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Angående försäkringsbolagens hantering av förskottsutbetalningar till rättsliga 
biträden med anledning av coronavirusets spridning

Med anledning av den exceptionella situation som råder på grund av det nya 
coronavirusets spridning har stora delar av samhället ställts inför helt nya utmaningar. Inte 
heller aktörerna inom rättsväsendet är förskonade från detta.

En del i det ansvar som regeringen, myndigheter, domstolar, företag och organisationer 
har i detta kritiska läge är att begränsa den inverkan virusets spridning har på 
samhällsviktig verksamhet. I begreppet samhällsviktig verksamhet ingår givetvis 
domstolsväsendet, men även en rad andra verksamheter och tjänster som är avgörande för 

att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor. Advokater som 
biträder enskilda är helt nödvändiga aktörer i en fungerande rättskedja.

Som ett led i att advokater runt om i landet ska kunna fortsätta utföra sin samhällsviktiga 
verksamhet krävs att advokaterna och advokatbyråerna kan upprätthålla sin likviditet.

Advokatsamfundet har fött information om att många av landets domstolar, till följd av 
coronavirusets spridning, i stor omfattning ställer in rättegångar i mål som inte anses vara 
av brådskande natur, men även att det förekommer att mer brådskande rättegångar ställs in 
eller flyttas på grund av att rättens olika aktörer inte kan inställa sig. Domstolarnas 
prioritering som tyvärr får anses nödvändig har fått effekten att tvister mellan enskilda har 

kommit att ta väsentligt längre tid än vanligt.

Samfundet har av den anledningen kontaktats av ett stort antal advokater som är mycket 
oroade över de effekter detta kommer fö, främst för de mindre advokatbyråer som i 

huvudsak sysslar med rådgivning i tvister mellan privatpersoner och där förutsättningen 

för att kunna åta sig uppdraget är beroende av den enskildes rätt till rättsskydd. 
Advokaterna är av förståeliga skäl mycket bekymrade över sina möjligheter att 
upprätthålla sin likviditet, och i förlängningen över om de ska kunna fortsätta bedriva 
advokatverksamhet och kunna biträda enskilda i tvister.
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Advokatsamfundet har stor förståelse för att försäkringsbolag i likhet med andra aktörer 
med stort samhällsansvar, för närvarande befinner sig i en mycket prövande situation.
Med hänsyn till vikten av att den samhällsviktiga verksamhet som utövas av domstolar 
och advokater ska fortsätta att fungera även i det krisläge som råder, vill 
Advokatsamfundet dock framhålla behovet av att de advokater som berörs far möjlighet 
att erhålla förskottsbetalning för den tid de redan lagt ner i pågående mål och ärenden där 
den enskilde har rätt till rättsskydd.

Advokatsamfundet är givetvis medvetet om att frågan om förskott i varje fall bedöms i det 
enskilda ärendet inom ramen för det enskilda försäkringsbolagets villkor. Vi är dock, i den 
situation som råder, mycket angelägna om att uppmärksamma den beskrivna 
problematiken och önskar att informationen sprids till berörda avdelningar och 
handläggare på försäkringsbolagen.

Avslutningsvis vill jag framhålla att Advokatsamfundet hyser stor respekt för arbetet som 
utförs i alla delar av samhället under dessa exceptionella tider. Vi står givetvis till 
förfogande om det finns någon uppgift Advokatsamfundet kan bistå med eller för att 
sprida viktig information från försäkringsbolagen till samfundets ledamöter.

Med vänlig hälsning,

Mia Edwall Insulander
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