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Advokat har inte förvissat sig om att testamentstext överstämde med 
testators vilja. Erinran tilldelad. 
 
A har utformat ett testamente åt anmälarnas far, Z, vari egendom med förbigående av 
döttrarna överförts till dennes sambo, som är A:s klient. 
 
I anmälan inkommen till Advokatsamfundet den 3 maj 2004 anförs. Deras far 
undertecknade den 13 september 2002 ett testamente som dikterats av hans sambo. A hade 
upprättat testamentet utan att höra Z:s vilja. Det kan inte vara god advokatsed, då de vet 
att deras far inte ville skriva ett testamente, då han bara hade två döttrar som skulle dela 
hans kvarlåtenskap. Om deras far varit vid sina sinnens fulla bruk och haft 
rättshandlingsförmåga, skulle han också ha klarat av ett telefonsamtal från A, där denne 
kunde förvissa sig om testators vilja. Fadern var svårt sjuk och avled den 30 september 
2002. 
 
A har den 11 maj 2004 anfört. Z har överlåtit andel i fastighet till hans klient enligt 
köpekontrakt juni 2002 och köpebrev augusti 2002. I samband med ansökan om lagfart 
har framkommit att Z även utfärdat gåvobrev i april 2002 avseende samma andel i 
fastighet. A:s klient har även gjort gällande att hon dessförinnan övertagit andelen genom 
bodelning. En tvist om bättre rätt till fastighet har förelegat. I detta läge hade A skrivit text 
till ett testamente och översänt till klienten med e-post. Texten var ett utkast avsett att 
utgöra underlag för ett fortsatt samtal. I texten klargörs Z:s inställning till den uppkomna 
situationen. Texten har sedan använts av Z som underlag till testamente. Det hade inte 
varit A:s avsikt när han översände texten till sin klient. Han har inte medverkat vid utskrift 
av testamentet eller vid underskrift av detsamma. Mellan klienten och anmälarna har 
anhängiggjorts två tvister vid tingsrätt gällande dels bättre rätt till fast egendom, dels 
klander av testamente. Målen har avslutats genom förlikning, som stadfästs den 19 
februari 2004. 
 
X och Y har den 23 maj 2004 genmält. A har som ombud för sambon i en av tvisterna 
skrivit att testamentet upprättades med anledning av att tvist uppstått mellan parterna om 
fastigheten i fråga. De anser att han inte tagit reda på testators vilja utan enbart verkat för 
sambon och lyssnat på henne. Handlingen måste anses som oetisk, då Z var så sjuk att han 
inte var rättshandlingsförmögen. Fadern hade skrivit en gåvohandling till dem och sedan 
sålt sin andel till sambon för ett icke marknadsmässigt pris. I testamentet tog han tillbaka 
gåvan och ogiltigförklarade den. De anser att fadern omöjligt kunde ha förstått 
testamentets innehåll. Sambon hade velat ha med fadern till en annan advokat, som dock 
vägrade och inte ville upprätta ett testamente utan att först fråga fadern. 
 
A har den 26 maj 2004 förklarat sig inte ha något att anföra. 
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Nämnden gör följande bedömning. 
 
När A översände testamentstexten via e-postmeddelande måste han ha insett att det låg i 
farans riktning att texten skulle, utan att A förvissade sig om att den avspeglade testators 
verkliga vilja, komma att användas för upprättande av ett testamente. Genom att 
översända texten har A handlat i strid med god advokatsed. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
 


