
Advokaten 1998 nr. 4 fall 8 
 
Underlåtenhet av konkursförvaltare att på betryggande sätt omhänderta 
konkursbolagets bokföring. Erinran tilldelad. 
 
Anmälaren, X har varit ensam styrelseledamot i Affärsjuridiska Byrån i Y-stad AB. 
Bolaget försattes i konkurs i januari 1996. Konkursen nedlades i juli 1996 jämlikt 12 kap 
1 § konkurslagen. Förvaltare har varit advokaten A. Konkursbouppteckning upprättades i 
februari 1996. I en bilaga till denna upptas som ”Omhändertaget bokföringsmaterial och 
övriga handlingar” tre pärmar verifikationer och två huvudböcker. 
 
X har i skrift, som kom in till samfundet den 14 mars 1997, anmärkt mot A att denne trots 
påstötningar inte kunnat återlämna bolagets räkenskaper. 
 
A har i yttrande den 1 april 1997 anfört bl a: Materialet upptaget på bilagan till 
konkursbouppteckningen är angivet av C på Konsulterande Byrån i Y-stad AB, vilket var 
konkursbolaget behjälpligt med förande av räkenskaperna. Några räkenskapshandlingar 
omhändertogs fysiskt emellertid inte med hänsyn till att konkursen skulle avslutas inom 
en mycket kort tid. Felaktigt har alltså i konkursbouppteckningen kommit att anges 
”omhändertaget” bokföringsmaterial men så blev sålunda ej fallet. A förlitade sig helt och 
hållet på uppgifterna från C att detta bokföringsmaterial fanns tillgängligt. När X och även 
skatteförvaltningens personer begärt att få ut handlingarna har A:s sekreterare B och även 
han själv vid olika tillfällen förklarat hur saker och ting förhåller sig. Eftersökningar har 
också gjorts av B såväl i advokatbyråns arkiv som hos Arkivhuset i L-stad men något 
bokföringsmaterial har inte återfunnits. X har påstått att han ställt en kasse med 
räkenskapsmaterial antingen utanför kontorets dörr i farstun eller utanför B:s dörr inne på 
kontoret – vilket är A oklar över. Någon sådan kasse har de inte sett till och än mindre 
tagit hand om. 
 
X har kommit in med påminnelser. 
 
Ytterligare skriftväxling har förekommit. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A underlåtit att på betryggande sätt omhänderta 
konkursbolagets bokföring. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Det som övrigt har förekommig föranleder ingen åtgärd. 


