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Advokat har ingått så kallade kvotdelsavtal utan att det förelegat sådana särskilda 
skäl som krävs för att sådana arvodesavtal skall vara tillåtna. Erinran. 
 
 
A har i skrivelse av den 14 juli 2008 anmält sig för granskning hos disciplinnämnden samt 
därvid anfört i huvudsak följande. 
 
Till skrivelsen finns bl.a. bilagt två så kallade riskavtal för granskning. Avtalen är 
konstruerade för att i en komplex situation förenkla så mycket som möjligt. Motpartskost-
nader och rättsskydd lever sitt eget liv. Följande exempel visar på ett förenklat sätt hur 
punkt 2 och 4 i avtalen fungerar. 
 
Yrkat 1 000 000 kr 
Erhållit 250 000 kr 
Klienten betalar 0 kr för arbete och tidsspillan. 
 
Yrkat l 000 000 kr 
Erhållit 800 000 kr 
Klienten betalar 25 % av (800 000-250 000) dvs. 137 500 kr. 
 
I den mån klienten inte erhåller mer än 25% av slutligen yrkat kapitalbelopp när ärendet 
avslutas betalar klienten kostnader och utlägg för egen bevisning och kostnader som 
ombudet har. Klienten utger dock inte själv, för ombudsarvode och tidsspillan för eget 
ombud, mer än vad rättsskyddet och motparten ersätter klienten med. Klienten har att i 
förekommande fall själv ersätta motpartskostnader. 
 
I den mån klienten erhåller mer än 25 % av slutligen yrkat kapitalbelopp när ärendet 
avslutas, betalar klienten dessutom som ombudsarvode inklusive tidsspillan, förutom vad 
som kan komma att utgå enligt vad som ovan angivits, 25 % av mellanskillnaden mellan 
det belopp klienten erhåller i tvisten och 25 % av yrkat kapitalbelopp som tillkommande 
arvode till ombudet.  
 
Klienten betalar månatligen 1 500 kr inklusive moms under tvistens handläggning, vilket 
sedan avräknas enligt vad som ovan angivits. 
 
Kostnadsriskerna blir betydligt mer förutsebara för klienten och risken att gå från hus och 
hem vid en förlust minskar drastiskt.  
 
Av till skrivelsen bilagd artikel, som insänts till tidningen Advokaten (publicerad den 1 
oktober 2008, kansliets anm.) framgår bl.a. följande. 
 
Vi advokater har genom våra etiska regler försatt oss i en situation där vi inte har kunnat 
driva tvistemålsprocesser genom riskavtal. Advokatsamfundet har i sitt förslag till nya 
vägledande regler om god advokatsed 080124 öppnat för en mindre rigid inställning i 
saken, jfr 4.2 Riskavtal. Enligt dessa kan riskavtal tillåtas under vissa förutsättningar.  
 
Verkligheten väntar inte på att de nya reglerna skall träda i kraft och andan i dessa bör 
kunna tillämpas redan nu. Jag har därför ingått två riskavtal med trafikskadade. Avtalen 
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har skickats till Advokatsamfundets disciplinnämnd för prövning. Jag har således själv 
anmält mig för att Advokatsamfundet en gång för alla måste ta ställning till om 
skadelidande framöver kan erbjudas access to justice genom att ombudet medverkar till 
att dela del av risk och del av möjlighet eller om dessa processer fortsättningsvis måste 
drivas av andra än medlemmar i Sveriges advokatsamfund. Vid en positiv bedömning från 
Advokatsamfundet kommer betydligt fler skadelidande än i dag att kunna få sin sak 
prövad av domstol. I förlängningen tvingas då försäkringsbolagen att reglera skadorna 
snabbare och mer professionellt eftersom deras kunder i dessa nya tider faktiskt kan 
använda sig av svensk domstol om så inte sker. Vid en negativ bedömning måste de 
advokater som i framtiden kan tänka sig att driva dessa processer utan att se 
skadelidande gå under ekonomisk starkt överväga att utträda ur advokatsamfundet. 
Ibland går moral före etik. Med en förhoppning om att Advokatsamfundet frångår sin 
praxis, dels genom att fortsättningsvis informera oss advokater om hur de med kraft 
driver frågan för en förändring genom lagstiftning, dels genom att godta riskavtal som en 
modern form av betalning för en utsatt grupp människor, avslutas denna artikel. 
 
 
Ärendets handläggning 
 
Styrelsen beslutade den 29 augusti 2008 att uppta ett disciplinärende mot advokat A. A 
har därefter beretts tillfälle att slutföra sin talan i ärendet. 
 
 
Yttrande från advokaten 
 
A har i yttrande av den 20 oktober 2008 anfört i huvudsak följande. 
 
Utfallet av Xs process går ännu inte att bedöma annat än att dessa erfarenhetsmässigt blir 
dyra att föra för de skadelidande. Vad avser Ys process kan denna nu bedömas i grova 
drag. Genom riskavtalet kan nu för första gången i Sverige frågan om skadelidandes rätt 
till utlandsvård, vid sidan av statens åtagande, enligt trafikskadelagen prövas, i detta fall 
triggerpunktkirurgi. Denna omfattande process är såväl kostnadskrävande som viktig för 
på sikt tusentals skadade personer som idag förvägras denna rätt. Vid bifall måste 
försäkringsbolagen framöver bekosta sådan utlandsvård som kan innebära att de 
skadelidande kan få behandling som förbättrar deras situation. Han medsänder 
bevisuppgift utvisande att flera av de mest initierade läkarna i saken, bl. a en läkare 
verksam i USA, skall höras i målet. Detta är unikt. Målet är således prejudicerande i flera 
delar. Hans arvode hade utan riskavtalets begränsningar redan nu varit uppe i ca 200 000 
kr med en slutnota inklusive kostnader för bevisning på ca 400 000 kr enbart i tingsrätten, 
detta exklusive motpartskostnader. Detta hade Y inte kunnat betala och målet inte kunnat 
drivas. Det är med glädje han åtagit sig uppdraget för att förhoppningsvis på sikt kunna 
hjälpa en stor grupp behövande människor att få tillgång till sjukvård.  
 
Avtalskonstruktionen är balanserad och har, som nämnts tidigare, inneburit att 
kostnadsriskerna blir betydligt mer förutsebara för klienten och risken att få gå från hus 
och hem vid en förlust minskar drastiskt. Han medsänder kopia av artikel som han har fått 
sig tillsänd för kännedom (publicerad i Advokaten den 10 december 2008, kansliets 
anm.). Där framgår att marknadens största internetportal, Whiplashinfo.se, framöver 
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kommer att rekommendera andra jurister än advokater att företräda trafikskadade eftersom 
de inte får göra upplägg med klienten som, rakt på sak faktiskt är justa mot dem och som 
långsiktigt styrker advokatens varumärke. Sammanfattningsvis föreligger särskilda skäl på 
sätt framgår av avsnitt 4.2.1 i de nya vägledande reglerna och hans ekonomiska 
egenintresse i saken blir inte på något sätt oproportionerligt och kan inte heller på annat 
sätt inverka på hans utförande av uppdraget enligt regeln i 4.2.2, tvärtom.  
 
 
Nämndens bedömning och beslut 
 
De av A presenterade arvodesavtalen utgör så kallade kvotdelsavtal. Sådana särskilda skäl 
som krävs för att avtalen skall vara tillåtna föreligger inte. Genom att använda denna typ 
av avtal har A åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelas A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. 
 
 
 


