
Fråga 11 
 
Besvärlig klient 
 
X är stämd. Han vänder sig till Dig och frågar inledningsvis vad det kan komma att kosta 
honom att anlita Dig och i övrigt i anledning av rättegången. Vilka upplysningar lämnar Du 
härvid X? Om X är ett företag, förändrar det i något avseende Dina upplysningar?  
 
X vill anlita Dig som sitt ombud och Du överväger hur Du skall säkerställa Din tillkommande 
betalning från X. Redovisa hur Du tänker och vad Du får som villkor i 
betalningshänseende för Ditt biträde kräva av klienten X? Vad är skillnaden mellan 
”arvode à conto” och ”arvodesförskott”?  
 
Du accepterar uppdraget från X. 
 
X förlorar i första instans och Du avger slutfaktura (med ytterligare debitering men med 
avräkning för vad X redan har betalt) eftersom Din bedömning är att en fullföljd skulle vara 
uppenbarligen gagnlös. X delar inte Din uppfattning. X kräver att Du biträder med ett överklag-
ande. Vad kan och skall Du göra i föreliggande situation? X säger att han betalar bara om 
Du överklagar. Kan Du förvissa Dig om att få betalt för Ditt ytterligare biträde om Du 
”trots allt” väljer att fortsätta biträda? 
 
X förlorar även i andra instans. Han ger sig nu men säger att Du genom Ditt biträde förorsakat 
honom förlusten och kräver Dig i brev på dels återbetalning av det arvode han betalt till Dig 
dels skadestånd motsvarande vad han nu nödgas utge till motparten. Han hotar Dig med att 
gå till domstol och till Advokatsamfundet men  
eftersom Du nu lärt känna X ganska väl tror Du att han kommer att lugna sig och inse att Du 
inte kan lastas för processresultatet. Vad gör Du i denna situation? 
 
Plötsligt, sju månader efter X ”krav- och hotbrev”, delges Du en stämning med yrkande om 
återbetalning och skadestånd. Inför svaromålet överväger Du hur Du skall bemöta X angrepp 
och särskilt hur Du skall hantera för Ditt försvar väsentliga uppgifter som Du erhållit av X. 
Redovisa hur Du tänker i det senare hänseendet.  


