
 

Advokat har i ärende i vilket rättsskyddsförsäkring utnyttjats inte tillställt sina 
huvudmän den på dem ställda kostnadsräkningen. Uttalande. 
 
 
Advokat A har under tiden januari 2001–september 2002 biträtt B i ärende angående fel i 
en fastighet som denne tillsammans med sin dåvarande sambo C år 1999 förvärvat. A 
ansåg sig biträda också C, eftersom hon ägde fastigheten tillsammans med B. I ärendet 
kunde en rättsskyddsförsäkring utnyttjas. 
 
Oenighet uppkom mellan B och C bl. a rörande tvisten i fråga. Under sådana förhållanden 
ansåg sig A inte fortsättningsvis kunna biträda endast B, som var ensam om att vilja driva 
saken vidare. Hon avslutade därför ärendet och tillställde försäkringsbolaget sin räkning 
med åtföljande arbetsredogörelse. Försäkringsbolaget betalade vad hon debiterat med 
avdrag för gällande självrisk. I en räkning den 31 oktober 2002 debiterade hon självrisken 
med avdrag för ett förskottsbelopp, som B betalat. Hon har inte erhållit betalning. B har 
tvärtom begärt att återfå förskottet. 
 
B har i en den 11 september 2003 inkommen anmälan med begärd komplettering som 
inkommit den 24 oktober 2003 gjort gällande att A dels abrupt avslutat ärendet samt 
bakom hans rygg debiterat ett oskäligt arvode och lurat försäkringsbolaget att betala, dels 
ock underlåtit att till honom översända samtliga handlingar som han begärt att få. 
 
A har i avgiven förklaring redogjort för sin handläggning och tillbakavisat 
anmärkningarna. Hon avslutade uppdraget i samförstånd med B. Försäkringsbolaget hade 
blivit fullständigt informerat och hade godkänt hennes debitering. B hade erhållit alla 
handlingar som han kunde göra anspråk på. Ett intyg som han därefter efterfrågat fanns 
inte i hennes akt. 
 
Ytterligare skriftväxling har förekommit. 
 
På fråga av prövningsavdelning har A anfört bl.a. följande. Brevet till försäkringsbolaget 
och den på huvudmännen utställda kostnadsräkningen upprättades den 17 september 
2002, och skickades – inklusive en specificerad arbetsredogörelse – till bolaget samma 
dag. Räkningen och arbetsredogörelsen tillställdes försäkringsbolaget i enlighet med 
gällande rättsskyddsvillkor. – Efter att hon mottagit betalning från försäkringsbolaget 
tillställde hon B och C en sluträkning på den av bolaget fastställda självrisken, med 
avräkning för det tidigare betalda a conto-beloppet. Att självrisken utgör 20 procent av 
kostnaderna hade huvudmännen tidigare informerats om. – Räkningen som skickades till 
försäkringsbolaget tillställdes inte huvudmännen eftersom betalningsskyldigheten för 
ombudsarvodet enligt rättsskyddsvillkoren åvilar bolaget, med undantag från självrisken. 
Varken B eller C har heller begärt att få räkningen med arbetsredogörelsen; i så fall hade 
hon naturligtvis skickat den till dem.  
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Nämnden gör följande bedömning. 
 
Det har ålegat A att utan anmaning ha tillställt huvudmännen den på dem ställda 
kostnadsräkningen. Utöver detta uttalande föranleder B:s anmälan ingen åtgärd.  
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