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Advokaten 2002 nr. 1 fall 5 
 
Biträde åt klient med att upprätta polis-
anmälan ägnad att utöva otillbörlig påtryck-
ning på motparten. Varning tilldelad. 
 
Sedan Y år 1997 köpt en fastighet i R-stad av X väckte 
han följande år talan vid F-trakts tingsrätt mot X med 
yrkande bl.a. om nedsättning av köpeskillingen och 
skadestånd på grund av fel och brister i fastigheten. 
Parterna biträddes i rättegången, Y av advokaten B och 
X av advokaten A. 
 
Den 6 december 1999 ingav X till polismyndigheten i 
R-stad en av honom undertecknad anmälan mot Y för 
bedrägeri, som eventuellt kunde vara grovt. Enligt an-
mälan måste det anses vara ett brott ”att genom uppgi-
vande av falska fakta konstruera ett underlag för ska-
destånd och därefter kräva, i detta fall en tidigare af-
färskontrahent på ett betydande belopp, utan rätt till 
detta.” X framkastade också misstanken att Y inte tog 
upp alla hyresinkomster i sin deklaration. 
 
I beslut den 18 januari 2000 förordnade kammaråkla-
garen P att förundersökning inte skulle inledas efter-
som det saknades anledning anta att brott under all-
mänt åtal förövats. 
 
B har i en anmälan, som kom in till Advokatsamfundet 
den 16 mars 2000, anfört att A enligt egen uppgift varit 
sin klient behjälplig med polisanmälan. B har gjort gäl-
lande att A:s förfaringssätt inte är förenligt med 37 § 
2 st. 1 p. vägledande regler om god advokatsed. 
 
A har i yttrande till Advokatsamfundet bestritt att han 
brutit mot god advokatsed och anfört att X själv tagit 
initiativet till polisanmälan och att A endast medverkat 
genom att hjälpa denne med att sammanfatta olika ut-
kast till anmälan ”i en skrivelse som han själv fick re-
digera och underteckna samt inge till polisen”. 
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B har i en slutskrift vidhållit sin anmälan till samfun-
det. 

 
 

Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A hjälpt X med en 
polisanmälan som var ägnad att utöva otillbörlig på-
tryckning på motparten. Härigenom har han allvarligt 
åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar tilldelar nämnden A varning 
jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.  


