
Advokaten 1998 nr. 8 fall 12 
 
Advokaten A har tillgodogjort sig klientmedel såsom arvode utan att 
tillställa klienten räkning eller därmed likvärdig handling. - Varning 
tilldelad. 
 
X har i en anmälningsskrift, som kom in den 27 november 1997, framställt anmärkningar 
mot advokaten A i huvudsak enligt följande. 
 
A åtog sig i oktober 1996 att biträda X i ärende angående jämkning av underhållsbidrag . 
A hade i samband därmed beviljat X rättshjälp i angivna ärende samt tillsett att X i detta 
erhöll rättsskydd från sitt försäkringsbolag. 
 
X har inte hört av A sedan november 1996 trots upprepade försök på telefon. 
 
A har tagit ut slutlikvid från X:s försäkringsbolag men inte slutfört eller avsagt sig hans 
mål. 
A har utöver vad han erhållit från X:s försäkringsbolag av denne fått 2.000 kr kontant. 
 
X måste snarast få hjälp ”troligen till byte av advokat”. 
 
A har i ärendet anfört i huvudsak följande. 
 
X:s uppgift att han inte hört av A sedan november 1996 är felaktig, eftersom de den 20 
februari 1997 talade med varandra om ett intyg, som X tillställt A samma månad. 
 
X har ringt till A då och då. A har då upplyst honom om att han varit dålig, vilket han vid 
behov kan styrka med läkarintyg. A har ”inte orkat med en så krävande klient som X och 
hans problem”. 
 
A har inte något emot att X tar sig ett annat ombud. 
 
A har inte tagit ut någon slutlikvid från X:s försäkringsbolag. Detta har till A betalat X:s 
grundavgift för rättshjälpen, 4.060 kr, minus självrisken på 1.000 kr. 
 
X hade vid deras första sammanträffande betalat 2.000 kr kontant till A. Detta hade denne 
bokfört som arvode, ”eftersom de första dagarna krävde snabba insatser”. X har ”sålunda 
betalt hela grundavgiften plus ett litet förskott för gäldande av tilläggsavgiften”. 
 
Någon kostnadsräkning är ännu inte upprättad. Den torde komma att avse arvode för 6-7 
timmars arbete. 
 
X har inkommit med ytterligare skrift. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A försummat att utföra X:s uppdrag med tillbörlig 



skyndsamhet. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
A har vidare tillgodogjort sig klientmedel såsom arvode utan att tillställa klienten räkning 
eller därmed likvärdig handling. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som 
advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


