
 

 

Advokat har i brev lämnat uppgifter beträffande reglerna om underhållsskyldighet, 
vilka han insett eller bort inse varit felaktiga. Erinran tilldelad. 
 
 
 
X betalade enligt muntligt avtal till Y bidrag till ett deras barn, fött i maj 1985, underhåll 
med 1 173 kr i månaden. Y ansåg att X kunde betala ett högre bidrag och vände sig till 
advokaten A för att få hjälp härmed. Denne skrev i december 2002 ett brev till X vari han 
framförde att Y yrkade att X skulle betala 3 500 kr i månaden, att utgå retroaktivt fr.o.m. 
den 1 februari 2002, till dess att barnet fyllt 18 år eller avslutade gymnasiala studier. 
Skulle X inte acceptera detta yrkande hade A sin huvudmans uppdrag att ställa saken 
under domstols prövning för fastställande av underhållsbidraget. X bestred att betala det 
yrkade beloppet men gick, efter att ha rådfrågat egen advokat, med på att betala 1 480 kr i 
månaden fr.o.m. den 1 april 2003 till dess att barnet fyllde 18 år eller avslutade sina 
gymnasiala studier, varom ett skriftligt avtal upprättades i mars 2003. 
 
Anmälan, som inkom den 31 mars 2003, avser att enligt vad X anser, A i brevet i 
december 2002, försökt skrämma X att godta dennes uträkning med en mycket obehaglig 
ton i brevet som dessutom innehåller en hel del direkta osanningar; om X hade trott A och 
godtagit brevet hade han blivit grundlurad. Brevet återges nedan i sin helhet. 
 
” Q har, genom sin mor Y vänt sig till mig för att erhålla biträde i fråga om fastställande 
av underhållsbidrag. 
 
Idag erhåller Q underhållsstöd med 1 173 kr/mån. Emellertid finns anledning att anta att 
Ni har förmåga att utge ett högre belopp såsom underhållsbidrag. 
 
Enligt de uppgifter jag fått kan Er månadsinkomst beräknas till 27 000 kr. Enligt lagen om 
underhållsbidrag (24§) är Ni skyldig att betala 14% av inkomsten till ett barn. Detta skulle 
komma att bli ett belopp om 3 780 kr per månad. 
 
Min huvudman yrkar att Ni skall betala (avrundat) 3 500 kr/månad att utgå retroaktivt 
fr o m den 1 februari 2002, till dess hon fyller 18 år eller avslutar gymnasiala studier. 
Beloppet skall betalas förskottsvis per kalendermånad. 
 
Skulle Ni ej acceptera detta yrkande har jag min huvudmans uppdrag att ställa saken 
under domstols prövning för fastställande av underhållsbidraget. 
 
Jag emotser Ert svar med största intresse.”  
 
A har i yttrande till Advokatsamfundet anfört bl.a. följande Yrkandet i brevet ifråga var 
helt i linje med moderns önskemål. Vilka direkta osanningar som anmälaren åsyftar har ej 
förståtts. Det som sagts i brevet var att A erhållit uppgift om anmälarens månadsinkomst, 
något som senare visade sig stämma. Härefter framfördes ett yrkande vilket som bekant 
inte är förbjudet. Att beloppet om vilket avtal  



 

 

sedermera träffades kom att bli 1 480 kr i månaden berodde dels på de invändningar som 
gjordes, dels på att modern ansåg att ett domstolsförfarande skulle vara alltför 
ansträngande att genomgå. Av denna anledning upprättades det aktuella avtalet och en 
domstolsprövning skrinlades. Y accepterade då även att retroaktivt underhåll ej skulle 
utbetalas. Anmälaren har hela tiden givits tillfälle att yttra sig, ange sin inställning och 
komma med invändningar, vilket även skett. Dessutom har det stått honom helt fritt att 
anlita eget ombud, vilket han i vart fall till viss del gjort. Mot bakgrund av detta synes 
påståendet att han skulle ha blivit grundlurad om han godtagit brevet svårförståeligt. De 
facto anlitade han ju ombud varför situationen ej uppkom. 
 
 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Utredningen visar att A i brevet lämnat uppgifter beträffande reglerna om 
underhållsskyldighet, vilka han insett eller bort inse var felaktiga. Härigenom har han 
åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegånsbalken. 
 
Utredningen visar inte att A i övrigt handlat i strid med god advokatsed. 
 
 
                                                                                     
 
  


