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Advokat som tidigare biträtt i tvist med dödsbodelägare angående frågor 
rörande dödsbo borde inte ha samtyckt till att förordnas som 
boutredningsman i dödsboet. Erinran tilldelad. 
 
 
Advokaten A har företrätt X och Y i en testamentstvist med B. B:s man, C, avled den 16 
december 1997. Dödsbodelägare var B och deras son Y var efterarvinge. Till familjen 
hörde också fosterdottern X som levt tillsammans med makarna B, C och sonen sedan hon 
var några månader gammal. X och Y väckte i oktober 2000 talan mot B vid S-stads 
tingsrätt med yrkande att tingsrätten måtte fastställa att kopior av testamente av den 11 
februari 1997 och tillägg av den 1 oktober 1997 undertecknade av C utgjorde testators 
yttersta vilja och testamente. I samband med huvudförhandling i målet den 12 juni 2001 
träffades förlikning mellan parterna vilken bl.a. innebar att arvskifte upprättades och 
godkändes. 
 
Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 18 mars 2004, avser att A 

1. upprättat arvskifte trots att en slutligt godkänd bouppteckning inte förelegat vid 
tiden för förlikningen, vilket ledde till att vederbörande bank vägrade att genom-
föra skiftet 

2. underlåtit att underrätta överförmyndaren om arvskiftet, trots att på grund av 
arvsavstående minderåriga barn var arvtagare  

3. åtagit sig uppdrag som boutredningsman i dödsboet, trots att han företrätt part i det 
tidigare nämnda målet. 

 
A har tillbakavisat anmärkningarna och vidare anfört bl.a. följande. B hade eget ombud i 
testamentstvisten, advokaten L i S-stad. Med hänsyn till tvistens karaktär ansåg båda 
ombuden att det var lämpligast att genomföra förlikningen som ett arvskifte. Efter det att 
ombuden upprättat förslaget till arvskifte gick de igenom förslaget med sina klienter. 
Därefter gjordes vissa ändringar och tillägg för hand, varefter handlingen undertecknades i 
närvaro av lagmannen vid tingsrätten. Av arvskifteshandlingen framgick att hänsyn tagits 
till B:s överklagande av tingsrättens beslut att ej inregistrera en av henne ingiven 
tilläggsbouppteckning. Hans uppdrag avlutades i och med förlikningen. – Omkring ett år 
senare tog X kontakt med honom och uppgav att B vägrade att skifta boet enligt det 
överenskomna arvskiftet. Hon ville därför ansöka om att dödsboet skulle avträdas till 
förvaltning av boutredningsman och tillfrågade därvid honom om han kunde åtaga sig ett 
sådant uppdrag, vilket han accepterade. Ansökan om boutredningsman ingavs till 
tingsrätten i juni 2002 men därefter hade han inte avhört vare sig tingsrätten eller X. 
 
B har i ärendet upplyst att tingsrätten avslagit X:s begäran om förordnande av 
boutredningsman med hänvisning till att något giltigt testamente inte företetts. 
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Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet. 
 

 
 

Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A i ansökan av X till tingsrätten förklarat sig villig 
att mottaga uppdrag som boutredningsman i dödsboet efter C. Eftersom A tidigare 
företrätt bl.a. sökanden i tvist med dödsbodelägaren B angående frågor rörande dödsboet, 
borde han inte ha samtyckt till att förordnas som boutredningsman. Härigenom har han 
åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


