
Advokaten 2001 nr. 3 fall 16 
 
Advokat borde inte, som villkor för uppgörelse, ha uppställt krav på 
återkallande av anmälan till advokatsamfundet. Erinran tilldelad. 
 
X och Y äger tillsammans med hälften var i Q AB. Mellan dem har uppkommit åtskilliga 
tvister i vilka advokaten A biträtt Y. A har sålunda bl a biträtt Y vid en extra bolags- 
stämma i bolaget den 31 mars 1999 samt i två förenade mål vid S-stads tingsrätt, det ena 
med Y såsom kärande och bolaget såsom svarande angående likvidation och det andra 
med bolaget som kärande och Y såsom svarande angående skadestånd. A har biträtt Y 
sedan den 19 januari 1998. 
 
Vid den extra bolagsstämman den 31 mars 1999 utsågs A med lottens hjälp till stämmans 
ordförande. Han utsågs också till protokollförare. Med ordförandens utslagsröst beslöts 
vidare på Y:s yrkande bl a att bolaget skulle försättas i likvidation enligt 13 kap 1 § 
aktiebolagslagen om S-stads tingsrätt inte skulle bifalla det där framställda yrkandet om 
likvidation enligt 13 kap 3 § aktiebolagslagen, att X och U skulle entledigas från sina 
uppdrag; X som styrelseledamot och U som styrelsesuppleant samt att skadeståndstalan 
skulle väckas mot X. Med ordförandens utslagsröst avslogs ett yrkande om att Y skulle 
entledigas som styrelseledamot. Bolagsstämmobesluten har inte överklagats inom 
föreskriven tid av tre månader. 
 
X har i skrivelse den 9 juni 1999 till S-stads tingsrätt yrkat att A skall avvisas såsom 
ombud i ovannämnda två mål. A har yrkat avslag på den begäran. Något beslut i den 
frågan synes inte vara fattat av tingsrätten. 
 
På ansökan av Y försattes bolaget i konkurs den 6 juli 1999. 
 
X har i sin anmälan inriktat sig främst på det sätt på vilket A handlat vid bolagsstämman 
den 31 mars 1999, "då han utan beaktande av sin ställning som rättegångsombud, inte 
bara initierat sagda stämma, utan dessutom alltigenom låtit styra densamma i egenskap av 
ordförande, protokollförare och 'biträde' till sin huvudman Y". 
 
A har i avgivet yttrande uttalat att anmälan saknar grund och att han vid den extra 
bolagsstämman helt följt aktiebolagslagens föreskrifter med påpekande också att någon 
klandertalan inte förts mot besluten på stämman. 
 
X har i avgivet genmäle under åberopande av ett telefax från A till bolagets företrädare 
advokat P anmärkt på att A i ett förlikningsförslag också upptagit följande punkt: "X 
återkallar sina angrepp mot min person i samfundet och tingsrätten." 
 
A har den 22 juli 1999 beretts tillfälle att yttra sig över vad X anmält i sitt genmäle. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A borde inte ha uppställt, som villkor för en uppgörelse mellan hans klient och motparten, 
ett krav på återkallande av X:s anmälan. Genom vad som sålunda förekommit har han 
åsidosatt sina plikter som advokat. 



 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Det som i övrigt har förekommit föranleder ingen åtgärd. 


