
Advokaten 1998 nr. 4 fall 6 
 
Advokaten A har biträtt vid testamentariskt förordnande till sig själv. 
Fråga i disciplinnämnden om varning med straffavgift eller uteslutning ur 
advokatsamfundet. 
 
Av handlingar, som inkommit till advokatsamfundet den 17 mars 1997, framgår att 
advokaten A varit god man för X, född den 19 april 1911, samt att han under denna tid 
biträtt henne med upprättande av ett testamente av den 13 september 1994, i vilket hon 
som saknade arvingar, förordnat bl a att A skulle erhålla 30 procent av vad som återstod, 
sedan från behållningen i hennes dödsbo avsatts medel till visst underhåll av gravvårdar, 
samt att A:s hustru, B, skulle erhålla 10 procent av denna återstod. 
 
A har i ett yttrande av den 27 mars 1997 anfört i huvudsak följande. 
 
A hade kommit i kontakt med X i början av 1980-talet i samband med en arrendetvist. 
Hon hade 1987 bett honom att vara boutredningsman i boet efter hennes avlidne make. A 
och hans hustru har därefter bistått X i allehanda göromål. 
 
I början av september 1994 hade X bett A att komma till hennes bostad för att biträda 
henne vid upprättande av testamente. Vid sitt besök hos henne fick han instruktioner 
avseende testamentets utformning. Han färdigställde därefter en handling av önskat 
innehåll, vilken han överlämnade till henne. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A, under tid som han varit förordnad som god man 
för X, biträtt henne med upprättande av testamente i vilket bl a förordnades att A och hans 
hustru skulle erhålla del av kvarlåtenskapen. Med hänsyn till en advokats ställning som fri 
och obunden rådgivare och till det förtroendeförhållande som särskilt gör sig gällande vid 
upprättande av testamente är det enligt nämndens mening uppenbart att en advokat inte 
skall biträda vid testamentariska förordnanden till sig själv eller närstående. Genom vad 
som sålunda förekommit har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A varning och förpliktar honom jämlikt 8 kap 7 § andra 
och tredje styckena rättegångsbalken att till advokatsamfundet utge straffavgift med 
femtontusen (15.000) kronor. 
 
Två ledamöter var av skiljaktig mening och anförde. 
 
Enligt vår mening är omständigheterna så försvårande att uteslutning av A ur samfundet 
kan komma i fråga. Vi anser därför att nämnden skall bordlägga ärendet och efter muntlig 
förhandling vid kommande sammanträde ta ställning till vilken påföljd som skall tilldelas. 


