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Advokat borde inte ha gett sin klient rådet att avvakta med betalningen av utdömt 
skadestånd. Uttalande. 
 
 
Bakgrund 
 
A har varit offentlig försvarare för X i ett brottmål gällande bl a olaga hot. Genom domen 
blev X bl. a. skyldig att betala skadestånd till målsäganden. 
 
Anmälan 
 
X har i en skrivelse inkommen till Advokatsamfundet den 12 september 2006 anmält A 
och anfört i huvudsak följande. Inför huvudförhandlingen fick hon endast träffa A i tio 
minuter. Under huvudförhandlingen hade A inte gjort något för att sätta sig in i fallet. 
Efter det att dom meddelats frågade hon A hur hon skulle gå till väga för att betala 
skadeståndet. A gav henne rådet att avvakta ett krav på de pengar hon skulle betala. Rådet 
fick till följd att hon senare fick en underrättelse om sökt utmätning från 
Kronofogdemyndigheten. Genom det felaktiga rådet har hon fått en onödig kostnad och 
dessutom blivit registrerad i Kronofogdemyndighetens register. 
 
Yttrande från advokaten 
 
A har i ett yttrande inkommet till Advokatsamfundet anfört följande. Han har varit 
offentlig försvarare för X och inte haft något annat uppdrag utöver detta. Som offentlig 
försvarare anser han sitt uppdrag slutfört i och med att domen vinner laga kraft. På fråga 
från X har han upplyst henne om, liksom han under hela sin advokatverksamhet har gjort i 
liknande situationer, att betala vid anmodan. Han har utgått ifrån att en anmodan till 
betalning skickas innan det kan bli aktuellt med andra åtgärder eftersom X i annat fall inte 
vetat på vilket sätt och var målsäganden ville ha betalningen.  
 
Genmäle från anmälaren 
 
X har i ett genmäle anfört att i korrespondens med Domstolsverket har hon nu fått veta att 
den som har rätt till skadestånd enligt en dom kan vända sig direkt till 
Kronofogdemyndigheten och begära att skadeståndet skall drivas in. Det finns alltså inget 
krav på att man först måste begära betalning av den som dömts att betala skadestånd. För 
att undvika att hamna i Kronofogdemyndighetens register är det därför viktigt att när man 
blivit dömd att betala skadestånd så snart möjligt kontaktar målsäganden angående 
betalning av skadeståndet. I praktiken är det nog ofta så att den advokat som förordnats 
hjälper till med denna kontakt eftersom det kan upplevas som obehagligt att själv kontakta 
målsäganden. Det måste också anses komma på advokaten att upplysa om hur man bör gå 
till väga när det gäller betalning av skadeståndet. Vid kontakt med 
Kronofogdemyndigheten och frivården uppgav även de att det är ombudets uppgift att 
upplysa om hur skadeståndet skall betalas. 
 
Hon bad även A om att få överklaga domen, vilket hon avråddes till. Det torde vara hon i 
samråd med försvararen som kommer fram till ett för henne bra beslut i den frågan. Så har 
inte skett. 
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Nämndens bedömning och beslut 
 
A borde inte ha gett X rådet att avvakta med betalningen av skadeståndet. Utöver detta 
uttalande föranleder X:s anmälan ingen åtgärd. 
 
 
 


