
Advokaten 1998 nr. 2 fall 2 
 
Opåkallad hänvändelse till utomstående. 
 
X har tillsammans med några andra personer drivit BP-AB. I bolagets verksamhet ingick 
bl a tillverkning av trärör. Den verksamhetsgrenen förestods sedan 1990 av X. 
 
Den 18 februari 1993 försattes BP-AB i konkurs. Till förvaltare förordnades advokat S. 
 
Anbud på inkråmet i BP-AB lämnades dels av X och dels av tre tidigare kompanjoner till 
honom i detta bolag. Kompanjonerna förvärvade inkråmet genom köpeavtal den 26 mars 
1993. De fortsatte verksamheten genom ett nytt bolag, Nya BP-AB - NBP. 
 
I april 1993 startade X AB BT - BT. Den 1 samma månad skickade han på BT:s vägnar ut 
ett cirkulär av innebörd att han ”samlat alla kunskaper, erfarenheter och yrkeskunnande i 
ett nytt företag som skall föra trärörtraditionen vidare”. 
 
Den 20 november 1993 ingav advokaten A som ombud för NBP till åklagarmyndigheten i 
M-stad en anmälan mot X om misstanke om företagsspioneri med begäran om omedelbar 
husrannsakan och beslag. 
 
Husrannsakan och beslag skedde den 23 samma månad. 
 
Den 9 december 1993 väckte A på NBP:s vägnar talan mot BT vid Z-stads tingsrätt med 
yrkande om skadestånd med minst drygt 1,5 MSEK och om förbud för BT vid vite att 
utnyttja företagshemlighet. 
 
Den 20 december 1993 utsände NBP ett av dess verkställande direktör och A 
undertecknat cirkulär med besked om att polisanmälan gjorts mot X, att omfattande beslag 
gjorts, att frågan om åtal skulle väckas mot X för bl a grovt företagsspioneri skulle 
avgöras inom kort och att NBP av BT yrkat betydande skadestånd samt att eventuella 
frågor i anledning av innehållet i cirkuläret besvarades av undertecknarna eller viss 
distriktsåklagare. 
 
Den 11 maj 1994 beslöt regionåklagaren i L-stad på anförda skäl att förundersökningen 
beträffande X skulle nedläggas såvitt gällde misstankar om andra brott än olovligt 
förfogande och dataintrång. 
 
I dom den 16 juni 1994 dömde Z-stads tingsrätt X för olovligt förfogande och dataintrång 
till villkorlig dom samt 40 dagsböter. P hovrätt fastställde domen den 20 februari 1996. 
 
I dom den 17 augusti 1995 fann tingsrätten att X olovligen och illojalt lagt sig till med 
största delen av BP AB:s aktuella kalkyler och offerter samt stora delar av den övriga 
dokumentationen, som sammantaget utgjort bolagets samlade kunskapsbank och dess 
företagshemlighet. Tingsrätten förpliktade BT att till NBP utge skadestånd med drygt 2 
MSEK och meddelade BT förbud vid vite av 100.000 kr att utnyttja företagshemligheter. 
BT skulle ersätta NBP för rättegångskostnad med ca 350.000 kr. 
 



P hovrätt nedsatte i dom den 18 juni 1996 på anförda skäl skadeståndsbeloppet till 50.000 
kr och vitesbeloppet till 10.000 kr samt förordnade att vardera parten skulle stå sin 
rättegångskostnad i tingsrätt och hovrätt. 
 
I en anmälningsskrift, som kom in till advokatsamfundet den 3 maj 1996, har X framställt 
anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande. 
 
A, som känt till att X varit chef för BP-AB:s trärörstillverkning samt att 
konkursförvaltaren i samband med anbudsgivningen gett X tillstånd att ta del av 
nödvändig information om bolaget, måste ha insett att X inte behövt olovligen bereda sig 
tillgång till någon företagshemlighet. A:s polisanmälan mot X för företagsspioneri hade 
därför skett mot bättre vetande. 
 
Sedan det av bl a A undertecknade cirkulärbrevet sänts ut, hade företag, med vilka X 
förhandlat om försäljning av trärör, avbrutit förhandlingarna med hänvisning till att brevet 
måste tas på allvar, eftersom det var undertecknat av en advokat. 
 
Även efter det att A fått del av ett utlåtande av den 29 april 1994 av professor F av 
innebörd att X, eftersom han redan innan han startade BT fått kännedom om BP-AB:s 
företagshemlighet, inte kunnat göra sig skyldig till företagsspioneri, hade cirkulärbrevet 
sänts till hans tänkta samarbetspartner. Han hade slutligen tvingats lägga ned sitt bolags 
verksamhet. 
 
BP-AB hade som juridisk rådgivare anlitat advokat K på advokatfirman Q. X hade alltså 
som delägare i BP-AB varit klient hos denna advokatfirma, i vilken A är delägare. 
Advokatbyrån har vid fullgörande av uppdraget för NBP haft tillgång till konfidentiell 
information, som kunnat utnyttjas mot X. 
 
A har i ett yttrande av den 24 juni 1996 tillbakavisat X:s anmärkningar samt anfört i 
huvudsak följande. 
 
Det har funnits skäl för A att inge anmälan med påstående att det förelegat misstanke om 
företagsspioneri. Vederbörande distriktsåklagare har uttryckligen hänvisat till sådan 
misstanke i sina beslut om husrannsakan och beslag. Regionåklagarmyndigheten hade 
därefter funnit skäl att ändra brottsrubriceringen. Tingsrätten och hovrätten har genom 
sina domar bekräftat att brott skett. 
 
Den stämningsansökan, i vilken A vidhållit att företagsspioneri förekommit, hade ingivits 
till tingsrätten innan regionåklagaren justerat brottsrubriceringen och F avgivit sitt 
utlåtande. F hade, då han oombedd uttalade sig i frågan om det förekommit 
företagsspioneri, inte varit informerad om alla detaljer. Om A hade önskat ett utlåtande i 
den frågan, hade han för F redovisat ytterligare sakomständigheter. 
 
Skälet till att NBP önskade sända ut en rundskrivelse hade varit att bolagets innehavare 
hade fått kännedom om det av X utskickade cirkuläret, vars innehåll inte kan uppfattas på 
annat sätt än att det varit han som förvärvat inkråmet i konkursbolaget. 
 
Sedan A tagit del av den rundskrivelse som NBP önskade skicka ut, hade han förklarat att 



han var beredd att svara på frågor i sak på samma sätt som den i skriften nämnda 
distriktsåklagaren. 
I den av X väckta jävsfrågan har A hänvisat till ett yttrande av den 24 juni 1996 av K, i 
vilket denne anfört i huvudsak följande. 
 
K:s konsultation till BP-AB hade avsett löpande affärsjuridisk rådgivning, 
avtalsskrivning. biträde vid smärre tvister, avtalstolkning. Han har inte något minne av att 
han träffat X men det kan ha skett i en större krets av delägare. K har inte haft någon insyn 
i X:s privata förhållanden eller någon vetskap om vad han sysslat med i BP-AB. 
 
I samband med att tvisten mellan NBP och BT blev ett faktum, hade K och A diskuterat 
huruvida jäv kunde föreligga. De konstaterade då att K inte på något sätt om X eller hans 
bolag hade kännedom som kunde motivera jäv. Tvisten gäller inte X personligen utan 
hans bolag och motparten är ett nybildat bolag, i vilket han aldrig varit delägare. Enligt 
K:s och A:s gemensamma bedömning var jäv uteslutet. 
 
Ytterligare skriftväxling har förekommit. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A ställt sig bakom en rundskrivelse med 
upplysningar om polisanmälan, beslag och åtalsprövning avseende en företrädare för 
motpart. Härigenom får A anses ha gjort en opåkallad hänvändelse till utomstående. 
 
Med hänsyn till det uppdrag som K tidigare haft borde A inte ha åtagit sig uppdraget mot 
X. Genom vad som sålunda förekommit har A 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. 


