
Advokaten 1998 nr. 8 fall 9 
 
Advokaten A som boutredningsman har debiterat dödsbo för arbete med 
disciplinanmärkningar som legatarier riktat mot honom. Erinran tilldelad. 
 
Advokaten A är medboutredningsman i dödsboen efter makarna B och C, som båda 
avlidit i maj 1993. Advokaten X:s huvudmän är legatarier enligt ett testamente, som lagts 
till grund för boutredningen. Makarna B och C, som var svenska medborgare, hade 
formellt hemvist i Frankrike och efterlämnade egendom i Sverige, Frankrike och Spanien. 
Huvudboutredningsman är en testamentsexekutor, som inte är jurist. A:s förordnande 
avser att utreda den egendom som makarna B och C efterlämnat i Spanien. 
 
X har successivt framställt ett stort antal anmärkningar mot A:s arbete och agerande i 
övrigt, i huvudsak avseende olika förvaltningsåtgärder men också avseende exempelvis 
A:s reklam och frågor hänförliga till disciplinärendet. X:s anmärkning för egen del gäller 
att A i ett brev till huvudboutredningsmannen och i ett fax till X bl a uttryckt sig 
nedlåtande om henne. En av anmärkningarna som gäller disciplinärendet avser att A 
förklarat att han avsåg att fakturera dödsboen den tid han lade ned på att yttra sig i 
ärendet. 
 
A har tillbakavisat anmärkningarna och i fråga om debitering av arbete med 
disciplinärendet anfört bl a följande. Han var fullt införstådd med att en advokat inte 
kunde ta betalt för att yttra sig till advokatsamfundet över seriös kritik. Men i detta fall 
vittnade anmälarens skrifter om att anmälaren behövde ytterligare förklaringar rörande 
ärendet och den materiella hanteringen av advokatuppdraget och då var det inte lika 
självklart att den tillfrågade advokaten skulle bära kostnaden. 
 
Det framgår av brev från A till huvudboutredningsmannen att han i vart fall i viss 
omfattning debiterat dödsboen för arbete med disciplinärendet.. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A har inte varit berättigad att debitera dödsboen för sitt arbete med disciplinärendet. 
Genom att ändå göra detta har han åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Det som i övrigt har förekommit föranleder ingen åtgärd. disciplinärendet. 
 


