
Advokaten 1998 nr. 2 fall 4 
 
Underlåtenhet att för klient klargöra fråga om rättshjälp och kostnader i 
samband därmed. 
 
Advokaten A har biträtt X i en hyrestvist. För uppdraget har han debiterat henne 88.195 
kr, varav 87.745 kr utgörande arvode. Hon har såvitt angår A:s åtgöranden inte haft 
allmän rättshjälp men hon har åtnjutit rättsskydd. Genom detta har hon erhållit ersättning 
endast för den grundavgift hon skulle ha fått när hon enligt vederbörande 
försäkringsbolags uppfattning efter ansökan beviljats rättshjälp. 
 
X har i skrift, som kom in till samfundet den 20 augusti 1996, anmärkt mot A att denne 
inte sökt rättshjälp för henne. 
 
A har i yttrande den 9 september 1996 anfört bl a: X förklarade sig osäker om hon skulle 
anlita honom att företräda henne på grund av sin ekonomiska situation. Han förklarade för 
henne att han var mycket restriktiv med att åta sig att förordnas som biträde enligt 
rättshjälpslagen man att han, om hon så önskade, kunde företräda henne som ombud att 
själv ersätta. Hon förklarade att hon hade dålig erfarenhet av advokater men att hon skulle 
fundera litet på om hon skulle anlita honom utan att erhålla rättshjälp med honom som 
biträde. Hon återkom senare och förklarade nu att hon -trots att han inte åtog sig att 
förordnas som biträde enligt rättshjälpslagen - ville anlita honom som ombud. X uppgav 
att hon kontrollerat med sitt försäkringsbolag att detta skulle utge ersättning till henne 
med 80 % av hennes kostnader för hans arvode. A kontaktade försäkringsbolaget som 
meddelade att ersättning inte lämnades för det fall allmän rättshjälp kunde utgå. Han 
förklarade åter för X att hon kunde anlita annat ombud som var villig att förordnas som 
biträde enligt rättshjälpslagen. X förklarade att hon inte ville anlita annan utan trots 
beskedet angående allmän rättshjälp och rättsskydd önskade hon anlita honom. Han 
förklarade att hans timarvode skulle uppgå till belopp som motsvarade rättshjälps och 
rättsskyddstaxan. 
 
X har i påminnelser anfört bl a: Hon har inte alls vid uppdragets lämnande förklarat sig 
osäker på anlitande av A på grund av sin ekonomiska situation. De utredde båda 
gemensamt helt klart att hon aldrig själv skulle kunna betala hans biträdeskostnader utan 
att hon fick bidrag härtill både genom allmän rättshjälp och rättsskydd. A har aldrig 
förklarat för henne att han i något avseende var restriktiv med att förordnas som biträde 
enligt rättshjälpslagen. Att han skulle biträda henne med stöd av rättshjälp var nämligen 
helt klart från första början och hon har aldrig behövt fundera över om hon skulle anlita 
honom utan rättshjälp. Hon bestrider bestämt att hon skulle ha förklarat att hon ville anlita 
A utan förordnande som biträde enligt rättshjälpslagen. Det var ju redan genom 
försäkringsbolagets besked till honom klart att som villkor för rättsskydd gällde att i första 
hand allmän rättshjälp skulle anlitas. 
 
A har i svar härtill vidhållit att de var överens om att han skulle företräda X som ombud 
utan biträdesförordnande från rättshjälpsmyndigheten. 
 
A har kommit in med ytterligare en skrift. 
 



 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A har inte visat att han för X klargjort att han inte avsåg att söka rättshjälp för henne och 
följderna kostnadsmässigt därav. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


