
Advokaten 2000 nr. 8 fall 9 
 
Advokat har medvetet ställt ut faktura med oriktigt innehåll. Oredigt 
förfarande. Uteslutning. 
 
Z AB genom X har riktat anmärkningar mot advokaten A samt anfört bl a följande. 
 
Z AB är moderbolag i en koncern som säljer och finansierar produkter och tjänster inom 
databranschen. Koncernen omsätter 0,6 miljarder kronor. X är majoritetsägare och VD i 
moderbolaget. 
 
Dotterbolaget Q AB har sitt säte i G-stad och säljer persondatorer och andra produkter och 
tjänster inom databranschen. 
 
1992 utsågs Y till verkställande direktör i Q AB. Y lämnade sin anställning i februari 
1996. Sedan Y lämnat Q AB och ny ledning tillsatts upptäcktes att det på Y:s initiativ 
förekommit att Q AB från andra bolag mottagit fakturor och erlagt betalning för dessa, 
trots att några varor eller tjänster aldrig levererats och inte heller avsetts skola levereras. 
Den utredning som därefter genomfördes visade att mycket stora belopp på detta sätt 
frånhänts Q AB genom brottsligt förfarande. Utredningen har till slut klarlagt att Y med 
hjälp av kontaktpersoner på skilda företag i Sverige och utomlands, ”plundrat” Q AB på 
ca 16.000.000 kronor. 
 
A är far till Y:s tidigare sambo. A har haft omfattande ”affärsrelationer” med Y och biträtt 
Y som dennes advokat. 
 
O AB i likvidation är ett av de bolag som tillställt Q AB en sk luftfaktura på 241.250 
kronor och uppburit betalning för denna. I O AB var A ensam styrelseledamot vid 
tidpunkten för fakturans utfärdande den 20 december 1994. Fakturan skrevs enligt uppgift 
ut av A:s sekreterare och A har inför rätten i nedan berört mål vitsordat att han hade full 
kännedom om detta, att fakturan var genomgången av honom samt att den 
”marknadsundersökning” som fakturan avsåg, aldrig hade utförts. Enligt A:s uppgifter i 
målet skulle Y ha uppgett att han ägde rätt att fakturera en gratifikation genom en falsk 
faktura. Även om Y skulle ha uppgivit detta för A måste A, med sin erfarenhet, ha insett 
att en lufttransaktion av sådant slag föll utanför Y:s behörighet och sannolikt var brottslig. 
 
Q AB ansökte i september 1996 om stämning på Y, A och O AB såvitt avser nu aktuell 
faktura. Tredskodom meddelades mot Y. Vid huvudförhandling i oktober 1998 träffades 
förlikning mellan Q AB å ena sidan och O AB och A å andra sidan. 
 
Y dömdes av G-stads tingsrätt den 7 december 1998 för grov trolöshet mot huvudman. Av 
domen framgår att även ovannämnda faktura innefattar trolöshetsbrott. 
 
A har vidare låtit Y förfoga över ett till Advokat A AB knutet klientmedelskonto. Till 
detta konto har inbetalning skett av pengar 1.400.000 kronor, vilka frånhänts Q AB genom 
brott. 
 
A har genom advokaten L tillbakavisat Z AB:s anmärkningar samt anfört i huvudsak 



följande. 
 
Det är riktigt att A låtit utfärda den av Z AB åsyftade fakturan av den 20 december 1994. 
Han var då inte styrelseledamot i utan ombud för O AB. 
 
Det kan nu i efterhand tyckas obetänksamt av A att inte ta kontakt med X innan fakturan 
utfärdades. A såg dock då inte någon anledning att göra det. 
 
Y var VD och ensam firmatecknare i Q AB samt ledamot av Z AB:s. styrelse. Dessutom 
hade Y åberopat ett av X utfärdat brev av den 19 oktober 1994, i vilket X förklarat Y ha 
rätt till en gratifikation av aktuell storleksordning, vilken angavs böra tas ut under 1994. 
 
Det bör beaktas att Y i brottmålet mot honom till skillnad från vad avser övriga fakturor 
förnekade brott beträffande fakturan från O AB, varvid han hävdade att fakturan avsåg 
hans gratifikation. 
 
A har inte låtit Y förfoga över ett till advokatbyrån knutet klientmedelskonto. Däremot har 
A gått med på att tills vidare åt Y förvalta 1.400.000 kr, som sattes in på klientmedels- 
konto hos A. Han kan inte se något principiellt klandervärt i ett sådant åtagande. Det är 
enligt A:s mening inte rimligt att begära att en advokat ska närmare undersöka varifrån en 
uppdragsgivares medel kommer med mindre det finns anledning till det. Vid den nu 
aktuella tiden var Y ännu allmänt betraktad som en hederlig person. 
 
Från Z AB har inkommit en påminnelseskrift. Z AB har i den vitsordat att A vid 
tillkomsten av den i ärendet ifrågakomna fakturan inte var styrelseledamot i utan ombud 
för O AB. 
 
A, biträdd av advokaten L, och Z AB genom verkställande direktören N, biträtt av 
advokaten P har inställt sig inför nämnden. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A medvetet ställt ut en faktura med oriktigt innehåll. 
Härigenom har han förfarit oredligt. 
 
Oaktat A hade uppfattningen att Y hade ett berättigat krav mot arbetsgivaren kan 
omständigheterna inte anses mildrande. 
 
På grund härav beslutar nämnden att jämlikt 8 kap 7 § första 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. 


