
Advokaten 1999 nr. 2 fall 5 
 
Otillbörlig påtryckning. Varning tilldelad. 
 
Sedan förutvarande biträdande juristen, numera advokat B ansökt om inträde i 
advokatsamfundet, inkom yttrande över denna ansökan från bl a advokaten A. Vid 
hans yttrande var fogat ett brev som nedan återges i sin helhet. 
 
”Stockholm 1996-12-18 Advokatfirman S - Jur kand B 
 
Ang X 
 
Jag återkommer i rubricerat ärende, eftersom jag fortfarande inte har lyckats att få kontakt 
med X. 
 
X kom till mig på Din rekommendation för ett år sedan. Jag hanterade hans ärende med 
förtur. X skulle efter nyåret återkomma med vissa besked, samt inbetala ett förskott för 
den redan upparbetade tiden och ytterligare ett par timmar avseende planerade åtgärder. 
 
X återkom emellertid ej. Vår räkning och vår korrespondens med honom har returnerats. 
Min tidigare begäran om att Du skulle vidarebefordra brev till X har Du ej velat 
efterkomma, eftersom Du tydligen velat skydda honom mot att nås av våra kravbrev. Av 
Ditt brev till mig den 15 mars 1996 synes framgå, att Du även påtagit Dig att föra X:s 
talan mot oss i fråga om vår debitering. 
 
Vår fordran uppgår – med ränta framräknad till den 31 december 1996 samt inkassoavgift 
– till 3 864 kr. 
 
Jag ber Dig att omgående bekräfta att Du vidarebefordrat denna betalningsanmaning till 
X, och samtidigt underrätta mig om den adress där han kan nås. 
 
I händelse av utebliven betalning och uteblivna besked från Dig per den 31 december 
1996 får jag ta ställning till om talan skall väckas mot X med kungörelsedelgivning eller 
c/o Advokatfirman S. Om det skulle behöva gå så långt blir jag också tvungen att 
rapportera saken till Advokatsamfundet, när jag så småningom med anledning av Din 
inträdesansökan anmodas att redovisa erfarenheter av yrkeskontakter med Dig. 
 
Med vänlig hälsning 
A ” 
 
A har bestritt att han kan anses genom angivna brev ha åsidosatt sina plikter som advokat 
samt anfört i huvudsak följande. 
 
Sista meningen i brevet hade föranletts av att A hade kommit till den uppfattningen att B 
försökte skydda den klient, som han hade hänvisat till A, från att nås av dennes 
betalningskrav. A hade ansett att ett sådant agerande borde vägas in, när B:s kommande 
ansökan om inträde i advokatsamfundet skulle prövas. ”Detta nämnde jag i brevet.” 
 



A hade emellertid på sitt brev fått ett sådant svar att han inte längre ansåg sig ha skäl till 
kritik mot B. 
Sedan A från klienten fått ett s k blankt bestridande, ingav A till KFM i Stockholm en 
ansökan om betalningsföreläggande. 
 
Från klienten inkom därefter ett bestridande, som skrifttekniskt var utformat i exakt 
överensstämmelse med de dokumentmallar som B använde. A fick därav den 
uppfattningen ”att det var B - - - som nu inför kronofogdemyndigheten utvecklade ett 
resonemang om att det inte hade träffats något avtal om betalningsskyldighet”. 
 
Detta bedömde A som ett sådant avsteg från den grundläggande kollegialitet som bör råda 
mellan advokater att han borde redovisa det i sitt yttrande till advokatsamfundet över B:s 
inträdesansökan. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Utredningen i ärendet visar att A utsatt B för en otillbörlig påtryckning. Härigenom har 
han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


