
Advokaten 1999 nr. 8 fall 16 
 
Dröjsmål med utbetalning av förlikningslikvid. Varning jämte straffavgift 
5.000 kronor. 
 
I två under 1997 till Ö-stads tingsrätt ingivna stämningsansökningar yrkade X genom 
advokat Z på anförda skäl förpliktande för X:s syster Y att till X utbetala sammanlagt 
ca 337.000 kr. 
 
Y företräddes i de båda målen av advokaten A. 
 
Vid gemensam förhandling i de båda målen den 30 januari 1998 träffades mellan parterna 
en av tingsrätten i dom samma dag stadfäst förlikning av innebörd att Y skulle till X utge 
25.000 kr samt att vardera parten skulle bära sin rättegångskostnad. 
 
A emottog den 2 februari 1998 av Y för X:s räkning 25.000 kr. 
 
I ett brev av den 12 maj 1998 till A framhöll Z att han, trots att han ”på telefon i veckor 
utlovat att överföring skulle ske”, ännu inte ombesörjt detta, varjämte Z förklarade att hon, 
om medlen inte överfördes omgående, skulle under påföljande dag hos KFM yrka 
verkställighet av tingsrättens dom mot Y. 
 
Den 13 maj 1998 översände A till Z i check med Nordbanken 25.000 kr i enlighet med 
tingsrättens dom. 
 
X har i en skrift av den 18 maj 1998 framställt anmärkningar mot A för att denne trots 
påstötningar ännu inte redovisat det X tillkommande beloppet. 
 
A har tillbakavisat X:s anmärkningar under åberopande av att det i tingsrättens dom inte 
angivits när betalning skulle ske eller att ränta skulle utgå samt att X rimligen bör ha 
erhållit förlikningsbeloppet, innan hon sände in sin anmälningsskrift. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att Y enligt en i dom den 30 januari 1998 stadfäst 
förlikning förbundit sig att till X utge 25.000 kr samt att Y den 2 februari 1998 till A för 
vidare befordran till X överlämnat ett sådant belopp men att han trots upprepade 
påstötningar inte redovisat beloppet till Z förrän den 13 maj 1998. 
 
Genom vad som förekommit har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A varning och förpliktar honom jämlikt 
8 kap 7 § andra och tredje styckena rättegångsbalken att till advokatsamfundet utge 
straffavgift med femtusen (5.000) kronor. 


