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Underlåtenhet att för klient klargöra möjliga 
följder av en process i fråga om 
rättegångskostnader. Erinran tilldelad. 
 
X har genom skriftligt hyresavtal år 1996 hyrt ut en lokal i en 
fastighet i S-ort till Y att användas till pizzabutik. Enligt avtalet 
skulle vid dettas upphörande hyresgästen, om inte annat 
överenskommits, borttaga denne tillhörig inredning och återställa 
lokalerna i godtagbart skick. Y avflyttade från lokalen i augusti 
1997 utan att återställa denna; att göra detta uppskattades kosta 
omkring 60 000 r. Y avled i september 1997.Som 
dödsbodelägare efterlämnade han en 6-årig dotter. 
Bouppteckningen visade ett underskott på över 220 000 kr, därvid 
i denna inkluderats ca 93 000 kr som dödsboet genom tredskodom 
den 16 december 1997 förpliktats att betala till X i skadestånd, 
hyra och rättegångskostnader. Begäran om verkställighet av 
domen visade att dödsboet inte hade några tillgångar. X kunde 
inte få rättsskydd enär fastigheten inte var försäkrad. 
Anmälan får anses avse att advokaten A brustit i god advokatsed 
genom att för X stämma dödsboet utan att först undersöka om 
detta skulle kunna betala hennes rättegångskostnader. 
X har anfört bl.a. följande. 
Har inte en advokat någon som helst skyldighet att rekognoscera 
situationen och göra sig underkunnig om dödsboet har möjligheter 
att göra rätt för sig. Självklart ville hon genom advokatkontakt få 
kontanter och inte endast fordringsbevis/dom. Är A:s 
underlåtenhet att kollationera dödsboets status och hålla henne 
underrättad härvidlag att anse som god advokatsed? 
A har bestritt att han vidtagit eller underlåtit att vidta åtgärd som 
strider mot god advokatsed samt vidare anfört bl.a. följande. 
Hans huvudman har lämnat honom uttryckliga instruktioner att 
fullfölja anspråket om skadestånd genom att efter besiktning av 
hyresobjektet anhängiggöra talan vid domstol. Han har följt 
instruktioner och gjort vad som ankommit på honom. Han anser 
inte att han har att stå risken för att, såsom i detta fall, motparten 
saknar utmätningsbara tillgångar. 
Det skall här antecknas att X också har påkallat siljeförfarande 
rörande den ersättning om 24 017 kr, varav 16 400 r avseende 
arvode och 7 617 kr utlägg, som hon fakturerats för uppdraget och 
i skiljedom den 2 mars 2000 har den fakturerade ersättningen 
befunnits vara skälig. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A inte tillräckligt klargjort 



för X vad en process unnat innebära i fråga om 
rättegångskostnader. Härigenom har han åsidosatt sina plikter 
som advokat. 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap.7 § 
andra stycket rättegångsbalken. 


