
Advokaten 1999 nr. 2 fall 3 
 
Jäv p g a kontorsgemenskap 
 
B har framställt anmärkning mot advokaten A i huvudsak enligt följande. 
 
B uppdrog i slutet av april 1997 åt advokat T att framställa skadeståndskrav mot B:s 
granne i Q-ort, R, för att denne något år tidigare i B:s frånvaro på dennes fastighet 
avverkat ett antal träd och buskar. 
 
T sysslade med detta uppdrag till den 1 september 1997, då han frånträdde uppdraget samt 
tillställde B en sluträkning. 
 
B vände sig därefter till advokat S. 
 
Sedan denne vid Q-orts tingsrätt på B:s vägnar väckt talan mot R i saken, anmälde A sig 
som ombud för R. 
 
Under den tid T sysslade med B:s uppdrag hade emellertid T och A gemensam 
kontorsorganisation. 
 
S har av detta skäl för B:s räkning hemställt att tingsrätten skall avvisa A som ombud i 
målet på grund av jäv. 
 
Sedan A bestritt detta yrkande, har tingsrätten genom beslut den 2 mars 1998 lämnat det 
utan bifall. 
 
B hemställer om advokatsamfundets prövning av jävsfrågan. 
 
A har tillbakavisat B:s anmärkning samt anfört i huvudsak följande. 
 
Fram till den 30 september 1997 hyrde T ett rum hos A. 
 
T handlade alla sina ärenden på egen hand. Hans pågående akter lämnade aldrig hans rum 
såvitt A vet. Han konsulterade A endast i ett ärende, som inte var B:s ärende. 
 
Om detta ärende fick A kännedom först då R konsulterade A i slutet av januari 1998. 
 
A skulle ha avböjt R:s uppdrag, om A och T då alltjämt haft gemensam 
kontorsorganisation. 
 
T har på fråga av A förklarat sig kunna vitsorda, att A inte från T fått någon information i 
den aktuella saken. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Under tid då A hade kontorsgemenskap med T företrädde denne B i tvist med R. Till följd 
härav har A varit förhindrad att i samma sak åta sig uppdrag för R mot B. 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 rätteångsbalken. 


