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Advokaten 2002 nr. 1 fall 2 
 
Klient föreslogs nedsatt arvode mot att advokaten 
slapp redovisa nedlagt arbete. Erinran tilldelad. 
 
Tingsrätten i P-stad dömde i dom den 5 januari 1999 till 
äktenskapsskillnad mellan X och Y, erinrade om att vårdnaden 
om parternas barn alltjämt var gemensam samt förordnade att X 
skulle äga rätt att kvarsitta i det gemensamma hemmet till dess 
bodelning skedde, dock längst till den 15 juni 1999. Detta 
förordnande har sedan förlängts till dess att bodelning skett. 
Advokaten A har efter domen varit sysselsatt med frågan om 
bodelning mellan parterna. Avtal om bodelning träffades den 
10 september 1999 mellan dem. 
 
Anmälan avser att A inte fullt ut respekterat X:s önskan att han 
i första hand inte skulle driva frågor om bodelning utan se till 
att barnens bosättning blev reglerad till att bli hos henne. 
Anmälan avser vidare att A fakturerat X oskäligt arvode med 
45 000 kr inkl. moms utan tidsredovisning eller redovisning för 
utfört arbete med åberopande av att det förelegat ett avtal 
mellan dem om detta. Något sådant avtal känner X inte till. 
Anmälan avser slutligen att A i fakturan för bodelningsarbetet 
tagit betalt även för arbete med vårdnads- alternativt 
umgängesrättsfrågan utan att ombesörja ansökan om allmän 
rättshjälp i den delen. 
 
A har redogjort för sin handläggning och tillbakavisat 
anmärkningarna. Han har därvid uppgivit bl.a. följande. 
”Anledningen till varför tidsspecifikationen ej bifogades till X 
översänd faktura var att överenskommelse gjordes med X den 
10 september 1999, d v s den dag då det slutliga 
bodelningsavtalet undertecknades och X erhöll skifteslikviden, 
om att slutliga arvodet skulle uppgå till 45 000 kr jämte utlägg, 
istället för upparbetade drygt 60 000 kr. X medgav då att någon 
specifikation ej behövdes.” 
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Det skall här antecknas att X också har påkallat skiljeförfarande 
rörande det arvode om 45 000 kr inklusive mervärdesskatt, som 
fakturerats henne för A:s arbete med bodelningen, och i 
skiljedom den 18 juli 2000 har skäligt arvode ansetts vara 
24 000 kr inklusive mervärdesskatt. 
 
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen framgår att A föreslagit X att han skulle betinga 
sig ett arvode om endast 45 000 kr mot att han slapp redovisa 
nedlagt arbete. Härigenom har han brutit mot god advokatsed. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § 
andra stycket rättegångsbalken. 
 
Det som i övrigt har förekommit föranleder ingen åtgärd. 


