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Lämpligheten av ansökan om betalningsföreläggande trots kännedom om 
invändningar mot betalningskravet. 
 
Q AB har genom M riktat anmärkningar mot advokaten A för att denne ingivit ansökan 
om betalningsföreläggande mot Q AB trots vetskap om att ärendet var tvistigt. Q AB har 
därvid anfört följande. 
 
A företräder R AB. R AB har framställt krav mot såväl F AB som Q AB. Viss 
skriftväxling har förevarit mellan parterna och kravet har bestritts. Efter det att A övertagit 
handläggningen av ärendet har denne för R AB framställt krav. Trots vetskap om att 
ärendet varit tvistigt har A, såsom företrädare för R AB, ansökt om 
betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm. Q AB, som mottagit ett 
föreläggande från kronofogdemyndigheten daterat den 13 mars 1998, ifrågasätter A:s 
agerande att ansöka om betalningsföreläggande trots dennes vetskap om att ärendet är 
tvistigt. Q AB hade dessförinnan i brev den 10 mars 1998 upplyst A att för det fall det 
skulle bli en rättslig prövning kommer advokat att anlitas. Rätteligen skulle 
stämningsansökan ha ingivits till behörig tingsrätt. Genom A:s agerande har Q AB 
drabbats av otillbörlig påtryckning och ekonomisk skada, eftersom en 
betalningsanmärkning kommer att registreras i UpplysningsCentralens register. Då Q AB 
inte tidigare har några betalningsanmärkningar föreligger en betydande ekonomisk skada. 
A har främjat orätt och förfarit oredligt genom att på detta sätt utöva en otillbörlig 
påtryckning på Q AB att betala en tvistig fordran. 
 
A har bestritt att han i sin kontakt med M eller dennes företag agerat i strid med god 
advokatsed. A har därvid anfört bl a följande. Han har uppträtt som konkursförvaltare för 
R AB gentemot F AB och Q AB. I denna hans egenskap anser han sig icke vidtagit någon 
åtgärd som inneburit otillbörlig påtryckning gentemot M:s företag. Den fordran 
konkursboet har är enligt hans uppfattning klar och förfallen till betalning sedan mer än ett 
år tillbaka. M:s agerande - både före och efter konkursutbrottet - har enligt hans 
uppfattning gått ut på att dels förhala sin betalningsskyldighet så långt det varit möjligt, 
dels betala så lite som möjligt. 
 
Q AB har inkommit med ytterligare skrift i ärendet. 
 
Ytterligare skriftväxling har förekommit i ärendet. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att gäldenären mot kravet riktat invändningar som inte 
framstod som helt obefogade. A borde därför avstått från att ansöka om 
betalningsföreläggande. Nämnden låter vid detta uttalande bero. 


