
 

 

Advokat har utan motpartens tillstånd åberopat av denne avgivet 
förlikningserbjudande. Erinran tilldelad.   
 
Sedan anmälaren anlitat Grävmaskinfirman X (bolaget) för dräneringsarbeten på en 
fastighet i Z-stad och tvist uppkommit om betalning, har bolaget anlitat advokat A, som 
någon av de första månaderna 2003 ingett stämningsansökan gentemot anmälaren vid Y 
tingsrätt. 
 
Anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 29 oktober 2003, gäller innehållet i 
stämningsansökan och A:s övriga skrifter till tingsrätten samt missnöje i övrigt med A:s 
processföring. Hon har mot bättre vetande som grund angett att anmälaren var 
fastighetsägare utan att kontrollera uppgiftens riktighet. Anmälaren hade därav ofrivilligt 
och grundlöst blivit indragen i en process som medför orimliga kostnader båda för 
parterna och staten. – Hon har förmått sin klient att fara med osanning gällande 
dräneringsarbetets omfång, då hon angett att arbetet gällt runt huset och inte rätteligen 
avsett endast två sidor. – Hon har i skriftväxling med rätten påstått att han skulle erbjudit 
sig att betala en annan faktura ”svart” i syfte att ta hans heder. Advokat får inte föra sin 
klients talan med förtal av motparten. – Hon har vidare åberopat ett erbjudande från 
honom att erlägga ett visst belopp för att få slut på saken utan att han åtog sig 
betalningsansvar. Då erbjudandet avböjdes är det en nullitet och skall inte åberopas som 
bevisning av en advokat. – Hon har slutligen mot bättre vetande och utan att vidtala 
personen i fråga åberopat en person som vittne för att styrka sin klients sak trots att denna 
person uppgett något helt annat till fastighetsägaren och domstolen. Advokaten vet att det 
åberopade vittnet inte gagnar hennes klients sak. 
 
A har den 18 november anfört att hon inte anser sig ha brutit mot god advokatsed. Hon har 
lämnat en redogörelse för ärendet och vidare anfört. Hon hade efter kontakter med 
anmälaren och det åberopade vittnet, som bebodde fastigheten, fått intrycket att anmälaren 
var ägare. Det har i processen framkommit att ägare var anmälarens hustru. Ägaruppgiften 
har härefter ändrats. Bolaget har vänt sig mot anmälaren i egenskap av beställare av 
arbetena. Tingsrätten kommer att pröva invändning om fel part. Bolaget är av den 
uppfattningen att talan skall riktas mot anmälaren. – Parterna är överens om att dränering 
utförts på två sidor av huset. I någon skrift kan ordet ”runt” ha förekommit. Rätten och 
anmälaren är dock väl informerade om att det inte påstås att dränering utförts på samtliga 
sidor. – Mot bakgrund av anmälarens invändningar har det varit av betydelse för 
fastställande av avtalsförhållandet att åberopa uppgifter som kan ha betydelse. Någon 
avsikt att förtala har inte funnits. – Anmälaren har bestritt att han eller vittnet beställt de 
omtvistade arbetena. Bolaget har inte åberopat förlikningserbjudandet i sig utan hänvisat 
till det som bakgrund av bestridandet av beställning och avtalsförhållande. – Bolaget har 
ännu inte åberopat personen i fråga som vittne. Denne har dock åberopats av anmälaren 
och kommer då att höras i målet med tillfälle till motförhör. Den skrivelse personen ingett 
till domstolen anser hon i delar stödja bolagets talan. – Tingsrätten har i anledning av 
skrivelser och uttalanden från anmälaren erinrat honom om bestämmelsen om böter på 
grund av rättegångsförseelse. 
 



 

 

Anmälaren har den 25 november 2003 genmält bl.a. Det åligger advokat att sätta sig in i 
saken före utformande av stämningsansökan. A borde ha förvissat sig om 
sakomständigheterna. – Hon har i stämningsansökan utförligt beskrivit att arbetet 
innefattade uppgrävning runt huset och inte två sidor. Hon måste ha hittat på det själv för 
grävmaskinsfirman vet nog arbetets omfattning. – Något annat syfte än att förta hans 
heder kan inte finnas med nämnandet av ”svart” betalning. – Det är obegripligt att hon 
åberopar en person som vittne som skriftligt till domstolen bestritt hennes påståenden. – 
A:s beskrivning av sakomständigheterna och övrigt anser han som ett paradexempel på 
forna tiders ”brännvinsadvokatyr”. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att 
upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. 
 
Anmälaren har i senare skrifter anmärkt att stämningsansökan getts in till fel forum, 
påpekat att tingsrätten utfärdat ett föreläggande enligt 42 kap 15 § rättegångsbalken för A 
samt att hon i sin slutliga bevisuppgift angett fel namn på ett åberopat vittne, vilken 
uppgift hon senare måste justera. Anmälaren finner det som exempel på A:s opålitlighet 
och ovederhäftighet. 
 
A har genmält att talan väckts vid rätt forum (fastighetsforum). 
 
 

      ----- ----- ----- ----- 
 
Nämnden gör följande bedömning.  
 
A har utan motpartens tillstånd åberopat av denne avgivet förlikningserbjudande. 
Härigenom har hon handlat i strid med god advokatsed. Det förhållandet att åberopandet 
må ha skett inte för att styrka fordran utan för att styrka att beställning gjorts gör ingen 
skillnad i detta avseende. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Vad som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.   
  
_______________ 
 
 
                                                                                     


