
Advokaten 2000 nr. 8 fall 8 
 
Advokat borde inte ha tillgodogjort sig arvode med högre belopp än det 
han yrkat inför domstol. Erinran tilldelad. 
 
Advokaten A har som privat försvarare biträtt X i en omfattande huvudförhandling i 
hovrätten över Skåne och Blekinge och härför som förskottsarvode uppburit 187.500 kr. 
Vid förhandlingen yrkade han sedan för X enligt kostnadsräkning 87.460 kr. 
 
Anmälan avser att A inte kunnat förmås att avge slutredovisning och därmed återställa 
100.040 kr till X i enlighet med 27 § VRGA. 
 
A har anfört bl a följande. 
 
Han förklarade för X att därest denne skulle frikännas i hovrätten han inte kunde räkna 
med att få tillbaka det arvode som han inbetalat till A eftersom A betingade sig ett belopp 
som var högre än vad som skulle utgå för en offentlig försvarare. X förklarade sig 
införstådd med detta men önskade att A efter huvudförhandlingen genomförts skulle yrka 
ersättning för X:s del för försvararkostnader enligt de möjligheter som fanns vilket A 
också gjorde. Slutsumman på denna kostnadsräkning var 87.460 kr. Den enda 
kostnadsräkning som upprättats är den som ingavs till hovrätten. 
 
Det skall här antecknas att X också har påkallat skiljeförfarande rörande den ersättning 
om 187.500 kr som A betingar sig och i skiljedom den 14 juni 1999 bestämdes dennes 
arvode till 87.460 kr enär skäl inte framkommit som berättigade advokatfirman till högre 
ersättning än vad som yrkats vid domstol. 
 
A har på nämndens anmodan avgivit kompletterande yttrande i vilket han upplyst att 
beloppet 187.500 kr sattes in på advokatfirmans klientmedelskonto den 12 augusti 1996. 
Beloppet tillgodoräknades såsom arvode den 6 mars 1997. 
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning. 
 
A borde inte ha tillgodogjort sig arvode med högre belopp än det han yrkat inför domstol, 
jämför 27 § Vägledande regler om god advokatsed med kommentar. Han borde också i 
samband med att han tillgodogjorde sig klientmedel ha avgivit skriftlig redovisning. 
Genom vad som sålunda förekommit har han åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


