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Advokaten 2002 nr. 1 fall 4 
 
Medverkan vid köp av restaurang utan att grund-
läggande förutsättningar för förvärvet var klarlagda. 
Erinran tilldelad. 
 
X, som tidigare anlitat advokaten A, besökte den 9 oktober 
1998 denne med anledning av att han skulle förvärva hälften av 
aktierna i ett restaurangbolag. Vid besöket hade han med sig 
ägaren av restaurangbolaget, Y, som han kände sedan tidigare. 
Parterna var överens om köpevillkoren och A ombads att upp-
rätta en enklare köpehandling. Vid ett förnyat sammanträffande 
den 15 oktober undertecknades ett av A upprättat köpeavtal. 
Även den som utåt framstod som ägare till aktierna i bolaget 
undertecknade handlingen. 
 
Av köpeskillingen 200 000 kr hade redan den 9 oktober 1998 
erlagts 50 000 kr. Den 1 november 1998 skulle erläggas ytterli-
gare 100 000 kr och slutligen den 1 december 1998 50 000 kr. 
Den sista posten har inte betalats. 
 
Den 1 februari 1999 undertecknade X och Y ett avtal om åter-
betalning av erlagd köpeskilling. Någon sådan återbetalning har 
dock ännu inte skett. Restaurangbolaget försattes i konkurs den 
1 februari 1999. Det har framkommit att restaurangbolaget se-
dan den 15 juni 1998 inte hade något serveringstillstånd enligt 
alkohollagen.  
 
X har i en den 24 februari 2000 dagtecknad anmälan gjort gäl-
lande att A ”grovt åsidosatt sina plikter som advokat genom att 
inte varna X för riskerna med bulvanförhållandet och genom att 
medverka vid upprättandet av ett avtal som av allt att döma ut-
gjort grunden för ett bedrägeri från Y:s sida”. 
 
A har i avgiven förklaring tillbakavisat anmärkningarna samt 
uppgivit att hans uppdrag hade varit dels att kontrollera vem 
som var ägare till aktierna i bolaget, vilket han gjort genom ett 
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telefonsamtal med Patent- och registreringsverket, dels ock att 
upprätta en enkel överlåtelsehandling. Förklaringen till att en 
bulvan var registrerad för aktierna hade varit att Y varit skuld-
satt. På särskild fråga från honom hade X sagt sig inte önska 
någon kontroll av hur rörelsen gick. Frågan om server-
ingstillstånd enligt alkohollagen hade över huvud inte dis-
kuterats.  
 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A borde inte ha medverkat till avtalet utan att grundläggande 
förutsättningar för överlåtelsen såsom hyresrätt och alkohol-
tillstånd blev klarlagda. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § 
andra stycket rättegångsbalken. 
 
Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åt-
gärd. 


