Vägledande uttalande om advokat som bodelningsförrättare kan begära förskott för sitt arbete och vid
utebliven betalning begära sitt entledigande. Vidare
rörande fråga om rätten att innehålla upprättad bodelningshandling vid utebliven betalning.
Fråga har uppkommit om det står i överensstämmelse med god advokatsed att en advokat kräver förskott för att fullgöra uppdrag som
förordnad bodelningsförrättare och om advokat vid utebliven betalning får begära sitt entledigande. Därtill har fråga väckts om det är
förenligt med god advokatsed att advokat som bodelningsförrättare
innehåller upprättad bodelningshandling vid utebliven betalning.
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har den 3 november 2005
antagit följande vägledande uttalande.
Reglerna om bodelningsförrättare finns i äktenskapsbalkens
17 kap. Av 1 § framgår att om makarna inte kan enas om bodelning
skall domstolen på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare. Vidare följer av 4 § att till bodelningsförrättare får
endast förordnas den som har samtyckt till det. I 7 § föreskrivs att bodelningsförrättare har rätt till arvode och ersättning för sina utgifter
samt att makarna skall svara för kostnaderna med hälften var om inte
bodelningsförrättaren av särskilt i lagen angivna anledningar bestämmer om annan fördelning. I 7 § stadgas att makarna svarar solidariskt
för ersättningen till bodelningsförrättaren. I 8 § anges att den upprättade bodelningshandlingen skall så snart som möjligt delges båda
makarna.
Advokater förordnas i betydande utsträckning till bodelningsförrättare.
För advokatuppdrag gäller generellt att advokaten inte får träffa avtal om arvodets storlek innan advokaten kan överblicka arbetets omfattning. Vidare gäller för advokat att denne får begära skäligt förskott för sitt arvode om advokaten vid uppdragets mottagande gjort
förbehåll därom eller det eljest med hänsyn till omständigheterna är
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rimligt att begära förskott. Advokat är mot klients önskan berättigad
frånträda uppdrag om klienten trots påminnelse underlåter att inbetala
förskott som advokaten i anledning av uppdraget har rätt att fordra.
Samma rätt föreligger om advokaten inte erhåller betalning för belopp som han äger rätt att fordra som betalning för redan utfört
arbete.
Uppdrag att vara bodelningsförrättare är underkastade de regler
som gäller för advokatuppdrag i allmänhet. Advokaten bör i sina inledande kontakter med parterna noga klargöra vad som kommer att
gälla med avseende på de kostnader, som uppkommer hos honom
innefattande advokatens eventuella avsikt att under ärendets gång
delfakturera för utfört arbete. Avser advokaten att begära förskott som
säkerhet för sina kostnader bör han ange detta redan i samband med
att han samtycker till att mottaga förordnandet eller i vart fall innan
han påbörjar handläggningen av ärendet.
Om den ena parten underlåtit att betala fordrat belopp skall den
andra parten erbjudas möjlighet att fylla bristen. Erhåller advokaten
inte begärt förskott eller betalning för delfakturerade belopp äger han
begära sitt entledigande.
En advokat har inte rätt att på grund av utebliven betalning innehålla en av denne upprättad bodelningshandling.
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