
Advokaten 1999 nr. 2 fall 9 
 
Ifrågasatt penningtvätt genom transaktion via advokaten A:s 
klientmedelskonto. Varning tilldelad. 
 
Advokaten A var förordnad som offentlig försvarare för en X mot vilken 
förundersökning inletts i januari 1998 angående medhjälp till grova skattebrott. Sedan 
det framkommit att åklagaren hemställt att A skulle entledigas med hänvisning till 
bestämmelserna i RB 21:3 tredje stycket har advokatsamfundet infordrat yttrande och 
därefter kompletterande yttranden från A. 
 
Av yttrandena framgår sammanfattningsvis dels att X i samband med ett förvärv av en 
bostadsrätt kring årsskiftet 1996/1997 tagit över en skuld som säljaren hade till A, dels 
att A den 16 januari 1997 medverkat till att X snabbt fått tillgång till ett kontantbelopp 
om 1,3 milj. kr från en klient till A, Z-bolaget, mot att en postväxel på samma belopp, 
utställd på A:s advokatfirma, överlämnats till A, som satt in beloppet på 
klientmedelskonto för Z-bolagets räkning. 
 
A har anfört bl a följande. Han hade försäkrat sig om att ingen av parterna, Z-bolaget 
respektive X och en person Y, hanterade s k brottspengar genom att tillfråga dem 
varifrån pengarna kom. Från bolagets representanter nämndes att pengarna utgjorde en 
köpeskilling avseende försåld konst. Från Y:s sida uppgavs att postväxeln betalats med 
medel från ett bankkonto tillhörigt något av X:s bolag. Några transaktioner via A:s 
klientmedelskonto har inte skett med X eller Y eller med bolag som ägs eller 
kontrolleras av någon av dessa. Inte heller föreligger mellan å ena sidan Z-bolaget och 
å andra sidan X eller Y några andra kopplingar, personliga eller affärsmässiga, än den i 
ärendet aktuella transaktionen. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Såvitt utredningen visar hade A inte sådan kännedom om dem, som hade behov av den 
stora kontantsumman, att han med fog kunde utesluta att transaktionen var ett led i 
brottslig verksamhet eller var avsedd att dölja brottslighet. Härtill kommer att 
transaktionen saknade samband med något annat uppdrag i advokatverksamheten. A 
borde därför inte ha medverkat till att kontanterna byttes mot en postväxel ställd på 
advokatfirman och att växelbeloppet krediterades advokatfirmans klientmedelskonto. 
Genom att ändå göra så har A allvarligt åsidosatt god advokatsed. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Det som i övrigt har förekommit föranleder ingen åtgärd. 


