
~ Sveriges 
~ advokatsamfund 

Stockholm den 7 oktober 2021 

Till Justitiedepartementet 

Hemställan om förtydliganden i fråga om möjligheten att som 
offentlig försvarare och målsägandebiträde sätta annan i sitt ställe 
under förundersökning 

Sveriges advokatsamfund hemställde den 25 maj 2015 - i yttrande över 
betänkandet Rättvisans pris (SOU 2014:86) - om förtydliganden i 21 kap. 6 § 

rättegångsbalken och 4 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde i fråga om 
förutsättningarna för en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde att sätta 
annan i sitt ställe under förundersökningen. 

I yttrandet redogjorde Advokatsamfundet för den praxis som sedan länge var 
etablerad på området. Denna praxis innebar att en offentlig försvarare fick sätta 
annan i sitt ställe under förundersökningen utan att detta krävde rättens 
tillstånd. Advokatsamfundet konstaterade att skrivningarna i betänkandet 
bekräftade detta vedertagna innehåll i praxis, se bilaga. 

Advokatsamfundets hemställan gjordes med anledning av Svea hovrätts beslut 
den 14 april 2015 i mål nr Ö 1268-15, vilket avvek från denna praxis. Ytterligare 
beslut med samma innebörd har meddelats därefter, set.ex. Svea hovrätts 
beslut den 29 januari 2021 i mål nr Ö 10631-20.1 

Advokatsamfundet vill i detta sammanhang påtala att det i dag förekommer vitt 
skilda uppfattningar bland rättens aktörer i fråga om de rättsliga 
förutsättningarna för att en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde ska 
få sätta annan i sitt ställe under förundersökningen, liksom vilken inverkan en 
substitution utan rättens tillstånd ska ha för möjligheten till ersättning. 

När advokater i egenskap av offentliga försvarare begär rättens tillstånd för att 
sätta annan i sitt ställe vid polisförhör, intar vissa domstolar hållningen att det 

1 Frågan om substitutionsmöjligheter under förundersökningsstadiet berördes inte i regeringens 
proposition 2017/18:86 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättliga biträden. 
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inte ankommer på rätten att besluta om detta, medan andra domstolar intar 
motsatt ståndpunkt. 

Från ett rättssäkerhetsperspektiv är det inte acceptabelt. 

Mot den bakgrunden, samt med hänsyn till den osäkerhet och de praktiska 
problem som dagens situation ger upphov till, är det enligt Advokatsamfundets 
uppfattning nödvändigt att frågan snarast klargörs i aktuell lagstiftning. 

Enligt Advokatsamfundet kan de aktuella bestämmelserna inte anses innefatta 
ett krav på att en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde själv ska 
fullfölja allt som hör till dessa respektive uppdrag, utan det måste vara 
berättigat att anlita tillfälligt biträde med vissa uppgifter, exempelvis för att 
kunna bedriva ett effektivt försvar. Advokatsamfundet anser således att det 
måste finnas möjlighet för såväl offentliga försvarare som målsägandebiträden 
att sätta annan i sitt ställe under förundersökningen samt att detta rimligen inte 
bör vara en åtgärd som kräver rättens tillstånd. 

I enlighet med Advokatsamfundets yttrande den 25 maj 2015 hemställs därför 
på nytt att ett förtydligande med denna innebörd förs in i såväl 21 kap. 6 § tredje 
stycket rättegångsbalken som 4 § tredje stycket lagen (1988:609) om 
målsägandebiträde. 

Dagens situation av stor osäkerhet och olika praktisk tillämpning i landets 
domstolar rörande substitutionsfrågan är inte godtagbar. Frågan om 
substitutionsmöjlighet under förundersökning måste därför under alla 
förhållanden tydliggöras i lag och erforderliga konsekvensanalyser göras i 
förarbeten för det fall domstol alltid måste ge sitt tillstånd till substitution. 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

Mia Edwall Insulander 
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SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

R-2015/0323 

Till Justitiedepartementet 

Ju2014/7838/DOM 

Stockholm den 25 maj 2015 

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 februari 2015 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Rättvisans pris (SOU 2014:86). 

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i betänkandet. 

Advokatsamfundet önskar påtala att Svea hovrätt den 14 april 2015 har meddelat ett 
beslut angående möjligheterna för en offentlig försvarare att sätta annan i sitt ställe under 
polisförhör (se bilaga 1). 

Inför hovrättens beslut inhämtades yttrande från Advokatsamfundet (bilaga 2). 

I betänkandet föreslås ingen ändring i nuvarande 21 kap. 6 § andra stycket 
rättegångsbalken (RB), som avser offentliga försvarare. Bestämmelsen om att rättens 
tillstånd krävs för att sätta någon annan i sitt ställe gäller dock inte enligt betänkandet 
under förundersökningen (s. 134). 

I betänkandet föreslås att motsvarande bestämmelse ska införas för målsägandebiträden 
(se 4 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde). Skälen för detta utvecklas i betänkandet 
och det framhålls att bestämmelsen bör utformas på samma sätt som gäller för offentliga 
försvarare och att rättens tillstånd för att sätta någon annan i sitt ställe även för 
målsägandebiträden ska krävas enbart vid huvudförhandling (s. 202 f.). 

Svea hovrätts beslut strider mot den praxis som sedan lång tid finns etablerad, som 
innebär att en offentlig försvarare kan sätta annan i sitt ställe under förundersökningen, 
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utan att detta kräver tillstånd från domstol. Att praxis har detta vedertagna innehåll 
bekräftas genom skrivningarna i betänkandet. 

Advokatsamfundet anser att det måste finnas möjlighet för såväl offentliga försvarare, 
som målsägandebiträden att sätta annan i sitt ställe under förundersökningen och att detta 
rimligen inte kan vara en åtgärd som kräver domstols tillstånd. Detta överensstämmer 
också med hur frågan i praktiken har lösts under mycket lång tid. 
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I anledning av Svea hovrätts avgörande hemställer Advokatsamfundet att ett förtydligande 
i enlighet med ovan redovisade praxis måste införas såväl i 21 kap. 6 § andra stycket RB, 
som i 4 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde. För att lösa den uppkomna situationen 
fram till dess att en lagändring kan ske, måste domstolarna inrätta sina organisationer så 
att frågor om substitution kan prövas skyndsamt. Det bör framhållas att beslut kan behöva 
fattas med mycket kort varsel. Ett annat sätt att praktiskt lösa frågan är att domstolarna i 
samband med ett förordnande lämnar ett generellt medgivande till den som förordnas som 
offentlig försvarare eller målsägandebiträde att sätta annan i sitt ställe under 
förundersökningen. 
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SVEA HOVRÄTT 
Avdelning 07 
Rotel 0714 

RÄTTEN 

PROTOKOLL 
2015-03-27 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 7 
Mål nr Ö 1268-15 

Hovrättslagmannen Cecilia Bergman, hovrättsrådet Sven Jönson, referent, och 
tf. hovrättsassessom Charlotte Eldund Rimsten 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Hovrättsfiskalen Golshanak Fatahian 

KLAGANDE 
Anders Wallin 
Wallin Advokatbyrå AB 
Box2131 
7 5 0 02 Uppsala 

MOTPART 
Justitiekanslern 
Box 2308 
103 17 Stockholm 

Ombud: föredraganden Carin Häckter 

ÖVRIG 
Sveriges Advokatsamfund 
Box 27321 
102 54 Stockholm 

SAKEN 
Ersättning till offentlig försvarare 

ÖVERICLAGATAVGÖRANDE 
Uppsala tingsrätts beslut i dom 2015-01-12 i mål nr B 7431-14 

Anders Wallin, som är offentlig försvarare för ,A ,, begärde vid tingsrätten 

ersättning av allmänna medel med 12 683 la, varav 8 950 kr för arbete och 1 196 la för 

tidsspillan. Tingsrätten tillerkände honom ersättning med 8 679 la:, varav 6 345 kr för 

arbete och 598 la: för tidsspillan. Av beslutet framgår att det som Anders Wallin inte 

tillerkänts begärd ersättning för avsåg arbete och tidsspillan som varit förenade med ett 

polisförhör med A 

Dok.Id 1204466 

Postadress 
Box2290 
103 17 Stockholm 

Besöksadress 
Birger Jarls Torg 16 

den 1 januari 2015, vid vilket Anders Wallin 

Telefon 
08-561 670 00 
08-561 670 50 

Telefax 
08-561 670 59 

E-post: svea.avd7@dom.se 
www.svea.se 

Expeditionstid 
måndag - fredag 
09:00-15:00 
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SVEA HOVRÄTT 
Avdelning 07 

PROTOKOLL Ö 1268-15 

företräddes av en biträdande jurist. Enligt tingsrätten hade detta skett utan att rätten 

dessförinnan godkänt substitutionen. 

Anders Wallin har nu yrkat att hovrätten ska tillerkänna honom ersättning i enlighet 

med yrkandet vid tingsrätten. Han har bland annat anfört följande .. A 
greps den 31 december 2014 och begärde att Anders Wallin skulle förordnas som 

offentlig försvarare för honom. Anders Wallin informerade tingsrätten om att han inte 

skulle kunna medverka vid polisförhör under nyårshelgen då han var b01irest utan 

kunde skicka en kollega i sitt ställe. Därefter förordnades han som offentlig försvarare 

för A . Vid polisförhör den 1 januari 2015 företräddes Anders Wallin av 

en biträdande jurist. Tingsrättens beslut att inte tillerkänna honom ersättning för det 

arbete som den biträdande juristen har utfö1i vid polisförhöret den 1 januari 2015 är 

felaktigt. För det första har det arbete som utfördes inte utgjort någon substitution. För 

det andra har tingsrätten under 16 års tid aldrig tidigare haft något att invända mot att 

kollegor bistår den offentliga försvararen vid polisförhör och tillerkänt försvararen 

ersättning för det arbetet. Tingsrätten har därigenom lämnat ett generellt tillstånd för 

offentliga försvarare att låta sig biträdas vid polisförhör. För det tredje har tingsrätten 

genom att förordna Anders W allin under den tiden som polisförhör skulle kunna hållas 

trots att han var bmirest lämnat honom tillstånd att sätta en kollega i sitt ställe. 

Justitiekanslern och Sveriges Advokatsamfund har yttrat sig. 

Efter föredragning fattar hovrätten följande 

BESLUT ( att meddelas 2015-04-14) 

Hovrätten tillerkänner Anders W allin ersättning av allmänna medel med ytterligare 

4 004 la:, varav 2 605 la- avser arbete, 598 kr tidsspillan och 801 kr mervärdesskatt. 

Denna kostnad ska staten svara för. 

Skälen/är beslutet 

Uppdraget som offentlig försvarare är av personlig natur och en offentlig försvarare får 

inte utan rättens medgivande sätta någon annan i sitt ställe (21 kap. 6 § andra stycket 
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SVEA HOVRÄTT 
Avdelning 07 

PROTOKOLL Ö 1268-15 

rättegångsbalken). Bestämmelsen ska inte förstås som att försvararen nödvändigtvis 

själv ska fullgöra allt som hör till uppdraget. Vissa uppgifter har denne rätt att utan 

rättens medgivande låta utföras av ett biträde. Biträdets insats bör dock vara begränsad 

och inte gälla uppgifter som typiskt sett kräver den offentlige försvararens personliga 

insats. Advokatsamfundets disciplinnämnd har i ett avgörande från år 1975 förldarat 

att uppgiften för den offentlige försvararen att närvara vid ett polisförhör är en sådan 

uppgift som denne inte utan vägande skäl kan anförtro annan (TSA 1975 s.110). Med 

hänsyn till uppdragets personliga natur bör rätten för försvararen att anlita biträde med 

vissa uppgifter inte utsträckas till att gälla närvaron vid polisförhör eftersom biträdet 

då uppträder självständigt. Offentliga försvarare får alltså inte utan rättens medgivande 

sätta någon annan i sitt ställe vid polisförhör. De omständigheter som har kommit fram 

i målet inte ger stöd för att tingsrätten vare sig genom förordnandet av Anders W allin 

den 31 december 2014 eller på annat sätt har medgett att han fått sätta annan i sitt ställe 

vid polisförhöret den 1 januari 2015. 

Den frågan som hoVTätten har att ta ställning till är om Anders Wallin ändå har rätt till 

ersättning för det arbete som den biträdande juristen har utfört åt honom vid 

polisförhöret den 1 januari 2015. Omständigheterna i nu aktuellt mål är speciella. 

Anders Wallin förordnades som offentlig försvarare på den då just frihetsberövade Jari 

Matikainens begäran. Tingsrätten var införstådd med att Anders W allin var bortrest 

under tiden då polisförhör med i tiden före hälctningsförhandlingen 

kunde hållas men förordnade honom trots det. Mot denna bakgrund skulle det vara 

oskäligt att inte ersätta Anders Wallin för det arbete som den biträdande juristen har 

utfört åt honom genom att närvara under polisförhöret och den därmed förknippade 

tidsspillan. Den begärda ersättningen är skälig. Överklagandet ska alltså bifallas. 

Hovrättens beslut får inte överldagas (54 kap. 3 §fjärdestycket rättegångsballcen). 

Golshanak Fatahian 

Protokollet uppvisat / 
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Svea hovrätt 
Avd7 
Box2290 
103 17 STOCKHOLM 

ÄR-2015/0316 

Yttrande i mål Ö 1268-15 

Stockholm den 17 mars 2015 

Svea hovrätt har beslutat att inhämta yttrande i målet från Sveriges advokatsamfund. 

F örsvararrollen 

En försvarare skall enligt 21 kap. 7 § rättegångsbalken (RB) med nit och omsorg tillvarata 

den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning. 

Av 34 § Stadgarna för Sveriges advokatsamfund framgår att ledamot vid utförande av sin 

verksamhet redbart och nitiskt skall utföra honom anfö1irodda uppdrag och i allt iaktta 

god advokatsed. 

Av punkten 1 Vägledande regler om god advokatsed (VRGA) framgår att advokats 

främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Vidare framgår att advokaten som 

en oberoende rådgivare skall företräda och tillvarata klientens intressen, inom ramen för 

gällande rätt och god advokatsed. 
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Skäligt arvode och ersättningsgillt arbete 

En offentlig försvarare har enligt 21 kap. 10 § RB rätt till skälig ersättning av allmänna 

medel för det arbete, den tidsspillan och de utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen för 

arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till 

målets art och omfattning och med tillämpning av en timkostnadsnorm. Timkostnaden får 

avvika från timkostnadsnormen om den skicklighet och den omsorg som uppdraget utförts 

med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det. 

Av 4.1.1 VRGA framgår att det arvode en advokat debiterar alltid skall vara skäligt. Vid 

bedömningen av vad som är skäligt arvode får beaktas en rad olika omständigheter, såsom 

vad som har avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och 

betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana 

omständigheter. 

Byte, substitution och möjligheten att sätta annan i sitt ställe 

Uppdraget som offentlig försvarare är av personlig natur. 

Någon uttrycklig bestämmelse som gäller byte av offentlig försvarare finns inte. Av 21 

kap. 6 § första stycket RB framgår dock att ett förordnande för en offentlig försvarare får 

återkallas av rätten om behovet av försvarare upphör eller något annat giltigt skäl för 

återkallelse föreligger. 

Av 21 kap. 6 § andra stycket RB framgår att en offentlig försvarare inte utan rättens 

medgivande får sätta annan i sitt ställe. 



Det aktuella målet 

I det aktuella målet har advokat Anders Wallin varit förordnad som offentlig försvarare 

för Jari Matikainen. Uppsala tingsrätt har inte tillerkänt honom ersättning för kostnader i 

samband med ett förhör den 1 januari 2015, då han inte närvarade utan företräddes av en 

biträdande jurist och då rätten inte godkänt substitutionen. 

Anders Wallin har i första hand gjort gällande att förfarandet inte utgör substitution. I 

andra hand har han gjort gällande att tingsrätten aldrig tidigare invänt mot att kollegor 

bistår vid polisförhör utan rättens medgivande, då den offentlige försvararen har 

förhinder. Slutligen har Anders Wallin gjort gällande, för det fall förfarandet är att 

betraktas som en substitution, att tingsrätten faktiskt lämnat sådant tillstånd. 
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I NJA 1967 s. 385 har Advokatsamfundet anfört att bestämmelsen i 21 kap. 6 § andra 

stycket RB inte innebär att den offentlige försvararen skulle vara förhindrad att för 

vidtagande av vissa åtgärder, som ligger inom ramen för försvararens åligganden, anlita 

biträde av sin personal eller annan. Vid förhandling inför domstolen måste den offentlige 

försvararen däremot inställa sig personligen, om inte rätten medger att han eller hon sätter 

annan i sitt ställe. Även Justitiekanslern framhöll att 21 kap. 6 § andra stycket RB inte kan 

anses innefatta ett krav att offentlig försvarare själv ska fullfölja allt som hör till 

försvararuppdraget, utan måste vara berättigad att anlita biträde med vissa uppgifter. 

Som påpekats i Anders Wallins överklagande har frågan också behandlats av advokaten 

Tomas Nilsson, tidigare ordförande i Advokatsamfundet, i en artikel i Tidskriften 

Advokaten (m. 6 2009), av vilken framgår bland annat följande. 

"Ofta är det naturligtvis av uppenbara skäl enfördel att den offentligeförsvararen 

personligen medverkar vid förhöret. En sådan ordning torde för det mesta kunna uppnås 

genomflexibilitet och samråd mellanförsvararen ochförhörsledaren. Men inte alltför 
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sällan kan det vara svårt eller omöjligt att lösa frågan om försvararens medverkan vid ett 

visst tillfälle. Det gäller typiskt sett vid förundersökningar i vilka den misstänkte är häktad 

eller eljest då särskilt skyndsamhetskrav föreligger. Att i sådana fall kunna anlita en 

biträdande jurist vid förhöret kan ofta vara en praktisk lösning, som inte är till nackdel 

för den misstänkte och som också är invändningsfritt fi·ån förundersökningsledarens och 

förhörsledarens sida. Vikten av att upprätthålla en snabb och effektiv prövning av en 

brottsmisstanke ska inte underskattas. Inte heller bör tingsrätten kunna ha någon 

invändning häremot. Självfallet måste den offentlige försvararen själv ytterst göra en 

bedömning om lämpligheten av arrangemanget. Det kan inte bli frågan om att genom 

åtgärden överlåta åt den biträdande juristen att självständigt fullgöra vad som hör till 

uppdraget som offentligförsvarare. Det är istället frågan om biträde till en förordnad 

offentlig försvarare, där biträdet agerar inom ramen för försvararens uppdrag, enligt 

dennes instruktioner och under dennes tillsyn och ansvar. Detta rör alltså inte en 

tillämpning av reglerna om substitution, utan om rätten för en offentlig försvarare - för 

att vidta vissa åtgärder som ligger inom ramen för hans eller hennes åliggande - att 

anlita biträde av sin personal. Förhållandet ska redovisas i kostnadsräkningen. 

Av rättsfallfi·amgår även att rätten till ersättning föreligger under dessa förutsättningar, 

se NJA 1967 s. 385 (se även JK:s och Advokatsamfundets yttrande i målet), RH 1989:81 

och till viss del NJA 1986 s. 733. n" 

I betänkandet Rättvisans pris föreslås att en särskild bestämmelse angående byte av 

offentlig försvarare ska införas i 21 kap. 6 § andra stycket RB (SOU 2014:86 s. 33). Enligt 

förslaget ska byte av offentlig försvarare få ske efter särskilt tillstånd av rätten och bara 

om det finns giltiga skäl. Om byte av offentlig försvarare har skett en gång, ska nytt byte 

få ske enbart om det finns synnerliga skäl. 

I betänkandet Rättvisans pris föreslås ingen ändring i nuvarande 21 kap. 6 § andra stycket 

RB. Enligt betänkandet gäller inte bestämmelsen om att rättens tillstånd krävs under 

förundersökningen (s. 134). 
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Advokatsamfundet anser, på de skäl som har redovisats ovan, att det måste finnas 

möjlighet för en offentlig försvarare att sätta annan i sitt ställe under förundersökningen, 

att det rimligen inte kan krävas domstols tillstånd för detta och att ersättning ska utgå även 

för dessa kostnader. Detta överensstämmer också med hur frågan i praktiken har lösts 

under mycket lång tid. 

Som ovan 

Anne Ramberg 




