
INFORMATION OM PRÖVNING AV ADVOKATS SLUTRÄKNING 
 
Skäligt arvode 
 
Det arvode som en advokat debiterar skall enligt ”Vägledande regler om god advokatsed” 
vara skäligt. 
 
Om Du har fått en räkning som Du tycker är för hög, bör Du i första hand diskutera räkningen 
med advokaten. Om Du inte kommer överens med advokaten om hur mycket Du skall betala, 
kan saken avgöras genom rättegång vid allmän domstol. Under vissa förutsättningar kan 
saken även avgöras genom skiljeförfarande anordnat av Sveriges advokatsamfund.  
 
Observera att bestämmelsen om skiljeförfarande i samfundets stadgar har upphävts. 
Skiljeförfarande anordnat av Sveriges advokatsamfund tillhandahålls endast avseende 
uppdrag som inletts vid advokatbyrå senast den 31 december 2001. 
 
Rättegång vid allmän domstol 
 
Ett arvodes storlek kan prövas av allmän domstol. Om Du inte betalar räkningen kan 
advokaten inleda en rättegång mot Dig. I första hand blir det då tingsrätten som avgör hur 
mycket Du skall betala till advokaten. Den som förlorar målet kan dömas att betala 
motpartens rättegångskostnader. 
 
Skiljeförfarande anordnat av Sveriges advokatsamfund 
 
Ett arvodes storlek kan också prövas genom ett skiljeförfarande anordnat av Sveriges 
advokatsamfund. Detta kan ske oavsett om Du har betalat räkningen eller inte. 
Skiljenämndens prövning kan avse både advokatens arvode och utlägg. En förutsättning 
för prövning är att allmän domstol inte redan dömt i saken. Advokaten är skyldig att delta 
i skiljeförfarande, om Du framställer Din begäran till Advokatsamfundet inom ett år från 
det datum då räkningen ställdes ut av advokatbyrån (se datum på fakturan).  
 
Skiljeförfarandet regleras i 33 § i Advokatsamfundets stadgar samt i lag och innebär bl.a. 
följande. 
 
Advokatsamfundets styrelse utser en skiljenämnd som består av tre advokater. 
Skiljenämnden avgör hur mycket Du skall betala till advokaten. Du behöver inte betala 
någonting till skiljemännen för skiljeförfarandet och Du kan inte ådömas att betala 
advokatens kostnader för skiljeförfarandet. Du skall däremot erlägga en expeditionsavgift 
(se nedan) till Advokatsamfundet. 
 
Skiljenämndens dom är bindande för Dig och advokaten.  
 
Om skiljeförfarande pågår eller om skiljedom har meddelats, kan Du inte få saken 
behandlad vid allmän domstol. 
 



 

Viktiga skillnader mellan Advokatsamfundets skiljeförfarande och en process i allmän 
domstol 

 
Arvodesprövningen vid Advokatsamfundet följer Advokatsamfundets stadgar och de 
lagregler som gäller för skiljeförfaranden. Detta innebär bl.a. att Advokatsamfundets 
skiljedom, till skillnad från en dom i allmän domstol, inte kan överklagas i sak utan endast  
klandras på i lag reglerade, formella grunder. Skiljenämndens dom kan alltså inte 
överklagas enbart på den grunden att Du anser att skiljenämndens slutsats är felaktig.  
 
Vid en arvodesprövning hos Advokatsamfundet kan Du inte ådömas att betala motpartens 
kostnader för skiljeförfarandet. Vid en rättegång i allmän domstol ådöms som regel den 
förlorande parten att betala motpartens rättegångskostnader. 
 
Advokatsamfundets handläggning sker under sekretess. I allmän domstol är 
handläggningen i regel offentlig.  
 
Hur kommer en arvodesprövning till stånd? 
  
Om Du vill att arvodet skall prövas i ett skiljeförfarande anordnat av Advokatsamfundet 
skall Du skriva till Advokatsamfundet och tydligt ange varför Du anser att arvodet är för 
högt (påkallandeskrift). Du skall också ange när uppdraget som arvodet avser inleddes. 
När Advokatsamfundet tagit emot Din påkallandeskrift skickar vi ett formulär till 
skiljeavtal till Dig.  
 
Fyll i och underteckna formuläret till skiljeavtal och skicka det till Sveriges 
advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm. När Du fyller i formuläret till skiljeavtal 
skall Du ange vilka parterna är (klient samt advokat och advokatbyrå) samt fylla i 
uppgifterna i den vänstra spalten. Bifoga även eventuella fullmakter. Till formuläret till 
skiljeavtal skall Du bifoga den eller de räkningar som du vill att skiljenämnden skall 
pröva. Om Du anser att arvodet skall sättas ned till ett visst belopp skall Du ange det 
beloppet samt Dina skäl härför.  
 
En expeditionsavgift om 450 kr utgår. Avgiften skall sättas in på Advokatsamfundets 
postgirokonto 5 90 18-2. Ange att betalningen avser expeditionsavgift i arvodesärende. 
Handläggningen påbörjas först när avgiften kommit in till Advokatsamfundet. 
 
Personuppgiftsbehandling 
De personuppgifter som Du lämnar i arvodesärendet registreras och sparas i Advokat-
samfundets ärenderegister. Uppgifterna kommer att användas för att tillmötesgå Din begäran 
om att få en arvodesprövning till stånd. Sveriges advokatsamfund, org.-nr. 262000-0675, 
Box 27321, 102 54 Stockholm, ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt.  

 

 



 

Vill Du ha besked om vilka personuppgifter som finns registrerade eller få en felaktig 
personuppgift korrigerad kan en skriftlig, egenhändigt undertecknad, begäran härom 
sändas till Sveriges advokatsamfund.  
 
Övrigt 
 
Ytterligare information om Advokatsamfundets verksamhet finns på vår hemsida, 
www.advokatsamfundet.se. Där kan Du bl.a. ta del av Advokatsamfundets stadgar och 
Vägledande regler om god advokatsed. Advokatsamfundets kansli har telefontid för 
allmänheten, måndag–fredag 9.00–12.00, telefon 08-459 03 00. 
 
 
 
Stockholm den 27 februari 2003 
 
 
 
 

http://www.advokatsamfundet.se/

