
Rasmus,  Julia och Liam bestämde sig för att bryta sig in och klottra på en fritidsgård. De bröt sig in 
genom en dörr, slog sönder fönster och en toalett. Plötsligt dök polisen upp och de tre ungdomarna 
greps.

De blev dömda i tingsrätten att betala 60 000 kronor i skadestånd med solidariskt betalningsansvar. 
Rasmus föräldrar valde att betala det de trodde var hans del på 20 000 kronor. 

En tid efter det att Rasmus betalat fick han ett brev från Kronofogden. Han ringde genast 
Kronofogden och fick veta att Julia och Liam inte betalat. Solidariskt betalningsansvar innebär att de 
tillsammans står för hela skulden tills den är betald. 

Efter en koll i kronofogdens register visade det sig att Julia och Liam redan hade flera skadestånd 
att betala. Chansen att de skulle kunna betala skulden var därför minimal. Istället fick Rasmus 
betala hela skulden själv och sedan genom Kronofogden kräva pengar av Julia och Liam. Det var ett 
mycket svårt beslut att ta men han var tvungen. 

Varför tror ni att ungdomarna dömdes till solidariskt betalningsansvar?
Skadeståndslagen är uppbyggd på ett fördelaktigt sätt ur den skadelidandes perspektiv. Den 
innehåller en huvudregel om att när två eller flera ska ersätta samma skada, svarar de solidariskt för 
skadeståndet. 

Konsekvenserna av detta kan bli att den som kan betala får betala hela skulden. Denne har i sin tur 
möjlighet att genom Kronofogdens hjälp få tillbaka sina pengar av de andra skadeståndsskyldiga.

Förutom domen, vilka andra konsekvenser tror ni att personerna i texten får leva med?
Om du inte betalar ett skadestånd i tid så kan det hamna hos Kronofogden och blir en offentlig 
uppgift som kreditupplysningsföretagen kan ta del av vilket leder till en betalningsanmärkning.

Hur kan ett skadestånd betalas?
Om du döms att betala skadestånd får du inget inbetalningskort. Du måste själv agera och ta reda på 
hur och till vem du ska betala. Du kan ta hjälp av ett ombud eller en advokat. Men det är alltid den 
dömda som har det yttersta ansvaret för att betalningen sker.


