
Advokaten 1998 nr. 7 fall 8 
 
S.k. byråjäv. 
 
I en anmälningsskrift, som kom in den 26 september 1997, har X framställt anmärkning 
mot advokaten A i huvudsak enligt följande. 
 
Advokat C har såsom verksam på P & Q Advokatbyrå biträtt L-stads Flyttningsbyrå AB 
vid dess bildande samt vid dess förvärv av egendom från ett konkursbo. För detta 
debiterade advokatbyrån drygt 200.000 kr. 
 
Sedan bolaget försatts i konkurs, väckte C i juni 1996 talan mot X under åberopande av att 
han såsom stiftare av bolaget var solidariskt ansvarig för dess skuld till advokatbyrån. I 
slutet av november 1996 träffades mellan å ena sidan C som företrädare för advokatbyrån 
och å andra sidan ett ombud för X ett förlikningsavtal av innebörd att denne skulle till 
advokatbyrån betala 35.000 kr. 
 
A, som arbetar på samma advokatbyrå, har i slutet av 1996 åtagit sig ett uppdrag av O att 
föra dennes talan mot X angående en fordran, som varit grundad på ett påstått åtagande av 
honom att svara för en skuld, som hans kompanjon i flyttningsbolaget redan hade till O. 
 
X ifrågasätter om inte A bort av jävsskäl avstå från att biträda O mot X. 
 
A har i ett yttrande av den 8 oktober 1997 bestritt att han varit av jäv förhindrad att 
biträda O i ärende mot X samt anfört i huvudsak följande. 
 
Det är riktigt att C tidigare verkat på advokatbyrån samt bl a biträtt vid bildandet av 
flyttningsbolaget. C utträdde som delägare i advokatbyrån den 1 juni 1997. 
 
A har tidigare inte haft att göra med X och saknar helt insyn i och kunskap om den sak, i 
vilken C biträtt X och/eller dennes bolag. 
 
Den sak, i vilken A biträder O, har sin grund i ett avtal, som O, X och K träffat utan 
biträde av A eller någon annan på advokatbyrån verksam jurist. Varken A eller någon 
annan på advokatbyrån har konsulterats av eller biträtt X i samma sak eller i annan 
angelägenhet av sådan art, att de uppgifter vederbörande därvid fått kan tänkas få 
betydelse vid A:s utförande av O:s talan. 
 
O saknar närmare kännedom om X:s verksamhet i eller utanför olika bolag. Således 
föreligger inte heller eljest någon omständighet, som uppenbarligen utgör hinder för A att 
obundet hävda O:s intressen mot X. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Med hänsyn till att annan advokat hos P & Q Advokatbyrå tidigare biträtt L-stads 
Flyttningsbyrå AB borde inte A åtagit sig uppdraget mot X. Genom vad som sålunda 
förekommit har han åsidosatt sina plikter som advokat. 
 



På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


