
Advokaten 1999 nr. 8 fall 17 
 
Underlåtenhet att upplysa om återbetalningsskyldighet för huvudmannens 
rättshjälpskostnader har föranlett ett uttalande av nämnden (tre ledamöter 
skiljaktiga beträffande motiveringen). 
 
X har framställt anmärkning mot advokaten A enligt följande. X och hennes make Y 
beslöt att gemensamt anhålla om äktenskapsskillnad. Då de gemensamt har ett minderårigt 
barn skulle dom på sådan föregås av betänketid. Y anlitade då A för sitt bistånd i ärendet. 
Han ansökte jämväl om, och beviljades, rättshjälp i saken. Då några större motsättningar i 
sakfrågorna inte förelåg mellan X och hennes make anlitade X ej något eget ombud, utan 
förde sin egen talan i saken. A omtalade inte vid något tillfälle för X att X, då hon saknade 
ombud, skulle förpliktas att ersätta statsverket med hälften av rättshjälpskostnaderna i 
målet. Om så skett hade X självklart anlitat eget ombud och ansökt om rättshjälp, då 
hennes ekonomiska omständigheter är knappare än hennes makes. Som saken nu är har 
Malmö tingsrätt förpliktat X att utge ersättning för hennes f d makes rättshjälpskostnader 
med 2.600 kr. - Det är X:s bestämda uppfattning att A varit försumlig genom att underlåta 
att underrätta X om den framtida betalningsskyldigheten och att A härigenom orsakat X 
kostnader som är högre än vad som eljest varit fallet. 
 
A har lämnat en redogörelse över vad som förevarit i ärendet. Hon har ifrågasatt om det 
ens hade varit lämpligt att informera X om huvudmannens rättshjälp och de konsekvenser 
som kunde bli aktuella för X i anledning härav. 
 
X har i påminnelseskrift vidhållit att A agerat felaktigt i detta ärende. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A borde i ett tidigt skede ha underrättat X om den återbetalningsskyldighet för 
huvudmannens rättshjälpskostnader som X kunde komma att påföras. Nämnden låter vid 
detta uttalande bero. 
 
Tre ledamöter var, såvitt avser motiveringen, av skiljaktig mening enligt följande. 
 
A borde senast när hon förelade X förslag till gemensam ansökan om äktenskapsskillnad 
ha underrättat henne om den återbetalningsskyldighet för huvudmannens 
rättshjälpskostnader som X kunde komma att påföras. Nämnden låter vid detta uttalande 
bero. 
 


