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Advokat, som på grund av jäv bort åtaga sig uppdrag, har inte ansetts haft 
rätt att tillgodogöra sig arvode för uppdraget. Erinran tilldelad. 
 
Sedan advokaten A i november 1995 åtagit sig att biträda X i en tvist med AB Y (Y) har 
från bolagets sida i brev till A den 27 februari 1997 framförts att denne borde omedelbart 
avträda som ombud för X enär det ej torde vara förenligt med 14 § p 2 i Vägledande regler 
om god advokatsed att processa mot A:s tidigare huvudman rörande ett avtal som A för 
dennes räkning upprättat. Brevet föranledde A att i skrift den 3 mars 1997 till rätten 
meddela att han med omedelbar verkan avträdde som ombud för X. 
 
Anmälan avser att A vägrat att återbetala det advokatarvode om 102.300 kr, varav X själv 
betalat 20.000 kr, som A erhållit för uppdraget. 
 
A anser att han inte i någon del brutit mot regler om god advokatsed och han har vidare 
anfört bl a följande. 
 
Något år i början av 1980-talet blev han av Z Försäljnings AB (Z) ombedd att deltaga i en 
konferens i S-ort som bolaget hade med sina återförsäljare. Y har angett att detta skedde 
1985 vilket kan vara riktigt. Hans uppdrag vid konferensen var att redogöra för den 
juridiska skillnaden mellan återförsäljare och franchisetagare. Orsaken härtill var att Z, 
tillsammans med andra konsulter än A, framtagit ett franchise/återförsäljarkoncept vilket 
presenterades för återförsäljarna, vilka ställde vissa frågor avseende skillnaderna mellan 
återförsäljare och franchisetagare. Vid konferensen, som varade i ett par dagar, deltog A 
under ett par timmar och förklarade ovan angivna skillnader. Därefter fick han vissa 
ytterligare frågor av bolaget och han kan ha varit behjälplig med utformandet av personals 
uppsägningsskrivelser. Det aktuella återförsäljningsavtalet har varken upprättats eller 
reviderats av A och han har ej kännedom om Z företog ändringar på grund av hans 
redogörelse i S-ort. Hans minnesbild är att han inför besöket där erhöll avtalsutkastet för 
genomläsning. Sannolikt under 1993 förvärvar Y samtliga aktier i Z. Verksamheten i Z 
överförs till Y. Om Y:s/Z:s, ställföreträdare Q ansett jäv föreligga borde denne ha framfört 
detta redan då A presenterade sig som ombud för X. A hade ej anledning inse att Y ansåg 
jävssituation föreligga. 
 
X har härtill anfört bl a följande. 
 
Den bild A nu målar upp av sig själv - som sekundärt involverad - står i stor kontrast till 
vad som står att läsa i brevet den 27 februari 1997. I detta hävdas att A under hela 1980- 
talet har varit Z:s juridiska rådgivare. Han har anlitats löpande i skilda angelägenheter 
samt har varit en av upphovsmännen till återförsäljaravtalet. Då A inte på något sätt 
tidigare har protesterat mot denna historiebeskrivning är hans nuvarande version inte 
trovärdig. Det förefaller också helt logiskt att A - i egenskap av avtalets författare - var 
den som fick förklara innebörden för försäljarna vid konferensen. Var det några som 
visste vad som stod i avtalet så var det A och Q. 
 
Angående sitt krav på fullständig återbetalning av arvodet har X anfört. 
 



Anledningen till kravet är att A åtog sig hans fall trots att han var gravt jävig. När 
motparten påpekade förhållandet avslutade A fallet med stora negativa ekonomiska och 
juridiska konsekvenser för X, bl a innebärande att A förbrukat 2/3 av rättsskyddet och 
försatt nytt ombud i tidsnöd. Resultatet är att X förlorat i tingsrätten, har fått skuld till 
efterträdare och nu inför hovrättsförhandlingar står utan ekonomisk möjlighet till att anlita 
rättegångsbiträde. X är därför hänvisad till att företräda sig själv, vilket kraftigt försämrar 
hans möjlighet till upprättelse. Det arbete som A gjort före frånträdandet har inte varit till 
någon nytta och har inte använts av det nya ombudet. 
 
A har anfört bl a följande. 
 
Hans arbetsresultat har använts av X. Varken från denne eller dennes nya ombud har 
någon gång påståtts att A:s utförda arbete ej var till nytta för X och att denne därför skulle 
vara berättigad till återbetalning. Advokatbyrån har till X förbundit sig att återbetala 
arvode om samfundets praxis i disciplinärenden anger detta. Det enda aktuella avgörandet 
advokatbyrån kunnat finna är fall nr 30 i samfundets sammanställning om god 
advokatsed. Av detta avgörande framgår ingen skyldighet för byrån att återbetala erhållet 
arvode. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Genom att åtaga sig uppdraget att biträda X och genom att under föreliggande 
omständigheter tillgodogöra sig arvode för uppdraget har A åsidosatt sina plikter som 
advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


