
Advokaten 1999 nr. 7 fall 11 
 
Förbigående av motparts ombud har med hänsyn till omständigheterna 
bedömts som ett allvarligt åsidosättande av god advokatsed. Varning jämte 
straffavgift 5.000:-. 
 
X, som är född 1918, och Y, som är född 1936, vilka genom sina arbeten blivit bekanta 
med varandra för flera decennier sedan, råkade den 1 april 1997 träffas i en butik i R-ort. 
X nämnde därvid att han önskade sälja ett honom tillhörigt fritidshus vid D i S-s kommun 
några mil sydost om C-stad. 
Några dagar senare meddelade Y telefonledes X att Y var intresserad av att köpa 
fritidshuset. De kom överens om ett pris på 15.000 kr och att köpeskillingen skulle 
erläggas på Handelsbankens kontor i Z-ort den 4 april 1997. 
 
Köpeskillingen erlades den dagen men köpebrev upprättades och undertecknades först den 
7 samma månad. 
Genom en stämningsansökan av den 30 april 1998 väckte advokaten B på X:s vägnar vid 
H-stads tingsrätt talan mot Y med yrkande att köpeavtalet av den 7 april 1997 skulle 
återgå. Som grund härför åberopade B att värdet på den aktuella fastigheten inte understeg 
100.000 kr samt att Y begagnat sig av X:s ålder och oförstånd till att ta och betinga sig en 
förmån, som stått i uppenbart missförhållande till erlagt vederlag. 
 
B hemställde i stämningsansökningen att tingsrätten skulle enligt 19:20 JB göra anmälan 
till inskrivningsmyndigheten om att återgångstalan beträffande köpeavtalet angående 
fastigheten väckts. 
 
I ett brev av den 20 maj 1998 till B anmälde advokaten A sig som ombud för Y samt 
hemställde om besked på vilken grund B väckt talan mot Y utan att dessförinnan ha tagit 
någon kontakt med denne. 
 
I ett svarsfax av den 22 samma månad förklarade B sig inte se någon anledning att besvara 
den frågan. 
 
I ett skriftligt svaromål av den 26 samma månad bestred A på Y:s vägnar X:s käromål. I 
ett brev av den 27 samma månad till A meddelade B att han erfarit att Y hade besökt X, 
mot vilket B kraftigt protesterade. 
Samma dag inkom till tingsrätten en av X undertecknad återkallelseskrift. 
Sedan återkallelseskriften delgivits A, meddelade denne tingsrätten i skrift av den 10 juni 
1998 att Y inte hade någon erinran mot att målet avskrevs samt att han yrkade ersättning 
för rättegångskostnader med ca 12.500 kr. 
Av den vid denna skrift fogade arbetsredogörelsen framgår att Y meddelat A att Y hade 
träffat X, samt att X därvid uppgivit att han inte kände till stämningsansökningen i målet, 
att han inte kunde erinra sig att han utfärdat någon fullmakt för B eller träffat denne, och 
att A därefter ringt till X, varvid denne sagt sig inte känna till tvistemålet vid H-stads 
tingsrätt. 
I en skrift av den 15 juni 1998 till tingsrätten förklarade B att X inte återkallade sin talan 
I samma skrift uppgav B att X omtalat att han vid Y:s besök på dennes begäran skrev sitt 
namn på ett blankt papper. Den handlingen har tydligen förvandlats till en 



återkallelseskrift. I X:s bostad finns inte någon skrivmaskin. Maskinskriften är 
uppenbarligen i efterhand dikterad av en jurist. 
På ansökan av X:s styvdotter O, vilken ansökan biträddes av X, förordnade F-tingsrätt den 
1 juli 1998 interimistiskt och den 16 samma månad definitivt O att som god man tillvarata 
X:s rätt i den rättsliga angelägenheten angående återgång av fastighetsköp. 
Muntlig förberedelse hölls i målet den 17 augusti 1998. 
 
B har framställt anmärkningar mot A i huvudsak enligt följande. 
A har som ombud för Y uppenbarligen dikterat och medverkat till utfyllnad av urkund. 
Denna urkund har ingivits till rätten som en av X upprättad återkallelse av målet, varefter 
A med full vetskap om händelseförloppet begärt ersättning för rättegångskostnad med 
anledning av den sålunda arrangerade återkallelsen. 
 
A har främjat Y:s intressen på ett otillbörligt sätt. Återkallelsen, till vilken A har 
medverkat, är ogiltig enligt avtalslagens regler. X, vars rätt kränkts, har otillbörligen 
förmåtts att företa en handling, som inneburit skada eller risk för skada. 
Enligt A kostnadsräkning har han med förbigående av B såsom ombud för X tagit direkt 
kontakt med denne. 
B tillställde den 16 juni 1998 A ett brev med fyra frågor och ett påpekande av att A inte 
bekräftat eller besvarat brev från B av den 22 respektive den 27 maj 1998 samt med 
begäran om svar inom 7 dagar. I ett fax av den 26 samma månad meddelade A att han fått 
del av B:s brev samt bad att ”få återkomma till dig inom kort”. A har aldrig besvarat B:s 
brev av den 16 juni 1998. 
 
B har i en senare skrift dels framhållit att A, när han tog kontakt med X, kände till dennes 
ålder samt bristande hälsa och minnesfunktion, dels hävdat att ”det är uppenbart att” A 
”troligen är skyldig till medhjälp till urkundsförfalskning”. 
 
A har i ett yttrande anfört i huvudsak följande. 
A har inte upprättat ”någon återkallelse att undertecknas av motparten”. 
Det är riktigt att A tagit kontakt med X. Skälet härtill hade varit att Y meddelat att X till 
honom sagt att X inte kände till att han var part i ett pågående mål vid H-stads tingsrätt. 
Den uppgiften tydde på att B inte hade fullmakt att företräda X. A hade inte funnit någon 
annan utväg att få besked i denna fråga än att göra en direkt hänvändelse till X. 
A har i ett skriftligt svaromål av den 26 maj 1998 besvarat alla frågor, som B framställt till 
A i sitt fax av den 22 samma månad. 
Telefaxet av den 27 maj 1998 hade inte haft sådant innehåll att det krävt något svar. 
A hade efter den muntliga förberedelsen den 17 augusti 1998 varit av den uppfattningen 
att B fått svar på alla frågor, som han dittills ställt till A. Om B önskat ytterligare besked, 
hade han lämpligen kunnat nämna det för A vid förberedelsen. 
 
A har i samma skrift framställt anmärkningar mot B för att denne på X:s vägnar till 
tingsrätten ingivit stämningsansökan mot Y utan att B dessförinnan tagit kontakt med Y 
samt för att B, trots att han varit medveten om att X kunde ha bristande rättskapacitet, 
givit in stämningsansökningen utan att dessförinnan ha tillsett att god man förordnades för 
denne. 
 
A har i en senare inkommen skrift framställt anmärkning mot B för att denne den 15 



september 1998 i ett till A:s advokatbyrå ställt telefax till A, vilket kunnat läsas av all 
personal på advokatbyrån, meddelat att polisanmälan skulle komma att inges mot Y, 
”avseende utfyllande av urkund”, samt att A:s ”eventuella medverkan till detta 
brottsbalksbrott kommer att granskas”. 
 
I anledning av A:s anmärkning mot att B inte kontaktat Y, innan stämningsansökningen 
mot denne ingavs, har B framhållit att han, om han gjort detta, skulle ha givit Y möjlighet 
att snabbt sälja fastigheten och därmed i praktiken omöjliggöra en reell återgång, vilket X 
verkligen hade kunnat åberopa som grund för en disciplinanmälan mot B. 
B har bestritt att det under rådande omständigheter varit klandervärt att han inte, innan 
han gav in stämningsansökningen, tillsett att god man förordnats, samt anfört att ansökan 
om godmansförordnande ingivits, sedan ”behovet framstått som tydligare, särskilt med 
hänsyn till motpartens agerande”. 
 
Vad angår A:s anmärkning mot att B använt sig av telefax till A:s advokatbyrå för 
meddelandet om att polisanmälan skulle komma att inges mot Y och att A:s ”eventuella 
medhjälp till detta brottsbalksbrott” skulle komma att granskas”, har B bl a dels ifrågasatt 
om inte sekretess föreligger för personalen på advokatbyrån och dels anfört att 
faxmeddelandet rör i huvudsak Y, ”till vilket jag lagt ett memento”. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A borde inte med förbigående av B ha tagit kontakt med X. Med hänsyn till grunderna för 
X:s talan mot Y framstår denna A åtgärd som ett allvarligt åsidosättande av plikterna som 
advokat. 
På grund härav tilldelar nämnden A varning och förpliktar honom jämlikt 8 kap 7 § andra 
och tredje styckena rättegångsbalken att till advokatsamfundet utge straffavgift med 
femtusen (5.000) kronor. 
 
Det som i övrigt har förekommit föranleder ingen åtgärd. 


