
Advokaten 1998 nr. 8 fall 11 
 
Advokaten A har förstört av båda parter undertecknade köpekontrakt, 
sedan huvudmannen som villkor för överlämnandet av kontrakten till 
kontraktspartnern ställt vissa villkor som den senare inte ville uppfylla. 
Varning tilldelad. 
 
X har framställt anmärkning mot advokaten A i huvudsak enligt följande. 
 
Mellan X och Y pågår en bodelningstvist. X anlitar i den advokaterna B och C. Y:s 
ombud är A. 
 
X äger fastigheten Br 1:11 i F-stad. Fastigheten är giftorättsgods. X och Y har kommit 
överens om att den skall säljas. X har uppdragit åt Q AB - mäklarbolaget - sälja 
fastigheten. 
 
Mäklarbolaget har upprättat köpekontrakt mellan X samt makarna M och Z, enligt vilket 
de mot överenskommen köpeskilling skulle tillträda fastigheten senast den 1 oktober 
1997. 
 
Sedan kontrakten undertecknats av X och köparna, lämnade mäklarbolaget kontrakten till 
A för att få Y:s godkännande av försäljningen. 
 
Med frångående av den tidigare träffade överenskommelsen vägrade emellertid Y att 
godkänna försäljningen. 
 
X har därför uppdragit åt B att till N-stads tingsrätt inge en ansökan om att den skall 
godkänna försäljningen. 
 
A har emellertid meddelat att Y vägrar att lämna ut kontrakten och att han har makulerat 
dem. 
 
X har upprättat en polisanmälan mot A, eftersom denne inte haft rätt att förstöra 
handlingar, som tillhörde X och köparna. 
 
A har tillbakavisat X:s anmärkning samt anfört i huvudsak följande. 
 
Vid ett besök av Y godkände hon kontrakten genom att underteckna dem. Hon gav 
emellertid A bestämda instruktioner om att inte utlämna kontrakten utan hennes 
godkännande. För att kontrakten skulle lämnas ut ställde hon som villkor dels att hon fick 
garantier för att hon i omedelbart samband med försäljningen av fastigheten skulle erhålla 
hälften av nettoköpeskillingen och dels att det före den angivna tillträdesdagen träffats en 
även i övrigt tillfredsställande överenskommelse i bodelningsfrågor. 
 
Eftersom parternas förhandlingar i bodelningsärendet inte lett till något resultat före den 
angivna tillträdesdagen, makulerade A kontrakten enligt instruktioner av Y och efter ett 
telefonsamtal med M. 



 
I en påminnelseskrift har X framhållit bl a att A genom att makulera kontrakten hade 
vållat besvär i det av B vid tingsrätten anhängiggjorda ärendet angående ansökan om 
tingsrättens godkännande av försäljningen samt att A i stället för att makulera kontrakten 
borde ha makulerat Y:s påskrift och återlämnat kontrakten till mäklarbolaget. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A förstört köpekontrakt som undertecknats av X och 
köparna. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


