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Bristfällig undersökning av gällande rätt. 
 
X-Bolaget har haft ett arrendeavtal med SJ. Detta sas genom skriftlig handling den 13 
september 1991 upp för upphörande den 31 december 1991. I handlingen angavs att 
bolaget om det inte gick med på att lämna arrendestället utan att få ersättning enligt 11 
kap 5 § jordabalken hade att inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till 
arrendenämnden för medling. I anledning av uppsägningen vände sig bolaget till 
advokaten A som gav bolaget rådet att inte företa sig något enär uppsägningen inte skett 
på rätt sätt och därför inte ägde giltighet. Detta råd var dock felaktigt i det att giltig 
uppsägning förelåg. Som något hänskjutande till arrendenämnden inte kom till stånd gick 
bolaget miste om möjligheten att få ersättning från SJ: A gjorde därför anmälan om 
förhållandet till det försäkringsbolag som var ansvarigt för advokatförsäkringen. A:s 
inställning i skadeståndsfrågan var att han visserligen varit försumlig men att bolaget med 
hänsyn till bestämmelsen i 11 kap 5 § 1 st p 2 inte lidit någon skada härigenom. 
Skadeärendet har dragit långt ut på tiden och är ännu ej avgjort. För närvarande pågår ett 
tvistemål vid Z-stad:s tingsrätt dit bolaget instämt A med yrkande om skadestånd på 
100.000 kr. Som grund för sin talan har bolaget anfört: Bolaget har uppdragit åt A att i 
anledning av uppsägningen företräda bolaget och tillvarata dess rätt till ersättning. A har 
inte fullgjort sitt uppdrag med den omsorg som bolaget haft rätt att kräva. Således har han 
försummat att sätta sig in i gällande rätt vid bedömning av uppsägningen. A har vidare, 
sedan denne ingett skadeanmälan till vederbörande försäkringsbolag, bestritt 
skadeståndsskyldighet. Därvid har han åberopat omständigheter som visar att han 
försummat att i erforderlig omfattning sätta sig in i ärendet. A har bestritt bolagets talan på 
den grund att han inte vållat någon skada. 
 
Bolaget har i skrift, som kom in till samfundet den 19 april 1996, riktat anmärkningar mot 
A i överensstämmelse med sin talan vid tingsrätten. 
 
A har i yttrande den 31 maj 1996 anfört bl a: Han godtar en väl avvägd disciplinär åtgärd 
för det att han felaktigt antagit att uppsägningen ej kunde göras gällande mot bolaget. 
Felbedömningen har bestått i att han inte insett att delgivningen varit tillfullo verkställd 
genom översändande av rekommenderat brev med mottagningsbevis vilket kvitterats av 
bolaget. Påståendet att A under ärendets gång skulle ha försummat att sätta sig in i de 
faktiska förhållandena är anmärkningsvärt eftersom de påtalade uttalandena från honom 
gäller information som han fått från en bolagets företrädare. Att denne nu inte vill kännas 
vid sina uttalanden torde hänga ihop med att bolagets ställning då skulle väsentligt 
försvagas i processen vid tingsrätten. I denna torde det ankomma på bolaget att styrka att 
nämnda information inte lämnats till A om man fortfarande håller fast vid sin uppfattning. 
 
Bolaget har kommit in med påminnelser vartill A svarat. 
 
Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A:s råd inte grundat sig på erforderlig undersökning 



av gällande rätt. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


