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Testamentsexekutor har inte lämnat information om möjligheten att 
påkalla laglott. Uttalande. 
 
På uppdrag av X upprättade A år 1999 ett testamente vari förordnades bl.a. att X barn Y 
och Z samt hans fosterson O skulle erhålla kvarlåtenskapen, fördelad i tre lika delar. 
Genom förordnandena i testamentet reducerades arvsrätten för X övriga barn P, Q, R och 
S till att omfatta endast laglotten. X avled den 20 april 2002. I egenskap av 
testamentsexekutor ombesörjde A bl.a. bouppteckning och testamentsdelgivning.   
 
I en anmälan mot A, som kom in till Advokatsamfundet den 28 september 2004, anförde 
S genom sitt ombud, jur.kand. T, i huvudsak följande. I ett brev den 7 juli 2002 kallade A 
delägarna till bouppteckning på sitt kontor och delgav delägarna X testamente. I brevet 
gavs endast två alternativ, antingen att godkänna testamentet i sin helhet utan 
laglottsförbehåll eller att bekräfta delgivning av testamentet. S fick vetskap om faderns 
död först när hon fick brevet från A. Hon tog kontakt med A och efterhörde huruvida hon 
behövde komma till bouppteckningen. S är allvarligt sjuk och i princip bunden till sin 
lägenhet. A förklarade att hon inte behövde komma. Hon tog också upp frågan om 
laglotten, varvid A förklarade för henne att ingen kunde ta ifrån henne laglotten. Han sade 
också att det bara var att godkänna testamentet och skicka över handlingarna till A. Detta 
förklarade han ytterligare en gång. Efter ytterligare kontakt med A godkände S 
testamentet. Boet avträddes senare till förvaltning av boutredningsman, till vilken utsågs 
advokat B som upprättade ett tvångsskifte. I detta betraktades inte P, S, Q eller R som 
delägare i dödsboet eftersom de godkänt testamentet och underlåtit att påkalla jämkning.  
 
A upplyste inte S om att hon, för att få ut sin laglott, måste göra ett laglottsförbehåll och 
delge testamentstagarna detta. Han klargjorde inte heller för S nödvändigheten av att hon 
själv vidtog dessa åtgärder. S följde endast A:s instruktioner och skrev på ett blankt 
godkännande i tron att detta innebar att hon i vart fall skulle få ut sin laglott. Genom att 
avsiktligt eller av okunnighet underlåta att informera S om gällande rätt har han vållat S 
avsevärd skada. Samma förhållande gäller beträffande R. Härigenom har A allvarligt 
åsidosatt sina uppgifter som advokat.  
 
A har i yttrande den 15 oktober 2004 anfört bl.a. följande. Formuleringen i kallelsen 
grundar sig på den avlidnes något annorlunda önskningar i testamentet och 
dödsbodelägarnas undran om testamentet upprättats vid sinnenas fulla bruk. Vid senare 
kontakter med S upplystes hon om innehållet i gällande rätt. Upplysningarna var på intet 
sätt vilseledande. Som testamentsexekutor hade han att tillvarata dödsboets intressen. Han 
har i den egenskapen inte varit ombud för S. Laglotten är reglerad trots att ansvaret inte är 
hans. Han bestrider att han uppsåtligen eller av vårdslöshet skadat S eller att han allvarligt 
åsidosatt sina plikter som advokat.      
 
I ärendet är upplyst att det i oktober 2004 träffats en förlikning mellan A å ena samt P, R 
och S å andra sidan av innebörd bl.a. att de sistnämnda avstår från alla krav mot A mot att 
denne betalar ett visst belopp till envar av dem. 
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S har genom T inkommit med påminnelser.  
 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
När A delgav testamentet med de alternativa möjligheterna att erkänna mottagandet och 
eller godkänna detta borde han dessutom ha pekat på möjligheten att påkalla laglott.  
Utöver detta uttalande föranleder anmälan inte någon åtgärd. 
 
 
 


