
Advokat borde inte som villkor för delgivning uppställt att kallelse översattes från 
tyska språket, ett språk som angivits som ett av dem som behärskades på hans 
advokatbyrå. Uttalande. 
 
 
 
Y Industri AB (Y), i vilket bolag X var delägare och styrelseledamot, försattes den 18 
februari 1993 i konkurs med advokaten A som förvaltare. Konkursen avslutades 1997. 
 
A försålde under 1994 konkursboet tillhörig andel i det österrikiska bolaget Z GmbH samt 
två andelslägenheter i Österrike till svensk köpare. Registrering av övergången av 
äganderätten skedde i Österrike. 
 
Överlåtelserna har vid domstolsprövning i Österrike underkänts, enär konkursförvaltaren 
inte ansetts behörig att på detta sätt förfoga över egendom i Österrike.  
 
X har i en den 20 maj 2003 inkommen anmälan gjort gällande att A förfarit i strid med 
god advokatsed genom att ombesörja överlåtelserna, därtill med mycket för låg 
köpeskilling. Vidare har anmärkts på att A i april 2003 vägrat att vid delgivning av 
handling, avfattad på tyska, från österrikisk domstol, ta emot handlingen innan den 
översatts till svenska. Slutligen har gjorts gällande att A förfarit felaktigt genom att 
befullmäktiga en företrädare för det bolag som köpte andelen i det österrikiska bolaget att 
ge förvaltare i Österrike instruktioner att på fullmaktstagarens villkor sälja viss egendom. 
 
A har i avgiven förklaring med avseende på överlåtelserna framhållit att de skett efter 
förfrågan via Justitiedepartementet, dock med svävande svar, och ägt rum för cirka nio år 
sedan samt att några anmärkningar inte riktats mot avvecklingen av konkursen. Han har 
tillbakavisat alla anmärkningar. Vad som anförts om utfärdande av en fullmakt var för 
honom helt obekant. Han hade inget minne av att han utfärdat en sådan. 
 

                                      
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Enligt 41 § i samfundets stadgar är disciplinnämnden inte skyldig att uppta anmälan till 
prövning, om den avser omständigheter, som ligger mer än tre år tillbaka i tiden. 
 
Med tillämpning av denna bestämmelse upptar disciplinnämnden inte X:s anmälan såvitt 
den avser sådana omständigheter till prövning. 
 
A borde inte som villkor för delgivning uppställt att kallelsen översattes från tyska 
språket, ett språk som angivits som ett av dem som behärskades på hans advokatbyrå. 
Utöver detta uttalande föranleder anmälan ingen åtgärd. 
 
 
 
 
     



 


