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Advokaten A har underlåtit att dels efterkomma förelägganden från 
domstol vilket föranlett avvisning av talan, dels ock återbetala uppburet 
förskott. A har tidigare vid ett antal tillfällen tilldelats varning. 
Omständigheterna befanns i sådan grad försvårande att grund för 
uteslutning förelåg. 
 
I ett arbetsrättsmål vid S-orts tingsrätt mellan X och Y meddelade tingsrätten dom den 
20 oktober 1997, vilken delvis gick X emot. 
 
Den 22 oktober 1997 åtog sig advokaten A att för X:s räkning överklaga tingsrättens dom 
till arbetsdomstolen. 
 
A ingav till arbetsdomstolen den 19 november 1997 en skrift varigenom tingsrättens dom 
överklagades. Han bad därvid om anstånd för att kunna ange grunderna för överklagandet. 
 
Trots flera anmaningar från arbetsdomstolen inkom A inte med den av honom utlovade 
kompletteringen, varför arbetsdomstolen i beslut den 26 januari 1998 avvisade X:s talan. 
 
X har, genom Z, anmärkt mot att A delvis inte efterkommit förelägganden från 
arbetsdomstolen och dels inte avgivit redovisning för ett av honom uppburet 
arvodesförskott om 25.000 kronor. 
 
A har vitsordat försummelse när det gäller talan vid arbetsdomstolen men uppgivit att han 
muntligen erhållit ett ytterligare anstånd. 
 
Advokatsamfundet har i föreläggande den 3 maj 1999 anmodat A att senast den 17 maj 
1999 yttra sig över påståendet att han inte avgivit sluträkning. I skrivelse den 18 maj 1999 
har han anmodats att snarast inkomma med yttrande samt vidare den 26 maj 1999 har han 
anmodats att omgående eller senast den 31 maj 1999 inkomma till samfundet med 
yttrande. 
 
A har den 31 maj 1999 inkommit till samfundet med yttrande i vilket han bl a uppger att 
han förstått att ärendet i nuläget är underställt ”skadenämnden för Advokatsamfundets 
ansvarsförsäkring för bedömning” och i avvaktan på utfallet härav har slutavräkning av 
förbiseende inte skett. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A har genom att inte efterkomma förelägganden från arbetsdomstolen orsakat att X:s talan 
blivit avvisad. Han har därigenom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
A har underlåtit att återbetala erhållet förskott. Även härigenom har han allvarligt 
åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
A har under perioden 1994-1999 vid fem tillfällen tilldelats varning, vid tre av dessa i 



förening med straffavgift för likartade försummelser. 
 
På grund av vad som nu förevarit och med hänsyn till vad som tidigare ligger A till last, 
finner nämnden att omständigheterna är i sådan grad försvårande att grund föreligger för 
hans uteslutning ur advokatsamfundet. 
 
På grund härav beslutar nämnden att jämlikt 8 kap 7 § andra stycket rättegångsbalken 
utesluta A ur advokatsamfundet. 
 
Nämnden förordnar att beslutet genast skall verkställas. 
 
A får överklaga beslutet om uteslutning hos Högsta domstolen. Vill A överklaga beslutet 
skall han inom fyra veckor från den dag han erhöll del av beslutet, till advokatsamfundet 
inkomma med överklagande. 


