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Vid bodelning, har advokaten A som ombud för ena parten, underlåtit 
klargöra för den andra parten att han i sammanhanget inte såg som sin 
uppgift att tillvarata även den sistnämndes intressen. Erinran tilldelad. 
 
X flyttade 1989 samman med Y i en henne tillhörig bostadsrättslägenhet i Högdalen. 
 
Y sålde bostadsrätten 1991. De köpte då tillsammans en bostadsrättslägenhet i Skogås för 
380.000 kr. Y tillsköt 80.000 kr, ”som var vinsten från förra lägenheten”. 
 
De separerade i november 1994. De bestämde då att X skulle bo kvar i lägenheten och att 
Y varje månad skulle lämna honom medel motsvarande hälften av vad som skulle betalas 
i ränta och amortering. 
 
X har framställt anmärkning mot advokaten A i huvudsak enligt följande. 
 
De sålde bostadsrätten i Skogås vid månadsskiftet maj/juni 1996 för 180.000 kr. De vände 
sig därefter till A för att få hjälp med en enkel bodelning. 
 
Både X och Y sade till A att han skulle vara opartisk. 
 
X, som varit säker på att Y var skyldig honom pengar, protesterade mot A:s förslag. Men 
A fick X att skriva under ett avtal, enligt vilket han var skyldig Y 33.000 kr. 
 
X och Y rådfrågade på våren 1997 en annan advokat, som förklarade att det egentligen var 
Y som var skyldig X pengar. 
 
A har tillbakavisat X:s anmärkning samt anfört att han på uppdrag av Y upprättat en 
bodelningshandling mellan henne och X, att A aldrig företräder båda parter i några som 
helst avtalsförhållanden, att han i ett av båda parter godkänt och undertecknat avtal 
formaliserat vad som framkommit vid diskussioner mellan parterna samt att han debiterat 
Y för juridiskt biträde. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A försummat klargöra för X att det i A:s uppdrag 
inte ingick att tillvarata X:s intressen. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som 
advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


