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Översändande till motpart, med förbigående av dennes advokat, av inlaga 
till domstol, har föranlett uttalande av disciplinnämnden. 
 
I ett mål vid Göteborgs tingsrätt rörande skadestånd företrädde advokaten A käranden och 
B svaranden, en ingenjörsbyrå. Huvudförhandling hölls den 23 september 1996, varvid 
byggnadsingenjör SBR (Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund) C hördes som vittne 
på svarandens begäran. Dom i målet meddelades den 21 oktober 1996. 
 
Anmälningen avser att A i inlaga till tingsrätten efter huvudförhandlingen och utan 
kommunikation med motpartsombudet tillfört målet uppgifter och dessutom med 
förbigående av B tillställt dennes huvudman kopia av inlagan. B har därutöver anmärkt på 
att A ansökt om verkställighet av domen, som på grund av överklagande inte vunnit laga 
kraft, utan att dessförinnan underrätta motparten. 
 
I den påtalade inlagan som skrevs tre dagar efter huvudförhandlingen har A kommenterat 
vittnesförhöret med C och bl a upplyst om att SBR, i vilket C enligt egen uppgift hade 
förtroendeuppdrag, hade en kollektiv konsultansvarsförsäkring för sina medlemmar och 
att en sådan försäkring togs i anspråk i målet av svaranden. A framhöll att SBR således 
hade ett ekonomiskt intresse i målet och att detta förhållande borde beaktas vid 
bedömningen av C:s utsaga. 
 
A har tillbakavisat anmärkningarna och därvid anfört bl a följande. 
Det fanns inget förbud mot att efter huvudförhandlingen tillföra domstolen uppgifter i 
målet. Inlagan, som skickades till tingsrätten i två exemplar, borde av tingsrätten ha 
översänts till B. Kommunikation av processuella åtgärder skedde normalt via domstolen. 
Skälet till att han översände en kopia till ställföreträdaren för ingenjörsbyrån var att denne 
begärt det och A lovat det vid ett samtal efter huvudförhandlingen då han meddelat sin 
avsikt att informera domstolen. – Eftersom ingenjörsbyrån, som enligt tingsrättens dom 
ålagts att betala cirka 190.000 kr, inte hört av sig beträffande någon säkerhet, ansökte han 
i januari 1997 om verkställighet. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A borde inte - även om han trodde att B skulle få del av inlagan genom tingsrättens 
försorg - till B:s huvudman ha översänt kopia av inlagan. Nämnden, som i övrigt finner att 
vad som förekommit inte föranleder någon åtgärd, låter vid detta uttalande bero. 
 
En ledamot var av skiljaktig mening och anförde. 
 
Det som har förekommit föranleder ingen åtgärd. 


