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ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 2017 
 

 
Följande villkor för klientuppdrag gäller tillsammans med Advokatsamfundets etiska regler och 
den särskilda uppdragsbekräftelsen. 
 
Handläggare och ansvarsförsäkring 
Varje uppdrag Advokatfirman åtar sig handläggs av en ansvarig, som är advokat eller biträdande 
jurist. Vid behov kan denna dock sätta en kollega i sitt ställe. Sker detta annat än tillfälligt, så 
meddelar byrån Klienten om bytet. Den som handlägger uppdraget är ansvarsförsäkrad enligt 
Sveriges advokatsamfunds regler. 
 
Arvode och fakturering 
Ersättning till Advokatfirman utgår dels som arvode för utfört arbete, normalt debiterat enligt 
löpande räkning, dels som ersättning för kostnader och utlägg. 
Innan uppdraget påbörjas skall Klienten betala ett förskott, vilket redovisas då uppdraget 
avslutats. 
Faktura förfaller till betalning inom tio dagar från fakturadatum. Efter förfallodagen tillkommer 
dröjsmålsränta med åtta procentenheter över referensräntan. 
För det fall advokatbyråns fakturor till Klienten inte betalas i tid, förbehåller vi oss rätten att 
frånträda uppdraget och upphöra med allt vidare arbete för Klienten. 
 
Finansiering 
Klienten kan ha rätt att få ersättning för sina rättegångskostnader, utlägg och motpartskostnader 
ur en rättsskyddsförsäkring. Handläggande jurist ombesörjer i så fall ansökan om rättskydd. 
Ersättningen är i regel begränsad till visst maximibelopp och en viss timtaxa, efter avdrag för 
självrisk. Även om Klienten är berättigad till ersättning genom rättsskydd, har Advokatbyrån rätt 
att debitera löpande arvode i enlighet med Advokatbyråns sedvanliga arvodesnormer och avräkna 
det som betalas ur rättsskyddet. 
Klienten är därmed betalningsansvarig för skillnaden mellan Advokatbyråns fakturerade 
ersättning och vad som kan fås från rättsskyddsförsäkringen. 
Om rättsskydd saknas, kan Klient beroende av inkomst ha rätt att få ersättning för egna 
rättegångskostnader och utlägg genom allmän rättshjälp. Handläggande jurist ombesörjer i så fall 
ansökan om rättshjälp. Denna ersättning är år 2017 begränsad till 100 timmar à 1342 kronor plus 
mervärdesskatt. Härav skall Klienten betala en del i rättshjälpsavgift, vilken fastställs efter 
ansökan. Rättshjälpen ersätter inte motpartskostnader. När Klienten är berättigad till rättshjälp, 
har Advokatbyrån rätt att debitera löpande arvode i enlighet med timkostnadsnormen och 
avräkna det mot den slutligt fastställda rättshjälpsersättningen. Byrån har därutöver rätt att 
debitera Klienten för ersättning för tidsspillan och reskostnader som inte ersätts av rättshjälpen. 
 
Om vi inte kommer överens 
Den som i egenskap av konsument anlitar en advokatbyrå kan, om det uppstår en tvist med 

Advokaten, vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få saken prövad. 

 

 


