
 

 

Advokat har medverkat till ett avtal som, utan att det framgick av avtalet, inte var 
bindande för parterna. Uttalande. Skiljaktig mening. 
 
 
Enligt inbördes testamente 1991 mellan B:s föräldrar skulle B efter föräldrarnas död 
erhålla faderns andel av en fastighet. Enligt avtal samma år upprättat på advokat A:s 
kontor förband sig B:s syster att till honom överlåta sin andel av fastigheten för ett visst 
indexuppräknat värde. 
 
I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 17 mars 2004, anför B.  
Vid bouppteckning och arvskifte efter den sist efterlevande föräldern 2003 vägrade hans 
syster att sälja sin del av fastigheten till honom under påstående att avtalet inte var 
juridiskt bindande. Samtal med jurister hade bekräftat att hon hade rätt. A hade på hans 
förfrågan svarat att avtalet var ett moraliskt avtal och att man inte kunde skriva sådana 
avtal om fastigheter så långt fram i tiden. Det hade han inte nämnt för honom när avtalet 
skrevs. Däremot hade han upplyst systern därom. B är oerhört besviken över att A inte 
talade om att avtalet endast var moraliskt och inte hade någon juridisk bindning. Det kan 
inte vara förenligt med advokatsed. 
 
A har den 22 mars 2004 medgett att han upprättat avtalet. Han vet dock med bestämdhet 
att han därvid informerade syskonen om att det inte är möjligt att med rättsligt bindande 
verkan avtala om framtida försäljning av fastighet. Avtalet innefattade en moralisk 
förpliktelse för systern. B var vid tidpunkten för upprättandet av avtalet fullt informerad 
om dettas innebörd. A anser sig sålunda inte på något sätt ha brutit mot god advokatsed.  
 

               ----- ----- ----- ----- 
 
Nämnden gör följande bedömning.  
 
A borde inte ha medverkat till ett avtal som inte var bindande för parterna utan att detta 
förhållande framgick av avtalet. Utöver detta uttalande föranleder anmälan ingen åtgärd. 
_______________  
 
Skiljaktig mening. 

 
B var enligt föräldrarnas inbördes testamente efterarvinge till faderns andel i fastigheten 
X. Han skulle således vid efterlevande makas frånfälle bli ägare till 5/8-delar av 
fastigheten.  
 
A har uppgivit att han med bestämdhet vet att han informerade syskonen om att det inte 
var möjligt att med rättsligt bindande verkan avtala om framtida försäljning av fastighet. 
 
Med hänsyn till vad A uppgivit är det inte visat att A brutit mot god advokatsed.  


