen erhållit uppgift att denne personligen
utlämnat kopior av den engelska förundersökningen till två namngivna
personer som företrädde Vermont, fanns anledning att tro att uppgifterna
från Vermont återigen var oriktiga.

Med anledning därav begärde Stål att A skulle anmäla förfarandet till
Försäkringsinspektionen. Enligt hans uppfattning stod Vermonts uppträ-
dande i och utanför rättegången inte i överensstämmelse med den praxis och
etik som gäller för försäkringsbolag. Han fann det dock lämpligt att, innan
anmälan ingavs, efterhöra huruvida Vermonts verkställande direktör – for-
mellt filialföreståndare – stod bakom hanteringen av det aktuella skadeären-
det. Denna åtgärd hade naturligtvis ingenting med själva tvisten att göra.
Enligt A:s uppfattning måste man lagligen vända sig till försäkringsbolaget i
en fråga som gäller disciplinärt förfarande gentemot detta.

Efter att sålunda ha bedömt rättsläget fann han naturligtvis anledning att
fullfölja korrespondensen på det sätt den börjat. Syftet med korresponden-
sen var enkom att få klarhet i om den ytterst ansvarige för Vermonts svenska
rörelse stod bakom den handläggning av skadereglering som det var fråga
om. Han hade inte för avsikt att vare sig direkt eller indirekt beskylla H för att
agera utan sin huvudmans kännedom. Han förbigick inte H när han tillskrev
Vermont, eftersom H erhöll kopior av breven. A har bestritt att han i något
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avseende inte skulle ha visat den hänsyn och det tillmötesgående som god
kollegialitet kräver.

H har genmält följande. Vermont uppfattade med all rätt A:s brev av den
22 augusti 1988 som ett förtäckt Hot om anmälan till Försäkringsinspektio-
nen om inte Vermont gjorde upp på de av A dikterade villkoren. Detta brev
handlade således inte om en fråga som gäller disciplinärt förfarande gent-
emot själva försäkringsbolaget. Även om så vore hade A haft skyldighet att
tillskriva H direkt eftersom brevet hade med själva saken att göra.

Nämnden gör följande bedömning.
Nämnden finner att A förfarit felaktigt genom att i saken upprepade gånger
skriva direkt till Vermont. Breven får anses ha haft till syfte att förmå Ver-
mont till uppgörelse i tvisten och de har därjämte varit ämnade att miss-
kreditera H inför Vermont. Trots H:s bestämda anmodan till A att avstå från
vidare skrivelser till Vermont har A än en gång tillskrivit Vermont. Här-
igenom har A allvarligt åsidosatt god advokatsed.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

En ledamot var av skiljaktig mening och ansåg att nämndens beslut
borde ha följande lydelse:
Nämnden finner att A förfarit felaktigt genom att i saken upprepade gånger
skriva direkt till Vermont. Ehuru syftet med korrespondensen enligt A en-
kom varit för att få klarhet i om den ytterst ansvarige för Vermonts svenska
rörelse stod bakom den handläggning av skadereglering som det var fråga
om och ej för att misskreditera H, har A genom sitt förfarande åsidosatt god
advokatsed.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

43. Förment förgripliga uttalanden om motpartsombud.
H förvärvade genom köpekontrakt av den 11 april 1975 fastigheten B nr 1 i
C-ort av D för 295.000 kr. I köpekontraktet angavs köpeskillingen emellertid
till endast 275.000 kr och resterande belopp betalades ”under bordet”.

D förpliktades genom dom av N-stads tingsrätt den 9 maj 1988 att till H
utge 45.000 kr, avseende fel i fastigheten, jämte ränta därå och ersättning för
H:s rättegångskostnader. D hade i tvisten företrätts av advokaten X.

D ansökte i augusti 1988 om stämning på H vid N-stads tingsrätt med
yrkande att hon skulle förklaras ha bättre rätt till fastigheten än H. Grunden
för käromålet var att köpet var ogiltigt då köpeskillingen inte upptagits till
korrekt belopp i köpekontraktet. D företräddes även i den tvisten av X.

H bestred käromålet, men vitsordade de faktiska omständigheterna. H
företräddes därvid av advokaten A.
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Den 28 februari 1989 träffade parterna ett förlikningsavtal av bla följande
innehåll.
”1. H förbinder sig att inte vidare påfordra verkställighet av eller eljest mot

D göra gällande tingsrättens dom av den 9 maj 1988 (DT 76).
2. D förbinder sig att omedelbart återkalla sin talan om bättre rätt till

fastigheten B nr 1 i C-ort, N-stads kommun liksom att inte framgent
gentemot H göra gällande att köpekontraktet mellan parterna av den 11
april 1975 skulle vara ogiltigt.

3. H skall senast den 15 mars 1989 till D utge ett belopp om sextiofemtusen
(65.000) kr.

–.–.–.–.–.–

4. Vardera parten skall stå sina kostnader i N-stads tingsrätts mål nr T
233/88.

5. Genom förestående avtal är samtliga parternas mellanhavanden till dags
dato slutgiltigt reglerade och har ingendera parten, utöver vad som följer
av punkten 3 ovan, några anspråk på den andra.”

H har därefter ingivit anmälan till Advokatsamfundet, vari hon riktat an-
märkning mot X för att han varit D behjälplig med att framtvinga villkoret
enligt punkten 3 i förlikningsavtalet.

X har i anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 12 maj 1989, riktat
i huvudsak följande anmärkningar mot A.
1. I brev av den 20 oktober 1988 erbjöd han A en förlikning innebärande att D

skulle förbinda sig att inte åberopa ogiltigheten av H:s fång, att H skulle
förbinda sig att inte göra gällande domen angående fel i fastigheten gent-
emot D samt att H skulle utge ersättning för D:s kostnader i de båda
målen. Inför den muntliga förberedelsen i målet förkastade A i tämligen
dryga ordalag detta förlikningsförslag såsom löjeväckande. Vidare kland-
rade A X:s yrkesutövning, förklarade att X gav sin klient dåliga juridiska
råd och rundade av sin tirad med att avfärda X som ”pojken”.

2. A har vid utförandet av sitt uppdrag inte tillvaratagit H:s intressen med
den skicklighet som kan förväntas av en advokat. Efter en omfattande
rättsutredning har han kommit fram till ”den besinningslösa slutsatsen att
20-årig hävd skulle ha inträtt efter 10 år” . Saken blir inte bättre av att han
sedan varit oförmögen att ompröva sitt ställningsstagande förrän dagen
innan dom skulle meddelas, då hans klients förhandlingssituation var allt
annat än avundsvärd.

3. A har av allt att döma medverkat vid utformandet av H:s skrifter till
Advokatsamfundet. Han ägnar sig därvid åt krypskytte genom att i den
ena skriften efter den andra hjälpa H att smutskasta X. X reagerar främst
mot att han i dessa skrifter pådyvlas utpressning. A borde till iakttagande
av kollegialitetens krav ha den goda smaken att klargöra för H att X inte
gjort sig skyldig till utpressning och inte heller i något avseende åsidosatt
god advokatsed.
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X har vidare i sista stycket av sin anmälan anfört följande:
”Det är, enligt min mening, fullkomligt otillständigt att medverka till och

för sin klients räkning underteckna ett förlikningsavtal för att i nästa ögon-
blick sticka en dolk i ryggen på den kollega med vilken förhandlingarna
förts. Ett sådant agerande förtjänar inte annat än förakt.”

A har i yttrande den 23 maj 1989 uppgivit bla följande.
Han har tillvaratagit H:s intressen på ett föredömligt sätt. X har tydligen

inte kunnat eller förmått förstå innebörden av de invändningar som gjorts i
målet.

Det är riktigt att han till X framfört H:s uppfattning om att förlikningsför-
slaget som framlades i oktober 1988 var löjeväckande. Han har inte vid något
tillfälle uttalat sig nedsättande om de råd som X givit sin klient. Måhända har
han kallat X för ”pojken”, men detta uttryckssätt kan knappast uppfattas som
nedsättande.

X har enligt H:s uppfattning uppträtt olämpligt genom att framtvinga
villkoret enligt punkten 3 i förlikningsavtalet. A delar hennes uppfattning,
vilket han har framfört till X vid ett flertal tillfällen. I anslutning till för-
likningsförhandlingarna underrättade han X om att H övervägde att inge en
anmälan mot honom. Han har inte uppträtt som ombud för H i disciplinären-
det.

Det framstår som oförståeligt och motbjudande om han skulle ha skyldig-
het att ”med beaktande av kollegialitetskrav” försvara X:s agerande och
försöka ändra H:s uppfattning om honom.

A har i anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 13 juni 1989, riktat
anmärkning mot X för att det uttalandet som denne gjort i sista stycket av sin
anmälan inte är värdigt en advokat. A har därvid uppgett att uttalandet
enligt hans mening utgör tecken på omognad och avsaknad av omdöme.

X har i yttrande den 10 juli 1989 tillbakavisat anmärkningen.

Nämnden gör följande bedömning.
Vad i ärendet förekommit är inte av beskaffenhet att föranleda någon nämn-
dens åtgärd.

22. L och K, som anlitat advokaterna A respektive B som
ombud, hade på egen hand muntligt överenskommit om
förlikning. Advokaten A har på begäran av sin
huvudman med förbigående av advokaten B, gett
överenskommelsen skriftlig form och översänt den så
upprättade handlingen till L, som ombesörjt att K skrev
under. Erinran tilldelad.

J avled den 15 juli 1994. Han efterlämnade som enda dödsbodelägare dottern
L. Hennes mor hade avlidit under 1993. Skifte i moderns dödsbo hade inte
skett.

På uppdrag av K meddelade advokaten B i ett brev av den 19 oktober 1994
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L att K ansåg sig ha betydande fordringsanspråk mot J men att han var villig
att acceptera 260.000 kr.

L har i den aktuella angelägenheten anlitat advokaten A.
I en anmälningsskrift, som kom in till Advokatsamfundet den 27 juni 1995,

har B framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande.
Enligt åtagande vid ett sammanträffande mellan parter och ombud den 31

januari 1995 i V-stad översände B den 8 februari 1995 till A en precisering av
K:s fordringar. Två av dem på sammanlagt 124.675 kr var grundade på
kvittenser, som J utfärdat den 28 respektive den 29 mars 1987. På dem
uppgick räntan per den 4 februari 1995 till 156.481 kr.

I slutet av februari 1995 meddelade A per telefon B:s sekreterare att döds-
boet bestred K:s anspråk.

Sedan B i telefax av den 10, den 20 och den 29 mars 1995 till A begärt att få
en kopia av bouppteckningen i dödsboet efter J, meddelade A sistnämnda
dag att B skulle få en sådan dagen därpå. B fick dock inte någon kopia av
bouppteckningen från A.

Den 5 april 1995 fick B av K en kopia av bouppteckningen.
Den 18 samma månad meddelade K per telefon att L förlikningsvis erbju-

dit honom antingen 100.000 kr kontant och en personbil eller 150.000 kr
kontant. Hon hade samtidigt meddelat honom att A skulle upprätta ett
förlikningsavtal.

Samma dag tillställde B A ett telefax med en begäran om att A skulle till B
översända ett förslag till avtal. A hördes dock inte av. Den 12 maj 1995
meddelade K att han på L:s begäran sammanträffat med henne den 20 april
och då undertecknat ett förlikningsavtal av innebörd att dödsboet så snart
dess medel blivit tillgängliga för lyftning skulle till K betala i ett för allt
119.646 kr, att ingendera parten därefter hade något krav mot den andre samt
att vardera parten själv skulle svara för sina kostnader i anledning av tvisten.
Samma dag tillställde B A ett telefax, i vilket han framhöll att det av parterna
undertecknade avtalet avvek från vad som tidigare överenskommits men att
K, som är född 1922 och därtill lider av sjukdom, lät sig dock övertalas att
underteckna avtalet. B begärde vidare besked om av vilken anledning A inte
till B översänt vare sig kopia av bouppteckningen eller utkast till förliknings-
avtal. B hävdade slutligen att K genom det inträffade lidit en betydande
rättsförlust.

I ett svar av den 15 samma månad anförde A att han haft att följa sin
huvudmans instruktioner, varjämte han uppgav att han från L fått besked
om att K inte ville att bouppteckningen skulle skickas till B och att ”Dina brev
till mig ej överensstämde med K:s önskemål”. A uppgav vidare att han fått
besked om att parterna ville sköta förlikningen själva, att han ”fick instruk-
tion att upprätta avtal efter det att parterna blivit överens” och att han
således inte upprättat något förslag till avtal.

Enligt B:s mening har A förfarit felaktigt dels genom att han trots löfte inte
tillställt B någon kopia av bouppteckningen och dels genom att A trots B:s
telefaxbegäran den 18 april 1995 underlåtit att tillställa B det av A upprättade
förlikningsavtalet.
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A har inte ägt rätta sig efter L:s grundlösa påståenden att K inte velat att
bouppteckningen skulle skickas till B och att dennes brev till A ej skulle
överensstämma med K:s önskemål. ”Det faktum att K lät sig övertalas att
underteckna ett avtal, som jag icke beretts tillfälle att i förväg granska och
som inte överensstämde med den diskuterade lösningen, kan endast till-
skrivas K:s ålder och hälsotillstånd”.

A har i ett yttrande av den 28 augusti 1995 tillbakavisat B:s anmärkningar
under åberopande av de omständigheter, till vilka han hänvisat i sitt brev av
den 15 maj 1995.

A har härutöver anfört i huvudsak följande.
I B:s brev av den 8 februari 1995 var uppräknade fordringar om samman-

lagt 649.102 kr. Vid brevet var fogade fotokopior av bla olika fordringsbevis.
Endast två av dem, nämligen de som var grundade på kvittenserna av den 28
och den 29 mars 1987, låg inom tiden för tioårig fordringspreskription.

Bouppteckningen efter J hade blivit klar först i månadsskiftet mars – april
1995 och den instämplades hos V-stads tingsrätt den 7 april 1995. Den ut-
visade en behållning om 239.292 kr utan upptagande av eventuell skuld till
K. Hälften av behållningen var hänförlig till dödsboet efter tidigare avlidna
hustrun.

L meddelade A att parterna var överens om att dödsboet skulle till K betala
den hälft av bobehållningen som härrörde från J. Hon bad A att skriva ut
avtalet och skicka det till henne.

A hade övervägt huruvida han borde informera B dels om att han inte
kunde hålla löftet att tillställa B en kopia av bouppteckningen och dels inte
kunde skicka förlikningsavtalet till honom. Med hänsyn till att L sagt till A
att K inte ville att B skulle få bouppteckningen först och att B:s brev inte
överensstämde med K:s önskemål, hade A funnit situationen både egendom-
lig och känslig. Han hade därför avstått från att informera B. Om, såsom B
påstått, L:s besked till A var grundlösa, hade han inte kunnat agera an-
norlunda förutom att frånträda uppdraget, vilket knappast varit aktuellt.

B:s tal om att K lidit rättsförlust saknar reell grund.
Från B har den 11 september 1995 inkommit en påminnelseskrift, från A ett

yttrande av den 15 samma månad.

Nämnden gör följande bedömning.
A borde inte på sätt som skett ha medverkat till den skriftliga förlikningen
utan att dessförinnan ha underrättat det av motparten anlitade ombudet.
Han har härigenom åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8kap 7§ andra stycket
rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.
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ADVOKATSAMFUNDET

5. Försummelser vid utförande av uppdrag – detta även efter
disciplinärt ingripande – samt eftersättande av kraven på
god kontorsorganisation mm. Tillika tillämpning av
påföljden varning med straffavgift.

Nedan angivna tre disciplinanmälningar mot advokaten A blev föremål för
samtidig bedömning.

1.
I anmälan den 16 december 1985 omtalade X att A åtagit sig att biträda
honom att driva in en fordran på grund av check men att A försummat att
fullgöra uppdraget. A hade dessutom underlåtit att besvara brev och att
återlämna X:s handlingar sedan uppdraget återkallats.

Om saken anförde X bla följande.
Uppdraget hade lämnats den 13 december 1983. Under 1984 och första

halvåret 1985 hade X vid ett flertal tillfällen ringt till A och frågat om vad som
hänt i ärendet. Det hade emellertid varit svårt att få tag på A, som själv endast
sällan ringt upp honom trots begäran härom. Den 30 maj 1985 hade X sam-
manträffat med A, som hade bett om ursäkt för att han glömt bort ärendet. A
hade dock förklarat att han nu skulle ta itu med ärendet och ge in stämnings-
ansökan. Den 30 september. 1985 hade X själv ringt till tingsrätten, som då
upplyst honom om att någon ansökan om stämning inte hade getts in. Den 1
november 1985 hade X skrivit till A och krävt att denne skulle ge ärendet
högsta prioritet. Han hade vidare begärt skriftlig bekräftelse på detta samt
redogörelse för ärendets handläggning senast den 9 november 1985. Sedan A
underlåtit att besvara brevet hade X i ett nytt brev till A den 5 december 1985
återkallat dennes uppdrag samt begärt att samtliga handlingar skulle åter-
sändas eftersom han hade för avsikt att anlita en annan advokat. – I mitten av
maj 1986 hade A alltjämt varken besvarat brevet eller återsänt handlingarna.

A anmodades den 19 december 1985 att senast den 13 januari 1986 till
samfundet inkomma med skriftlig yttrande över anmälan. Sedan han under-
låtit att efterkomma detta, förelades han den 15 januari 1986 att snarast
inkomma med yttrande. I brev den 4 mars 1986 erinrades han om att hans
underlåtenhet skulle komma att anmälas för samfundets styrelse om yttran-
de inte inkommit den 14 mars 1986. Något yttrande inkom inte inom angiven
tid.
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Sedan nu aktuella ärenden av styrelsen hänskjutits till disciplinnämnden
uppgav A vid förhör inför disciplinnämnden den 18 juni 1986 och i samma
dag avgivet yttrande bla följande.

Ärendet hade kunnat handläggas med större skyndsamhet än som skett.
Han hade inte gett in ansökan om stämning. Inte heller hade han hållit X
underrättad om ärendets gång, besvarat brev från X eller återlämnat dennes
handlingar inom skälig tid. X hade sedermera anlitat annat ombud som hade
löst tvisten, varför någon rättsförlust för X inte hade uppkommit.

2.
I anmälan den 28 december 1985 riktade Y anmärkningar mot A och gjorde
gällande att denne åtagit sig att biträda henne och hennes bror Z i ett ärende
rörande försäljning av hyresfastighet. Han hade emellertid dels slarvat bort
handlingarna i ärendet, dels underlåtit att beställa handlingar hos tings-
rätten, att utföra uppdraget med tillbörlig skyndsamhet och att besvara brev.
Y anförde bl a följande.

I slutet av december 1984 hade hennes bror tagit kontakt med A och bett
om hjälp i tvisten. Y och Z hade lämnat handlingar i ärendet på A:s kontor
där en kontorist hade tagit emot handlingarna. Y hade ringt A med jämna
mellanrum och bett honom ta itu med ärendet.

Hon och brodern hade sedermera bett A att genom tingsrätten skaffa fram
en kopia på en köpehandling för att de skulle få uppgift om köpeskillingen.
Efter en månad hade hon ringt A som hade uppgett att han ännu inte hade
fått svar från tingsrätten. Efter ytterligare någon tid hade hon själv ringt till
tingsrätten som upplyst henne om att A inte hade beställt någon handling. A
hade förklarat detta med att han bett sin kontorist att beställa handlingen. Y
hade då bett A att lägga i ordning hennes och broderns handlingar som de
önskade få tillbaka så att de kunde anlita en nya advokat. Vid avhämtande av
handlingarna hade de erhållit ett kuvert. Detta hade dock endast innehållit
en fullmakt i ett helt annat ärende som inte rörde dem Vid förnyad kontakt
med A hade denne förklarat att han inte kunde hitta handlingarna men att
han skulle leta efter dem. Efter en lång rad olika ursäkter hade A slutligen
förklarat att handlingarna måste ha förkommit. – Deras nya ombud hade
skrivit till A i november 1985 och bett att få handlingarna. A hade inte
besvarat brevet.

A förelades den 3 januari 1986 att inom fjorton dagar till samfundet in-
komma med yttrande. I yttrande, som inkom till samfundet den 27 februari
1986, anförde A bla följande.

Z hade besökt honom i mars 1983 och begärt biträde för genomgång av
vissa transaktioner gällande en hyresfastighet. Z skulle kontakta honom
sedan viss ytterligare utredning hade gjorts. – Han hade inte tagit emot de
handlingar som Y påstod att hon och Z lämnat upp på advokatbyrån. Han
hade dock lagt ner ett omfattande arbete på att efterforska om handlingarna
av någon anledning hade hamnat på annan plats på advokatbyrån. Eftersom
han inte personligen hade tagit emot handlingarna hade han inte kunnat
vidta flera åtgärder för deras återställande. Han hade vid ett flertal besök och
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telefonsamtal klargjort för Y att de handlingar hon efterfrågade inte fanns på
advokatbyrån. Även om han aldrig hade sett handlingarna hade han inte haft
anledning att ifrågasätta Y:s uppgift att hon hade lämnat dem på advokat-
byrån.

Han hade åtagit sig att införskaffa köpehandling från tingsrätten. På grund
av missförstånd hade detta inte skett, vilket hade medfört att Y återkallat
hans uppdrag.

Han hade underlåtit att besvara brevet från Y:s nya ombud. Han hade dock
tidigare både vid besök av och telefonsamtal med Y redogjort för förhållan-
dena varför ett svar på ombudets brev inte torde ha tillfört någon ytterligare
information.

A förelades den 4 mars 1986 att senast den 14 mars 1986 inkomma med
kompletterande yttrande. Sådant yttrande inkom ej inom förelagd tid.

3.
I anmälan den 4 februari 1986 riktade P anmärkningar mot A.

I beslut den 19 juni 1985 hade A tilldelats varning av disciplinnämnden bla
för att han handlagt uppdrag som boutredningsman i dödsboen efter makar-
na Q på ett mycket bristfällligt sätt.

P gjorde nu gällande att A i strid mot tidigare lämnade uppgifter till
disciplinnämnden underlåtit att hålla dödsboen skadeslösa för påförda skat-
tetillägg och förseningsavgifter om sammanlagt 14.680 kronor. Han hade
även underlåtit att besvara brev och att utbetala hennes andel i dödsboen.

Hon hade skrivit till A den 4 november 1985 med vissa frågor angående
hans förslag till arvskifte. I skrivelsen hade hon vidare begärt att han snarast
till henne skulle utbetala hennes andel i dödsboen. A hade inte besvarat
skrivelsen, varför hennes make den 4 december 1985 hade ringt till A som
lovat att senast den 11 december besvara skrivelsen. Han hade dock inte
hållit sitt löfte, utan hon hade skrivit ytterligare en skrivelse till honom den
14 januari 1986. Inte heller denna hade besvarats.

A förelades den 3 mars 1986 att inom fjorton dagar till samfundet in-
komma med yttrande över P:s anmälan. Sådant yttrande inkom ej inom
förelagd tid.

Vid förhör inför disciplinnämnden den 18 juni 1986 och i samma dag
ingivet yttrande uppgav A i huvudsak följande.

Han hade aldrig påfört dödsboen kostnad avseende skattetillägg och för-
seningsavgifter då han ännu inte hade erhållit någon räkning och därför inte
betalat ut något . Det var P: s make som hade uppgett att skattetillägg och
förseningsavgifter skulle komma att följa.

Han hade inte skriftligen besvarat breven, men hade per telefon under-
rättat P:s make om vad som hänt i ärendet.

Det fanns medel i boet som i och för sig redan nu kunde betalas ut. Att han
ännu inte hade avslutat ärendet och betalat ut medlen till dödsbodelägarna
berodde på att för stora utbetalningar skett till vissa dödsbodelägare, vilka
ännu inte hade återbetalat vad de erhållit för mycket. Han hade skrivit
kravbrev till dessa samt påmint dem per telefon. Om inte återbetalning
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skulle ske inom kort hade han för avsikt att försäkringsvägen reglera saken
med berörda dödsbodelägare, vilket han också underrättat P:s make om.

Beträffande dröjsmålen med att till samfundet inkomma med begärda
yttranden har A vid förhör inför disciplinnämnden uppgett bla följande.
Han hade brustit i sin kontakt med samfundet på grund av den stora olust
han känt inför disciplinnämndens handläggning. Dröjsmålen hade endast
avsett sådana ärenden som förelegat redan vid disciplinnämndens samman-
träde i maj 1985 och någon risk för andradröjsmål förelåg inte.

Vid förhöret inför disciplinnämnden den 18 juni 1986 åtog sig A bla att ta
kontakt med Y:s nuvarande ombud för att efterhöra vad som kunde göras
beträffande de förkomna handlingarna, samt att undersöka om förutsätt-
ningar förelåg att i ärendet angående dödsboen efter makarna Q utnyttja
föreliggande ansvarsförsäkring, varefter nämnden förelade A att senast den
31 juli 1986 inkomma med redogörelse för resultatet av dessa åtgärder jämte
kopia av skadeanmälan till försäkringsbolaget och dess svar.

I skrift den 29 juli 1986 förklarade A att han inte fått kontakt med Y:s
ombud då denne hade semester samt att han ännu inte erhållit något skrift-
ligt besked från försäkringsbolaget .

Den 20 september 1986 förelades A att inom sju dagar inkomma med
ovannämnda redogörelse och besked från försäkringsbolaget. Vidare före-
lades A att inom samma tid inkomma med besked rörande de skattetillägg
och avgifter som dödsboet efter fru Q påförts.

Från A inkom därefter endast en kopia av meddelande från försäkrings-
bolaget utvisande att skadeanmälan gjorts.

I beslut den 15 oktober 1986 uttalade disciplinnämnden följande.
”1. I ärendet är utrett att A utan giltig ursäkt under avsevärd tid och trots

påminnelser försummat att vidta åtgärder i det uppdrag han mottagit av X. Han har
vidare underlåtit att besvara dennes förfrågningar angående ärendet och att på
begäran återsända klientens handlingar. Härigenom har A åsidosatt sina plikter som
advokat.

2. Utredningen ger vid handen att A underlåtit att tillse att hans kontorsorganisa-
tion varit i sådan ordning att han kunnat göra reda för vilka handlingar som
uppdragsgivarna ingivit och vart de tagit vägen. Vid utförandet av uppdraget att
inhämta köpehandlingar från tingsrätten har A förfarit försumligt då han, trots Y:s
förfrågningar, underlåtit att kontrollera huruvida beställning av handlingarna skett.
A har vidare försummat att hålla tillbörligt kontakt med uppdragsgivarna. Här-
igenom har A åsidosatt sina plikter som advokat.

3. Av utredningen framgår att A, som tidigare varit föremål för disciplinärt
ingripande på grund av sin handläggning av samma ärende, även för tiden efter
nämndens beslut den 19 juni 1985 försummat att utföra uppdraget som boutred-
ningsman med den omsorg och skyndsamhet som kunnat krävas av honom. Här-
igenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Vad i övrigt förekommit i
ärendet är inte av beskaffenhet att föranleda någon nämndens åtgärd.

Härtill kommer att A trots upprepade förelägganden försummat att inkomma till
samfundet med begärda yttranden i disciplinärendena. Genom denna ohörsamhet
har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
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Nämnden har noterat att A i tidigare disciplinärenden tilldelats varning för
likartade försummelser samt att han underlåtit att fullgöra de kompletterande åt-
gärder som han under ärendets handläggning i nämnden själv åtagit sig eller
förelagts att vidtaga. Dessa omständigheter måste bedömas som försvårande. Med
hänsyn härtill bör påföljden utgöra varning i förening med straffavgift, som nämn-
den finner skäligt bestämma till 1.000 kronor.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A varning samt ålade honom att till samfundet
erlägga en straffavgift av 1.000 kronor.

6. Försummelse att utföra uppdrag med tillbörlig
skyndsamhet och att besvara klientens förfrågningar

I september 1982 åtog sig advokat A uppdrag för X och hans broder att
upprätta köpekontrakt avseende viss fastighet samt att ansöka om lagfart.
Uppdraget kom sedermera att avse även återkallande av vilande lagafart.

I anmälan till advokatsamfundet den 1 april 1986 riktade X anmärkningar
mot A för att denne försummat att utföra uppdraget med tillbörlig skynd-
samhet samt underlåtit att besvara brev. X anförde därom i huvudsak följan-
de.

A hade den 9 september 1982 åtagit sig uppdraget att biträda X och dennes
broder vid boutredning och arvskifte efter en släkting till dem. I anslutning
därtill hade A åtagit sig att upprätta ett köpekontrakt avseende fastigheten
Gård 1:1 samt att därefter ansöka om lagfart för bröderna. Trots upprepade
påstötningar från X hade A först den 15 oktober 1985 upprättat köpekontrak-
tet i fråga. Ansökan om lagfart hade ännu inte gjorts. Under den tid som
ärendet pågått hade X och hans sambo Y upprättat testamente och gåvobrev.
I samband därmed hade Y blivit ”inskriven med 1/6 i Gård 1:1 ” . Detta hade
emellertid inte åsyftats, varför A erhållit i uppdrag att ombesörja att en
ändring kom till stånd. Inte heller detta uppdrag hade A utfört.

Den 17 februari 1986 hade X skrivit till A och begärt svar på sitt brev senast
den 22 februari 1986. Då svaret uteblivit hade X den 13 mars 1986 på nytt
skrivit till A och därvid påmint om föregående brev samt förklarat att han
önskade få svar senast den 21 mars 1986. A hade underlåtit att besvara även
detta brev. Den 24 mars hade X per telefon tagit kontakt med A:s kontor. Han
hade därvid talat med en person som förklarat att han skulle få svar på sina
brev. Något svar hade emellertid inte erhållits.

I skrivelse den 10 april 1986 hemställde samfundet om A:s yttrande över
X:s anmälan. Sedan A underlåtit att efterkomma denna hemställan upp-
manades han den 29 april 1986 att snarast och senast den 12 maj 1986 in-
komma med begärt yttrande. Då något yttrande inte inkom inom angiven tid
beslöt styrelsen den 13 juni 1986 att utan anmälan uppta fråga om vidtagande
av disciplinär åtgärd mot A med anledning av hans underlåtenhet att in-
komma med begärt yttrande, samt att förelägga honom att inkomma med
yttrande i såväl det av X anhängiggjorda ärendet som i det av styrelsen utan
anmälan upptagna ärendet.
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Den 10 juli inkom A med de begärda yttrandena. Beträffande under-
låtenheten att inom rätt tid till samfundet inkomma med begärt yttrande
förklarade A att han inte har något försvar för denna. Han hänvisade dock till
att han under en tid haft problem av personlig natur.

A anförde i sitt yttrande bla följande. Det var helt riktigt att han ej ansökt
om återkallelse av vilande lagfart. Den 28 november 1985 hade han haft
besök av X och Y. Vid detta besök hade han per telefon tagit kontakt med
tingsrätten. Han hade vid tillfället i fråga även på diktafon talat in en åter-
kallelse av vilande lagfart. Han hade tagit för givet att denna skrivits ut och
hade därför blivit förvånad då han i samband med att han i februari månad
upprättade deklarationer för X och Y upptäckt ”att det hela ej var uppklarat”.
Han hade vid den här tiden en ny sekreterare. Vidare hade hans biträdande-
jurist slutat sin anställning och en ny biträdande jurist anställts. Detta hade
varit en anledning till att han försummat sin kontroll av ärendet. Under
vintern och våren 1986 hade han dessutom haft personliga problem.

Styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden.
I beslut den 17 december 1986 uttalade disciplinnämnden följande.
”Utredningen ger vid handen att A under avsevärd tid försummat att

utföra det tämligen okomplicerade uppdraget samt att han underlåtit att
besvara X:s förfrågningar angående ärendet. Vad A anfört som skäl härför
utgör inte godtagbar ursäkt. Genom sin försummelse har A allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

Trots upprepade förelägganden har A först efter tre månader inkommit
med begärt yttrande i disciplinärendet. Vad A anfört som skäl härför utgör
inte godtagbar ursäkt. Genom sin ohörsamhet har A åsidosatt sina plikter
som advokat.”

På anförda skäl tilldelade nämnden A varning.

7. Upprepade försummelser att efterkomma förelägganden
från tingsrätt och advokatsamfundet. Varning jämte
straffavgift ålagd.

I. Den 12 november 1984 förordnade Sydstads tingsrätt att dödsboet efter A
från Sydstad skulle avträdas till förvaltning av boutredningsman samt utsåg
advokat X att i sådan egenskap handha förvaltningen.

Sydstads tingsrätt har genom t f rådman B anmärkningar mot X för att
denne dels inte efterkommit vissa av tingsrätten meddelade förelägganden,
dels inte låtit sig delges och dels sanningslöst uppgivit att bouppteckning var
upprättad. Tingsrätten har anfört i huvudsak följande.

I skrivelsen den 30 april 1985 hade tingsrätten anmodat X att inom tre
veckor ingiva bouppteckning. Den 25 april 1986 hade tingsrätten förelagt X
vid vite av 500 kronor att inom en månad från delfåendet av föreläggandet
ingiva bouppteckningen. Den 19 juni hade vitet utdömts och X förelagts vid
vite av 1.000 kronor att inom tre veckor från delfående av beslutet ingiva
bouppteckning. Den 18 september hade tingsrätten utdömt vitet samt före-
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lagt X nytt vite av 1.500 kronor Någon bouppteckning hade ej inkommit. De
två besluten hade delgivits X genom stämningsman sedan sedvanliga för-
sändelser ej utlösts.

Enligt en anteckning i akten hade X vid telefonsamtal med dåvarande
rotelinnehavaren den 9 april 1986 uppgivit, att bouppteckningen var klar och
skulle inkomma inom en vecka.

Den 28 april 1986 hade tingsrätten erinrat X om hans skyldighet jämlikt 19
kap 14a§ ärvdabalken. Den 30 juni hade X förelagts vid vite av 500 kronor att
inom 14 dagar från delfåendet inkomma med uppgift om till vem årsredovis-
ning 1985 lämnats. Den 14 augusti hade tingsrätten utdömt vitet och förelagt
X nytt vite av 1.000 kronor. Den 11 september hade detta vite utdömts och X
förelagts nytt vite av 1.500 kronor.

I beslut den 2 januari 1987 hade tingsrätten utdömt de i september 1986
förelagda vitena samt entledigat honom från uppdraget som boutrednings-
man.

I en till tingsrätten den 29 januari 1987 inkommen skrift hade X lämnat
uppgift om till vem de aktuella årsredovisningarna lämnats. Vidare hade X i
en till tingsrätten den 30 januari 1987 inkommen skrift förklarat att boupp-
teckningen hade vilat i avvaktan på kammarkollegiets godkännande av tes-
tamentet för Allmänna Arvsfondens räkning och att den skulle komma att
inges för registrering den 3 februari 1987.

I skrivelse den 13 februari 1987 hemställde samfundet om X’s yttrande
över tingsrättens anmälan. Sedan X underlåtit att efterkomma denna hem-
ställan uppmanades han den 20 mars 1987 att snarast inkomma med det
begärda yttrandet. Den 3 april 1987 uppmanades han på nytt att inkomma
med yttrande varvid han erinrades om att hans underlåtenhet skulle komma
att anmälas för samfundets styrelse om yttrandet inte inkommit den 13 april
1987. Då något yttrande inte inkom angiven tid beslöt styrelsen den 12 juni
1987 att utan anmälan uppta fråga om vidtagande av disciplinär åtgärd mot
X med anledning av hans underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande
samt att omedelbart hänskjuta det sålunda upptagna disciplinärendet till
disciplinnämnden. Den 27 juli 1987 anmodades X att omgående inkomma
med såväl tidigare begärt yttrande som yttrande i det av styrelsen utan
anmälan upptagna ärendet. Då något yttrande inte inkom beslöt disciplin-
nämnden vid sammanträde den 14 oktober 1987 att bordlägga ärendena till
kommande sammanträde samt att kalla X att personligen infinna sig inför
nämnden. Genom skrivelse den 20 oktober 1987 kallades X att inställa sig
inför nämnden den 18 november 1987 kl. 13.30. I skrivelsen hemställdes om
erkännande av kallelsens mottagande samt upplystes att tidigare anma-
ningar att avge yttrande i ärendena alltjämt kvarstod. Då något erkännande
inte inkom påmindes X genom skrivelser den 4 och 13 november 1987. Något
erkännande av kallelsens mottagande liksom yttrande har inte inkommit.

X har vid personlig inställelse inför nämnden den 18 november 1987 upp-
givit bla följande.

Han vitsordar uppgifterna i anmälan som han dock ej tidigare tagit del av.
Anledningen till att han väntade med att inge bouppteckningen till tings-
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rätten var att delägaren ville få uppskov med betalningen av arvsskatten. Det
var hans hustru som var boets ende delägare enligt ett testamente. Dödsboets
tillgångar bestod bla av aktier. Det hade varit en kraftig nedgång på börsen
och tillgångarna i boet skulle inte ens räcka till arvsskatten. Resultatet blev
nu i stället att det fanns 130.000 kronor kvar i boet sedan skatten betalts. Detta
berodde på att aktierna stigit i värde. Han ville också avvakta att kammarad-
vokatfiskalsämbetet godkände testamentet för allmänna arvsfondens räk-
ning.

X känner inte till att ett delgivningskort inte skulle ha återsänts till tings-
rätten. Det måste bero på brister på hans kontor. Hans sekreterare går ige-
nom all post och har förmodligen lagt in kortet i akten utan hans vetskap.

Bouppteckningen var utskriven en vecka efter det att A avlidit men var
inte undertecknat av hans hustru. Hon vägrade omedelbar underskrift på
grund av nedgången på börsen.

Hans underrättelseskyldighet jämlikt 19 kap 14 a § ärvdabalken trodde
han vara fullgjord. Det måste ha brustit i hans kontorsorganisation.

Skrivelserna från samfundet hade han inte sett utom kallelsen till dagens
inställelse. Att han inte fått del av skrivelserna måste bero på att hans sekrete-
rare lagt undan dem också. Kontorsorganisationer vad gäller mottagande av
post syntes ej vara klanderfri. Att han inte bekräftade mottagandet av kallel-
sen till disciplinnämndens sammanträde berodde på hans stora arbetsbörda
och att han hela tiden sköt det framför sig.

X har bestämt sig för att avveckla sin advokatverksamhet och att utträda ur
samfundet. Efter en olycka i december 1985 har han inte fysiskt orkat med
den stora arbetsbördan. Han har endast några ärenden kvar som han ska
slutföra.

X har lämnat uppgifter om sina ekonomiska förhållanden.

II. H:stads tingsrätt har genom lagman L tillställt samfundet den 14 maj 1987
dagtecknad skrivelse, vari anföres följande.

”Advokaten X – - – företräder svaranden i ett vid H:stads tingsrätt an-
hängigt mål, Bygg AB ./. Såg AB. Kallelse till huvudförhandling den 25 maj
1987 utsändes den 9 april 1987. Den 14 april sändes ytterligare några hand-
lingar till X. Vardera försändelsen åtföljes av ett delgivningskvitto (vitt kort).
Den 6 maj hade inget av korten kommit tillbaka. En assistent på tviste-
målskansliet ringde då X:s kontor och en person som sade sig vara X:s
sekreterare, lovade att korten genast skulle skickas till tingsrätten. Inga kort
kom. Den 12 maj ringde assistenten ånyo och påminde om korten. X fanns
där, sade sekreteraren, men var tillfälligt ute. Han ombads ringa assistenten
eller mig. Avsikten med denna begäran var att få en sk telefondelgivning till
stånd. Strax före 16.00 ringde assistenten en gång till. Då hade X gått för
dagen. Sekreteraren sade att X fått budet. X lät sig inte avhöra. Den 13 maj
strax efter kl 15.00 ringde jag X:s kontorstelefonnummer utan att någon
svarade på de drygt tio signaler lät jag gå fram. Den 14 maj kom inga kort. Jag
har därför sett mig nödsakad att tillgripa stämningsmannadelgivning.”

Den 21 maj 1987 tillställde samfundet X en kopia av tingsrättens skrivelse.
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X bereddes därvid tillfälle att inom 14 dagar inkomma med yttrande över
skrivelsens innehåll. Då något yttrande inte inkom anmodades han den 7
september 1987 att inkomma med yttrande. Den 24 september uppmanades
han att omgående inkomma med det begärda yttrandet. Vid disciplinnämn-
dens sammanträde den 14 oktober 1987 beslöts att X skulle kallas att person-
ligen infinna sig inför nämnden. Genom skrivelse den 20 oktober 1987 kalla-
des X att inställa sig inför nämnden den 18 november 1987 kl 13.30. I skrivel-
sen hemställdes om erkännande av kallelsens mottagande samt upplystes att
tidigare anmaningar att avge yttrande i ärendet alltjämt kvarstod. Då något
erkännande inte inkom påmindes X genom skrivelser den 4 och 13 november
1987. Något erkännande av kallelsens mottagande liksom yttrande har inte
inkommit.

X har vid förhör inför nämnden den 18 november 1987 uppgivit i huvud-
sak följande.

Han har inte tidigare sett skrivelsen från H:stads tingsrätt. Han har haft en
utomordentligt bra kontakt med lagmannen vid tingsrätten. Hans sekretera-
re öppnar all post som kommer till kontoret och föredrar den sedan för
honom. X antar att sekreteraren lagt in delgivningskvittot i akten utan att
nämna något för honom. X företrädde bolaget vid huvudförhandlingen och
träffade en förlikning med motparten.

Skrivelserna från samfundet hade han inte sett utom kallelsen till dagens
inställelse. Att han inte fått del av skrivelserna måste bero på att hans sekrete-
rare lagt undan dem också. Hans kontorsorganisation vad gäller mottagande
av post syntes ej vara klanderfri. Att han inte bekräftade mottagandet av
kallelsen till disciplinnämndens sammanträde berodde på hans stora arbets-
börda och att han hela tiden sköt det framför sig.

X har bestämt sig för att avveckla sin advokatverksamhet och att utträda ur
samfundet. Efter en olycka i december 1985 har han inte fysiskt orkat med
den stora arbetsbördan. Han har endast några ärenden kvar som han vill
slutföra.

X har lämnat uppgifter om sina ekonomiska förhållanden.
I beslut den 16 december 1987 uttalade disciplinnämnden följande.

I. ”Av utredningen framgår att X vid upprepade tillfällen underlåtit att
efterkomma tingsrättens förelägganden samt att utlösa försändelser från
tingsrätten. Genom dessa försummelser har X allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

II. Av utredningen framgår att X trots upprepade påstötningar därom under-
låtit att erkänna mottagandet av delgivningen. Genom denna försummelse
har X allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

I–II. X har trots upprepade förelägganden försummat att inkomma till sam-
fundet med begärda yttranden i discplinärendena. Han har vidare trots
påminnelser underlåtit att erkänna mottagandet av kallelsen till disciplin-
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nämndens sammanträde den 18 november 1987. Genom denna ohörsamhet
har X allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden har noterat att X i tidigare disciplinärende tilldelats varning för
likartade försummelser. Denna omständighet måste bedömas som försvå-
rande. Med hänsyn härtill bör påföljden utgöra varning i förening med
straffavgift, som nämnden finner skäligt bestämma till 10.000 kronor.

På grund av vad sålunda upptagits prövar nämnden rättvist att jämlikt 8
kap 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken tilldela X varning samt
ålägga honom att till samfundet erlägga en straffavgift av 10.000 kronor.”

2. Biträde åt båda makarna i bodelningsärende trots att tvist
förelåg mellan dem; tillika försummelse att inkomma till
samfundet med yttrande

Advokaten A biträdde X i ärende rörande äktenskapsskillnad mm.
X har riktat anmärkningar mot A för att denne försummat att handlägga

ärendet med tillbörlig skyndsamhet och med omsorg och noggrannhet.
Hon har i anmälan som inkom den 20 augusti 1987 anfört följande. A har

handlagt hennes skilsmässa. Hon har haft stora bekymmer med att få de
olika handlingarna utfärdade. Hon har under åtta månader skrivit och ringt
till A för att den återstående bodelningen skulle bli klar.

I skrivelse som inkom den 23 november 1987 har hon ytterligare anmärkt.
Den 18 november 1987 hade X en avtalad tid hos A då bodelningshandlingen
skulle undertecknas. Handlingen visade sig sakna uppgifter om försäkringar
som hennes make tagit. Hon ifrågasatte varför de ej fanns med. Ett nytt möte
bestämdes till den 20 november 1987 klockan 16.00. Samma dag klockan
15.45 ringde A återbud och uppgav att han inte hunnit det han skulle inför
mötet.

I skrivelse den 20 augusti 1987 uppmanades A att inkomma med ett
yttrande till samfundet. Den 26 oktober 1987 har han på nytt förelagts att
inom två veckor inkomma med skriftligt yttrande över anmälan. Sedan A
underlåtit att efterkomma denna hemställan uppmanades han den 24 no-
vember 1987 att snarast inkomma med yttrande. Den 11 december 1987
uppmanades han ånyo att inkomma med yttrande varvid han erinrades om
att hans underlåtenhet skulle komma att anmälas till samfundets styrelse om
inte yttrande inkom inom angiven tid. Styrelsen beslöt den 29 januari 1988 att
utan anmälan uppta fråga om vidtagande av disciplinär åtgärd mot A med
anledning av hans underlåtenhet att inkomma med begärt yttrande samt att
omedelbart hänskjuta det sålunda upptagna disciplinärendet till disciplin-
nämnden. Sedermera inkom yttrande från A den 5 april 1988.

A har tillbakavisat anmärkningarna från X. Han har anfört bland annat
följande.

X var tidigare gift med Y. Båda makarna har varit A:s klienter sedan början
av 1980-talet. Sommaren 1985 uppsökte makarna honom för att få hjälp med
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sin äktenskapsskillnad. Han var tveksam till uppdraget eftersom det alltid är
svårt att företräda båda makarna vid en äktenskapsskillnad. Makarna stod
emellertid på sig och menade att man önskade göra upp äktenskapsskillna-
den i godo. Sommaren 1985 upprättade han mellan makarna ”avtal i an-
ledning av kommande äktenskapsskillnad”. Makarna var överens om att ej
inge ansökan om äktenskapsskillnad förrän under år 1986. I samband med
att ansökan om äktenskapsskillnaden skulle ingivas våren 1986 upprättade
han en handling benämnd ”PM beträffande underhållsbidrag inför kom-
mande äktenskapsskillnad mellan Y och X”. Den 20 mars 1986 upprättades
ansökan om äktenskapsskillnad och ingavs till tingsrätten under april må-
nad.

I oktober 1986 upprättade A en gemensam ansökan om fullföljd av äkten-
skapsskillnad. På direktiv av X angav han att Y skulle utgiva underhållsbi-
drag för sonen. Y vägrade att skriva under denna ansökan samt ville göra
vissa förändringar även i övrigt på ansökan. A upprättade en ny ansökan.
Denna översändes till makarna.

Under våren 1987 diskuterades bodelningen livligt mellan makarna. Det
var svårt för dem att komma överens. Det var vidare svårt för A att agera
med full kraft eftersom han var ombud för båda makarna . X ville självklart
att han skulle ta hennes parti mot Y och den senare ville att han skulle ta parti
för honom mot X. A anser ej att han på något sätt har misskött detta ärende.
Däremot har han ej omedelbart kunnat upprätta bodelningshandling efter-
som det var uppenbart att makarna ej var överens. I november 1987 upp-
rättade han ett förslag till bodelning som översändes till Y. Under december
månad kom så småningom makarna överens efter ett antal sammanträden
hos A och efter telefondiskussioner. Härefter upprättades det slutliga bodel-
ningsavtalet. För arbete med makarna X:s och Y:s äktenskapsskillnad och
bodelning har han hittills debiterat 1.000 kronor. I detta arbete har också
ingått arvode för testamente.

A medger att han inte rättidigt har svarat på skrivelser från Advokatsam-
fundet. För detta finns inget annat skäl än mänsklig svaghet. Han har tyckt
synnerligen illa om att gå i svaromål beträffande X eftersom han känt sig
orättvist påhoppad.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A har biträtt både X och Y i bodelnings-
ärendet trots att parterna inte varit överens. Detta har, som A själv medgivit,
lett till att han inte kunnat agera med full kraft och att han inte omedelbart
kunnat upprätta en bodelningshandling. A borde inte ha fortsatt att biträda
någon av parterna i bodelningsärendet. Genom att göra detta har A åsidosatt
sina plikter som advokat.

A har trots upprepade förelägganden länge försummat att inkomma till
samfundet med begärt yttrande i disciplinärendet. Genom denna ohörsam-
het har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund av vad som förevarit prövar nämnden rättvist att jämlikt 8 kap 7§
andra stycket rättegångsbalken tilldela A varning.
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4. Uttag för obehörigt ändamål från klientmedelskonto mm;
upprepade dröjsmål med svar till domstolar och
advokatsamfundet. Uteslutning ur advokatsamfundet på
grund av synnerligen försvårande omständigheter.

1. Disciplinärende Ö-stads tingsrätt och advokat B ./. advokat A.
Ö-stads tingsrätt har genom rådmannen N riktat anmärkning mot A för att
denne inte återsänt delgivningskvitton till tingsrätten eller på annat sätt
avhörts. N har anfört i huvudsak följande.

I ett mål vid tingsrätten angående klander av bodelning mellan ett par
makar X var A ombud för hustrun. Den 7 januari 1987 översändes till A en
skrift från motparten, varvid han samtidigt bereddes tillfälle att inom en
månad inkomma med bevisuppgift. Vid skriften var fogat sedvanligt delgiv-
ningskvitto. Trots telefonpåminnelser den 19 och 30 januari samt den 16
februari 1987 återsände A inte delgivningskvittot. Han avhördes inte heller
på annat sätt. Efter att N tillställt A en kopia av sin anmälan till samfundet
den 26 februari 1987 inkom delgivningskvittot den 2 mars 1987. A har seder-
mera tillställts handlingar med bifogat delgivningskvitto den 30 mars, 2 och
14 april, 12 juni och 7 juli 1987. Endast ett av kvittona återkom ifyllt. Ytter-
ligare en delgivning kunde genomföras genom stämningsman. Den senaste
delgivningen – som utgjorde besked att målet skulle avgöras och avsåg att
bereda A tillfälle att inkomma med kostnadsräkning – följdes upp med
misslyckad stämningsmannadelgivning i augusti (A skulle vara på semester
till den 7 september 1987.) Han blev delgiven handlingarna den 4 september
med hjälp av stämningsman. Av motpartsombudets, advokat B, kostnads-
räkning framgår också svårigheterna att få kontakt med A.

Hustru X har vidare sagt sig vara djupt bekymrad över omöjligheten att få
kontakt med sitt ombud och även uppgivit att hon drabbats av direkt ekono-
misk olägenhet genom uteblivet bostadsbidrag på grund av att hon genom
dröjsmålet ännu ej kunnat få lagfart på sin fastighet.

B har i samma mål vid Ö-stads tingsrätt i egenskap av ombud för mannen
X riktat anmärkning mot A för att denne underlåtit att besvara brev från
tingsrätten och B. B har anfört i huvudsak följande.

Tvisten angående klander av bodelning rörde huvudsakligen frågan om
vilket värde mannen X:s villafastighet skulle åsättas. Parterna var ense att
fastigheten skulle tillskiftas hustrun X. Målet påbörjades vid tingsrätten i
augusti 1986. Mannen X upptog genom B fråga med A angående förlikning.
Detta skedde i brev den 16 februari 1987. Den 17 mars 1987 avgavs en
påminnelse till A med begäran om svar. Han påmindes även per telefon. Den
25 mars 1987 påmindes A brevledes ytterligare en gång men inget svar
inkom. Den 9 april 1987 delgavs tingsrätten uppgiften att A utan mannen X:s
kännedom tagit kontakt med dennes bank och genom påtryckningar förmått
banken att inställa en exekutiv auktion av fastigheten. Detta medförde att
mannen X drabbades av ytterligare räntekostnader genom en försenad för-
säljning. Mannen X önskade komma till ett avgörande före maj 1987 och om
inte uppgörelse nåddes sälja fastigheten till högstbjudande. Tingsrätten ut-
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satte målet till huvudförhandling den 11 maj 1987. Först den 23 april 1987
inkom A:s svar. A framlade därvid ett eget förlikningsförslag. Genom att A:s
förslag behövde kompletteras översändes i god tid före huvudförhandlingen
brev med förslag till tillägg från B. Det betonades särskilt vikten av ett
skyndsamt svar från A. Huvudförhandlingen den 11 maj inställdes. Under
maj avvaktades A:s svar. Den 3 juni påmindes han. Den 15 juni meddelades
A att hans förlikningsförslag från april kunde godtas för stadfästelse av
förlikning. A hördes inte av. A förelades skriftligen av tingsrätten, efter ett
flertal försök att få kontakt med honom, att inkomma med svar vid äventyr
att saken ändock avgjordes. Tingsrätten avgjorde målet den 14 september
1987 utan att A hört av sig. A:sdröjsmål har inneburit att hustrun X gått miste
om bostadsbidrag och mannen X har drabbats av merkostnader. Hustrun X
hade kunnat tillskiftas fastigheten redan i maj 1987 genom att parterna varit
eniga.

B har återkallat sin anmälan mot A.

2. Disciplinärende M-bolaget ./. advokat A
I september 1986 fick A i uppdrag av M-bolaget att reglera ett mellanhavande
i en entreprenadtvist med en person vid namn R. Sedan A skrivit kravbrev
betalade R till advokatbyrån, först 40.000 och därefter 7.750 kr.

Bolaget har riktat följande anmärkningar mot A.
1. A har först efter ett flertal påminnelser redovisat beloppet om 40.000 kr.
2. A har påbörjat rättsligt förfarande utan att bolaget informerats därom.
3. Det har varit stora svårigheter att få kontakt med A. Bolaget har nödgats

vända sig till annan advokat, nämligen advokaten C.
4. A har trots påminnelser och trots anmodan av C, senast i brev den 19 mars

1987, ännu ej redovisat beloppet om troligen 7.000 kr.
5. Bolaget och C har haft svårigheter att från A utfå erforderliga handlingar

för att C skulle kunna överta ärendet.
6. A har underlåtit att besvara brev av den 5 och den 15 december 1986 samt

av den 27 januari, den 20 februari och den 19 mars 1987.

Bolaget har av detta skandalösa beteende drabbats av såväl kostnader, då C
tvingats sätta sig in i ärendet, som den fördröjning ärendet fått.

A har anfört följande.
Delägare i bolaget, M, besökte A. A erhöll i uppdrag att diskret anskaffa

köpare till ett ansenligt fastighetsbestånd samt att handlägga en entrepre-
nadtvist mot R. M var angelägen att stämningsansökan ingavs genast, men A
ville först brevledes förmå motparten att erlägga otvistig del. Detta har även
skett. M erhöll 40.000 kr och därefter har R erlagt ytterligare 7.750 kr. I detta
sammanhang anlitade M annat ombud. Handlingarna skickades med bud
till det nya ombudet. Slutfakturan hade ännu ej tillställts klienten. A har
genom sin försvarare, advokaten E, som infann sig inför nämnden den 10 maj
1988, uppgivit följande.

A innehar fortfarande 7.000 kr för bolagets räkning på klientmedelskontot.
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A har ännu inte skickat slutfaktura till bolaget. Faktureringen har dröjt därför
att avvecklingen av fastighetsbeståndet skedde under hösten 1987.

3. Disciplinärende Ä-stads tingsrätt ./. advokat A.
A var ombud jämte biträde enligt rättshjälpslagen åt K i en tvist vid Ä-stads
tingsrätt angående fordran för utfört arbete avseende patenträttigheter. K
var svarandepart.

Ä-stads tingsrätt har genom rådmannen L riktat anmärkning mot A för att
han trots anmaningar och förelägganden inte hört av sig till tingsrätten. A
har avvisats som ombud i målet och entledigats som biträde enligt rätts-
hjälpslagen på grund av visat oförstånd och oskicklighet.

Följande finns antecknat i Ä-stads tingsrätts protokoll från den 1 oktober
1987:

19.12.1986 förordnades A till biträde enligt rättshjälpslagen för K sedan
hennes tidigare ombud och biträde avträtt från målet. Med hänvisning till
vad som tidigare förekommit förelade tingsrätten A 9.3.1987 – med tillägg
16.3.1987 – att inom viss tid slutligen bestämma sin huvudmans talan samt
att avge slutlig bevisuppgift, allt vid äventyr av bestämmelsen i 42 kap 8 a §
rättegångsbalken. A avhördes inte och därefter lämnade kärandeombudet
bevisuppgift med begäran att vittnesförhör skulle hållas per telefon. Tings-
rätten tillställde 20.5.1987 A kärandens bevisuppgift och anmodade honom
att senast visst datum meddela huruvida telefonförhör kunde ske. Han av-
hördes inte. Den 8.9.1987 tillställde tingsrätten A ett föreläggande att inom
angiven tid meddela tingsrätten huruvida telefonförhör kunde hållas. Han
erinrades om 44§ i advokatsamfundets etiska regler samt anmodades även
att redogöra för sina kontakter med huvudmannen, som enligt tingsrättens
uppfattning syntes förhala målets handläggning. I föreläggandet angavs att
tingsrätten – om föreläggandet inte följdes – kunde komma att anmäla för-
hållandet till Sveriges Advokatsamfund. A avhördes inte. Genom skrivelse
17.91987 anmälde tingsrätten förhållandet till samfundet. Samtidigt anmo-
dades A att svara på tingsrättens föreläggande 8.9.1987 med risk för att
tingsrätten kunde komma att avvisa honom som ombud och entlediga ho-
nom som biträde. Tingsrätten krävde besked senast fredagen 25.9.1987.

A har 28.9.1987 inkommit med yttrande, dagtecknat 25.9.1987. Han har
uppgivit att – såvitt han vet – K befinner sig utomlands, samt att endast
sporadisk kontakt förekommit med henne pga hennes utlandsvistelse och
hans egna förrättningar och tjänsteresor utomlands. Han har samtidigt som
bevisning ingivit vissa utdrag från postgirots utlandsavdelning till käran-
den, ävensom anhållit om ”anstånd med utveckling av grund till den 30
oktober 1987”. Han har avslutningsvis framhållit att enligt hans mening
undanhåller sig inte K medvetet i målet, eftersom hon såsom uppfinnare
tidvis arbetar intensivt. – Utöver det anförda anmärks att tingsrätten under
aktuell period kontaktat A:s byrå per telefon i ärendet.

Tingsrätten meddelar efter övervägande följande.
BESLUT
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Skäl
Vad A i sitt yttrande till tingsrätten 28.9.1987 angivit ger inte tillfredsställan-
de svar på de frågor, som tingsrätten begärt. Han synes ej heller vara med-
veten om innebörden av tingsrättens föreläggande i mars 1987 med hän-
visning till 42 kap 8 a § rättegångsbalken. Hans yttrande ger nämligen inte till
någon del stöd för att giltig ursäkt skulle föreligga för underlåtenheten att,
trots rättens föreläggande, tidigare inkomma med preciserad grund för sva-
romålet eller att åberopa bevisning. Enligt tingsrättens mening har A, genom
att inte förrän nu avhöras trots rättens anmaningar sedan 9.3.1987 ävensom
vad han därvid anfört, ådagalagt såväl oförstånd som oskicklighet. Han skall
därför avvisas som ombud i målet och i konsekvens härmed jämväl ent-
ledigas som biträde enligt rättshjälpslagen.

Slut
A avvisas som ombud i målet och entledigas tillika som biträde enligt rätts-
hjälpslagen för K.

A har anfört följande.
Visstdröjsmål från hans sida har förelegat på så vis att han inte ansökt om

anstånd. Målet rörde ett fordringsmål med internationella betalningar via
postgirot. Svårigheter har förelegat att införskaffa underlag för huvudman-
nens påstående om betalning. Vissa tider har det även förelegat svårigheter
att få kontakt med huvudmannen.

4. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
Svea Hovrätt beslutade den 16 oktober 1987 i det vädjade brottmålet G . /.
åklagaren angående rattfylleri att avvisa G:s ombud advokat A och återkalla
dennes förordnande som offentlig försvarare i målet.

Av handlingarna från Svea Hovrätt framgår följande.
Genom den överklagade domen dömdes G för rattfylleri till fängelse en

månad. G vädjade mot domen genom A och yrkade att påföljden skulle
bestämmas till icke frihetsberövande sådan. I vadeinlaga, som inkom till
hovrätten den 13 april 1987, hemställde A om anstånd med utvecklande av
grunden för vadetalan på grund av utlandsresa och semester till den 30 april
1987. Den 15 maj 1987 förelades A av hovrätten att senast den 25 maj kom-
plettera vadeinlagan med bland annat grunden för vadetalan och den be-
visning som han önskade åberopa. A har först efter påminnelser den 17 juni,
28 augusti och 2 september 1987 den 4 september 1987 låtit sig delges före-
läggandet genom stämningsman. Den 30 juli inkom till hovrätten en av
biträdande juristen O undertecknad skrift där denne meddelade att A befann
sig på semester och beräknades åter vecka 43. Komplettering av vadeinlagan
inkom först sedan hovrätten den 21 september 1987 påmint A om före-
läggandet och underrättat honom om att fråga om återkallelse av försvarar-
förordnandet och avvisande av honom som ombud uppkommit. A har i
skrift till hovrätten den 25 september 1987 anfört bland annat att han under



506 FÖRHÅLLANDET TILL ADVOKATSAMFUNDET

lång tid varit sjuk och av den anledningen inte orkat utföra arbete annat än
sporadiskt.

Hovrätten meddelade den 16 oktober 1987 följande beslut.
1. Mot bakgrund av A:s sätt att handha målet finner hovrätten honom vara

olämplig som ombud och avvisar honom därför enligt 12 kap 5§ rätte-
gångsbalken som ombud i målet.

2. Hovrätten, som inte finner A med tillbörlig nit och omsorg ha tillvaratagit
G:s rätt, återkallar förordnandet för A att vara offentlig försvarare för G.

A överklagade hovrättens beslut till Högsta Domstolen som ej fann skäl att
meddela prövningstillstånd.

A har anfört följande.
Påminnelserna från hovrätten har inkommit till kontoret under den tid

som han har haft semester. A har vidare sökt G såväl per telefon som brevle-
des för att kunna komplettera vadeinlagan. Trots påminnelser till henne
angående läkarintyg har tid för läkarbesök inte kunnat fastställas. G har
sedermera erhållit tid hos läkare den 24 november 1987. A är medveten om
att hovrättens handläggning måhända fördröjts.

Detta har emellertid inte inneburit någon rättsförlust för G. Hon har själv
per telefon meddelat att hon fortsättningsvis önskade biträde av A.

5. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
A företrädde makarna H ./. Å:s kommun vid Statens va-nämnd angående
anläggningsavgift.

I beslut den 3 december 1987 fann va-nämnden att A var olämplig som
ombud och avvisade honom som ombud i målet.

Följande finns antecknat i Statens va-nämnds protokoll från den 3 decem-
ber 1987.

Den 5 november 1986 inkom Å:s kommun till va-nämnden med en an-
sökan genom vilken kommunen yrkade förpliktande för makarna H att till
kommunen utge anläggningsavgift för vatten och avlopp. Sedan makarna H
förelagts att inkomma med yttrande över kommunens ansökan men inte
avhörts, skrev va-nämnden den 26 maj 1987 ånyo till dem och erinrade dem
om att målet kunde komma att avgöras i befintligt skick. I en den 5 juni 1987
till va-nämnden inkommen skrift anmälde sig A som ombud för makarna H
och uppgav att fullmakt skulle inges snarast. Samtidigt hemställde han om
anstånd för utvecklande av svaromål till den 4 juli 1987 vilket anstånd be-
viljades. Ännu den 2 september 1987 hade A – trots upprepade påminnelser
vid telefonsamtal från va-nämnden till dennes byrå – inte avhörts, och någon
fullmakt för honom att företräda makarna H i målet hade inte inkommit till
nämnden.

Genom skrivelse nämnda dag till A gav va-nämnden honom tillfälle att
inom en vecka från delfåendet styrka sin behörighet som ombud. A kvittera-
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de skrivelsen den 24 september 1987. Den 25 september 1987 inkom till
va-nämnden en av O undertecknad skrift i vilken denne ”på uppdrag av
advokat A” begärde anstånd ”till den 5 september 1987” med svaromålet.
Fullmakter dagtecknade i september och november 1986 för A att företräda
makarna H bifogades. Eftersom A alltjämt ej avhördes, utfärdade nämnden
den 6 oktober 1987 ett så kallat slutföreläggande för makarna H, varigenom
tillfälle gavs dem att inom en vecka från delfåendet slutföra sin talan. Före-
läggandet skickades till A under dennes till nämnden uppgivna adress.
Eftersom A inte kvitterat försändelsen sökte va-nämnden den 9 november
1987 ånyo kontakt med honom per telefon. A var icke heller då anträffbar.
Samtalet kopplades till O som uppgav sig vara biträdande jurist på byrån och
vidare upplyste att byrån flyttat. O uppgav ytterligare att A inte fått kontakt
med sina huvudmän samt att A ämnade skriftligen meddela va-nämnden att
han avsade sig ombudsuppdraget. A har emellertid inte heller därefter av-
hörts.

Va-nämnden meddelade därefter följande beslut:
A har trots flera påminnelser underlåtit att fullgöra sitt åtagande att som

ombud för makarna H yttra sig över motpartens talan i målet. Han har heller
inte i tid begärt erforderliga anstånd och upprepade försök från va-nämn-
dens sida att via anställd personal på hans byrå söka förmå honom att
kontakta nämnden har inte lett till något resultat. Nu angivna förhållanden
gör att A måste anses olämplig som ombud. Va-nämnden avvisar därför A
som ombud i målet.

Den 14 december 1987 och den 12 februari 1988 anmodades A av sam-
fundet att inkomma med yttrande över innehållet i protokollet från va-
nämnden. Något yttrande har inte inkommit.

6. Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende
rörande advokat A.
W, Q-bolaget, har genom telefaxmeddelande till samfundet den 11 mars 1988
påstått att A förskingrat klientmedel om 300.000 kronor. Av ingivna hand-
lingar från bolaget framgår följande.

Bolaget har under de senaste tre åren haft advokat J som juridiskt ombud. J
driver advokatrörelse tillsammans med A. En check om 300.000 kronor över-
lämnades den 19 februari 1988 till advokatfirma A för insättning på klient-
medelskonto och för vidarebefordran till advokatfirman BC efter det att
vissa krav hade uppfyllts av dem. Checken överlämnades till J men enligt
uppgift från J gav han den till A. Vid det tillfället var även den biträdande
juristen O närvarande. När advokatfirman BC meddelade att de inte fått
pengarna började W att undersöka saken och fick besked från J att endast A
var firmatecknare och den ende som kunde få ut pengarna från klientmedels-
kontot.

Enligt uppgift från J och O fick de kontakt med A på morgonen den 9 mars
1988 då han var på en bank och ”just höll på att ordna pengarna” . Samma
morgon bekräftade advokatfirman BC att de mottagit ett telefonsamtal från
A där han sade att han skulle komma med en postväxel senast klockan 12.00.
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A kom aldrig till advokatfirman. J och O försökte få tag på A hela efter-
middagen och kvällen utan att lyckas.

Den 10 mars klockan 07.30 ringde J till W och meddelade att A hört av sig
och beklagat att ”han varit ute och druckit natten innan”. A skulle komma
med pengarna till kontoret klockan 09.15. J uppgav för A att han misstänktes
för förskingring och att J skulle vara tvungen att göra en polisanmälan om
inte pengarna kom fram. A kom inte till kontoret.

Samma dag klockan 13.00 åkte J, O och W till polisen. Vid parkerings-
platsen utanför polishuset bestämde sig W för att ge A en sista chans. W
ringde till A:s privattelefon. A:s fästmö svarade. W uppgav att om A hörde
av sig till W:s biltelefon och gav ett förslag om återbetalning skulle de vara
beredda att vänta med polisanmälan. Tre minuter senare ringde A. Han lät
mycket skärrad men försäkrade att pengarna skulle plockas fram inom en
timme och att A skulle komma till bolagets kontor med kontanter. Under
detta samtal erkände A att han förskingrat pengarna. A kom aldrig med
pengarna och följaktligen polisanmäldes A.

I polisanmälan den 10 mars 1988 uppgav W att det saknades 200.000
kronor på klientmedelskontot.

Den 21 mars 1988 inkom ytterligare ett telefaxmeddelande till samfundet
från Q-bolaget genom W. Enligt meddelandet hade bolaget den 18 mars 1988
erhållit 300.000 kronor från A. Beloppet hade inbetalats på bolagets bankkon-
to av en okänd person.

Den 25 mars 1988 anmodades A att inkomma med yttrande över Q-bola-
gets uppgifter. Något yttrande inkom inte. Genom skrivelse den 19 april 1988
kallades A att inställa sig inför nämnden den 10 maj 1988. I skrivelsen hem-
ställdes om erkännande av kallelsens mottagande. Då något erkännande inte
inkom påmindes A genom skrivelse den 28 april 1988. Samtidigt upplystes A
om att samfundet skulle utse och förordna en försvarare om han inte snarast
avhördes. Efter telefonsamtal med A den 3 maj 1988 utsåg generalsekretera-
ren advokat E till försvarare. Vid telefonsamtalet redogjorde A för sina
personliga problem och att han avsåg att snarast inkomma med ett läkarin-
tyg. Vidare uppgav A att han inte avsåg att inställa sig inför nämnden den 10
maj på grund av sjukdom.

A har genom advokat E, som infann sig inför nämnden den 10 maj 1988,
uppgivit följande.

A och J hade bestämt att tillsammans driva advokatrörelse i aktiebolags-
form. Formaliteterna var inte klara när de aktuella pengarna mottogs. Peng-
arna härrörde från J:s uppdrag men av praktiska hänsyn tog A emot pengar-
na eftersom det enda klientmedelskonto som fanns var A:s. J hade ingen
dispositionsrätt till detta konto.

Enligt kontoutdrag satte A in 300.000 kronor på klientmedelskontot den 24
februari 1988 och tog ut 100.000 kronor dagen därpå. Uttaget gjordes för att A
skulle vara beredd att betala en förlikningssumma. Beloppet hölls avskilt i ett
kassafack i A:s bostad ej sammanblandat med någonting annat. De resteran-
de 200.000 kronorna finns enligt A kvar på klientmedelskontot.

Det är A som har återbetalat beloppet. Han hade 100.000 kronor i kassa-
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facket och resten är egna medel. Eftersom klientmedelskontot var spärrat
kunde han inte komma åt pengarna som fanns där.

A bestrider att han tillstått att han förskingrat pengar. Han vitsordar dock
att bolaget påstått detta. I övrigt kan A inte vidkännas bolagets berättelse
utom att han blivit uppringd av W en gång.

Polisutredning pågår beträffande den påstådda förskingringen. A har del-
givits misstanke om brott.

A har om sig själv och sin situation uppgivit följande.
Han har sedart våren 1986 varit deprimerad. På egen begäran upphörde

hans anställning vid advokatfirman Å den 30 april 1986. I samband med
detta separerade A vilket fick till följd att han blev bostadslös. Vid besök på
bostadsförmedlingen hänvisade denna honom att ”köpa” hyresrätt ”svart”.
Detta förfarande kunde han ej acceptera dels av ekonomiska skäl och dels på
grund av att han såsom advokat ej bör anstifta folk att begå brott. Den enda
möjligheten som återstod var att tillbringa nattvilan på kontoret. Den 1 maj
1986 startade han egen advokatverksamhet i kontorsgemenskap med andra.
Under den aktuella perioden började han att missbruka alkohol. Detta miss-
bruk fortsatte tills han fick kontakt med en alkoholläkare. I kontorsgemen-
skapen fungerade inte administrationen på önskvärt vis och sedermera för-
sämrades även de personliga relationerna. A upplevde det som så obehagligt
att han endast befann sig på kontoret sporadiskt. Han är numera medveten
om att domstolarna upprepade gånger sökt honom. Dessa försök har såvitt A
erfarit till största delen skett under semesterperiod och utlandsvistelse. En-
ligt hans förmenande fanns ingen möjlighet för honom att inom angivna
tidsperioder besvara alla brev och förelägganden. Sedan den 1 oktober 1987
har A nya kontorslokaler.

A har självmant tagit kontakt med en alkoholläkare och genomgår be-
handling för alkoholmissbruk A har ingivit ett av läkaren utfärdat intyg
dagtecknat den 26 november 1987 av följande lydelse:

Härmed intygas på begäran att advokat A tagit kontakt med mig hösten
1987. Han sökte på grund av sitt alkoholmissbruk.

Efter noggrann penetration av hans alkoholvanor och sociala situation i
övrigt har jag accepterat att försöka hjälpa honom. Villkoret är att han strikt
följer givna krav och föreskrifter. Dessa är bland annat: att hålla regelbunden
kontakt (minst 2 gånger i veckan) med mig, att han underkastar sig medi-
cinsk behandling (antabus) under lång tid, minst fram till våren 1990, att
antabus-administrationen till honom görs av en tredje person som rapporte-
rar till mig omedelbart om han inte tar sina tabletter, att hans sambo enga-
geras och att i görligaste mån ett ”skyddsnät” byggs upp omkring honom.

Advokat A har accepterat villkoren och fram till dagens datum följt före-
skrifterna till punkt.

Redan nu har resultatet kunnat registreras objektivt. Hans förhöjda blod-
tryck har normaliserats. Han har minskat cirka 10 kilo i vikt och på grund av
detta har han blivit av med den svullna ”pluffsighet” i ansiktet som man ofta
kan se hos alkoholister. Vidare har han börjat köra bil igen, vilket också
bidrar till och underlättar kraven på total nykterhet.
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För närvarande har behandlingen således varit framgångsrik. Målet är
total avhållsamhet från alla former av alkoholhaltiga drycker för all framtid
dvs helnykterhet.

Advokat A är motiverad och har till synes den viljestyrka som krävs för att
med framgång nå målet.

A har därefter ingivit ett av läkaren utfärdat intyg dagtecknat den 5 maj
1988 av följande lydelse:

Härmed intygas att A för närvarande inte är i psykisk balans. Han har
sedan hösten 1987 varit i kontakt med mig för behandling av sitt alkohol-
missbruk.

Det har under behandlingens gång framkommit att A också lider av mano-
depressivitet och behandling har inletts med Litium tabl, på sedvanligt sätt.
Hans Litium-serum koncentration har dock ännu inte kommit upp i terapeu-
tisk nivå.

A behandlas således för närvarande dels med tabl Antabus och tabl Dip-
san som är antialkoholmedel och dessutom med tabl Lithionit som är ett
medel mot mano-depressivitet.

Förutom denna medicinska behandling får A även viss behandling i form
av stödsamtal hos mig. Dessutom har plats ordnats på ett behandlingshem .

Om inget oförutsett inträffar beräknas A vara i psykiskt normalt tillstånd
ungefär i mitten av juni innevarande år.

För närvarande är han så pass psykiskt insufficient att han inte bör fatta
viktigare beslut och han är därför helt sjukskriven.

Vidare har A ingivit en av läkare upprättad PM av den 5 maj 1988 med
anledning av psykologiskt test som A genomgått. Sammanfattningen har
följande lydelse:

A har goda intellektuella resurser och bör ha alla möjligheter att fram-
gångsrikt fortsätta sitt arbete om han fortsättningsvis helt upphör med sitt
alkoholmissbruk. Vissa neuropsykologiska dysfunktioner är klart dokumen-
terade och dessa måste vara en följd av hans missbruk. Om han i sitt arbete
tar hänsyn till detta (bland annat vad gäller försämrad minnesförmåga) bör
han dock ha goda framtidsmöjligheter.

Nämnden gör följande bedömning.
1. Nämnden upptager utan hinder av gjord återkallelse ärendet till saklig

prövning. I ärendet är utrett att A i samband med handläggningen vid
Ö-stads tingsrätt underlåtit att återsända delgivningskvitton samt be-
svara brev från tingsrätten och B. Härigenom har A allvarligt åsidosatt
sina plikter som advokat.

2. I ärendet är utrett att bolaget haft svårigheter att få kontakt med A och att
han underlåtit att besvara brev. Vidare framgår att A först efter flera
anmaningar överlämnat handlingar till bolagets nya ombud. A har inte
heller trots påminnelser för bolagets nya ombud redovisat influtna klient-
medel å 7.750 kr. A har genom vad sålunda förekommit allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.
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Vad i övrigt förekommit i ärendet är inte av beskaffenhet att föranleda någon
nämndens åtgärd.
3. Av utredningen i ärendet framgår att A underlåtit att efterkomma tings-

rättens anmaningar och förelägganden. Härigenom har A allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

4. I ärendet är utrett att A vid upprepade tillfällen inte återsänt delgivnings-
kvitton samt underlåtit att efterkomma hovrättens förelägganden. Här-
igenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

5. I ärendet är utrett att A inte avhörts till va-nämnden trots upprepade
påminnelser samt att han underlåtit att efterkomma va-nämndens före-
läggande. Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

A har trots upprepade förelägganden försummat att inkomma till samfundet
med begärt yttrande i disciplinärendet. Genom denna ohörsamhet har A
allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
6. Av utredningen framgår att A från sitt klientmedelskonto tagit ut 100.000

kronor, vilket belopp han var skyldig att redovisa. Vidare får anses fram-
gå att uttaget inte avsåg ändamål som hade samband med bolaget. Enligt
egen uppgift förvarade A de uttagna pengarna i sin bostad. Genom att
förfara på angivet sätt har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

1–6. A har sålunda sedan slutet av 1986 i flera hänseenden allvarligt åsido-
satt sina plikter som advokat.

Händelserna kan delvis förklaras med A:s alkoholmissbruk och psykiska
sjukdom. Någon grund att anta en snar förändring till det bättre föreligger ej.

Vid en samlad bedömning, varvid nämnden fäst särskilt avseende vid
förseelserna i fråga om medelsförvaltningen, finner nämnden att omständig-
heterna är synnerligen försvårande.

På grund härav beslutar nämnden jämlikt 8 kap 7§ andra stycket rätte-
gångsbalken utesluta A ur Advokatsamfundet.

Nämnden förordnar att detta beslut genast skall gå i verkställighet.

18. Underlåtenhet att specificera räkningar och att redovisa
för förvaltning av dödsbo samt ovilja att medverka till
utredning av vad som förevarit. Varning jämte
straffavgift ålagd.

Advokaten A var sedan den 26 oktober 1971 boutredningsman i dödsboet
efter LL, som avled den 3 juni 1955. Han har vidare med stöd av fullmakt i
ekonomiska angelägenheter företrätt tre döttrar till LL, nämligen H, bosatt i
USA, SL, född 1896, och KH, född 1898. H avled 1982 och efterlämnade som
dödsbodelägare en son, I. I början av 1976 lämnade H uppdrag till advokaten
F att skilja A från de uppdrag han kunde ha för H samt att fordra redovis-
ning. I april 1986 fick advokaten X i uppdrag av I att söka få god man utsedd
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för SL och KH. Den 22 april 1986 återkallade SL sin fullmakt för A. Sedan
ansökan om godmansförordnanden ingivits till tingsrätten i april 1986 för-
ordnades till god man för SL först bankkamreren E genom interimistiskt
beslut den 21 april 1986 och sedermera advokaten Y genom slutligt beslut
den 11 juni 1986. Till god man för KH förordnades advokaten Z. KH avled
den 8 oktober 1986. A förordnades till boutredningsman i KH:s dödsbo med
stöd av testamente, som A biträtt KH med att upprätta.

Av anmälningar som till samfundet inkommit från X och Y framgår i
huvudsak följande anmärkningar:

A har vägrat efterkomma Y:s och Z:s i egenskap av gode män gjorda
begäran om att utfå SL:s respektive KH:s testamenten. Vidare har A till-
godogjort sig arvoden och ersättningar från SL, LL:s dödsbo, KH och H utan
att tillställa dem specificerad räkning. Ej heller har A på F:s och de gode
männens uppmaning avgivit redovisningar och A har med förbigående av
rätt ställföreträdare tagit kontakt med damerna i ekonomiska angelägen-
heter. A har även gjort sig skyldig till olämpligt och stötande skrivsätt. A har
gjort utbetalningar om 250.000 kr från SL:s och KH:s konton till ”Världsna-
turfondens projekt Tiger”. Damerna har inte vetat om utbetalningarna. Även
i annat ärende har A förfarit klandervärt.

Vad som ytterligare anförts och vad A genmält återges i det följande i sina
väsentliga drag och förhållandevis kortfattat.

Anmälarna: A har inte på advokat F:s begäran lämnat redovisning för sitt
sysslande för H:s räkning från det uppdraget påbörjades 1971 till dess det
avslutades 1976. A har endast hänvisat till ”ett utförligt brev till fru H sist-
lidna januari månad”, i vilket han skulle ha ”lämnat vederbörlig redovis-
ning”. Något sådant brev har fru H inte fått. A har vidare den 2 mars 1976
tagit direkt telefonkontakt med fru H med förbigående av F. A hade dessför-
innan fått kopia av F:s fullmakt.

A har tillgodogjort sig arvoden och ersättningar från SL, LL:s dödsbo och
KH utan att avge redovisning eller tillställa uppdragsgivarna respektive
deras gode män specificerade räkningar. A verkade genom skriftliga fram-
ställningar till rätten och även genom hänvändelse direkt till SL under våren
1986 för att erhålla förordnande som god man för henne och KH. Detta gjorde
han i eget och inte i de båda damernas intresse.

Med förbigående av Y som god man redovisade A den 19 juli 1986 direkt
till SL genom en brevcheck för smyckeförsäljning den 21 april 1986. Checken
var utställd på SL. Y erinrade i brev den 8 augusti 1986 A om hans skyldighet
att redovisa till Y.

I ett brev den 24 augusti 1986, vilket föranletts av begäran från Y och Z att
LL:s dödsbo skulle skiftas, vägrade A att lämna begärd redovisning för sin
förvaltning av LL:s dödsbo. Y skrev den 27 augusti 1986 svar till A och
vidhöll begäran om redovisning i LL:s dödsbo samt erinrade om tidigare
krav på redovisning för förvaltningen av SL:s egendom.

A skickade en den 18 maj 1986 daterad räkning till SE-banken. Denna
kompletterades senare med en uppställning över och begäran om ersättning
för telefon- och telegramutlägg, som A haft i samband med sin strävan att bli
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förordnad till god man för både KH och SL. Räkningen och uppställningen
kom Y tillhanda från SE-banken i augusti 1986.

Y fick från de personer som sköter SL besked om att A sökt att personligen
påverka SL för att slippa lämna den redovisning som Y begärt. På grund
härav skrev han den 3 oktober 1986 ytterligare brev till A i frågan om
redovisning och bifogade därvid uppställningar över belopp, som A under
1985 och 1986 tillgodogjort sig från SL och LL:s dödsbo, liksom uppställning
över belopp som A gottgjort sig från KH under 1986 ävensom en samman-
ställning.

A har från SL:s konto den 16 januari 1985 utbetalat 125.000 kronor till
”Världsnaturfondens Projekt Tiger”. En liknande utbetalning har gjorts från
KH:s konto. Damerna har inte känt till utbetalningarna. A hade tidigare
föreslagit styrelsen för den L:ska stiftelsen ett bidrag på 250.000 kronor till
ovan angivna projekt. Då styrelsen avböjde förslaget med motiveringen att
stiftelsens ändamål inte tillät bidrag för sådant ändamål förklarade A att han
skulle ordna saken på annat sätt. A har alltså inte redovisat för den tid han
haft fullmakt och inte heller redovisat till gode männen därefter.

Z begärde såsom god man för KH att hennes testamente skulle överlämnas
till honom. A hade mycket att förlora om KH:s testamente ändrades. Han var
på olika sätt tillgodosedd i testamentet. Om KH fick en ny god man förelåg en
risk att testamentet ändrades. KH avled innan Z fått testamentshandlingen i
sin hand. På grund av det ovan nämnda fanns det skäl för A personligen att
bli god man och att när till slut ändå annan utsågs, inte överlämna testamen-
tet till denne.

Efter KH:s bortgång uppstod tvist om boutredningsman, därvid släkting-
arna – SL genom Y – motsatte sig att A utsågs. I skrivelse till Stockholms
tingsrätt den 4 november 1986 skrev A bland annat: ”Bekymren om sam-
arbetet mellan advokaten A å ena och SL:s nuvarande gode man advokaten
Y, kan måhända också få en plötslig lösning med hänsyn till SL:s starkt
försvagade hälsotillstånd och höga ålder. Y:s bekymmer härutinnan kan
måhända komma att snarast lösas genom naturliga krafter.”

SL uttalade redan under sommaren 1986 sin önskan att A inte skulle ha
någon befattning med hennes kvarlåtenskap. Med anledning därav skrev Y
den 22 september 1986 och begärde att A, som hade SL:s testamente i sin
besittning, skulle tillställa honom testamentet. Y fick inget svar på detta brev
och förnyade sin begäran den 22 oktober 1986. Han erhöll ett ”mångordigt”
svar från A i brev den 23 oktober 1986. I ett nytt brev den 28 oktober 1986
förklarade A beträffande testamentet att han inte tänkte lämna ifrån sig
detta. Han skrev: ”Det är bra, som det är”. För att undvika, som Y då såg
saken, onödiga konfrontationer med A angående testamentet och redovis-
ningarna, skrev han den 3 november 1986 ytterligare en gång och förklarade
rättsläget för A. Då någon rättelse beträffande testamentet inte stod att få på
frivillighetens väg, ansökte Y hos Stockholms tingsrätt om handräckning för
utfående av testamentet. A bestred yrkandet i skrift den 22 december 1986
men tingsrätten meddelade utslag den 5 januari 1987. I sedvanlig ordning
tillskrev Y A och uppmanade honom den 8 januari 1987 att lämna ut testa-
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mentet och betala utdömda kostnader. Då A inte avhördes och hans an-
sökan den 17 januari 1987 om inhibition avslagits av rätten, begärde Y i
skrift den 23 januari 1987 verkställighet av utslaget. Testamentet har sedan
genom kronofogdens försorg tillställts Y. A har däremot inte betalat ut-
dömda kostnader och på grund därav har Y tvingats begära utmätning.
Med hänsyn till SL:s höga ålder och svaga hälsa har det varit fara att hon
avlidit innan det rättsliga förfarandet för att få testamentet åter hunnit ge-
nomföras. A har varit väl medveten om detta, särskilt som SL:s syster KH,
som var två år yngre än SL, avled innan hennes gode man Z hann få testa-
mentet från A.

Till ett brev från A ställt till Y dagtecknat den 8 november 1986, var fogat en
utskrift av en inspelning av ett telefonsamtal mellan A och SL. Inspelningen
visar A:s ansträngningar att påverka SL och hennes svårigheter att stå emot
honom. Anmärkningsvärt är att A utan SL:s vetskap gör en inspelning.
Denna inspelning har A sedan använt sig av och åberopat i inlaga 86.11.04 till
S-stads tingsrätt i ärende angående förordnande av boutredningsman i KH:s
dödsbo. I detta dödsbo är SL dessutom delägare.

Beträffande andra av A handlagda ärenden har X anfört följande:
A har varit god man för en person vid namn N från i vart fall 1962 till N:s

död den 23 juni 1983. A har yrkat arvode för sin förvaltning under 1982 med
15.100 kronor. Götabanken har i egenskap av testamentsexekutor inte velat
vitsorda mer än 5.000 kronor. Rättegång har förts i frågan och Svea Hovrätt
har nedsatt arvodet till 5.000 kronor. A har först den 5 januari 1984 avgivit
slutredovisning för perioden 1983-01-01--06-23. A:sdröjsmål torde ha med-
fört att bouppteckning inte kunnat upprättas i rätt tid.

A har i brev till Götabanken anfört klander mot banken för att den inte gett
A en upplys̃ning som denne ansett sig berättigad till. A har sålunda begärt att
banken skulle bryta mot självklara sekretessbestämmelser.

A har bemött anmärkningarna i skriftliga yttranden till samfundet och i
huvudsak haft följande invändningar.

I fråga om uppdraget för H har A kort hänvisat till att X åberopat doku-
mentation från mitten av 1970-talet som är ”helt utagerade” och att på-
ståendena som hämtats från F:s skriftväxling ”synbarligen ej haft någon
substans”.

Vad gäller påståendet om att han tillgodogjort sig arvoden och ersätt-
ningar utan tillställande av specificerad räkning har A i egenskap av ”perma-
nent kontaktman” tillämpat systemet med ett fast arvode av ”mycket blyg-
sam omfattning”. För extra arrangemang har han efter anmodan av SL ut-
ställt speciella räkningar som varit ”uppseendeväckande blygsamma” med
hänsyn till att han tillämpat rättshjälpstaxa. Att han förbigått Y vid redovis-
ningen av smyckeförsäljningen berodde på att det för A var självklart att i en
så ”subtil” fråga redovisa direkt till SL. Y är inte förmyndare för SL utan
endast god man för att bistå henne.

Påståendet om att A i eget intresse förhalat ärendet om god man är ”ett
naket påstående”. Han har yttrat sig till tingsrätten efter remiss. Att han
därefter till överförmyndarnämnden ingav kompletteringar som nämnden
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avvaktade är dess sak och inte A:s. A har tillbakavisat påståendet att han
skulle ha agerat i egen sak och att han skulle ha ”överdebiterat” i ärendet.

KH:s testamente innebär inte att A gynnats på något särskilt sätt. Såsom
rättsligt biträde vid utformande av testamenten har A tillämpat det systemet,
att ett komplett exemplar finns hos vederbörande huvudman samt ett hos A.
I många fall har dessutom inträffat, att personer tillställt A ett exemplar av
sitt testamente för att detta skulle vara ”i taka händer”. När det gäller såväl
KH som SL har vederbörande haft ett komplett exemplar och A det andra.
Vederbörande huvudmans exemplar har tex i fallet KH legat hos hennes siste
gode man, Z, som det oaktat förberett rättsliga åtgärder mot A för att få
testamentet utlämnat. I fråga om SL har A haft speciella bekymmer. Med
hänsyn till hennes förmögenhetsstatus och andra omständigheter har det
förekommit, att många önskat påverka henne i viss riktning, när det gäller
testamentet. Detta har i sin tur lett till att hon haft huvudexemplaret hos A
och ett annat lika komplett exemplar hos sig. Med hänsyn till de kom-
plicerade förhållandena har A emellertid nedsatt sitt exemplar av SL:s testa-
mente hos U-Församlingen i Stockholm. Det har sedermera utlämnats från
U-Församlingen till Kronofogdemyndigheten för vidare befordran till Y. SL
kan sedan avsevärd tid inte anses rättshabil.

Vad beträffar X:s påståenden rörande ärendet N förbigår X att arvodes-
frågan för en senare period godkändes över hela linjen utan ringaste prut-
ning och att dödsboets ansträngningar att låta detta förmögna dödsbo skjuta
över betalningsansvaret på Statsverket misslyckades. Det framgår inte i JO:s
handlingar att A fördröjt bouppteckningen. Vid ansökningar om anstånd
med bouppteckningens förrättande har endast hänvisats till boets omfatt-
ning.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendena är utrett

att A vid ett stort antal tillfällen och till betydande belopp har tillgodogjort
sig arvoden och ersättningar från LL:s dödsbo, SL och KH utan att tillställa
uppdragsgivarna respektive deras gode män specificerade räkningar,

att A den 19 juli 1986, med förbigående av Y som god man, redovisat
direkt till SL för en smyckeförsäljning den 21 april 1986,

att A vägrat att tillmötesgå gode mannen Y:s och I:s genom X gjorda
framställningar om redovisningar för A:s förvaltning av LL:s dödsbo och
SL:s egendom,

att A vägrat efterkomma gode männen Z:s och Y:s krav på utbekomman-
de av de båda damernas testamenten,

samt att A uttryckt sig på ett i hög grad olämpligt sätt i skrivelse till S-stads
tingsrätt den 4 november 1986.

A har genom ovannämnda förfaranden allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

Nämnden har i sin bedömning fäst särskilt avseende vid dels vägran att
utlämna ovannämnda testamenten till de av tingsrätten förordnade gode
männen, dels det långvariga och systematiska tillgodogörandet av betydan-
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de belopp från SL, LL:s dödsbo och KH utan att tillställa klienterna specifice-
rade räkningar, dels vägran att på begäran av gode männen lämna redovis-
ning för förvaltningen av LL:s dödsbo och SL:s egendom. Det har vidare
framgått att A genomgående och även i sina kontakter med Advokatsam-
fundet visat ovilja att medverka till utredning av vad som förevarit i ärende-
na.

På grund av vad ovan anförts tilldelar nämnden A varning och ålägger
honom att till Advokatsamfundet utge straffavgift med 10.000 kronor, allt
jämlikt 8 kap 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken.

Vad i övrigt förekommit i ärendet föranleder i sammanhanget inte någon
nämndens åtgärd.

35. Advokaten A har tillställt motpart ett erhållet
förlikningsbelopp, men därifrån gjort avdrag för en
skuld som denne hade till A på grund av ett tidigare
uppdrag.

Advokaten A biträdde M i angelägenhet rörande äktenskapsskillnad. Den 21
maj 1986 beviljade han allmän rättshjälp åt M och fastställde därvid maximi-
beloppet för rättshjälpsavgiften till 350 kr. Ärendet avslutades och faktura
utställdes den 29 oktober 1987. M betalade emellertid aldrig in rättshjälpsav-
giften om 350 kr till advokatbyrån.

A blev ledamot av samfundet den 20 januari 1987.
I mål vid X-stads tingsrätt, FT 273/88:1, mellan M, kärande, och C, svaran-

de, om fordringsanspråk biträddes C av A. I mars 1989 träffades den för-
likningen att C till M skulle betala 2.160 kr. Med brev den 13 april 1989
översände A till M 1.734 kr. Därom skrev A i brevet:

”Avslutningsvis bilägger jag förlikningsbeloppet 2.160 kr från vilket
belopp har dragits den skuld Du har till oss avseende rättshjälpsavgift i
enlighet med faktura 2102. Rättshjälpsavgiften är, som Du känner till 350
kr, till vilket tillkommer upplupen ränta om 76 kr således sammanlagt 426
kr. Mot bakgrund härav översändes således brevcheck på 1.734 kr (2.160–
426). Genom att träffa nämnd överenskommelse med C har Du även gjort
rätt för Dig gentemot oss vilket väl måste kännas skönt”.

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 18 april 1989, har M
uppgivit att hon för tre år sedan skriftligen bestritt den påstådda skulden
samt att A tillgodogjort sig beloppet utan hennes medgivande. Hon har
vidare ifrågasatt om detta förfarande är förenligt med god advokatsed.

M har därutöver anfört bla följande.
Efter det att A:s uppdrag rörande äktenskapsskillnad avslutats uppträdde

A som ombud för C i tvist mot henne. Tvisten rörde bland annat krav på
ersättning för 4.300 kr som C stulit ur kassan i M:s butik.

Hon hade på grund av sin ekonomiska situation ej råd att anlita egen
advokat eller att strida för sin rätt vid domstol, trots att hon hade vittnen.
Hon beslöt därför att gå med på förlikning i tvisten.
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A har i yttrande till samfundet anfört bland annat följande.
Det uppdrag han tidigare hade haft för M omfattade endast konsultation

och andra frågeställningar med anledning av en eventuell äktenskapsskill-
nad. Detta ärende avslutades den 29 oktober 1987. I slutet av mars 1988 åtog
han sig C:s uppdrag att biträda henne i tvist mot M. C var en gammal klient
hos honom. Han upplyste C om att han tidigare hade haft M som klient i ett
annat ärende. C önskade trots detta att han skulle biträda henne i tvisten. Det
ärende i vilket han tidigare biträtt M var helt avskilt från det senare ärende i
vilket han biträdde C. I det tidigare ärendet i vilket han biträdde M erhöll han
inte heller några uppgifter som kunde ha betydelse eller ens kunde tänkas ha
betydelse i tvisten mellan C och M. Han har därför varit oförhindrad att åta
sig uppdraget att biträda C i tvisten mot M.

Såvitt han kan minnas har M inte vid ett enda tillfälle bestritt skulden om
350 kr som sådan, men däremot vid ett flertal tillfällen angivit att hon inte
hade förmåga att betala. I samband med den förlikning som träffades i
tvisten mellan C och M överenskom han, i sin egenskap av biträde för C, med
M att C skulle inbetala förlikningsbeloppet om 2.160 kr till advokatbyrån och
att A skulle motta beloppet för M:s räkning. C betalade därefter in beloppet
till A, varvid han i och med mottagandet av beloppet fick ett redovisningsan-
svar för detsamma gentemot M. Eftersom han hade en klar och förfallen
motfordran mot M, hade han i detta skede rätt att ur de medel som han
omhänderhade för M:s räkning kvittningsvis tillgodogöra sig sin motford-
ran. Kvittningen har således skett mellan den fordran som han hade mot M
och den fordran som M hade mot honom på grund av hans redovisnings-
skyldighet gentemot henne. Kvittningen är giltig och fullt legal enligt civil-
rättsliga regler. Han kan ej heller se att kvittningen skulle kunna strida mot
god advokatsed.

Det antecknas att A i disciplinärendet anmodats att avge skriftligt yttrande
i brev av den 20 april 1989 ”inom fyra veckor härefter” . Sedan uppskov
medgivits till” tom fredagen den 2 juni 1989”, ombads han i brev den 8 juni
1989 ”att nu avge infordrat yttrande”. I brev den 26 juni 1989 anmodades A
under hänvisning till 52§ i de vägledande reglerna att avge yttrande ”utan
ytterligare dröjsmal”. A inkom med yttrandet den 4 juli 1989.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A av C mottagit ett belopp vilket var avsett för M enligt
det mellan C och M träffade förlikningsavtalet. Det kan inte anses ha varit
förenligt vare sig med uppdraget för C eller med ett eventuellt nytt uppdrag
för M att till någon del innehålla förlikningsbeloppet. Genom sin under-
låtenhet att redovisa hela förlikningsbeloppet till M har A åsidosatt sina
plikter som advokat.

A har inte inom förelagd tid inkommit med yttrande i disciplinärendet. A
har även härigenom åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund av vad ovan anförts tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7§
andra stycket rättegångsbalken.

Vad i övrigt förekommit i ärendet föranleder inte någon nämndens åtgärd.
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38. Underlåtenhet att besvara förfrågan från
rättshjälpsnämnd och att inkomma med yttrande till
samfundet jämte tidigare förseelser av likartad natur.
Varning och straffavgift ålagd.

I skrivelse av den 29 augusti 1989 har rättshjälpsnämnden riktat anmärkning
mot advokaten A för att denne underlåtit att efterkomma rättshjälpsnämn-
dens föreläggande att besvara skriftlig förfrågan från nämnden i ärende vari
A var förordnad som rättshjälpsbiträde.

Rättshjälpsnämnden har vidare anfört bla följande.
Efter en rättshjälpsnämndens skrivelse till Advokatsamfundet den 20 de-

cember 1988 fann rättshjälpsnämnden vid fortsatt genomgång av äldre rätts-
hjälpsärenden ett ytterligare ej avslutat äldre ärende, i vilket A var förordnad
som rättshjälpsbiträde. Den 15 februari 1989 sände nämnden en skrivelse till
A med förfrågan om ärendet jämte föreläggande för A att inom en vecka från
delgivningen av skrivelsen inkomma med svar å nämndens förfrågan. Bevis
inkom att A den 20 februari 1989 delgivits skrivelsen av den 15 februari 1989.
Något svar å nämndens förfrågan inkom däremot inte. I skrivelse av den 21
april 1989 påmindes A att snarast inkomma med de begärda uppgifterna.
Den 5 juni 1989 sände nämnden ånyo en skrivelse till A, vari nämnden bla
påpekade det anmärkningsvärda i att A ännu ej besvarat nämndens för-
frågan av den 15 februari 1989 samt angav att nämnden skulle komma att
överväga andra åtgärder om inte A omgående inkom med svar å nämndens
förfrågan. A hörde alltjämt inte av sig till nämnden.

Det antecknas att A i disciplinärendet har anmodats att avge skriftligt
yttrande i brev av den 27 september 1989 ”inom tre veckor härefter”, i brev av
den 31 oktober 1989 ”utan dröjsmål” samt i brev av den 27 november 1989
under erinran om 52§ i de vägledande reglerna ”utan ytterligare dröjsmål”.
A har i skrift den 1 december 1989 begärt anstånd till den 15 december 1989
med att inkomma med yttrande i disciplinärendet. A har därefter i disci-
plinärendet anmodats att avge skriftligt yttrande i brev av den 22 december
1989 ”utan ytterligare dröjsmål” samt i brev av den 10 januari 1990 ånyo
under erinran om 52§ i de vägledande reglerna ”utan ytterligare dröjsmål”.

A har inte inkommit med yttrande i disciplinärendet.
Det antecknas vidare att A på grund av rättshjälpsnämndens anmälan den

20 december 1988 tilldelades varning den 28 juni 1989 på grund av att han
underlåtit dels att besvara skriftliga förfrågningar från rättshjälpsnämnden i
ärenden i vilka han var förordnad som rättshjälpsbiträde, dels att inkomma
med yttrande till samfundet, trots att han vid ett flertal tillfällen anmodats
därom. A hade tidigare begått förseelser av liknande natur. Han ålades
därför att utge en straffavgift till samfundet med 3.000 kronor.

Nämnden gör följande bedömning.
I ärendet är utrett att A underlåtit att besvara skriftlig förfrågan från rätts-
hjälpsnämnden i ärende i vilket A var förordnad som rättshjälpsbiträde. A
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har vidare underlåtit att till samfundet inkomma med yttrande i disciplin-
ärendet, trots att han vid ett flertal tillfällen anmodats härom. A har genom
sina underlåtelser allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

På grund av tidigare förseelser av liknande natur föreligger särskilda skäl
att utöver varning ålägga A att utge straffavgift. Nämnden ålägger därför A
jämlikt 8 kap 7§ tredje stycket rättegångsbalken att till Advokatsamfundet
utge straffavgift med sextusen (6.000) kronor.

5. Underlåtenhet att till samfundet inkomma med yttrande.
Advokaten A mottog i september 1981 uppdrag av X att ombesörja vräkning
av en hyresgäst.

I ett tidigare disciplinärende mellan X och A fann disciplinnämnden utrett
att A försummat att handlägga ärendet med tillbörlig skyndsamhet och
omsorg. På grund därav tilldelade disciplinnämnden genom beslut den 3
februari 1988 A erinran.

I skrifter, som inkom till Advokatsamfundet den 4 januari och den 26
februari 1990, har X uppgivit att A även hade uppdrag att få hyresgästens
totala hyresskuld fastställd. I skriften har X vidare riktat anmärkningar mot
A för att han
– inte utfört uppdraget avseende hyresskulden
– inte besvarat brev från X
– sedan X i vräkningsärendet framställt skadeståndsanspråk mot honom,

inte ingått i svaromål.
Det antecknas att A i nu förevarande disciplinärende anmodats att avge

skriftligt yttrande i brev av den 12 mars 1990 ”före utgången av april 1990”
och i brev av den 4 maj 1990 ”utan ytterligare dröjsmål”. A har vidare i brev
den 21 maj 1990 under erinran om 52§ i de vägledande reglerna anmodats att
snarast inkomma med yttrande i ärendet. A har slutligen vid telefonsamtal
den 19 februari 1991 med tjänstgörande handläggare vid samfundets kansli
uppmanats att omedelbart inkomma med yttrande samt i brev av den 21
mars 1991 anmodats att omgående inkomma med det begärda yttrandet
senast den 28 mars 1991. A har inte inkommit med något yttrande.

Nämnden gör följande bedömning.
A har underlåtit att till samfundet inkomma med yttrande i disciplinärendet,
trots att han vid ett flertal tillfällen anmodats därom. A har härigenom
allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

Vad i övrigt i ärendet förekommit är inte av beskaffenhet att föranleda
någon nämndens åtgärd.
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5. Brister i omsorg och tillbörlig skyndsamhet vid utförande
av advokatuppdrag har vid upprepade försummelser
föranlett varning jämte förhöjd straffavgift.

X har i skrifter, som inkom till advokatsamfundet den 9 september 1992
respektive den 17 september 1992, riktat anmärkningar mot advokaten A för
dennes handläggning av ett ärende angående bouppteckning och arvskifte.

X har anfört att A handlagt ärendet nonchalant och utan tillbörlig skynd-
samhet, att A inte besvarat telefonsamtal, brev och fax, att dödsbodelägarna
trots begäran därom ej fått någon redovisning eller deklaration över döds-
boets tillgångar samt att dödsboet på grund av kursfall förlorat pengar
genom A:s förfarande att icke ombesörja lämplig bevakning av aktier.

Det antecknas att A i disciplinärendet har anmodats att avge skriftligt
yttrande i brev av den 22 september 1992 ”inom fjorton dagar” och i brev av
den 21 oktober 1992 ”snarast”. A har vidare i brev av den 30 oktober 1992
uppmanats att omgående eller senast den 11 november 1992 inkomma med
yttrande i ärendet vid äventyr att underlåtenhet härutinnan skulle komma
att anmälas för samfundets styrelse.

A har ännu den 10 februari 1993 inte inkommit med yttrande i ärendet.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet får anses framgå att A ej utfört sitt uppdrag med
omsorg och tillbörlig skyndsamhet samt att han underlåtit att hålla döds-
bodelägarna informerade om vad som hänt i ärendet. Vidare har A under-
låtit att efterkomma advokatsamfundets föreläggande att avge yttrande.
Härigenom har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

A har tidigare varit föremål för disciplinära ingripanden för likartade
försummelser. Han har således senast den 14 oktober 1992 tilldelats varning
och förpliktats utge straffavgift med 5.000 kronor. Nämnden finner nu sär-
skilda skäl föreligga att utöver varning ålägga A att utge högre straffavgift.

Nämnden tilldelar A varning och förpliktar honom jämlikt 8 kap 7§ andra
och tredje styckena rättegångsbalken att till advokatsamfundet utge straffav-
gift med tiotusen (10.000) kronor.

9. A har tilldelats varning och förpliktats utge straffavgift
med 5.000 kronor för att han dels lämnat oriktiga
uppgifter om vidtagna åtgärder, dels inte handlagt
uppdrag med omsorg och tillbörlig skyndsamhet, dels ock
varit i avsevärt dröjsmål med yttrande till samfundet.

X har i skrift, som inkom till Advokatsamfundet den 5 oktober 1994, riktat
anmärkningar mot advokaten A för att denne ljugit för honom och nonchale-
rat telefonsamtal från honom. X har därvid anfört bla följande. A har sedan
ett år varit hans ombud då han väntade på att åtalas i ett brottmål. Brott-
målsprocessen genomfördes och han frikändes i mitten av december 1993. I
brottmålet hade han varit häktad i en månad. Han och A träffades i början av
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år 1994. A åtog sig då att dels begära skadeståndsersättning för den tid han
varit frihetsberövad i brottmålet, dels göra en förfrågan om omprövning hos
skattemyndigheten, som på grund av åtalet beslutat upptaxera hans in-
komst. Under två månader hörde han ej något från A. Han ringde då upp
A,varvid denne uppgav sig ha utfört båda uppdragen dvs en förfrågan till
skattemyndigheten och en förfrågan om skadeståndsersättning. Under som-
maren 1994 sökte han vid ett flertal tillfällen komma i kontakt med A per
telefon, men fick endast tala med dennes sekreterare. Vid varje telefonsamtal
lämnade sekreteraren varierande ursäkter om A:s frånvaro. Vid ett tele-
fonsamtal i början av augusti 1994 med A:s sekreterare, bad han denna ordna
ett möte mellan honom och A. Sekreteraren lovade att återkomma till honom
efter det att hon frågat A om lämplig tidpunkt för mötet. När han efter
ytterligare en månad ej hört något från advokatbyrån ringde han till justitie-
kanslern för att kontrollera om A hade gjort någon förfrågan om skade-
ståndsersättning för honom. Justitiekanslern gav honom besked om att något
ärende i hans namn eller i A:s namn ej hade kommit justitiekanslern till-
handa. Han har ej förhört sig hos skattemyndigheten, men med anledning av
vad som förevarit räknar han med att A ej heller där har gjort någon för-
frågan för hans räkning.

Det antecknas att A i disciplinärendet anmodats att avge skriftligt yttrande
i brev av den 6 oktober 1994 ”inom fjorton dagar” och i brev av den 1
november 1994 ”snarast”. A har vidare i brev av den 14 november 1994
anmodats att omgående inkomma med yttrande i ärendet. Han upplystes
därvid att omså inte skedde senast den 23 november 1994 skulle hans under-
låtenhet komma att anmälas för samfundets styrelse.

Det antecknas vidare att A genom brev den 5 maj 1995 ytterligare an-
modats att omgående eller senast den 12 maj 1995 inkomma med det begärda
yttrandet.

A har den 30 maj 1995 inkommit till samfundet med yttrande och han har
därvid anfört bla följande.

Uppgifterna i anmälan är i allt väsentligt riktiga. Situationen är mycket
olycklig. Det som inträffat skedde under en period av relativt stor arbets-
börda. Någon annan förklaring finns tyvärr inte.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A lämnat oriktiga uppgifter till X samt
att han inte handlagt sitt uppdrag med omsorg, noggrannhet och tillbörlig
skyndsamhet. A har vidare varit i avsevärtdröjsmål med att inkomma med
yttrande till samfundet. Genom vad som sålunda förekommit i ärendet har A
allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning och förpliktar honom jämlikt
8kap 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken att till Advokatsam-
fundet utge straffavgift med femtusen (5.000) kronor.
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25. Advokaten A, som försummat att efterkomma
föreläggande från tingsrätt och som underlåtit att yttra
sig till samfundet samt tidigare gjort sig skyldig till
försummelser av liknande natur, har tilldelats varning
och ålagts högsta straffavgift.

Sveriges advokatsamfund har jämlikt föreskriften i 12kap. 6§ andra stycket
rättegångsbalken fått del av Södra Roslags tingsrätts beslut den 15 mars 1995,
vari advokaten A avvisats som kärandeombud i ett vid tingsrätten pågående
tvistemål.

Av tingsrättens protokoll av den 15 mars 1995 framgår följande.
Sedan A som ombud för ett bolag väckt talan med yrkande om ersättning

för arbete som bolaget utfört och svaranden inkommit med svaromål, före-
lades bolaget den 7 september 1994 att yttra sig senast den 30 september. Den
7 december påpekades under hand för A att yttrandet ännu inte kommit in. A
utlovade svar till den 14 december. Därefter beviljades A anstånd med ytt-
randet till den 21 december. Då något yttrande inte kommit in, påmindes A
under hand den 10 januari 1995. Svar utlovades då till den 18 januari. Med
anledning av att A ej avhördes påmindes han ånyo den 26 januari. A lämnade
därvid beskedet, att yttrande skulle skickas in till tingsrätten med det snaras-
te. Den 10 februari förelades bolaget jämlikt 42kap. 15§ rättegångsbalken att
senast 14 dagar efter föreläggandet att slutligt ange talan och den bevisning
som åberopades. Föreläggande tillställdes A med sk vitt kort. Den 22 februa-
ri påmindes A om att han inte skickat in delgivningsbeviset. Till dags dato
har A varken återsänt delgivningsbeviset eller avgivit yttrande över svaro-
målet.

Tingsrättens beslut hade följande motivering.
”Visar ombud oredlighet, oskicklighet eller oförstånd eller finnes han

eljest olämplig, skall rätten enligt 12kap. 5§ rättegångsbalken avvisa honom
som ombud i målet.

A har genom sin underlåtenhet att efterkomma tingsrättens föreläggande
visat sådan oskicklighet att han ej bör tillåtas kvarstå som ombud. Tings-
rätten avvisar därför A som ombud i målet.”

Sedan A överklagat tingsrättens beslut och anfört att han lider av sviterna
efter en trafikolycka som inträffade år 1989, lämnade Svea hovrätt i beslut
den 24 maj 1995 överklagandet utan bifall.

Advokatsamfundets generalsekreterare har den 19 juni 1995 tillskrivit A
med begäran om yttrande inom fjorton dagar härefter.

Eftersom A inte efterkom samfundets begäran anmodades han den 7 juli
1995 att snarast inkomma med det begärda yttrandet.

Efter hemställan av A erhöll han anstånd med att inge yttrande i ärendet
till och med den 31 juli 1995. A har efter detta inte låtit höra av sig till
samfundet.
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Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att A försummat att efterkomma tings-
rättens förelägganden att avge yttrande samt att han vidare underlåtit att
yttra sig till samfundet. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

A har tidigare tilldelats två varningar samt två varningar med straffavgift,
senast 1991, om 3.000 respektive 10.000 kronor för försummelser av liknande
natur. Nämnden finner därför särskilda skäl föreligga att utöver varning nu
ålägga A att utge högsta straffavgift.

På grund härav tilldelar nämnden A varning och förpliktar honom jämlikt
8kap. 7§ andra och tredje styckena rättegångsbalken att till Advokatsam-
fundet utge straffavgift med femtontusen (15.000) kronor.



11. FÖRHÅLLANDE UTANFÖR
ADVOKATVERKSAMHETEN

17. Advokatuppdrag eller handlande som privatperson?
X är sedan 1983 innehavare av ett patent på ett grafiskt färgbildsystem. I
början av 1980-talet anlitade han tillsammans med affärsmannen E en advo-
katbyrå i ett försök att exploatera patentet. Detta försök gav emellertid inte
något resultat.

X, som 1979 och 1980 anlitat advokaten A i olika ärenden, tog under senare
delen av 1985 med denne upp frågan om ett nytt försök att exploatera
patentet.

I anmälningsskrifter, som kom in till advokatsamfundet den 24 april, den 2
maj, den 27 juli och den 20 september 1990, har X och dennes företag X-
bolaget – i fortsättningen i gemensamma sammanhang benämnda anmälar-
na – genom Y framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande.

A.A har åtagit sig att såsom advokat biträda anmälarna i frågor rörande
X:s patent. A har därvid åsidosatt sina plikter som advokat
1. genom att mot gällande regler om arvodering träffa avtal om ersättning i

form av provision,
2. genom att personligen ekonomiskt engagera sig i klienternas affärer,
3. genom att utan att underrätta X övergå till att bevaka andras intressen,

vilka stridit mot X:s,
4. genom att utan X:s hörande frånträda uppdraget,
5. genom att därefter inte till klienterna utlämna dem tillhöriga handlingar

samt
6. genom att underlåta att avge sluträkning och därmed beröva X möjlig-

heten att få ersättningen till A prövad enligt 33§ i advokatsamfundets
stadgar.

B. Om advokatsamfundet skulle godta A:s uppgift att han samarbetat
med X som kompanjon och inte såsom av denne anlitad advokat, har A,
som måste ha insett att X levat i den föreställningen att A agerat såsom av
X anlitad advokat, åsidosatt sina plikter som advokat genom att inte
klargöra sin ställning för X.

Anmälarna har vidare anfört bla följande.

Under hösten 1985 vände sig X till A för att erhålla juridiskt biträde i an-
ledning av ifrågasatt patentintrång av H-bolaget i Japan. Den 18 september
1985 tillställde A H-bolaget ett brev, i vilket han frågade om detta företag var
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intresserat att träffa licensavtal med X beträffande hans patent. I brevet
presenterade sig A som ombud för X i det aktuella patentärendet. H-bolaget
tillbakavisade A:s framställning om att ingå ett licensavtal och bestred även
att det av A påtalade förfarandet från H-bolagets sida skulle utgöra intrång i
X:s patenträttigheter. Inför risken av en personlig patentprocess med detta
”stora företag” föreslog A X att söka sig en finansiär och att bilda en grupp
med A, professorn K och finansiären för att genomföra en intrångsprocess
mot H-bolaget och att i övrigt exploatera X:s patent.

Därvid rekommenderades X av A att i gruppen medtaga K närmast såsom
i patenträttsliga frågor sakkunnigt biträde åt A. Vidare rekommenderade
och förmedlade A Z-gruppen AB – dock inledningsvis detta bolags direktör
Z personligen – såsom den finansiär som skulle mot vinstandel i patentexplo-
ateringen om 20% av dess överskott övertaga finansieringen av och kost-
nadsrisken i en blivande rättegång mot H-bolaget.

Den 18 februari 1986 träffades mellan X, A, K och Z ett ”principavtal”
angående exploatering av ovannämnda patent. I avtalet föreskrevs bla un-
der rubriken ”Vinstdispositioner” att A skulle erhålla 20% av överskottet i
verksamheten.

Av ingivna handlingar i disciplinärendet framgår bla följande.
Förhandlingar fördes med H-bolaget bla vid besök av X, A och Z hos

H-bolaget och vid ett sammanträde med företrädare för H-bolaget i Stock-
holm i slutet av 1987. Förhandlingarna ledde emellertid inte till något licens-
avtal med H-bolaget.

Parallellt med förhandlingarna med H-bolaget väckte X enligt överens-
kommelse med övriga ”principavtalsparter” med hjälp av doktor P i Ham-
burg talan mot ett västtyskt företag vid namn U om patentintrång. Vidare
förhandlade X och A med I-bolaget angående ett licensavtal beträffande X:s
patent.

I slutet av 1988 beslöt H-bolaget att avbryta förhandlingarna angående ett
licensavtal och att i stället väcka talan mot X i München med yrkande om att
hans patent skulle ogiltigförklaras i Tyskland.

Under mellantiden hade Z-gruppen AB, som Z tillhörde, övertagit Z:s
rättigheter och skyldigheter enligt ”principavtalet”.

A infordrade från P en uppskattning av vilka rättegångskostnader som
skulle kunna drabba X om han förlorade målet mot H-bolaget. X och hans
avtalsparter uppdrog därefter åt P att företräda X även i rättegången mot
H-bolaget.

Under hösten 1989 förde X över sitt patent på X-bolaget som därmed i hans
ställe ingick som avtalspart.

Vid ett besök i Amsterdam av X, A och C som företrädare för Z-gruppen
AB träffades den 19 oktober 1989 med I-bolaget ett licensavtal, enligt vilket
I-bolaget skulle till X-bolaget betala 1 miljon USD. Vidare avtalades att I-
bolaget, om X vann målet mot H-bolaget, skulle betala ytterligare 500.000
USD.

I dom den 15 november 1989 ogillade Bundesgericht i München H-bola-
gets talan.
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Den 28 och den 29 december 1989 hölls sammanträden, vid vilka E sagts ha
uppträtt ”som om han var ombud för X” och i vilka även A deltog. Vid
sammanträdet den 28 december fick A i uppdrag att till påföljande dag
utarbeta förslag till nytt avtal ”enligt de synpunkter som framförts vid sam-
manträdet”.

Påföljande dag framlade A för E, Z och ytterligare två företrädare för
Z-gruppen AB ett förslag, som innebar att Z-gruppen AB skulle överta även
A:s och K:s andelar och att avtalsparter således skulle bli endast X-bolaget
och Z-gruppen AB med 50% vardera. Vid sammanträdet gjordes en be-
räkning av storleken på vinsten av exploateringen av patentet till och med
december 1989. Därefter betalade X till Z-gruppen AB ut 3,75 miljoner SEK.

Den 19 januari 1990 hölls ett sammanträde på A:s kontor med deltagande
av förutom A, X, E, Z och P. Vid detta sammanträde synes X och E ha framfört
kritik mot A för att denne inte underrättat X om vad P till A framfört därom
att U var mycket angeläget om att få till stånd förhandlingar angående ett
licensavtal och att P ansett att detta önskemål borde tillmötesgås. Sedan det
av ett yttrande av E framgått att han för sin kritik haft som utgångspunkt att
A, då han sysslat med X:s patentfrågor, utfört ett advokatuppdrag åt X,
lämnade A sammanträdet.

A har i yttranden av den 25 juni och den 19 november 1990 samt den 22
januari 1991 tillbakavisat anmälarnas anmärkningar och anfört i huvudsak
följande.

A har inte innehaft advokatuppdrag för anmälarna. Han har istället delta-
git som en av fyra parter som samarbetat i en grupp, bildad för att försöka
exploatera X:s patent. A har sålunda varit avtalspart i det gemensamt drivna
projektet, även om det varit bestämt att någon redovisning av parterna utåt ej
skulle ske. Brevet av den 18 september 1985 utgjorde ett första led i sam-
arbetet. Alla beslut har tagits och alla åtgärder har skett gemensamt under
hela den tid av fyra och ett halvt år, under vilken samarbetet pågått. X har
varit helt medveten om detta. Det har inte rått någon som helst oklarhet.
Först vid sammanträdet den 19 januari 1990 framfördes – av E på X:s vägnar
– iden att A:s insatser för det gemensamma uppdraget hade berott på ett
advokatuppdrag. Denna beskyllning hade gjort A så illa till mods att han
lämnat sammanträdet i fråga.

Beträffande bakgrunden till det mellan A, X och de båda övriga parterna
ingångna avtalet har A bla uppgivit följande.

Då X någon gång på sommaren 1985 tog kontakt med A, kom man överens
om att A skulle titta på patentet för att se om man trots vad som tidigare
förekommit skulle kunna åstadkomma en exploatering. X var inte själv be-
redd att lägga ner några som helst pengar på en fortsatt undersökning. Det
bestämdes att A till en början skulle skriva till H-bolaget för att se om det
fanns intresse för en diskussion kring patentet. Om H-bolaget inte hörde av
sig eller svarade negativt finge saken bero. I annat fall skulle man försöka
bygga upp ett samarbete kring patentet och bla skaffa en finansiär. Detta
ledde till att A först tog kontakt med K och därefter även med Z, som A lärt
känna tidigare i samband med ett uppdrag för denne. Alla fyra beslöt där-
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efter att inleda det samarbete som fick sitt uttryck i principavtalet av den 18
februari 1986.

Till nämnden har, förutom det ovan omnämnda ”principavtalet” av den
18 februari 1986 och vissa senare tillkomna ändringar och tillägg till avtalet,
ingivits ett stort antal dokument bestående av korrespondens, promemorior,
avtalsutkast, klientkort från advokatbyrån, pressmeddelanden, tidningsur-
klipp mfl handlingar.

Vid nämndens sammanträde den 5 februari 1992 har vidare A på nämn-
dens begäran inställt sig och lämnat kompletterande uppgifter, varvid även
X, personligen och genom sitt ombud Y, var närvarande och bereddes tillfälle
att ställa frågor till A. Efter sammanträdet har Y inkommit med ytterligare
synpunkter och kompletterande material genom en skrift den 14 februari
1992.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen framgår, att A eller annan på hans advokatbyrå tidigare
handlagt ett antal uppdrag för X, att den hjälp X eftersträvade genom hän-
vändelsen till A var sådan som typiskt sett lämnas av advokat, att saken
registrerats som ett ärende i A:s advokatbyrå, att korrespondens i ärendet
skett med användande av advokatbyråns brevpapper och att A i olika sam-
manhang betecknat X som sin klient.

Genom vad som således förekommit finner nämnden, att A:s engagemang
i detta ärende och de åtgärder han företagit – oavsett vad han må ha avtalat
med X – skall bedömas som ett advokatuppdrag.

Det i februari 1986 mellan A, X och ytterligare två parter ingångna sk
principavtalet innebar att A inlät sig i affärsförbindelse med sin klient på ett
sätt och i en omfattning som strider mot god advokatsed.

A har genom vad som sålunda förekommit allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7§ andra
stycket rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

19. Överlåtelse av advokatfirmas kontorslokaler mm har
inte ansetts falla in under verksamheten som advokat.

Genom avtal den 15 maj 1990 sålde Advokatfirman A AB till X-Föreningen
för 50.000 kr hyresrätten till vissa kontorslokaler i en av kommunen ägd
fastighet i Y-stad jämte inventarier enligt specifikation upptagande bla en
telefonväxel. I avtalet stadgades, jämte annat, i 2§ att köpets fullbordan
förutsatte att hyresvärden gav sitt samtycke till övertagandet av hyresrätten
eller, om sådant skulle vägras, att hyresnämnden medgav övertagandet samt
att köpet skulle återgå och köpeskillingen återbetalas om köparen ej vann full
rådighet över egendomen i fråga. Tillträde skulle ske genast efter det att
köpeskillingen erlagts.
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X-Föreningen har i anmälan, som kom in till samfundet den 21 november
1990, förklarat sig anse att advokaten A i förevarande affär utnyttjat sin
ställning som advokat på ett otillbörligt sätt samt riktat anmärkningar mot
denne i skilda hänseenden.

A har i yttrande den 10 december 1990 till en början förklarat att det här rör
sig om en tvist på ett rent affärsmässigt plan där han företrätt ett eget bolag i
egen sak. Enligt hans bedömning faller denna tvist utanför samfundets pröv-
ningsområde om inte oredlighet ligger honom till last i hans ställning som
advokat. Han bestrider dock bestämt att han vidtagit några otillbörliga åt-
gärder.

X-Föreningen har kommit in med påminnelser vari ingående bemötts vad
A anfört i sitt yttrande.

Samfundet har den 4 november 1991 tillskrivit A och framställt ett par
frågor, vilka A i skrift som inkommit den 27 november 1991 besvarat.

X-Föreningen har i skrift som inkommit den 21 januari 1992 kommenterat
A:s svar.

Nämnden gör följande bedömning.
Av utredningen i ärendet framgår att Advokatfirman A AB till X-Föreningen
överlåtit bla hyresrätten till vissa kontorslokaler i en av Y-stads kommun ägd
fastighet. Nämnden finner att överlåtelsen inte skett i A:s verksamhet som
advokat. Det som förekommit i ärendet föranleder därför ingen åtgärd.
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8 Kap. rättegångsbalken

Om advokater
1§ För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet
fastställas av regeringen.

Advokat är den som är ledamot av samfundet.

2§ Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som:
1. är svensk medborgare eller medborgare i en annan stat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet,
2. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet,
3. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domar-

ämbete,
4. har genomgått för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk

utbildning,
5. har gjort sig känd för redbarhet, och
6. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.

Advokatsamfundets styrelse får i enskilda fall medge undantag från an-
tagningskraven såvitt gäller första stycket 1 och 2. Detsamma gäller an-
tagningskraven enligt första stycket 3 och 4 beträffande den som är auktori-
serad som advokat i en annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser.

Den som har genomgått en utbildning som krävs för att bli advokat i en
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som i Sverige ge-
nomgått ett prov som visar att han har tillräckliga kunskaper om den svenska
rättsordningen, skall anses uppfylla kraven enligt första stycket 3 och 4.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island
eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser och som därefter
under minst tre år på ett tillfredsställande sätt har tjänstgjort som biträdande
jurist på advokatbyrå i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt första
stycket 3–6.

Den som är försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7§
föräldrabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till ledamot
som enligt 3§ lagen (1985: 354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i
vissa fall, m.m. är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet.
Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allmän åklagare
eller kronofogde får inte antas till ledamot; inte heller den som annars är
anställd i en stats eller kommuns tjänst eller hos någon annan enskild än
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advokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag. Vad som nu
sagts gäller dock inte den som är anställd vid allmän advokatbyrå.

3§ Ansökan om inträde i advokatsamfundet prövas av dess styrelse.

4§ En advokat skall i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de uppdrag
som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed. I fråga om tystnadsplikt
för advokat vid allmän advokatbyrå finns bestämmelser i 9 kap. 9§ sekretess-
lagen (1980:100). Annan advokat är skyldig att förtiga vad han får kännedom
om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta.

I advokatverksamhet som bedrivs i bolagsform får endast advokat vara
delägare eller bolagsman, om inte advokatsamfundets styrelse medger un-
dantag.

En advokat är skyldig att hålla sina huvudmäns pengar och andra till-
gångar avskilda från det som tillhör honom själv.

5§ Upph. g. Lag 1972 nr 430.

6§ Tillsyn över advokatväsendet utövas av advokatsamfundets styrelse och
disciplinnämnd, vilka har att tillse att en advokat vid utförande av talan inför
domstol och i sin övriga verksamhet fyller de plikter som åvilar honom.
Frågor om disciplinära ingripanden mot advokater enligt 7§ första-fjärde
stycket prövas av disciplinnämnden och, i enlighet med vad som bestäms i
stadgarna, av styrelsen.

En advokat är skyldig att lämna samfundet de uppgifter som behövs för
tillsynen.

Justitiekanslern får begära åtgärd hos disciplinnämnden mot en advokat
som åsidosätter sin plikt och hos styrelsen mot den som inte längre är be-
hörig att vara advokat.

Den som har deltagit i handläggningen av ett tillsynsärende hos advokat-
samfundet får inte obehörigen röja vad han därvid har erfarit om någons
personliga eller ekonomiska förhållanden.

7§ En advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som annars
förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. Är omständigheterna
mildrande, får i stället varning tilldelas honom.

Åsidosätter en advokat annars sina plikter som advokat, får varning eller
erinran meddelas honom. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får
han uteslutas ur samfundet.

Tilldelas en advokat varning, får han, om det finns särskilda skäl, även
åläggas att utge en straffavgift till samfundet med lägst ettusen och högst
femtiotusen kronor.

Om det bedöms tillräckligt får disciplinnämnden, i stället för att tilldela en
advokat erinran, göra ett uttalande om att advokatens åtgärd är felaktig eller
olämplig.
Inträder beträffande en advokat sådan omständighet att han enligt 2§ femte
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eller sjätte stycket inte får antas till ledamot av samfundet, är han skyldig att
genast träda ur samfundet. Om han inte gör det, skall styrelsen förordna om
hans uteslutning. Detsamma gäller, om en advokat inte längre uppfyller
medborgarskapskravet enligt 2§ första stycket 1 eller hemvistkravet enligt
2§ första stycket 2 och styrelsen inte medger att han får stå kvar som ledamot
av samfundet.

I beslut varigenom någon uteslutits ut samfundet får förordnas att beslutet
genast skall verkställas.

Brott mot tystnadsplikt enligt 4§ första stycket tredje meningen får inte
åtalas av annan än Justitiekanslern. Åtal får väckas endast om det är påkallat
från allmän synpunkt.

8§ Den som vägrats inträde i eller uteslutits ur advokatsamfundet får över-
klaga beslutet hos Högsta domstolen. Justitiekanslern får hos Högsta dom-
stolen överklaga ett beslut enligt 7§ av samfundets styrelse eller disciplin-
nämnd.

9§ Vad i rättegångsbalken eller i någon annan lag föreskrivs om advokater
skall i tillämpliga delar gälla även den som är auktoriserad som advokat i
något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när den-
ne är verksam i Sverige. Därvid skall han använda den yrkesbeteckning som
används i den stat där han är auktoriserad, uttryckt på denna stats språk och
med hänvisning till den yrkesorganisation som han tillhör eller till den
domstol vid vilken han enligt den statens lag får tjänstgöra. Om rätten kräver
det, skall den som uppger sig uppfylla kraven i första meningen förete bevis
härför.

Första stycket första meningen omfattar inte bestämmelsen i 4§ andra
stycket och inte heller bestämmelsen i 17 kap. 15§ tredje stycket brottsbalken.

Advokatsamfundets styrelse skall underrätta behörig myndighet eller or-
ganisation i den stat där advokaten är auktoriserad om beslut i vilket det har
konstaterats att han åsidosatt sina plikter som advokat.



Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Ändamål och organisation
1§ Sveriges advokatsamfund utgör det allmänna advokatsamfund, varom
förmäles i 8 kap. 1§ rättegångsbalken.
Samfundet har till ändamål

att till främjande av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkes-
skicklig advokatkår,

att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer
denna till godo,

att tillvarataga advokaternas allmänna yrkesintressen samt
att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.

Advokat är den som är ledamot av samfundet.

2§ Ledamöternas rätt att deltaga i handhavandet av samfundets gemen-
samma angelägenheter utövas genom fullmäktige, valda av ledamöterna
och kallade Sveriges advokatsamfunds fullmäktige. Årligen hålles ett ordinarie
fullmäktigemöte.

Fullmäktige väljer styrelse för samfundet, kallad Sveriges advokatsamfunds
styrelse, ävensom ledamöter av en nämnd, kallad Sveriges advokatsamfunds
disciplinnämnd.

Samfundet är indelat i avdelningar, var och en med sin styrelse. Ledamöter-
nas rätt att deltaga i handhavandet av avdelnings särskilda angelägenheter
utövas å avdelningsmöte.

Om allmänt advokatmöte är stadgat i 25§.

Om antagande av ledamot
3§ Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som:
1. är svensk medborgare eller medborgare i en annan stat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet
2. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet
3. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domar-

ämbete
4. under minst fem år efter ovannämnda kunskapsprov på tillfredsställande

sätt utövat praktisk juridisk verksamhet, varvid han under minst tre år
skall ha ägnat sig åt att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i rättsliga
angelägenheter antingen som anställd hos advokat eller på allmän advo-
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katbyrå eller för egen räkning och som vid tiden för ansökningens pröv-
ning tillhandagår allmänheten på sådant sätt samt genomgått av sam-
fundet anordnade preparandkurser i advokatyrkets etik och teknik

5. har gjort sig känd för redbarhet, och
6. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.

Samfundets styrelse får med hänsyn till föreliggande särskilda omständig-
heter medge undantag såvitt gäller första stycket 1, 2 och 4. Detsamma gäller
första stycket 3 beträffande den som är auktoriserad som advokat i en annan
stat i enlighet med där gällande bestämmelser.
Den som har genomgått en utbildning, som krävs för att bli advokat i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som i Sverige genom-
gått ett prov som visar att han har tillräckliga kunskaper om den svenska
rättsordningen, skall anses uppfylla kraven enligt första stycket 3 och 4.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island
eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser och som därefter
under minst tre år på ett tillfredsställande sätt har tjänstgjort som biträdande
jurist på advokatbyrå i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt första
stycket 3–6.

Den som är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7§ för-
äldrabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till ledamot
som enligt 3§ lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa
fall, m.m. är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allmän åkla-
gare eller kronofogde får inte antas till ledamot.

Den som är anställd i stats eller kommuns tjänst i annan befattning än som
sägs i föregående stycke eller hos annan enskild än advokat får inte antas till
ledamot såvida inte styrelsen medger undantag. Vad som nu sagts gäller
dock inte befattningshavare vid allmän advokatbyrå eller den som är an-
ställd hos ledamot av advokatorganisation inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

4§ Ansökan om inträde i samfundet prövas av samfundets styrelse. Vid
ansökningen skola fogas de handlingar, vilka sökanden med hänsyn till
bestämmelserna i 3§ önskar åberopa.

Styrelsen inhämtar utlåtande över ansökningen från styrelsen för den
avdelning och beträffande utländsk sökande från den utländska advokator-
ganisation inom vars områden sökanden utövat eller utövar verksamhet,
samt de ytterligare upplysningar som den anser erforderliga.

Avslås ansökan om inträde, skall beslutet angiva de skäl, varå beslutet
grundas.

Om styrelse
5§ Samfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande samt nio and-
ra ledamöter jämte nio suppleanter.

Ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och suppleanter väljas i nu
nämnd ordning vid ordinarie fullmäktigemöte för två år, räknat från och
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med närmast följande 1 juli. Vartannat år utses ordförande, vice ordförande
och fyra andra ledamöter jämte fyra suppleanter, vartannat år fem ledamöter
jämte fem suppleanter. Vid val av andra ledamöter än ordförande och vice
ordförande ävensom vid val av suppleanter skall hänsyn tagas till önskvärd-
heten av att landets olika delar bliva företrädda.

Den som vid utgången av den valperiod, för vilken han senast utsetts,
kommer att hava varit ledamot eller suppleant i styrelsen under sex år i följd
utan att därunder hava varit ordförande eller vice ordförande, må ej för
tidigare period än den, som börjar två år därefter, utses till annan befattning
inom styrelsen än som ordförande eller vice ordförande.

Väljes ledamot eller suppleant i styrelsen till ledamot av disciplinnämnden
och mottager han detta uppdrag, skall han frånträda sitt uppdrag i styrelsen.

6§ Avgår ledamot eller suppleant i styrelsen innan den valperiod för vilken
han valts gått till ända, skall erforderligt val av ersättare för återstoden av
perioden företagas. Sådant ersättningsval må förrättas å extra fullmäktige-
möte men må anstå till närmast efter avgången inträffande ordinarie full-
mäktigemöte. Den valde inträder omedelbart i tjänst.

7§ Styrelsens säte är Stockholm.

8§ Styrelsen och disciplinnämnden utövar tillsyn över advokatväsendet och
har att tillse, att ledamot såväl vid utförande av talan inför domstol som i sin
övriga verksamhet fyller de plikter, som åvilar honom.
Uppkommer fråga om disciplinärt ingripande mot ledamot på annat sätt än
genom anmälan enligt 40§, prövar styrelsen om ärendet skall hänskjutas till
disciplinnämnden.

Om styrelsens befattning med ärende, som avses i 8 kap. 7§ femte stycket
rättegångsbalken, är stadgat i 45§.

9§ Styrelsen företräder samfundet, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter samt beslutar å samfundets vägnar i alla ärenden, angående
vilka ej annorlunda bestämmes i dessa stadgar.

På grund härav tillkommer det styrelsen bl.a.:
1. att verkställa av fullmäktige fattade beslut,
2. att förvalta samfundets och dess särskilda fonders tillgångar,
3. att till ordinarie fullmäktigemöte avgiva förvaltningsberättelse för senast

tilländalupna kalenderår,
4. att i fråga om ledamots anspråk på arvode och kostnader för utfört upp-

drag på ledamotens, domstols eller skiljenämnds begäran själv eller ge-
nom utsedda sakkunniga avgiva utlåtande,

5. att på förfrågan eller eljest till ledamot avgiva vägledande uttalande an-
gående advokatverksamhetens utövning,

6. att avgiva yttrande i av myndighet remitterat ärende och på eget initiativ å
samfundets vägnar göra uttalande i lagstiftningsfråga eller annat ärende
av betydelse för rättsutvecklingen eller advokatverksamheten,
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7. att utse samfundets generalsekreterare och övriga tjänstemän, samt
8. att företräda samfundet i dess egenskap av aktieägare i Sveriges advoka-

ters serviceaktiebolag.

10§ Styrelsen sammanträder, när ordföranden så finner erforderligt eller
minst fyra styrelseledamöter det begära, å ort, som styrelsen eller ordföran-
den bestämmer.

Kallelse med föredragningslista skall i god tid före sammanträde tillställas
styrelsens ledamöter och suppleanter.

Vid förfall för styrelseledamot inträder i första hand suppleant från samma
avdelning och i andra hand den suppleant, som längst tillhört styrelsen, eller,
om två eller flera suppleanter lika lång tid tillhört styrelsen, den av dem som
längst tillhört samfundet. Suppleant, som ej tjänstgör för ledamot, äger delta-
ga i förhandlingarna men ej i besluten.

Styrelsens ledamöter och suppleanter äro icke berättigade till annan ersätt-
ning än för sina reseutgifter enligt av fullmäktige fastställda grunder.

11§ Styrelsen är beslutför, då minst sju ledamöter eller suppleanter för dem
äro närvarande. Omröstning inom styrelsen sker öppet.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller
den mening, som ordföranden biträder; dock sker vid val avgörandet genom
lottning.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Om disciplinnämnd
12§ Samfundets disciplinnämnd består av ordförande, vice ordförande
samt nio andra ledamöter.

Ordförande, vice ordförande och sex övriga ledamöter väljes i nu nämnd
ordning vid ordinarie fullmäktigemöte för fyra år, räknat från och med
närmast följande 1 juli. Val förrättas vartannat år och avser, varannan gång
ordförande och tre andra ledamöter, varannan gång vice ordförande och tre
andra ledamöter.

Nämndens återstående tre ledamöter (offentliga representanter) utses av
regeringen. De förordnas en i sänder varje år för högst tre år i taget, räknat
från den 1 juli. De offentliga representanterna hämtas utanför den person-
krets, som enligt 4 kap. 6§ rättegångsbalken är undantagen i fråga om val till
nämndeman.

Samfundsledamot som vid utgången av den valperiod, för vilken han
senast utsetts, kommer att ha varit ledamot av disciplinnämnden under åtta
år i följd utan att därunder ha varit ordförande eller vice ordförande, får inte
för tidigare period än den, som börjar två år därefter, på nytt utses till annan
befattning inom nämnden än som ordförande eller vice ordförande.

Väljes ledamot av disciplinnämnden till ledamot eller suppleant i styrelsen
och mottager han detta uppdrag, skall han frånträda sitt uppdrag i nämnden.

13§ Avgår av fullmäktige utsedd ledamot av disciplinnämnden innan den
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valperiod för vilken han valts gått till ända, skall om val av ersättare för
återstoden av perioden gälla vad i 6§ är för där avsett fall stadgat.

14§ Disciplinnämnden har att handlägga frågor om disciplinärt ingripande
mot ledamot i enlighet med stadgandena i 40-43§§. Nämnden tillkommer att
besluta om uteslutning ur samfundet, varning, erinran, straffavgift och ut-
talande enligt 8 kap. 7§ första-fjärde styckena rättegångsbalken.

I den omfattning som närmare anges i 40§ kan disciplinnämnden för
prövning om disciplinärt ingripande mot ledamot är påkallat arbeta på av-
delningar, bestående av tre ledamöter varav en skall vara offentlig represen-
tant. Sådan avdelning kallas prövningsavdelning.

15§ Disciplinnämnden och prövningsavdelningar sammanträder på kallelse
av nämndens ordförande å ort som denne bestämmer.

Kallelse med föredragningslista skall i god tid före sammanträde tillställas
disciplinnämndens ledamöter.

De av fullmäktige utsedda ledamöterna i disciplinnämnden är icke be-
rättigade till annan ersättning än för sina reseutgifter enligt av fullmäktige
fastställda grunder.

16§ Disciplinnämnden är beslutför, då minst sex ledamöter är närvarande.
Prövningsavdelning är beslutför med två ledamöter.

Vid omröstning inom disciplinnämnden gäller rättegångsbalkens regler
om omröstning i brottmål i tillämpliga delar. Uppkommer fråga om ute-
slutning ur samfundet, röstas härom särskilt. För beslut om uteslutning
fordras att minst sex ledamöter är ense om denna påföljd.

Disciplinnämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Prövningsavdelning skall föra särskilt protokoll, som justeras av avdelning-
ens ordförande och en ledamot.

16a§ Disciplinnämnden beslutar om organisationen av prövningsavdel-
ningarna.

Om kansli
17§ Samfundet skall hava kansli i Stockholm under ledning av en i sam-
fundets tjänst anställd generalsekreterare.

Till generalsekreterare må utses allenast den, som är advokat.
Generalsekreteraren är icke valbar till ledamot eller suppleant i styrelsen

eller fullmäktige och ej heller till ledamot av disciplinnämnden.

Om räkenskaper och revision
18§ Samfundets räkenskaper skola varje år avslutas per den 31 december.

Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skola granskas av två årligen på



STADGAR 547

ordinarie fullmäktigemöte utsedda revisorer. För envar av revisorerna utses
en suppleant.

Om fullmäktige
19§ Fullmäktige väljas av samfundets avdelningar på sätt i 29§ närmare
stadgas.

Styrelsens ordförande och vice ordförande äro självskrivna ledamöter av
fullmäktige.

20§ Ordinarie fullmäktigemöte skall hållas under tiden den 15 maj–den 15
juni å dag, som styrelsen bestämmer.

För behandling av visst ärende skall extra fullmäktigemöte hållas, när
styrelsen finner erforderligt eller då det skriftligen med angivande av an-
ledningen begäres av minst tio fullmäktigeledamöter. I ärende, som skall
behandlas å sådant möte, har styrelsen att avgiva utlåtande.

21§ Skriftlig kallelse till fullmäktigemöte skall avsändas, till ordinarie full-
mäktigemöte senast tre veckor och till extra fullmäktigemöte senast två vec-
kor före mötet. Vid kallelsen skall fogas föredragningslista, upptagande de
ärenden som vid mötet skola förekomma till behandling.

Ledamot av fullmäktige, som har förfall, är skyldig att omedelbart anmäla
detta. Vid förfall för ledamot, som utsetts av avdelning, skall kallas den
suppleant från avdelningen, som längst tillhört samfundet, därest avdel-
ningen icke bestämt annan ordning för suppleanternas inkallande.

När kallelse till fullmäktigemöte utgått, skall till samfundets ledamöter
ofördröjligen utsändas underrättelse därom med uppgift på de ärenden, som
vid mötet skola förekomma till behandling.

22§ Ordinarie fullmäktigemöte tillkommer:
1. att behandla styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse

samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och, därest ansvarsfrihet väg-
rats, besluta om åtgärd med anledning därav,

2. att behandla styrelsens för Sveriges advokatsamfunds understödsfond
förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt besluta om an-
svarsfrihet för understödsfondens styrelse och, därest ansvarsfrihet väg-
rats, besluta om åtgärd med anledning därav,

3. att välja samfundets styrelse och samfundets disciplinnämnd,
4. att välja revisorer och revisorssuppleanter,
5. att besluta om avgifter till samfundet och till understödsfonden,
6. att, efter förslag av Sveriges advokaters serviceaktiebolag, besluta om

serviceersättning till bolaget, samt
7. att behandla ärende, som styrelsen hänskjutit till mötet eller som ledamot

av samfundet före den 15 april skriftligen hos styrelsen föreslagit till
behandling.

23§ Å fullmäktigemöte må till avgörande företagas allenast ärende, som
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varit upptaget på föredragningslistan eller som står i omedelbart samband
med sådant ärende, mötet dock obetaget att förrätta ersättningsval enligt vad
i 6 och 13§§ därom är stadgat.

24§ Fullmäktigemöte hålles å ort, som styrelsen bestämmer.
Vid behandling å fullmäktigemöte av andra ärenden än val äger envar

ledamot av samfundet närvara och deltaga i förhandlingarna men ej i be-
sluten.

Förhandlingarna vid fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande
eller vid förfall för honom av vice ordföranden, varefter fullmäktige välja
ordförande vid mötet. Styrelsens ordförande och vice ordförande äro icke
valbara till ordförande.

För beslutförhet fordras att minst fyrtio ledamöter av fullmäktige eller
suppleanter för dem äro närvarande vid mötet.

Omröstning å fullmäktigemöte sker öppet utom vid val, där sluten om-
röstning skall äga rum, om flera namn föreslås än valet avser. Vid sådan
sluten omröstning äger varje röstande å röstsedel uppföra det antal namn
omröstningen avser. Röst får avgivas allenast på namn, som föreslagits före
omröstningen. Röstsedel, som upptager flera namn än valet avser, är ogiltig.
Upptager röstsedel namn, som icke föreslagits före omröstningen, skall så-
dant namn anses såsom obefintligt. Avser omröstningen val av ordförande
eller vice ordförande i styrelsen eller disciplinnämnden, är den vald, som
erhåller mer än hälften av avgivna röster. Erhåller ej någon sådan majoritet,
sker ny omröstning. Får ej heller därvid någon mer än hälften av avgivna
röster, anställes en tredje omröstning mellan de två, som vid andra om-
röstningen erhållit de flesta rösterna. Den som därvid erhåller de flesta
rösterna är vald. I händelse av lika röstetal vid andra eller tredje omröst-
ningen skiljer lotten. Vid andra val än val av ordförande eller vice ordförande
i styrelsen eller disciplinnämnden äro de som vid omröstningen erhålla
högsta röstetalen valda. Erhålla två eller flera lika röstetal, sker ny om-
röstning mellan dem. I händelse av lika röstetal vid denna omröstning skiljer
lotten.

Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämma, med enkel röst-
övervikt. Vid lika röstetal gäller i andra ärenden än vid val den mening, som
ordförande vid mötet biträder.

Fullmäktig äger icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltning, för
vilken han är ansvarig, och ej heller i val av revisor för granskning av sådan
förvaltning.

Fullmäktiges protokoll justeras av ordföranden vid mötet och två fullmäk-
tige.

Fullmäktiges ledamöter äro icke berättigade till annan ersättning än för
sina reseutgifter enligt av fullmäktige fastställda grunder.

Av fullmäktige fattade beslut skola delgivas samfundets ledamöter.
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Om allmänt advokatmöte
25§ Allmänt advokatmöte skall hållas minst vart tredje år å tid och ort, som
styrelsen bestämmer. Vid sådant möte bör förekomma föredrag eller dis-
kussion angående spörsmål av betydelse för advokaternas organisation eller
yrkesutövning eller av allmänt juridiskt intresse.

Kallelse till allmänt advokatmöte skall utsändas senast sex veckor före
mötet.

Förhandlingarna å allmänt advokatmöte ledas av styrelsens ordförande
eller vid förfall för honom av vice ordföranden.

Om avdelningar
26§ Samfundets avdelningar är:

Norra avdelningen, omfattande Norrbottens, Västerbottens, Västernorr-
lands, Jämtlands samt Gävleborgs län.

Mellersta avdelningen, omfattande Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västman-
lands samt Uppsala län.

Stockholmsavdelningen, omfattande Stockholms län.
Östra avdelningen, omfattande Södermanlands, Östergötlands, Jönkö-

pings, Kronobergs, Kalmar samt Gotlands län.
Västra avdelningen, omfattande Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Älvs-

borgs samt Hallands län.
Södra avdelningen, omfattande Skåne och Blekinge län.
Utlandsavdelningen, för ledamöter som har sin verksamhet förlagd utom-

lands.

27§ Ledamot tillhör den avdelning, inom vars område han har sin huvud-
sakliga verksamhet.

Tvist om vilken avdelning ledamot skall tillhöra avgöres av samfundets
styrelse.

28§ Avdelning skall antaga stadgar, vilka för att bliva gällande skola god-
kännas av samfundets styrelse.
I avdelnings stadgar skall intagas bestämmelse,

att avdelningsmöte årligen skall hållas före mars månads utgång för val av
ledamöter och suppleanter i fullmäktige,

att avdelningsmöte därjämte skall hållas, när samfundets styrelse eller
fullmäktige för behandling av uppgivet ärende så påfordra, samt

att vid avdelningsmöte och sammanträde med avdelningsstyrelsen skall
föras protokoll, varav avskrift skall inom fjorton dagar översändas till sam-
fundets kansli.

Avdelning äger att av sina ledamöter upptaga en för alla lika årsavgift.

29§ Varje avdelning utser efter antalet av sina ledamöter vid närmast föregå-
ende årsskifte en ledamot av samfundets fullmäktige för varje påbörjad
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femtiondedel av hela antalet samfundsledamöter vid samma tid, dock att
Utlandsavdelningen utser minst två, och annan avdelning minst sex ledamö-
ter.

Avdelning välje lika många suppleanter som ledamöter.
Ledamöter och suppleanter i fullmäktige väljas för ett år i sänder, räknat

från och med närmast följande 1 maj. Den som vid utgången av den valpe-
riod, för vilken han senast utsetts, kommer att hava varit ledamot av fullmäk-
tige under sex år i följd, må ej för tidigare period än den, som börjar två år
därefter, utses till ledamot eller suppleant i fullmäktige.

Ledamot eller suppleant i samfundets styrelse är icke valbar till ledamot
eller suppleant i fullmäktige. Väljes ledamot eller suppleant i fullmäktige,
vilken utsetts av avdelning, till ledamot eller suppleant i styrelsen och mot-
tager han detta uppdrag, skall han frånträda sitt uppdrag i fullmäktige.

30§ Samfundets styrelse äger att med omedelbar verkan upphäva beslut av
avdelning eller avdelningsstyrelse, som strider mot samfundets eller av-
delningens stadgar eller ej anses förenligt med samfundets intresse.

Om avgifter

31§ 1mom.
Ledamot skall erlägga årlig avgift till samfundet. Avgiften utgår med lika
belopp för varje ledamot.

Den som antagits till ledamot under andra halvåret erlägger för det året
halv årsavgift till samfundet.

2mom.
Serviceersättning till Sveriges advokaters service AB påföres advokatrörelse
avseende alla däri verksamma jurister och utgår med belopp eller enligt de
grunder för belopps bestämning som fullmäktige fastställer för ett kalende-
rår i sänder. Helt belopp utgår för jurist som är verksam i rörelsen den 1 juli
under det kalenderår ersättningen avser medan halvt belopp utgår för den
som påbörjar verksamhet i rörelsen efter den 1 juli under det kalenderår
ersättningen avser.

Ledamot som är rörelseidkare, chef för allmän advokatbyrå eller före-
tagsledare i advokataktiebolag skall ansvara för att serviceersättning erläg-
ges för den advokatrörelse han bedriver eller förestår.

3mom.
Styrelsen äger, om skäl därtill är, helt eller delvis medgiva ledamot befrielse
från skyldighet att erlägga årsavgift till samfundet.

Styrelsen äger vidare efter servicebolagets hörande, om särskilda skäl
därtill är, helt eller delvis medge ledamot befrielse från skyldighet att erlägga
serviceersättning till servicebolaget.

32§ Där fullmäktige så beslutar, skall ledamot till Sveriges advokatsam-
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funds understödsfond erlägga årsavgift, som skall utgå med lika belopp för
varje ledamot.

Vad som är stadgat i 31§ 1 mom. andra stycket och 3 mom. första stycket,
skall äga motsvarande tillämpning beträffande avgifter till understödsfon-
den.

Om skiljemannaförfarande i tvist om arvode och kostnad
33§ Ledamot är skyldig att ingå skiljeavtal i tvist med huvudman om arvode
och kostnad för utfört uppdrag, om huvudmannen eller – om denne anlitat
rättsskyddsförsäkring – vederbörande försäkringsbolag inom ett år från slut-
räknings avgivande hos styrelsen skriftligen begär det.

Lagen om skiljemän skall tillämpas med de tillägg och ändringar som
anges nedan.

Skiljedom meddelas, enligt beslut av styrelsen, antingen av styrelsen eller
av en särskild skiljenämnd, bestående av tre eller fem av styrelsen för varje
särskilt fall, inom eller utom styrelsen, utsedda samfundsledamöter.

Skiljedom skall meddelas senast sex månader efter det skiljenämnden
utsetts. Styrelsen äger dock på framställning av part eller skiljenämnden
förlänga denna tid då skäl är därtill.

Där styrelsen prövar tvisten skall bestämmelserna i 11§ första och andra
styckena av dessa stadgar gälla. Styrelsen och den särskilda skiljenämndens
ledamöter får inte av part ta emot eller betinga sig ersättning.

Den särskilda skiljenämndens ledamöter är berättigade till ersättning av
samfundet för sina reseutgifter enligt samma grunder, som gäller för leda-
möter av styrelsen.

Ledamot som är part i tvisten skall svara för sina egna kostnader för
förfarandet.

Föreligger avtal om arvode eller ersättning i övrigt för uppdrags utför-
ande, är styrelsen och den särskilda skiljenämnden vid sin prövning inte
bundna härav, om avtalet visas vara oförenligt med huvudmannens eller
försäkringsbolagets berättigade intresse. Har verkställd debitering av arvo-
de eller kostnad godkänts får styrelsen och den särskilda skiljenämnden, där
debiteringen är uppenbart obillig samt omständigheterna i övrigt därtill
föranleder, lämna godkännandet utan avseende.

Om yrkesplikter
34§ Vid utövande av sin verksamhet skall ledamot redbart och nitiskt utföra
honom anförtrodda uppdrag och i allt iakttaga god advokatsed.

Ledamot är skyldig att, där god advokatsed så fordrar, förtiga vad han
erfar i sin yrkesutövning.

35§ Det åligger ledamot att hålla penningmedel och andra tillgångar, som
tillhöra hans huvudmän, skilda från vad honom tillhör.

Efter fullmäktiges hörande äger styrelsen utfärda närmare föreskrifter
angående ledamöternas förvaltning av medel och andra tillgångar, som av-
ses i första stycket, samt angående ledamöternas bokföring.
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Innan fullmäktige höras i ärende, som i andra stycket avses, skall styrelsen
bereda avdelningarna tillfälle att å avdelningsmöte behandla föreliggande
förslag och avgiva yttrande däröver.

36§ (Upphört att gälla.)

37§ Ledamot må icke, där detta strider mot god advokatsed, frånträda mot-
taget uppdrag.

38§ I advokatverksamhet som bedrivs i bolagsform får endast advokat vara
delägare eller bolagsman, om inte styrelsen medger undantag.

39§ Ledamot äger icke vid sidan av sin advokatrörelse utöva annan verk-
samhet av den art eller omfattning, att den kan menligt inverka på hans
självständighet eller eljest är oförenlig med hans ställning som advokat.

Om disciplinärenden
40§ Göres hos samfundet anmälan mot ledamot av klient eller annan som
berörs av saken eller väcker styrelsen fråga om disciplinärt ingripande mot
ledamot, upptages ärendet av disciplinnämnden, vanligen först av pröv-
ningsavdelning. Är prövningsavdelning enig om att disciplinär påföljd inte
är påkallad och är ledamöterna ense om beslutets innehåll, får prövningsav-
delningen avgöra ärendet. I annat fall skall ärendet hänskjutas till disci-
plinnämnden.

Disciplinnämndens ordförande får besluta att ärende skall hänskjutas till
nämnden för avgörande utan att det först behandlas på prövningsavdelning.

41§ Om anmälan mot ledamot avser omständigheter, som ligger mer än tre
år tillbaka i tiden, är disciplinnämnden ej skyldig att upptaga anmälan till
prövning.

42§ Disciplinnämndens beslut, liksom beslut av prövningsavdelning av in-
nebörd att ärende inte hänskjutes till nämnden, skall tillställas den ledamot,
mot vilken anmärkning framställts, Justitiekanslern och styrelsen. Pröv-
ningsavdelnings beslut tillställs dock styrelsen endast om den begär det. Har
ärendet upptagits på grund av anmälan enligt 40§, skall även anmälaren få
del av beslutet, såvida han ej återkallat anmälan.

Styrelsens beslut om avskrivning av anmälan mot ledamot skall tillställas
anmälaren, ledamoten och Justitiekanslern.

Har anmälan mot ledamot avskrivits eller har i upptaget ärende om disci-
plinärt ingripande beslut meddelats av innebörd att ärendet ej hänskjutes till
disciplinnämnden, får Justitiekanslern, inom fyra veckor efter det att han fått
del av beslutet, hos nämnden påkalla åtgärd mot ledamoten.

43§ I disciplinärende skall den ledamot ärendet rör beredas tillfälle att yttra
sig över framställd anmärkning, om ej särskild omständighet föranleder
annat.
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Ledamot, mot vilken anmärkning framställts, är pliktig att efter anmaning
avgiva skriftligt yttrande, att förete de handlingar som disciplinnämnden
eller generalsekreteraren ålägger honom att tillhandahålla samt att på kallel-
se personligen infinna sig inför nämnden.

Disciplinnämnden får bestämma att muntlig förhandling skall hållas vid
behandling av ärende i nämnden. Om ej särskilda skäl föranleder annat, skall
sådan förhandling äga rum när uteslutning ur samfundet kan komma i fråga
som påföljd. Därvid skall en av styrelsen utsedd advokat utföra den talan
som föranledes av anmälan eller på annat sätt framkommen anmärkning.
Styrelsens förordnande sker efter anmälan av nämnden eller generalsekrete-
raren. Uppdraget får inte ges till den som är ledamot av disciplinnämnden.

Om den ledamot, mot vilken anmärkning framställts, bedömes vara i
behov av biträde för sitt försvar men inte själv anlitar sådant, får disci-
plinnämnden förordna försvarare för honom vid ärendets behandling i
nämnden. Ersättning till försvarare som utsetts av nämnden skall utges av
samfundet med belopp som bestämmes av disciplinnämnden. Detsamma
gäller ersättning till försvarare som den ledamot, mot vilken anmärkning
framställts, själv utsett, om nämnden bedömt sakens beskaffenhet vara så-
dan att ledamoten behöver biträde för sitt försvar. Nämnden kan förplikta
den ledamot, mot vilken anmärkning riktats, att helt eller delvis till sam-
fundet återgälda dess kostnad för försvaret.

Beslut om uteslutning, varning eller erinran skall angiva de skäl varå
beslutet grundas.

44§ Beslut, varigenom ledamot uteslutits ur samfundet, skall, så snart be-
slutet går i verkställighet, delgivas samfundets ledamöter och rikets allmän-
na domstolar. Har beslut om uteslutning upphävts, skall meddelande därom
lämnas samfundets ledamöter och nämnda domstolar, om beslutet tidigare
delgivits dem.

44a§ Av 8 kap. 9§ rättegångsbalken framgår att advokatsamfundets disci-
plinära verksamhet i vissa delar omfattar även advokat i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om uteslutning av ledamot, som ej längre är behörig att vara advokat
45§ Uppkommer i styrelsen fråga om uteslutning av ledamot enligt 8 kap.
7§ femte stycket rättegångsbalken, skall styrelsen, innan beslut fattas i ären-
det, bereda ledamoten tillfälle att yttra sig.

Beslut om uteslutning skall angiva de skäl, varå beslutet grundas.
Styrelsens beslut skall tillställas den ledamot ärendet rör och justitiekans-

lern. Vad i 44§ är stadgat skall äga motsvarande tillämpning.

Om ledamots skyldighet att lämna uppgifter och tillhandahålla
räkenskaper m.m.
46§ En ledamot är skyldig att lämna styrelsen de uppgifter som behövs för
dess tillsyn över advokatväsendet. Styrelsen får efter fullmäktiges hörande
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meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten. Innan fullmäktige
hörs, skall styrelsen ge avdelningarna tillfälle att behandla förslaget på av-
delningsmöte och lämna yttrande över förslaget.

Inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår skall advokat som
bedriver egen verksamhet till samfundets kansli sända över revisionsbe-
rättelse med intyg om att bokföringen skett enligt lag och samfundets bokfö-
ringsreglemente. Kommer en sådan revisionsberättelse inte in inom angiven
tid har styrelsen rätt att utse auktoriserad eller godkänd revisor att på advo-
katens bekostnad utföra revision och avge sådant intyg till styrelsen.

Styrelsen får förordna att granskning av en ledamots bokföring och me-
delsförvaltning skall utföras av en auktoriserad revisor, som styrelsen utser.
Ledamoten är i sådant fall skyldig att tillhandahålla sina diarier och räken-
skaper med tillhörande handlingar.

Vad en revisor får kännedom om vid revision enligt andra stycket andra
meningen eller granskning enligt tredje stycket får röjas endast i den mån
revisionen eller granskningen ger anledning till anmärkning.

När det finns särskilda skäl, får styrelsen besluta att en ledamots diarier
och räkenskaper med tillhörande handlingar skall granskas av generalsekre-
teraren eller företes för styrelsen.

Vid en granskning enligt tredje och femte styckena är ledamoten, om det
begärs av den som utför granskningen, skyldig att från bank, klient eller
annan hämta in och för den granskande förete de kontokuranter, besked eller
andra uppgifter som behövs för kontroll av ledamotens förvaltning och
räkenskaper. Tillhandahåller ledamoten inte dessa uppgifter inom rimlig tid,
får den som utför granskningen själv hämta in uppgifterna.

Om tystnadsplikt för styrelseledamot m.fl.
47§ Ledamot och suppleant i styrelsen, ledamot av disciplinnämnden, gene-
ralsekreteraren samt annan advokat som har deltagit i handläggningen av
disciplinärende eller annat tillsynsärende hos samfundet får ej obehörigen
för annan yppa vad de på grund av samfundsledamots skyldighet att lämna
uppgifter och tillhandahålla handlingar erfarit om denne och hans verksam-
het.

Om skadeupprättande åtgärder
48§ Fullmäktige äga besluta om kollektiv försäkring eller fond för upp-
rättande av skada till följd av brottsligt förfarande från ledamots eller hos
ledamot anställds sida. Innan sådant beslut fattas, skall tillfälle beredas av-
delningarna att å avdelningsmöte behandla föreliggande förslag och avgiva
yttrande däröver.

Ha fullmäktige fattat beslut varom i första stycket är stadgat, är ledamot
skyldig att erlägga härav föranledd avgift, vilken skall för år räknat utgå
enligt de grunder som fullmäktige beslutar. Beträffande avgift som nu sagts
skall vad i 31§ 3 mom är stadgat äga motsvarande tillämpning.
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Om ledamots utträde
49§ Om skyldighet i vissa fall för ledamot att genast utträda ur samfundet är
stadgat i rättegångsbalken.

Vill ledamot eljest utträda ur samfundet, skall han hos styrelsen göra
skriftlig ansökan därom. Ansökningen skall föredragas vid närmast följande
sammanträde med styrelsen. Föreligger mot ledamoten anmärkning av all-
varlig beskaffenhet, äger styrelsen förordna, att med ansökningens behand-
ling skall anstå i avbidan på prövning av den mot ledamöten framställda
anmärkningen. Eljest skall ansökningen bifallas.

50§ Försummar ledamot att betala stadgeenlig avgift till samfundet, service-
ersättning till Sveriges advokaters serviceaktiebolag eller stadgeenlig avgift
till den avdelning han tillhör eller straffavgift och fullgör han icke efter
anmaning sina skyldigheter härutinnan inom tid, som styrelsen bestämmer,
skall styrelsen förklara, att han utträtt ur samfundet.

Styrelsen får helt eller delvis eftergiva straffavgift, om särskilda skäl före-
ligger.

Om offentliggörande av vissa beslut
51§ Meddelande om att någon antagits till ledamot av samfundet eller av-
gått därur skall genom styrelsens försorg bringas till allmän kännedom.

Disciplinnämnden får bestämma att beslut av nämnden i disciplinärende
skall helt eller delvis offentliggöras.

Om ändring av stadgarna
52§ Föreslås ändring av dessa stadgar, tillkommer det fullmäktige att be-
sluta därom.

Innan sådant beslut fattas, skall tillfälle beredas avdelningarna att å av-
delningsmöte behandla föreliggande förslag och avgiva yttrande däröver.

Beslut om stadgeändring är ej giltigt, med mindre antingen beslutet fattats
å ett ordinarie fullmäktigemöte och därvid biträtts av minst tre fjärdedelar av
hela antalet fullmäktige eller ock beslutet fattats å två på varandra följande
ordinarie fullmäktigemöten och å det möte, som sist hålles, biträtts av minst
två tredjedelar av de närvarande fullmäktige.

Beslutad stadgeändring skall för att bliva gällande fastställas av Konung-
en.



Vägledande regler om god advokatsed

utfärdade av Sveriges advokatsamfunds styrelse den 9 november 1984

Inledning
Enligt 8 kap. 4§ första stycket rättegångsbalken är advokat skyldig att vid
utövande av sin verksamhet redbart och nitiskt utföra honom anförtrodda
uppdrag och i allt iaktta god advokatsed. Vad god advokatsed kräver är inte
närmare angivet vare sig i rättegångsbalken eller i stadgarna för Sveriges
advokatsamfund. Normer därom har utbildats inom advokatkåren och kom-
mit till uttryck i avgöranden av advokatsamfundets styrelse och disciplin-
nämnd.

Advokatsamfundets fullmäktige har vid sitt ordinarie möte 1967 hemställt
till styrelsen att utarbeta skrivna regler om god advokatsed. I anledning
härav har styrelsen, sedan förslag till sådana regler behandlats vid allmänt
advokatmöte och underställts samfundets avdelningar och disciplinnämnd
för yttrande, den 18 juni 1971 beslutat anta regler vilka efter viss omarbetning
och komplettering med kommentarer erhållit den Iydelse som anges nedan.

Dessa regler utgör i allt väsentligt endast en kodifiering av de normer som
hittills tillämpats och upprätthållits i styrelsens och disciplinnämndens prax-
is. Såsom framgår av rubriken har reglerna till syfte att vara vägledande för
samfundets ledamöter. Det är omöjligt att i skrift reglera alla de skiftande
förhållanden och frågor som kan uppkomma i en advokats verksamhet.
Reglerna är inte på långt när uttömmande och får inte uppfattas så att allt som inte
uttryckligen är förbjudet skulle vara tillåtet. Å andra sidan innebär reglerna inte
heller att varje avsteg från desamma nödvändigtvis måste föranleda disci-
plinär påföljd. Detta är en fråga som får bedömas med hänsyn till om-
ständigheterna i det enskilda fallet.

Allmänna bestämmelser angående advokatverksamheten
1§ Advokats främsta plikt är att, inom ramen för vad lag och god advokat-
sed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata klientens intressen. Han är skyldig
att främja dessa utan att låta sitt handlande påverkas av tanke på egna
fördelar eller obehag eller av hänsyn till samhällsställning, nationalitet, hud-
färg, politisk eller religiös uppfattning eller andra ovidkommande omstän-
digheter.
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Advokat får inte främja orätt.

2§ Advokats uppträdande skall vara sakligt och korrekt samt sådant att
förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

Advokatrörelsens organisation

Firma, kontorsorganisation, bokföring och förvaltning av klienters egendom
3§ Advokats firma skall, såvida inte styrelsen medger annat, innehålla ordet
”advokat”.

Advokat är skyldig att tillse att hans kontorsorganisation är i god ordning
samt att hans bokföring och förvaltning av klienters penningmedel och vär-
dehandlingar sker med iakttagande av vad som därom är föreskrivet i lag
och advokatsamfundets bokföringsreglemente.

Bedriver advokat verksamhet i bolag skall följande gälla.
Bolaget får inte ha annat verksamhetsändamål och får inte driva annan

verksamhet än advokatverksamhet. Endast advokat får direkt eller genom
bolag, som driver advokatverksamhet, inneha aktier i bolaget eller vara
bolagsman i detta. Endast advokat får vara styrelseledamot, styrelsesupp-
leant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare eller
prokurist i bolaget. Bestämmelser med denna innebörd skall – där så lagligen
är möjligt – intas och innehållas i bolagsordning och bolagsavtal.

Skyldighet att besvara skrivelser
4§ Advokat är skyldig att utan dröjsmål besvara i hans verksamhet an-
kommande skrivelser.

Kan en skrivelse inte utan dröjsmål besvaras i sak, bör skrivelsens mot-
tagande erkännas och advokaten återkomma med svar så snart ske kan.

Reklam och ackvisition
5§ Advokats reklam skall vara korrekt.

6§ Advokat får inte söka skaffa sig uppdrag genom att vända sig direkt till
annan och erbjuda sina tjänster i ett pågående ärende eller i en förväntad
rättslig angelägenhet.

Har en advokat mottagit uppdrag i en rättslig angelägenhet som berör
flera sakägare med överensstämmande eller likartade intressen och kan det
anses vara i klientens eller rättskipningens intresse att flera sakägare förenar
sig om gemensamt ombud, får dock advokaten med huvudmannens sam-
tycke erbjuda sitt biträde till andra sakägare som kan antas sakna eget om-
bud.

7§ Advokat får inte medverka till eller godta att annan för honom bedriver
reklam eller ackvisitionsverksamhet, som han inte själv får utöva.
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Ersättning för anskaffande av uppdrag
8§ Advokat får inte till annan avstå viss del av arvodet eller lämna honom
gottgörelse i annan form för att han tillfört eller tillför advokaten uppdrag
eller utfäster sig att vara verksam i sådant syfte. Sådan gottgörelse får inte
heller mottagas.

Vad som sagts i första stycket utgör inte hinder för fördelning av arvode
mellan advokaten och hans kompanjon eller biträdande jurist.

Anlitande av sakkunnig
9§ Anlitar advokat på klientens vägnar sakkunnig för verkställande av ut-
redning eller avgivande av utlåtande och vill han inte personligen ansvara
för den sakkunniges arvode och kostnader, bör han vid uppdragets över-
lämnande fästa dennes uppmärksamhet härpå.

Kompanjoner och biträden
10§ Det är inte tillåtet för advokat:
1. att anställa biträdande jurist eller annan på villkor att denne lämnar för-

sträckning, ingår borgen eller åtar sig därmed jämförlig prestation;
2. att vid ingående av bolagsavtal med annan advokat eller vid anställande

av biträdande jurist eller annan personal avtala om konkurrensklausul,
som kan anses otillbörligt betungande för medkontrahenten;

3. att lämna biträdande jurist medgivande att utöva advokatverksamhet
även för egen räkning, eller

4. att för inställelse vid domstol anlita icke rättsbildad personal, där inte
särskilda omständigheter undantagsvis nödvändiggör detta.
Advokat är skyldig att, i den utsträckning som rimligen kan begäras,

övervaka att hos honom anställd biträdande jurist och annan personal full-
gör sina skyldigheter.

Tillhandahållande av brevpapper m. m. åt annan
11§ Advokat får inte tillåta annan att begagna brevpapper, blanketter, ku-
vert el. dyl., som är försedda med advokatens namn eller firma.

Avböjande och frånträdande av uppdrag
12§ Advokat är inte skyldig att ta emot uppdrag som erbjuds honom.

Vill advokat inte åtaga sig erbjudet uppdrag, är han skyldig att oför-
dröjligen meddela uppdragsgivaren detta. Han är inte skyldig att angiva skäl
för avböjandet.

13§ Föreligger särskild omständighet, som kan föranleda tvivel på advoka-
tens förmåga att obundet tillvarata uppdragsgivarens intressen, är advoka-
ten, om han överväger att trots denna omständighet åta sig erbjudet upp-
drag, skyldig att utan dröjsmål upplysa uppdragsgivaren om förhållandet.

14§ Advokat är skyldig att avböja erbjudet uppdrag, om han själv, hos
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honom anställd biträdande jurist eller advokat, som är hans arbetsgivare
eller kompanjon eller med vilken han har gemensam kontorsorganisation:
1. i saken eller i annan sak, som kan vara av betydelse vid det erbjudna

uppdragets utförande, företräder eller själv har ett personligt eller ekono-
miskt intresse, som strider mot uppdragsgivarens, eller

2. tidigare konsulterats av eller eljest biträtt motparten i samma sak eller i
annan angelägenhet av sådan art, att de uppgifter vederbörande till följd
därav erhållit kan tänkas få betydelse vid det erbjudna uppdragets utfö-
rande.
Likaså är advokat skyldig att avböja erbjudet uppdrag, om eljest någon

omständighet föreligger, som uppenbarligen utgör hinder för advokaten att
obundet hävda uppdragsgivarens intressen.

Utan hinder av vad ovan sagts äger advokat biträda i frågor rörande avtal
mellan två eller flera personer, som i samförstånd med varandra begär hans
biträde. l sådant fall är advokaten skyldig att beakta samtliga uppdrags-
givares intressen. Uppstår mellan klienterna tvist i saken, äger advokaten
inte i tvisten biträda någon av dem.

15§ Om advokat efter mottagande av uppdrag finner sådan omständighet
föreligga, att han med kännedom därom skulle ha varit skyldig att avböja
uppdraget, är han skyldig att frånträda detta.

Advokat är jämväl skyldig att frånträda mottaget uppdrag:
1. om advokaten på grund av laga förfall eller därmed jämförliga omstän-

digheter blir förhindrad att fullfölja uppdraget;
2. om klienten begär att advokaten skall handla brottsligt eller i strid mot

god advokatsed och trots påpekande vidhåller sin begäran, eller
3. om klienten undertrycker eller förvanskar bevis eller handlar svikligt.

Har omständighet som avses i 13§ inträffat eller blivit känd först efter
uppdragets mottagande, skall vad som i nämnda paragraf stadgats om upp-
lysningsplikt äga motsvarande tillämpning.

16§ Advokat är inte berättigad att mot klientens önskan frånträda av denne
lämnat uppdrag, med mindre advokaten jämlikt 15§ är skyldig att frånträda
uppdraget eller eljest giltigt skäl därtill kan åberopas. Sådant skäl kan före-
ligga, bland annat:
1. om klienten i orimlig grad betungar eller besvärar advokaten och inte kan

förmås till rättelse;
2. om klienten lämnar advokaten instruktioner att vid uppdragets utförande

förfara på ett sätt, som uppenbarligen är gagnlöst eller stridande mot
klientens intressen, och trots påpekande vidhåller dessa instruktioner;

3. om klienten i väsentliga avseenden handlar i strid mot advokatens råd
eller eljest klart ger till känna att han förlorat förtroendet för advokaten,
eller

4. om klienten trots påminnelse underlåter att inbetala förskott eller ersätt-
ning, som advokaten i anledning av uppdraget har rätt att fordra.
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Om entledigande från förordnande, som meddelats av domstol eller an-
nan myndighet, gäller vad för varje fall är stadgat i lag.

17§ Vill advokat frånträda mottaget uppdrag, är han skyldig att för klienten
uppge skälen till frånträdandet samt att på klientens begäran lämna skriftligt
besked därom. Han skall vidare såvitt möjligt bereda klienten skälig tid att
anlita annan advokat. Om uppdrag som rättegångsombud gäller vad som är
stadgat i 12 kap. 18§ andra stycket rättegångsbalken.

Förhållandet till klienten

Trohet och lojalitet
18§ Advokat är skyldig att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet.

19§ Advokat skall iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter och får
inte, med mindre laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger, utan
vederbörligt samtycke yppa något, som i hans verksamhet förtrotts honom
eller som han i samband med sådant förtroende erfarit. Advokat är skyldig
att ålägga sin personal samma diskretions- och tystnadsplikt.

20§ Advokat får inte utan klientens samtycke av annan än klienten betinga
sig, låta åt sig utlova eller ta emot gottgörelse utöver det arvode som klienten
eller annan på dennes vägnar har att erlägga.

21§ Advokat får inte utan klientens samtycke träffa förlikning med mot-
parten. Kräver ställningstagandet till förlikningsförslag sådan skyndsamhet,
att klientens samtycke inte kan inhämtas, får advokaten dock, om han är
behörig därtill, godta förlikning, som han finner bäst förenlig med klientens
intressen.

22§ Mellan advokat och klient bör, bortsett från normala transaktioner inom
ramen för en av klienten bedriven rörelse, inte förekomma andra ekonomis-
ka transaktioner än vad som följer av uppdragsförhållandet. Advokaten bör
sålunda regelmässigt inte inlåta sig i affärsförbindelser med klienten och inte
personligen ekonomiskt engagera sig i dennes affärer, inte lämna klienten
lån och inte ikläda sig borgen för klientens skulder.

Inte heller bör han själv ta emot lån av klienten eller utverka dennes borgen
för gäld.

Finner sig advokaten i visst fall böra lämna klienten lån, får han inte
betinga sig eller ta emot annat vederlag än skälig ränta. För borgen får
vederlag inte begäras eller mottagas.

Uppdrags utförande
23§ Juridiska råd skall vara grundade på erforderlig undersökning av gäl-
lande rätt.

Uppdrag skall utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsam-



VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED 561

het samt med beaktande av att klienten eller – för det fall att allmän rättshjälp
eller rättsskydd föreligger – det allmänna eller försäkringsbolaget inte åsam-
kas onödiga kostnader.

24§ Klienten skall på lämpligt sätt hållas underrättad om vad som före-
kommer vid utförandet av hans uppdrag. Förfrågningar härom från klien-
tens sida skall besvaras skyndsamt.

Arvodesdebitering m.m.
25§ Debiterat arvode skall vara skäligt.

Gör klienten invändning mot skäligheten, bör advokaten upplysa honom
om förefintlig möjlighet att få arvodet prövat genom skiljedom enligt vad
som därom är föreskrivet i advokatsamfundets stadgar.

26§ Innan advokaten kan överblicka arbetets omfattning, bör avtal om arvo-
dets storlek inte träffas annat än på klientens uttryckliga begäran.

27§ Rättegångsarvode, som påförs klienten, får inte, med mindre särskilda
skäl därtill föreligger, överstiga vad advokaten i rättegången yrkat att mot-
part skall förpliktas att utge till klienten.

28§ Advokat är skyldig att upplysa klienten om föreliggande möjligheter att
erhålla offentlig försvarare eller rättshjälp eller att utnyttja eventuellt före-
fintlig rättsskyddsförsäkring. Han skall dessutom vid behov medverka till
att klientens möjligheter att erhålla dessa förmåner tillvaratas.

29§ Advokat får inte för arbete, som omfattas av uppdrag såsom offentlig
försvarare eller biträde enligt rättshjälpslagen, av klienten eller annan för-
behålla sig eller ta emot arvode eller annan ersättning utöver den ersättning
som fastställs av vederbörande myndighet.

30§ Advokat får av klienten begära erforderliga förskott till bestridande av
utlägg för klientens räkning.

Har advokaten vid uppdragets mottagande gjort förbehåll därom, eller är
det eljest med hänsyn till omständigheterna rimligt, äger advokaten av klien-
ten begära även skäligt förskott på sitt arvode.

31§ Då uppdrag slutförts eller eljest upphört, skall sluträkning utan dröjs-
mål tillställas klienten.

Debiterat arvode behöver, såvitt det avser ett och samma uppdrag, inte
specificeras, men advokaten är skyldig att på begäran lämna klienten skrift-
lig redogörelse för det med uppdraget förenade arbetet.

Redovisning
32§ Då uppdrag, i vilket advokat uppburit medel, slutförts eller eljest upp-
hört, skall slutredovisning utan dröjsmål avges till klienten.
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Om skyldighet i vissa fall att avge årsredovisning är stadgat i bokförings-
reglementet.

Redovisning sker genom att redovisningsräkning tillställs klienten.

33§ Redovisningsräkning skall vara klart och redigt uppställd. Den skall
upptaga allt vad advokaten i anledning av uppdraget uppburit samt ange de
utlägg som advokaten haft och det arvode han påfört klienten. Dag för
mottagande och utgivande av varje särskilt belopp bör anges, där inte med
hänsyn till uppdragets omfattning eller andra omständigheter ett samman-
förande av flera poster till en måste anses lämpligare. Redovisningsräk-
ningen skall vara daterad.

Vad som är stadgat i 31§ andra stycket skall äga motsvarande tillämpning
på arvode, som upptagits i redovisningsräkning.

34§ Utvisar slutredovisning ett saldo klienten till godo, skall saldobeloppet
utan dröjsmål utbetalas till klienten.

Advokat får inte som villkor för utbetalning av saldobeloppet eller del
därav uppställa krav på att redovisningen skall godkännas av klienten.

35§ Advokat får inte genom avtal eller förbehåll frita sig från redovisnings-
skyldighet.

Utlämnande av handlingar
36§ Sedan uppdrag slutförts eller eljest upphört, skall klienten tillhöriga
handlingar utan dröjsmål utlämnas till honom. Advokat får inte som villkor
för utlämnande av handlingarna uppställa krav på att av advokaten debite-
rat arvode eller av honom avgiven redovisning skall godkännas av klienten.

Förhållandet till motparten
37§ Advokat får inte genom otillbörlig påtryckning på motparten söka
främja klientens sak.

Förbjudna åtgärder är i enlighet härmed bland annat:
1. otillbörlig anmälan till polis- eller åklagarmyndighet eller annan myndig-

het, så ock hot om sådan otillbörlig anmälan;
2. hot om skandalisering av motparten i press, radio eller television, samt
3. opåkallad hänvändelse till utomstående, såsom motpartens anhöriga eller

eljest närstående, arbetsgivare, överordnade och arbetskamrater eller or-
ganisation, som motparten tillhör, så ock hot om sådan opåkallad åtgärd.

38§ Advokat bör inte vidta rättsliga åtgärder mot motparten utan att först ha
tillskrivit denne och berett honom skälig tid att ta ställning till klientens
anspråk och träffa uppgörelse i godo.

Är omständigheterna sådana, att ett dröjsmål med vidtagande av rättsliga
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åtgärder kan vålla klienten rättsförlust eller annan skada, eller föreligger
eljest särskilda skäl för att skyndsamt vidta rättsliga åtgärder, står det dock
advokaten fritt att utan föregående meddelande till motparten vidta de
åtgärder som klientens intresse i varje särskilt fall kräver.

39§ Advokat får inte som villkor för att bevilja av motparten begärt anstånd
med betalning eller annan prestation uppställa krav på att motparten skall
ersätta kostnader, som han inte lagligen är skyldig att gälda och som inte
heller rimligen bör åläggas honom.

40§ Advokat får inte inför domstol eller annan myndighet förebringa be-
visning om förhållande, som är nedsättande för motparten, eller göra för
motparten kränkande eller förklenande uttalanden, där bevisningen eller
uttalandena inte är påkallade för talans utförande eller eljest för ett behörigt
tillvaratagande av klientens intressen.

Även i övrigt skall advokat avhålla sig från åtgärder eller uttalanden, som
är ägnade att i onödan kränka eller såra motparten.

41§ Advokat får inte vilseleda motparten genom att om faktiska förhållan-
den eller innehållet i rättsregler lämna uppgifter, som han vet är oriktiga.

42§ Företräder eller biträder advokat klient vid förhandlingar med motpart
som inte anlitar ombud eller biträde, bör han, efter vad förhållandena i varje
särskilt fall kräver, fästa motpartens uppmärksamhet på att det i hans upp-
drag inte ingår att tillvarata dennes intressen samt tillråda honom att anlita
eller rådfråga annan advokat.

43§ Advokat får inte utan motpartens samtycke i rättegång åberopa av
denne framfört förlikningserbjudande.

Förhållandet till domstol
44§ Såsom ombud eller biträde i rättegång är advokat skyldig att i allt iaktta
vad rättegångsbalken och andra författningar rörande processen föreskriver.
Han är skyldig att ordentligt sätta sig in i saken och att bedriva denna med
den omsorg och skyndsamhet som god rättskipning kräver.

Av rätten meddelade förelägganden skall efterkommas och förfrågningar
från rättens sida utan dröjsmål besvaras.

Uppstår hinder för inställelse el. dyl., skall rätten skyndsamt underrättas
därom.

Upphör advokatens uppdrag som rättegångsombud eller rättegångsbi-
träde, är han skyldig tillse att meddelande därom utan dröjsmål lämnas till
rätten.

45§ Advokat är inte, med mindre särskild anledning därtill föreligger, skyl-
dig att kontrollera riktigheten av de uppgifter som hans klient lämnar honom
men får inte vid talans utförande lämna uppgift, som han vet är osann, eller
bestrida uppgift, som han vet är sann.



564 VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED

Advokat får inte medverka till att bevis undertrycks eller förvanskas men
är inte skyldig – och mot klientens önskan inte heller berättigad – att i
rättegången förete eller åberopa bevis eller lämna uppgift, som talar till
klientens nackdel, med mindre skyldighet därtill åläggs honom jämlikt stad-
gandena om vittnes- och editionsplikt.

46§ Advokat får inte utöva otillbörlig påverkan på vittne.
Advokat är, utan hinder av att vittne åberopats av motparten, oförhindrad

att sätta sig i förbindelse med vittnet för att göra sig underrättad om vad
vittnet kan uppge.

Advokat får inte lämna för vittne nedsättande uppgifter eller om vittnet
göra kränkande eller förklenande uttalanden, där uppgifterna eller uttalan-
dena inte är påkallade för talans utförande eller eljest för ett behörigt tillva-
ratagande av klientens intressen. Vad nu sagts gäller även uppgifter eller
uttalanden om annan.

Förhållandet till andra myndigheter
47§ Vad som här ovan är sagt om förhållandet till domstol skall i tillämpliga
delar iakttas jämväl i förhållande till annan myndighet.

Förhållandet till kollegerna
48§ Advokat skall gentemot kolleger visa den hänsyn och det tillmötes-
gående som god kollegialitet kräver. Kollegiala hänsyn får dock inte för-
anleda till handling eller underlåtenhet, som kan skada den egna klientens
intressen.

49§ Anlitar motparten advokat, skall förhandlingar i saken föras med advo-
katen och meddelanden i ärendet riktas till honom. Det är inte tillåtet att,
med förbigående av motpartens advokat, söka kontakt med motparten per-
sonligen, där inte fråga är om åtgärd, som lagligen måste företas gentemot
motparten själv, eller ock motpartens advokat genom bortovaro, under-
låtenhet att besvara brev el.dyl. gör en hänvändelse direkt till motparten
nödvändig. I sådant fall bör motpartens advokat underrättas.

Betalning till motparten skall erläggas till dennes advokat, förutsatt att
denne styrker sin behörighet att ta emot betalningen.

50§ Anlitar advokat på klientens vägnar kollega, t.ex. såsom platsombud, är
han, där han inte gjort förbehåll om annat, skyldig att ansvara för kollegans
arvode och kostnader, oavsett om klienten tillhandahåller erforderligt be-
lopp.

51§ Kritik mot kollega skall vara saklig och måttfull.
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1 TSA 1978 sid. 375, fall 12.
2 TSA 1968 sid. 64, fall 24, samt 1967 sid. 21, fall 6.
3 TSA 1979 sid. 77, fall 5.

Advokat får inte genom otillbörligt hot om anmälan eller rättslig åtgärd
mot motpartens advokat söka förmå denne att vidta eller underlåta åtgärd.

Förhållandet till advokatsamfundet
52§ Advokat är skyldig att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller
svaromål, som begärs av samfundets styrelse eller disciplinnämnd eller av
generalsekreteraren eller dennes medhjälpare. Han är därvid, utan hinder av
den tystnadsplikt som åvilar honom, skyldig att fullständigt och sannings-
enligt besvara framställda frågor och lämna begärda uppgifter.

Kommentar

till 1§ andra stycket
Kravet på iakttagande av god advokatsed leder till begränsningar i hand-
lingsfriheten vid tillvaratagandet av klientens intressen. Sålunda medför
hänsynen till rättsordningen samt till motparten och tredje man att en advo-
kat inte får i sin yrkesutövning begagna alla till buds stående medel.

Att en advokat inte får medverka till brott är självklart, men han får enligt
god advokatsed inte heller jämna vägen för annans brottsliga verksamhet1
eller främja klientens intressen på ett otillbörligt sätt. Han skall exempelvis
inte medverka till en rättshandling, som är ogiltig enligt avtalslagens regler,
och han skall avböja varje uppdrag, som går ut på att någon skall vilseledas
eller eljest otillbörligen förmås att företa en rättshandling. Han skall också
avstå från uppdrag som måste leda till att annans rätt kränks.2 Inte heller får
han medverka till att skriftliga handlingar upprättas för skens skull eller ges
osant innehåll.3 Han skall inte låna sig till att upprätta avtal eller andra
skriftliga handlingar av sådant innehåll att det kan befaras att de kommer att
brukas i otillbörligt syfte. För att kravet på iakttagande av god advokatsed
skall uppfyllas är det sålunda inte tillräckligt att advokaten förvissar sig om
att det förfaringssätt som han rekommenderar eller eljest medverkar till inte
är lagstridigt. Av en advokat måste fordras att han handlar på ett sätt som
främjar hederlighet och redbarhet inom rättslivet, inte på ett sätt som verkar i
motsatt riktning.

till 8§
Av bestämmelsen följer att advokat inte får erbjuda sig att avstå från klien-
tens rättshjälpsavgift och inte heller utan skäl får underlåta att tillföra sig
sådan avgift. Motsvarande gäller beträffande självriskbelopp i rättsskydds-
ärende.
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till 13§
Advokat, som driver verksamhet som försäkringsagent eller auktionsför-
rättare, är skyldig att vid rådgivning eller annat biträde rörande angelägen-
het, i vilken advokaten till följd av sådan verksamhet har ett ekonomiskt
intresse, upplysa uppdragsgivaren därom.

till 14§
Med gemensam kontorsorganisation jämställs i detta sammanhang varje
organiserat samarbete, som är ägnat att framkalla risk för att advokatens
tystnads- och diskretionsplikt åsidosätts .

Beträffande uppdrag som styrelseledamot, se bl.a. TSA 1962 s. 17, fall 8. Se
beträffande försvararens relationer till den misstänkte RB 21:3 andra stycket.

Beträffande biträde av två eller flera personer (parter) i samma ärende, se
bl.a. TSA 1975 s. 98, fall 5, samt 1976 s. 115, fall 4. Se även artikel TSA 1984 s.
239 f.

till 18§
Se TSA 1977 s. l74, fall 3 (angående advokats förhållande till rättshjälpsnämn-
den när fråga är om byte av biträde enligt rättshjälpslagen).

till 20§
Vad som sagts i 20§ utgör inte hinder för advokat, som driver verksamhet
som försäkringsagent eller auktionsförrättare, att med klientens vetskap ta
emot provision, som tillkommer honom i denna verksamhet.

till 27§
Har den tilltalade i fall som avses i RB 31:2 biträtts av advokat, som inte är
offentlig försvarare, utgör advokatens yrkande i rättegången övre gränsen
för vad han får påföra klienten i rättegångsarvode.
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Sveriges advokatsamfunds styrelse har också antagit de etiska regler för
gränsöverskridande verksamhet, vilka utfärdats av CCBE (Council of the
Bars and Law Societies of the European Community).

Dessa regler är vid tryckningen (oktober -97) under revision som dock inte väntas
resultera i ändringar av principer.

Code of Conduct for Lawyers in the European Community

1 PREAMBLE

1.1 The Function of the Lawyer in Society
In a society founded on respect for the rule of law the lawyer fulfils a

special role. His duties do not begin and end with the faithful performance of
what he is instructed to do so far as the law permits. A lawyer must serve the
interests of justice as well as those whose rights and liberties he is trusted to
assert and defend and it is his duty not only to plead his client’s cause but to
be his adviser.

A lawyer’s function therefore lays on him a variety of legal and moral
obligations (sometimes appearing to be in conflict with each other) towards:
• the client;
• the courts and other authorities before whom the lawyer pleads his client’s

cause or acts on his behalf;
• the legal profession in general and each fellow member of it in particular;

and
the public for whom the existence of a free and independent profession,

bound together by respect for rules made by the profession itself, is an
essential means of safeguarding human rights in face of the power of the state
and other interests in society.

1.2 The Nature of Rules of Professional Conduct
1.2.1 Rules of professional conduct are designed through their willing

acceptance by those to whom they apply to ensure the proper performance
by the lawyer of a function which is recognised as essential in all civilised
societies. The failure of the lawyer to observe these rules must in the last
resort result in a disciplinary sanction.

1.2.2 The particular rules of each Bar or Law Society arise from its own
traditions. They are adapted to the organisation and sphere of activity of the
profession in the Member State concerned and to its judicial and adminis-
trative procedures and to its national legislation. It is neither possible nor
desirable that they should be taken out of their context nor that an attempt
should be made to give general application to rules which are inherently
incapable of such application .

The particular rules of each Bar and Law Society nevertheless are based on
the same values and in most cases demonstrate a common foundation.
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1.3 The Purpose of the Code
1.3.1 The continued integration of the European Community and the in-

creasing frequency of the cross-border activities of lawyers within the Com-
munity have made necessary in the public interest the statement of common
rules which apply to all lawyers from the Community whatever Bar or Law
Society they belong to in relation to their cross-border practice. A particular
purpose of the statement of those rules is to mitigate the difficulties which
result from the application of ”double deontology’’ as set out in Article 4 of
the E.C. Directive 77/249 of 22nd March 1977.

1.3.2 The organisations representing the legal profession through the
CCBE propose that the rules codified in the following articles:
• be recognised at the present time as the expression of a consensus of all the

Bars and Law Societies of the European Community;
• be adopted as enforceable rules as soon as possible in accordance with

national or Community procedures in relation to the cross-border activ-
ities of the lawyer in the European Community;

• be taken into account in all revisions of national rules of deontology or
professional practice with a view to their progressive harmonisation.
They further express the wish that the national rules of deontology or

professional practice be interpreted and applied whenever possible in a way
consistent with the rules in this Code.

After the rules in this Code have been adopted as enforceable rules in
relation to his cross-border activities the lawyer will remain bound to ob-
serve the rules of the Bar or Law Society to which he belongs to the extent that
they are consistent with the rules in this Code.

1.4 Field of Application Ratione Personae
The following rules shall apply to lawyers of the European Community as

they are defined by the Directive 77/249 of 22nd March 1977.

1.5 Field of Application Ratione Materiae
Without prejudice to the pursuit of a progressive harmonisation of rules of

deontology or professional practice which apply only internally within a
Member State, the following rules shall apply to the cross-border activities of
the lawyer within the European Community. Cross-border activities shall
mean:
(a) all professional contact with lawyers of Member States other than his
own; and
(b) the professional activities of the lawyer in a Member State other than his
own, whether or not the lawyer is physically present in that Member State.

1.6 Definitions
In these rules:
“Home Member State” means the Member State of the Bar or Law Society

to which the lawyer belongs.
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“Host Member State” means any other Member State where the lawyer
carries on cross-border activities.

“Competent authority’’ means the professional organisation (s) or author-
ity (ies) of the Member State concerned responsible for the laying down of
rules of professional conduct and the administration of discipline of lawyers.

2 GENERAL PRINCIPLES

2.1 Independence
2.1.1 The many duties to which a lawyer is subject require his absolute

independence, free from all other influence, especially such as may arise
from his personal interests or external pressure. Such independence is as
necessary to trust in the process of justice as the impartiality of the judge. A
lawyer must therefore avoid any impairment of his independence and be
careful not to compromise his professional standards in order to please his
client, the court or third parties.

2.1.2 This independence is necessary in non-contentious matters as well as
in litigation. Advice given by a lawyer to his client has no value if it is given
only to ingratiate himself, to serve his personal interests or in response to
outside pressure.

2.2 Trust and Personal Integrity
Relationships of trust can only exist if a lawyer’s personal honour, honesty

and integrity are beyond doubt. For the lawyer these traditional virtues are
professional obligations.

2.3 Confidentiality
2.3.1 It is of the essence of a lawyer’s function that he should be told by his

client things which the client would not tell to others, and that he should be
the recipient of other information on a basis of confidence. Without the
certainty of confidentiality there cannot be trust. Confidentiality is therefore
a primary and fundamental right and duty of the lawyer.

2.3.2 A lawyer shall accordingly respect the confidentiality of all informa-
tion given to him by his client, or received by him about his client or others in
the course of rendering services to his client.

2.3.3 The obligation of confidentiality is not limited in time.
2.3.4 A lawyer shall require his associates and staff and anyone engaged

by him in the course of providing professional services to observe the same
obligation of confidentiality.

2.4 Respect for the Rules of Other Bars and Law Societies
Under Community Law (in particular under the Directive 77/249 of 22nd

March 1977) a lawyer from another Member State may be bound to comply
with the rules of the Bar or Law Society of the host Member State. Lawyers
have a duty to inform themselves as to the rules which will affect them in the
performance of any particular activity.
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2.5 Incompatible Occupations
2.5.1 In order to perform his functions with due independence and in a

manner which is consistent with his duty to participate in the administration
of justice a lawyer is excluded from some occupations.

2.5.2 A lawyer who acts in the representation or the defence of a client in
legal proceedings or before any public authorities in a host Member State
shall there observe the rules regarding incompatible occupations as they are
applied to lawyers of the host Member State.

2.5.3 A lawyer established in a host Member State in which he wishes to
participate directly in commercial or other activities not connected with the
practice of the law shall respect the rules regarding forbidden or incompat-
ible occupations as they are applied to lawyers of that Member State.

2.6 Personal Publicity
2.6.1 A lawyer should not advertise or seek personal publicity where this

is not permitted.
In other cases a lawyer should only advertise or seek personal publicity to

the extent and in the manner permitted by the rules to which he is subject.
2.6.2 Advertising and personal publicity shall be regarded as taking place

where it is permitted, if the lawyer concerned shows that it was placed for the
purpose of reaching clients or potential clients located where such advertis-
ing or personal publicity is permitted and its communication elsewhere is
incidental.

2.7 The Client’s lnterests
Subject to due observance of all rules of law and professional conduct, a

lawyer must always act in the best interests of his client and must put those
interests before his own interests or those of fellow members of the legal
profession.

3 RELATIONS WITH CLIENTS

3.1 Acceptance and Termination of Instructions
3.1.1 A lawyer shall not handle a case for a party except on his instructions.

He may, however, act in a case in which he has been instructed by another
lawyer who himself acts for the party or where the case has been assigned to
him by a competent body.

3.1.2 A lawyer shall advise and represent his client promptly conscien-
tiously and diligently. He shall undertake personal responsibility for the
discharge of the instructions given to him. He shall keep his client informed
as to the progress of the matter entrusted to him.

3.1.3 A lawyer shall not handle a matter which he knows or ought to know
he is not competent to handle, without co-operating with a lawyer who is
competent to handle it.

A lawyer shall not accept instructions unless he can discharge those in-
structions promptly having regard to the pressure of other work.
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3.1.4 A lawyer shall not be entitled to exercise his right to withdraw from a
case in such a way or in such circumstances that the client may be unable to
find other legal assistance in time to prevent prejudice being suffered by the
client.

3.2 Conflict of Interest
3.2.1 A lawyer may not advise, represent or act on behalf of two or more

clients in the same matter if there is a conflict, or a significant risk of a conflict,
between the interests of those clients.

3.2.2 A lawyer must cease to act for both clients when a conflict of interests
arises between those clients and also whenever there is a risk of a breach of
confidence or where his independence may be impaired.

3.2.3 A lawyer must also refrain from acting for a new client if there is a
risk of a breach of confidences entrusted to the lawyer by a former client or if
the knowledge which the lawyer possesses of the affairs of the former client
would give an undue advantage to the new client.

3.2.4 Where lawyers are practising in association, paragraphs 3.2.1 to 3.2.3
above shall apply to the association and all its members.

3.3 Pactum de Quota Litis
3.3.1 A lawyer shall not be entitled to make a pactum de quota litis.
3.3.2 By ”pactum de quota litis” is meant an agreement between a lawyer

and his client entered into prior to the final conclusion of a matter to which
the client is a party, by virtue of which the client undertakes to pay the lawyer
a share of the result regardless of whether this is represented by a sum of
money or by any other benefit achieved by the client upon the conclusion of
the matter.

3.3.3 The pactum de quota litis does not include an agreement that fees be
charged in proportion to the value of a matter handled by the lawyer if this is
in accordance with an officially approved fee scale or under the control of
competent authority having jurisdiction over the lawyer.

3.4 Regulation of Fees
3.4.1 A fee charged by a lawyer shall be fully disclosed to his client and

shall be fair and reasonable.
3.4.2 Subject to any proper agreement to the contrary between a lawyer

and his client fees charged by a lawyer shall be subject to regulation in
accordance with the rules applied to members of the Bar or Law Society to
which he belongs. If he belongs to more than one Bar or Law Society the rules
applied shall be those with the closest connection to the contract between the
lawyer and his client.

3.5 Payment on Account
If a lawyer requires a payment on account of his fees and/or disburse-

ments such payment should not exceed a reasonable estimate of the fees and
probable disbursements involved.
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Failing such payment, a lawyer may withdraw from the case or refuse to
handle it, but subject always to paragraph 3.1.4 above.

3.6 Fee Sharing with Non-Lawyers
3.6.1 Subject as after-mentioned a lawyer may not share his fees with a

person who is not a lawyer.
3.6.2 The provisions of 6.1 above shall not preclude a lawyer from paying

a fee, commission or other compensation to a deceased lawyer’s heirs or to a
retired lawyer in respect of taking over the deceased or retired lawyer’s
practice.

3.7 Legal Aid
A lawyer shall inform his client of the availability of legal aid where

applicable.

3.8 Clients Funds
3.8.1 When lawyers at any time in the course of their practice come into

possession of funds on behalf of their clients or third parties (hereinafter
called ”client’s funds”) it shall be obligatory:

3.8.1.1 That client’s funds shall always be held in an account in a bank or
similar institution subject to supervision of Public Authority and that all
client’s funds received by a lawyer should be paid into such an account
unless the client explicitly or by implication agrees that the funds should be
dealt with otherwise.

3.8.1.2 That any account in which the client’s funds are held in the name of
the lawyer should indicate in the title or designation that the funds are held
on behalf of the client or clients of the lawyer.

3.8.1.3 That any account or accounts in which client’s funds are held in the
name of the lawyer should at all times contain a sum which is not less than
the total of the client’s funds held by the lawyer.

3.8.1.4 That all client’s funds should be available for payment to clients on
demand or upon such conditions as the client may authorise.

3.8.1.5 That payments made from client’s funds on behalf of a client to any
other person including

a) payments made to or for one client from funds held for another client
and

b) payment of the lawyer’s fees,
be prohibited except to the extent that they are permitted by law or have the
express or implied authority of the client for whom the payment is being
made.

3.8.1.6 That the lawyer shall maintain full and accurate records, available
to each client on request, showing all his dealings with his client’s funds and
distinguishing client’s funds from other funds held by him.

3.8.1.7 That the competent authorities in all Member States should have
powers to allow them to examine and investigate on a confidential basis the
financial records of lawyer’s client’s funds to ascertain whether or not the-
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rules which they make are being complied with and to impose sanctions
upon lawyers who fail to comply with those rules.

3.8.2 Subject as aftermentioned, and without prejudice to the rules set out
in 3.8.1 above, a lawyer who holds client’s funds in the course of carrying on
practice in any Member State must comply with the rules relating to holding
and accounting for client’s funds which are applied by the competent author-
ities of the Home Member State.

3.8.3 A lawyer who carries on practice or provides services in a Host
Member States may with the agreement of the competent authorities of the
Home and Host Member State concerned comply with the requirements of
the Host Member State to the exclusion of the requirements of the Home
Member State. In that event he shall take reasonable steps to inform his
clients that he complies with the requirements in force in the Host Member
State.

3.9 Professional Indemnity insurance
3.9.1 Lawyers shall be insured at all times against claims based on profes-

sional negligence to an extent which is reasonable having regard to the
nature and extent of the risks which lawyers incur in practice.

3.9.2.1 Subject as aftermentioned, a lawyer who provides services or car-
ries on practice in a Member State must comply with any Rules relating to his
obligation to insure against his professional liability as a lawyer which are in
force in his Home Member State.

3.9.2.2 A lawyer who is obliged so to insure in his Home Member State
and who provides services or carries on practice in any Host Member State
shall use his best endeavours to obtain insurance cover on the basis required
in his home Member State extended to services which he provides or practice
which he carries on in a Host Member State.

3.9.2.3 A lawyer who fails to obtain the extended insurance cover referred
to in paragraph 3.9.2.2 above or who is not obliged so to insure in his Home
Member State and who provides services or carries on practice in a Host
Member State shall in so far as possible obtain insurance cover against his
professional liability as a lawyer whilst acting for clients in that Host Member
State on at least an equivalent basis to that required of lawyers in the Host
Member State.

3.9.2.4 To the extent that a lawyer is unable to obtain the insurance cover
required by the foregoing rules, he shall take reasonable steps to draw that
fact to the attention of such of his clients as might be affected in the event of a
claim against him.

3.9.2.5 A lawyer who carries on practice or provides services in a Host
Member State may with the agreement of the competent authorities of the
Home and Host Member States concerned comply with such insurance re-
quirements as are in force in the Host Member State to the exclusion of the
insurance requirements of the Home Member State. In this event he shall take
reasonable steps to inform his clients that he is insured according to the
requirements in force in the Host Member State.
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4 RELATIONS WITH THE COURTS

4.1 Applicable Rules of Conduct in Court
A lawyer who appears, or takes part in a case, before a court or tribunal in a

Member State must comply with the rules of conduct applied before that
court or tribunal.

4.2 Fair Conduct of Proceedings
A lawyer must always have due regard for the fair conduct of proceedings.

He must not, for example, make contact with the judge without first in-
forming the lawyer acting for the opposing party or submit exhibits, notes or
documents to the judge without communicating them in good time to the
lawyer on the other side unless such steps are permitted under the relevant
rules of procedure.

4.3 Demeanour in Court
A lawyer shall while maintaining due respect and courtesy towards the

court defend the interests of his client honourably and in a way which he
considers will be to the client’s best advantage within the limits of the law.

4.4 False or Misleading Information
A lawyer shall never knowingly give false or misleading information to

the court.

4.5 Extension to Arbitrators Etc.
The rules governing a lawyer’s relations with the courts apply also to his

relations with arbitrators and any other persons exercising judicial or quasi-
judicial functions, even on an occasional basis.

5 RELATIONS BETWEEN LAWYERS

5.1 Corporate Spirit ot the Profession
5.1.1 The corporate spirit of the profession requires a relationship of trust

and co-operation between lawyers for the benefit of their clients and in order
to avoid unnecessary litigation. It can never justify setting the interests of the
profession against those of justice or of those who seek it.

5.1.2 A lawyer should recognise all other lawyers of member States as
professional colleagues and act fairly and courteously towards them.

5.2 Co-operation Among Lawyers of Different Member States
5.2.1 It is the duty of a lawyer who is approached by a colleague from

another Member State not to accept instructions in a matter which he is not
competent to undertake. He should be prepared to help his colleague to
obtain the information necessary to enable him to instruct a lawyer who is
capable of providing the service asked for.

5.2.2 Where a lawyer of a Member State co-operates with a lawyer from
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another Member State, both have a general duty to take into account the
differences which may exist between their respective legal systems and the
professionai organisations competences and obligations of lawyers in the
Member States concerned.

5.3 Correspondence Between Lawyers
5.3.1 If a lawyer sending a communication to a lawyer in another Member

State wishes it remain confidential or without prejudice he should clearly
express this intention when communicating the document.

5.3.2 If the recipient of the communication is unable to ensure its status as
confidential or without prejudice he should return it to the sender without
revealing the contents to others.

5.4 Referral Fees
5.4.1 A lawyer may not demand or accept from another lawyer or any

other person a fee, commission or anyother compensation for referring or
recommending a client.

5.4.2 A lawyer may not pay anyone a fee, commission or any other com-
pensation as a consideration for referring a client to himself.

5.5 Communication with Opposing Parties
A lawyer shall not communicate about a particular case or matter directly

with any person whom he knows to be represented or advised in the case or
matter by another lawyer, without the consent of that other lawyer (and shall
keep the other lawyer informed of any such communications).

5.6 Change of Lawyer
5.6.1 A lawyer who is instructed to represent a client in substitution for

another lawyer in relation to a particular matter should inform that other
lawyer and, subject to 5.6.2 below, should not begin to act until he has
ascertained that arrangements have been made for the settlement of the other
lawyer’s fees and disbursements. This duty does not, however, make the new
lawyer personally responsible for the former lawyer’s fees and disburse-
ments.

5.6.2 If urgent steps have to be taken in the interests of the client before the
conditions in 5.6.1 above can be complied with, the lawyer may take such
steps provided he informs the other lawyer immediately.

5.7 Responsibility for Fees
In professional relations between members of Bars of different Member

States, where a lawyer does not confine himself to recommending another
lawyer or introducing him to the client but himself entrusts a correspondent
with a particular matter or seeks his advice, he is personally bound, even if
the client is insolvent, to pay the fees, costs and outlays which are due to the
foreign correspondent. The lawyers concerned may, however, at the outset of
the relationship between them make special arrangements on this matter.
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Further, the instructing lawyer may at any time limit his personal responsib-
ility to the amount of the fees, costs and outlays incurred before intimation to
the foreign lawyer of his disclaimer of responsibility for the future.

5.8 Training Young Lawyers
In order to improve trust and co-operation amongstlawyers of different

Member States for the clients’ benefit there is a need to encourage a better
knowledge of the laws and procedures in different Member States. There-
fore, when considering the need for the profession to give good training to
young lawyers, lawyers should take into account the need to give training to
young lawyers from other Member States.

5.9 Disputes Amongst Lawyers in Different Member States
5.9.1 If a lawyer considers that a colleague in another Member State has

acted in breach of a rule of professional conduct he shall draw the matter to
the attention of his colleague.

5.9.2 If any personal dispute of a professional nature arises amongst law-
yers in different Member States they should if possible first try to settle it in a
friendly way.

5.9.3 A lawyer shall not commence any form of proceedings against a
colleague in another Member State on matters referred to in 5.9.1 or 5.9.2
above without first informing the Bars or Law Societies to which they both
belong for the purpose of allowing both Bars or Law Societies concerned an
opportunity to assist in reaching a settlement.



Reglemente rörande förvaltning av
klientmedel och klienters värde-
handlingar samt om bokföring mm i
advokatverksamhet

utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994
Med stöd av 35§ andra stycket och 46§ första stycket i stadgarna för

Sveriges advokatsamfund har samfundets styrelse, efter fullmäktiges höran-
de, beslutat utfärda följande föreskrifter att lända till efterrättelse utöver vad
i lag och stadgar är föreskrivet.

Inledande bestämmelser
1§ Advokat är skyldig att i bunden bok föra diarium över mottagna upp-
drag.

Advokat, som i sin bokföring begagnar automatisk databehandling om-
fattande system för registrering av mottagna uppdrag, är inte skyldig att föra
diarium i bunden bok under förutsättning att diarielistor över tillkommande
och avslutade uppdrag utskrivs i löpande nummerordning minst en gång
per månad och att sådana listor förvaras i obruten nummerföljd.

Med klientmedel förstås i detta reglemente till advokat överlämnade pen-
ningmedel, för vilka han är redovisningsskyldig, däri inbegripet medel, som
erlagts såsom förskott för utlägg eller arvode.

Med klienters värdehandlingar förstås i reglementet av advokat omhän-
dertagna, klienter tillhöriga aktier, obligationer, förlagsbevis, bankböcker till
vilka advokaten ej har dispositionsrätt, pantbrev, inteckningar och skul-
debrev samt andra därmed jämförliga handlingar.

Om förvaltning av klientmedel
2§ Klientmedel skall avskiljas utan dröjsmål.

Avskiljandet skall ske genom insättning å bankräkning eller postgirokonto
som nedan sägs.

Bank eller postgiroräkning som avses i andra stycket skall, förutom i de fall
då lag så föreskriver, vara öppnad i klientens namn, då detta med hänsyn till
beloppets storlek, tiden för förvaltningen eller omständigheterna i övrigt
måste anses lämpligt. Eljest må avskiljandet ske genom insättning å en i
advokatens eller advokatbyråns namn i bank öppnad räkning, vars beteck-
ning tydligt visar att därå innestående medel utgör klientmedel (klienters
bankräkning), eller ock å ett för sådana medel avsett, på enahanda sätt
betecknat postgirokonto (klienters postgirokonto).

3§ Å bank- eller postgiroräkning, som är avsedd för klientmedel, må endast
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sådana medel innestå. Har sådan räkning öppnats i advokatens eller advo-
katbyråns namn med beteckning som sägs i 2§ tredje stycket punkt 2, må å
räkningen innestå medel tillhöriga en eller flera klienter.

4§ Klientmedel må användas allenast för utbetalningar till klienten eller för
dennes räkning samt för täckande av utlägg, som advokaten haft för klien-
ten, och arvode, som debiterats klienten i denne tillställd räkning eller redo-
visning eller annan därmed likvärdig skriftlig handling.

Uttag av avskilda klientmedel må göras allenast för ändamål som i första
stycket sägs. Innestår å en räkning medel tillhöriga flera klienter, må för
envar av dem uttagas endast vad som innestår för honom.

5§ Före den 1 april varje år skall advokat till envar klient, gentemot vilken
han vid något tillfälle under nästföregående kalenderår haft redovisnings-
skuld överstigande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
för det år redovisningen avser, avgiva redovisning för medelsförvaltningen
under detta år, därest icke före sagda dag slutredovisning avgivits.

Om klientmedel innestått å bankräkning eller postgirokonto i klientens
namn, skall vid redovisning enligt första stycket fogas av banken eller post-
girot utfärdad kontokurant utvisande insättningar och uttag under året samt
innestående behållning vid årets slut.

Advokat äger, i stället för att avgiva redovisning enligt första stycket, träffa
överenskommelse med klienten om att advokatens räkenskaper för nästföre-
gående kalenderår skall, såvitt de avser klienten, granskas av auktoriserad
eller godkänd revisor, som utsetts av klienten. Revisorsintyg över gransk-
ningen skall tillställas klienten inom tid som anges i första stycket.

Vad i denna paragraf är stadgat skall icke äga tillämpning i sådana fall, där
annan ordning för periodisk redovisning är i lag föreskriven.

Om förvaltning av klienters värdehandlingar
6§ Klienter tillhöriga värdehandlingar skall förtecknas och hållas avskilda
från egna sådana handlingar och förvaras på betryggande sätt.

Värdepapper som är föremål för allmän handel, skall inom två månader
från handlingarnas mottagande nedsättas i notariatförvar hos bank. Ned-
sättning behöver dock ej ske där sammanlagda värdet av de för en och
samma klient mottagna handlingarna av sådant slag ej överstiger basbe-
loppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Värdet skall prövas i
samband med mottagande av handlingarna och därefter vid avgivande av
årsredovisning.

7§ Före den 1 april varje år skall advokat, därest han ej före sagda dag
avgivit slutredovisning, tillställa envar klient, gentemot vilken han vid se-
naste årsskifte var redovisningsskyldig för omhändertagna värdehandling-
ar, av bank utfärdad depåredovisning ävensom av advokaten underskriven
redovisning för övriga av honom förvaltade värdehandlingar. Skyldighet att
tillställa klienten redovisning föreligger inte när värdet av de av advokaten



BOKFÖRINGSREGLEMENTE 579

förvarade värdehandlingarna ej överstiger basbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring och ej heller ifråga om fordringsbevis för
indrivningsåtgärd eller rättegång.

Vad i denna paragraf är stadgat skall icke äga tillämpning, då annan
granskning av förvaltningen är anordnad med stöd av lag.

Om bokföring och revision
8§ Advokat som driver egen verksamhet skall föra sina räkenskaper i enlig-
het med god redovisningssed och med beaktande av vad som föreskrivits i
detta reglemente. Advokat äger ej åberopa 1§ fjärde stycket i bokförings-
lagen (1976: 125).

Advokat är skyldig att i dagboken föra ett särskilt, allenast för klientmedel
avsett konto (klientmedels konto). Detta konto skall krediteras alla av advo-
katen mottagna klientmedel.
Klientmedels konto må icke debiteras andra belopp än:
1. utbetalningar av klientmedel till klienten eller för dennes räkning
2. klientmedel, som advokaten tillgodogör sig för täckande av utlägg, som

han haft för klienten, samt
3. klientmedel, som advokaten tillgodogör sig såsom arvode i enlighet med

räkning eller redovisning eller annan därmed likvärdig skriftlig handling,
som tillställts klienten.
I bokföringen skall finnas särskilda konton för de bank- och postgirokon-

ton, på vilka mottagna klientmedel hålles avskilda.
I årsbokslutets balansräkning, eller not, skall klient-medel redovisas som

särskild post bland såväl tillgångar som skulder.
Vid advokats handläggning av konkurs må särredovisning av konkurs-

boet tillämpas, innebärande att särskild bokföring läggs upp utanför advo-
katbyråns löpande bokföring, varvid dock överföringar av förändringar i
klientmedelssaldo kvartalsvis skall göras till advokatbyråns bokföring.

9§ Advokat, som bedriver egen verksamhet, skall tillse att det utses auktori-
serad eller godkänd revisor med uppgift att utföra revision i enlighet med
god revisionssed och utfärda intyg om att bokföringen sker enligt lag och
detta reglemente samt att bestämmelserna i reglementet även i övrigt iaktta-
gits (revisionsberättelse).

Om uppgiftsskyldighet till styrelsen
10§ Inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår skall advokat,
som bedriver egen verksamhet, till samfundets kansli insända revisionsbe-
rättelse enligt 9§ ovan.

Inkommer ej sådan revisionsberättelse inom angiven tid har styrelsen rätt
att utse auktoriserad eller godkänd revisor att på advokatens bekostnad
utföra revision enligt 9§ ovan och att avge intyg därom till styrelsen.
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Styrelsen har vidare beslutat om skyldighet att inge intyg rörande inne-
havet av aktier i advokataktiebolag enligt följande att gälla från och med
den 1 oktober 1994:

Advokat som driver advokatverksamhet i aktiebolagsform skall tillse att
auktoriserad eller godkänd revisor utfärdar intyg om vad aktieboken utvisar
beträffande innehavet av aktierna i advokataktiebolaget samt att intyget
inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår insänds till sam-
fundets kansli.
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