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Advokat har biträtt klient vid framställande av yrkande om ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst, trots att advokaten varit medveten om att det 
delvis innefattade belopp, för vilka klienten fått ersättning från 
försäkringskassa. Varning tilldelad. 
 
Den 7 november 1997 körde X med sin bil på Y. Y vände sig i denna angelägenhet till 
advokaten A, som av Z-stads tingsrätt förordnades till målsägandebiträde åt Y. 
 
Sedan åtal väckts mot X för försök till mord, alternativt grov misshandel upprättade A i 
maj 1998 på Y:s vägnar ett till X:s försäkringsbolag F ställt kravbrev. I september 1999 
ingav A till tingsrätten ett skadeståndskrav mot X med bl a samma yrkanden som han 
framställt till F. 
 
X fälldes i dom på hösten 1998 för misshandel samt förpliktades utge visst skadestånd. 
 
X har hävdat att A gjort sig skyldig till anstiftan till försök till försäkringsbedrägeri i 
huvudsak enligt följande. 
 
A yrkade på Y:s vägnar både hos F och i tingsrätten ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
med ca 11.500 kr. 
 
Sedan tingsrättens dom meddelats, har A i ett brev av den 3 november 1998 till Y 
framhållit att yrkandet om ersättning för förlorad arbetsförtjänst varit för högt, eftersom 
det innefattat även de belopp som ersatts av försäkringskassan samt att detta yrkande vid 
ett eventuellt överklagande borde justeras till ”att avse den summa du ej fått ersättning för, 
vanligtvis är detta 10-15 procent av det totala beloppet”. 
 
Av A:s brev framgår att han redan från början varit medveten om att yrkandet vad gäller 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst inte varit lagligt försvarbart. 
 
A har yrkat ersättning för en klockreparation enligt en reparationsoffert utan att 
kontrollera att Y låtit reparera klockan. 
 
Även yrkandet om ersättning för förstörda glasögon är grundat på ett kostnadsförslag. 
 
A har vidare yrkat ersättning för hårklippning på den grund att Y uppgivit sig ha fått asfalt 
i håret, trots att den läkare, som undersökt Y, inte funnit någon asfalt i hans hår. 
 
A har grovt försummat sin skyldighet att vägleda sin klient och har medveten om detta i 
bedrägligt syfte upprättat handlingarna. 
 
A har tillbakavisat X:s anmärkning samt anfört i huvudsak följande. 
 
A hade att inom ramen för den fullmakt som Y givit honom föra skadeståndstalan för Y:s 
räkning. 



 
Det hade inneburit att A på uppdrag av Y krävde ersättning för dennes totala förlorade 
arbetsförtjänst, trots att viss ersättning hade utgått från försäkringskassan. Y:s tanke hade 
 
varit att X, eftersom denne förorsakat honom skada, skulle stå för hela skadan samt att Y 
av det skadestånd som X kunde komma att förpliktas utge till honom skulle till 
försäkringskassan återbetala vad han fått ut därifrån. 
 
A hade självfallet för Y påpekat att han inte kunde ställa krav på skadestånd beträffande 
belopp, som han utfått från försäkringskassan. Även tingsrättens ordförande hade påtalat 
det felaktiga i Y:s talan. Y vidhöll dock sin inställning. 
 
A åberopar vidare sitt av X nämnda brev av den 3 november 1998 till Y. 
 
Det är riktigt att A varit medveten om att Y:s yrkande i vad gäller förlorad arbetsförtjänst 
varit oriktigt men Y:s fullmakt för A hade inte omfattat att framställa annat yrkande än det 
som gjordes. 
 
Det är fullt lagligt att grunda ett skadeståndsyrkande på en reparationsoffert. 
 
Y bekräftade vid huvudförhandlingen i tingsrätten att han blivit nödsakad att klippa sitt 
hår därför att han, när X körde på honom, fått asfalt i håret. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A har biträtt Y vid framställande av ett yrkande om ersättning för förlorad arbetsförtjänst, 
trots att A varit medveten om att det delvis innefattade belopp, för vilka Y fått ersättning 
från försäkringskassa. Genom vad som sålunda förekommit har A allvarligt åsidosatt sina 
plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Det som i övrigt har förekommit föranleder ingen åtgärd. 


