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Advokat har träffat avtal om arvode som andel av det ekonomiska utfallet i 
ärendet. Erinran tilldelad. 
 
 
 
X har i anmälan hävdat att advokaten A vid utbetalning av för klient erhållna medel 
behållit ett belopp motsvarande det dubbla avtalade arvodet. 
 
A hade år 1998 uppdrag av styrelsen i Bostadsföreningen K upa i Stockholm att 
förhandla med dåvarande Fastighetsägarföreningen om ett skadeståndsanspråk. Enligt 
uppgift hade A medgivande av Advokatsamfundet att avtala om arvode, beräknat efter 
viss procent av det belopp som bostadsföreningen erhöll i skadestånd. Motparten 
betalade efter förhandling 150 000 kr till klientmedelskontot hos A. Av beloppet behöll 
A 20 procent eller 30 000 kr som arvode.  
 
I september 2002 begärde X på uppdrag av styrelsen i bostadsföreningen utbetalning av 
ytterligare 15 000 kr på den grunden att arvodet enligt muntlig överenskommelse skulle 
utgå med endast 10 procent av erhållet skadestånd. A bestred kravet.  
 
X har till stöd för påståendet om avtalad procentsats åberopat en av honom upprättad 
skrift, vari anges att en tidigare ordförande i bostadsföreningen, Y, träffat muntligt avtal 
med A om att arvodet skulle utgöras av 10 procent på utfått skadestånd. Y har verifierat 
uppgiften genom att teckna sitt namn på handlingen. 
 
A har uppgett att den muntliga överenskommelsen med bostadsföreningen inneburit en 
ersättning med 20 procent av erhållet belopp, vilket arvode A fakturerat föreningen och 
tillgodogjort sig vid redovisning av förlikningslikviden. X har å sin sida åberopat en 
skrift från Y, i vilken denne förklarat att det muntliga avtalet träffats troligen under år 
1993, att hans minne är att A skulle erhålla 10 procent i arvode men att han inte är säker 
på procentsatsen. 
 
X har åberopat ytterligare ett verifierande på en liknande skrift som han ställt till en 
tidigare styrelseledamot i bostadsföreningen. 
 
 
                                                       
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Utredningen visar inte att sådana omständigheter förelegat att A kunnat träffa avtal om 
arvode som andel av det ekonomiska utfallet i ärendet utan att handla i strid med god 
advokatsed. Genom att träffa ett sådant avtal har han därför åsidosatt sina plikter som 
advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd. 
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