
Advokat har på begäran av sin klient upprättat utkast till äktenskapsförord och 
till klienten översänt det utan att förvissa sig om att klientens make förstått vad 
äktenskapsförordet innebar eller hade egen juridisk rådgivare. Erinran tilldelad.  
 
 
X har i en anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 25 mars 2003, anfört i 
huvudsak följande. Hon är gift med en man från Marocko och äger en bostadsrätt. Hon 
ville skydda denna om något skulle hända. Efter att ha sett en annons om 15 minuters 
gratis juridisk rådgivning på Medborgarkontoret i C-ort besökte hon kontoret den 30 
januari 2003. Hon kom i kontakt med advokaten A som förklarade för henne att hon 
behövde ett äktenskapsförord och ett testamente. Han sade till henne att saken skulle ta 
längre tid än 15 minuter och uppmanade henne att ringa honom.  
 
Hon ringde honom veckan därpå och de bestämde att de skulle träffas på  
Medborgarkontoret den 6 februari. Han skrev då utkast till äktenskapsförord och 
testamente, som han senare skickade hem till henne. Sedan hon godkänt utkasten 
skickade han handlingarna i original till henne. Samtidigt fick hon en räkning på 3.000 
kr.  
 
Hon borde kanske ha förstått att det skulle komma att kosta något men inte någon gång 
under deras möten sade A ett ord om pengar eller kostnader. Om hon fått veta att det 
skulle kosta henne 3.000 kr att få de aktuella handlingarna skulle hon aldrig ha anlitat 
honom. Hon känner sig både dum och lurad. 
 
A har i yttrande till samfundet bestritt att han handlat felaktigt. Han har redogjort för 
det arbete och den tidsspillan som uppdraget medfört och förklarat att tidsåtgången 
kommit att bli långt mer än de 15 minuter som gällde för gratis rådgivning. Enligt hans 
uppfattning har X omöjligen kunnat vara okunnig om detta. 
 
X och A har i slutskrifter vidhållit sina ståndpunkter. 
 
Efter fråga av prövningsavdelning inom Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har 
A anfört bl.a. följande. Han har inte personligen varit i kontakt med X:s make. Den 
bedömning han gjorde var att X inför det förestående äktenskapet ville skydda sina 
egna tillgångar genom att låta upprätta det aktuella äktenskapsförordet. Handlingens 
utformning eller existens kunde näppeligen försämra motpartens situation eftersom 
formuleringen endast tog sikte på att göra den egendom som X redan ägde eller skulle 
komma att äga till hennes enskilda egendom samt den egendom som motparten ägde 
eller skulle komma att äga till hans enskilda egendom. Med anledning av att 
handlingen således uttrycker X:s vilja rörande sina egna tillgångar, vilken X torde ha 
oinskränkt rätt att uttrycka, samtidigt som hon avstår från giftorätt i motpartens 
egendom, bedömde A motpartens hörande ej vara påkallat.   
 

            
Nämnden gör följande bedömning. 
 



Genom att på begäran av X upprätta utkastet till äktenskapsförord och till henne 
översända det utan att först förvissa sig om att X:s make förstått vad äktenskapsförordet 
innebar eller hade egen juridisk rådgivare har A åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Utredningen visar inte i övrigt att A handlat i strid med god advokatsed. 
 
 
 
 
 
 
    


