
 

 

Advokat har i rättegång gällande vårdnad m.m. omnämnt förslag till uppgörelse 
som motparten lämnat. Erinran tilldelad.   
 
C och D har tillsammans dottern E, född 1991. Sedan föräldrarna separerat uppstod det en 
tvist mellan dem om vårdnaden om barnet och därmed sammanhängande frågor. I dom 
den 20 januari 2002 förordnade X-stads tingsrätt om att vårdnaden fortsatt skulle vara 
gemensam, att barnet skulle bo hos C och att D skulle ha rätt till umgänge i viss 
omfattning. 
 
Efter sommaren 2002 uppstod på nytt en tvist mellan föräldrarna i fråga om var barnet 
skulle bo. I tvisten biträddes C av advokaten B medan D biträddes av advokaten A. 
 
C tillställde den 17 augusti 2002 B följande förslag till lösning av tvisten. 
 
1. Fortfarande gemensam vårdnad. 
2. E kommer till Sverige under en 2 veckorsperiod under julhelgerna. E bestämmer då om hon vill 
stanna i Sverige eller åka tillbaka till USA. 
3. Jag och D skall inte gå till domstolen mer. I fortsättningen skall E:s vilja vara avgörande. 
4. Under tiden E bor i USA skall jag ej betala underhåll. 
5. E tillbringar varje sommar i Sverige under en 6 veckors period. 
6. E är nu så stor att hon kan flyga själv (med hjälp av flygvärdinnor). Om E är i USA skall D verka 
för att E kommer till Sverige på utsatt tid. Mot uppvisande av kvitto så betalar jag E:s halva biljett. 
 
B skickade förslaget till A per fax den 19 augusti 2002. I faxet meddelade B: ”Var vänlig 
notera att allt som nu säges och diskuteras (inkl. all korrespondens) endast är 
förlikningsdiskussioner samt att intet får användas i domstol eller på annat sätt”. 
 
I brev till B den 10 september 2002 anförde A bland annat: ”Även om jag i domstol inte 
kan åberopa Ditt fax, så har D fått en kopia av detsamma och kommer hon förmodligen att 
själv åberopa detsamma, då hon inte är bunden av advokatetiska regler”.  
 
I ansökan om stämning till X-stads tingsrätt den 16 september 2002 anförde A bl.a. 
följande.  
 
”Dock har C – enligt D – som villkor för att komma överens om att E fortsättningsvis skulle bo 
tillsammans med D i USA uppställt följande villkor. 
 
Att vårdnaden alltjämt skall vara gemensam, att E:s vilja skulle vara avgörande även fortsättningsvis, 
att han under tid E bor i USA inte skall betala underhåll för henne, att E tillbringar 6 veckor i Sverige 
varje sommar, samt att D skall betala kostnaden för E:s resor till och från Sverige, varefter han mot 
uppvisande av kvitto betalar D halva kostnaden härför”. 
 
I skriftligt svaromål till tingsrätten den 25 september 2002 förklarade B det vara 
”synnerligen uppseendeväckande att motpartsombudet direkt refererar till de diskussioner 
som försiggick mellan parterna, diskussioner som icke ledde till någon 
samförståndslösning och därför avbröts. Detta särskilt som undertecknad direkt i skrift 



 

 

meddelat ombudet att inget av det som diskuterats på något sätt och av någon fick 
åberopas i mål eller på annat sätt mellan parterna”.  
 
C har i en skrift som kom in till Advokatsamfundet den 5 november 2002 anmält A för att 
genom sitt förfarande ha brutit mot god advokatsed. 
 
A har i avgivet yttrande bestritt att han brutit mot god advokatsed. Han har anfört i 
huvudsak följande. 
 
C synes göra gällande att A brutit mot bestämmelsen i 43 § vägledande regler om god 
advokatsed som lyder: ”Advokat får inte utan motpartens samtycke i rättegång åberopa av 
denne framfört förlikningserbjudande”. 
 
Han var medveten om denna bestämmelse då han på D:s uttryckliga begäran i 
stämningsansökningen nämnde vad hon uppgett angående det förslag till 
samförståndslösning som C lämnat henne.  
 
Bestämmelsen förefaller enligt sin ordalydelse ta fasta på förlikningsförslag i dispositiva 
tvistemål. I indispositiva tvistemål av det aktuella slaget kan väl samförståndslösningar 
diskuteras och avtal träffas mellan parterna. En domstol kan dock aldrig fastställa ett 
sådant avtal om det inte är till barnets bästa.  
 
Han fann det i vart fall mycket tveksamt huruvida bestämmelsen i strid med sin 
ordalydelse var tillämplig. Av hänsyn till sin kollega B och dennes direktiv i det 
översända faxet fann han sig trots det vara förhindrad att åberopa det från honom 
översända förslaget från C. 
 
Däremot ansåg han att det inte fanns hinder mot att i stämningsansökan nämna vad D 
berättat för honom att C framfört till henne innan faxet mottogs. 
 
C har bemött A:s yttrande i en ny inlaga till samfundet. Han har anfört bl.a. följande. 
 
I indispositiva mål kan parter inte förlikas, i vart fall inte i den meningen att en förlikning 
utan vidare kan läggas till grund för en dom. En överenskommelse mellan parterna kan 
dock ha stor betydelse för bedömningen av indispositiva frågor. Ett tidigare avgörande 
(TSA 1973 s. 167) visar att åberopsförbudet även gäller i indispositiva tvistemål, trots att 
förlikningsförslaget inte utgör ett bindande anbud såsom i dispositiva tvister. 
 
Av disciplinfallet TSA 1982 s. 307 framgår att sanktion kan drabba en advokat inte bara 
om han formligen åberopar ett förlikningserbjudande som bevis utan också om han 
omnämner ett erbjudande. Fallet tyder på att man velat förhindra varje form av 
omnämnande av ett förlikningsförslag som kan påverka domarens ställningstagande 
medvetet eller omedvetet.  
 
A har i ett kompletterande yttrande anfört bl.a. följande. 



 

 

 
Han hade inte något uppdrag från D när hon ringde honom och berättade att E inte ville bo 
hos C utan hos D. Vid samma telefonsamtal berättade D för honom att C var villig att 
träffa en överenskommelse av det innehåll som senare refererades i den till tingsrätten 
ingivna ansökan om stämning. Han har också i stämningsansökan varit noga med att ange 
att uppgifterna kommit från D. Han har aldrig vid domstol eller på annat sätt yppat eller 
åberopat fax-brevet från B eller dess innehåll. 
 
C har i en slutskrift anfört bl.a. följande. 
 
As påstående att han, innan han erhöll faxet från B, kände till innehållet genom vad D 
berättat för honom är mycket förbryllande. All kommunikation mellan parterna skedde 
genom ombuden. C har i detta ärende liksom tidigare endast kommunicerat med sitt 
ombud som i sin tur kommunicerat med D:s ombud. Han anser det vara helt uteslutet att D 
kunnat meddela A hans villkor för uppgörelse. Hon kände helt enkelt inte till villkoren 
innan A fick kännedom om dem. 
 
  ----------------------    
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A borde inte i rättegången ha omnämnt det förslag till uppgörelse som C lämnat. Genom 
att göra så har A brutit mot god advokatsed. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
(Anmärkning: Texten utgör ett referat. Skriftväxlingen har inte redovisats lika utförligt 
som i nämndens beslut. Vidare har uppgifter som rör andra anmärkningar uteslutits.) 
 
 
 


