
    Stockholm den 14 maj 2007 
Högsta domstolen 
Box 2066 
103 12 STOCKHOLM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yttrande i mål Ö 137/2007 och Ö 139/2007 

 

Högsta domstolen har förordnat att Sveriges advokatsamfund skall beredas tillfälle att 

avge yttranden i nämnda mål. Samfundets styrelse avger härmed följande yttrande. 

 

Försvararrollen 
 

En försvarare skall enligt 21 kap. 7 § rättegångsbalken 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 anförtrodda uppdrag och i allt iaktta 

god advokatsed. 

 

Av 1 § Vägledande regler om god advokatsed framgår att advokats främsta plikt är att, 

inom ramen för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata klientens 

intresse. Vidare framgår av 18 § Vägledande regler om god advokatsed att advokat är 

skyldig att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet. 
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Uppdraget som försvarare innebär att advokaten med nit och omsorg skall tillvarata 

klientens intressen. I uppdraget ingår att förbereda försvaret tillsammans med klienten. 

Försvararens ansvar är att granska om bevisningen är tillräcklig för att åtalet skall bifallas. 

Försvararen skall se till att allt som talar till klientens förmån kommer fram. Detta kan 

innefatta att försvararen exempelvis har att peka på brister i utredningen, anvisa 

alternativa hypoteser och angripa bevisningen. Det är försvararens skyldighet att kritiskt 

granska utredningen. Denna granskning kan exempelvis få till följd att omständigheter 

framkommer som medför att utredningen måste kompletteras. Utredningsbrister kan i 

komplicerade och svårbedömda mål vara mycket väl dolda. Oftast fordras att ett 

betydande arbete läggs ned av försvararen för att utredningsbrister skall kunna 

identifieras. Genom det förtroliga samtalet mellan klienten och försvararen kan 

exempelvis utredningsbrister uppdagas och lyftas fram. Genom att lyfta fram och belysa 

den misstänktes invändningar tillvaratar advokaten klientens rätt. Den övergripande 

plikten för försvararen är att inom ramen för vad lag och god advokatsed vägledas av 

klientintresset. 

 

Rätten till advokat och det fria advokatvalet är grundläggande rättigheter i en rättsstat. 

Närvaro av en försvarare under alla utredningsåtgärder är enligt Advokatsamfundets 

mening en fundamental rättssäkerhetsgaranti. En bättre balans mellan parterna under 

förundersökningen ökar också förutsättningarna för bättre kvalité i utredningen.  

 

Ersättningsgillt arbete 
 

En offentlig försvarare har enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken rätt till skälig ersättning 

av allmänna medel för det arbete som uppdraget har krävt.  

 

Av 25 § Vägledande regler om god advokatsed framgår att debiterat arvode skall vara 

skäligt. 

 

Justitiekanslern har i sina överklaganden inte ifrågasatt att advokaterna har vidtagit de 

åtgärder som de har angett i kostnadsräkningarna och att dessa åtgärder har tagit den tid i 
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anspråk som advokaterna har gjort gällande. Justitiekanslern har dock i båda de 

remitterade målen invänt att den av advokaterna angivna tidsåtgången för arbete inte är 

rimlig med hänsyn tagen till vad som framgår av kostnadsräkningarnas innehåll samt 

målets art och omfattning. Till stöd för detta har Justitiekanslern bland annat anfört 

följande.  

 
Vid en översiktlig bedömning av vilken tidsåtgång som ter sig rimlig för de olika åtgärder som 

har vidtagits enligt kostnadsräkningarna – och med beaktande av målets art och omfattning –  

anser Justitiekanslern att ersättningarna för Per Oehmes och Anders Berggrens arbete i målet 

skäligen bör bestämmas till ett belopp motsvarande 330 respektive 300 timmars arbete. 

 

 

När det gäller bedömningen av målets art och omfattning konstaterar Advokatsamfundet 

att målet har rört misstanke om mycket grov brottslighet, som i allt väsentligt har 

förnekats av de tilltalade. Av förundersökningen framgår att åklagare och polis har lagt 

ned ett betydande arbete. Förundersökningen har varit omfattande. En stor mängd förhör 

har genomförts med de misstänkta, som har varit häktade med restriktioner. Målet har 

varit mycket uppmärksammat i media. Advokatsamfundet har noterat att även 

Justitiekanslern har ansett att målets karaktär har varit sådant att det har varit påkallat för 

försvararna att lägga ned jämförelsevis stora arbetsinsatser. 

 

Omfattningen och arten av målet har varit väl känt för den tingsrätt som har fattat beslut 

om ersättningarna. Tingsrätten har haft möjlighet att följa målet såväl under 

förundersökningen, som under huvudförhandlingen. Domstolen har haft god kännedom 

om parterna och deras sätt att utföra talan, liksom vetskap om de tilltalades personligheter. 

Härigenom har tingsrätten fått möjlighet att bedöma försvararnas insatser på ett sätt som 

inte kan jämföras med de möjligheter till bedömning som står till buds för hovrätten.  

 

Mot denna bakgrund anser Advokatsamfundet det särskilt intressant att konstatera att 

tingsrätten i samband med huvudförhandlingens avslutande inte hört åklagaren om 

ersättningsanspråken. Inte heller åklagaren har funnit anledning att yttra sig över 

ersättningsanspråken. Tingsrätten har istället fastställt ersättningarna i enlighet med 
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advokaternas yrkanden. Frågan om ersättning till advokaterna har inte heller berörts av 

tingsrätten i domskälen. 

 

Av det av Göta hovrätt inhämtade yttrandet från kammaråklagaren Erik Handmark 

framgår att han anser att det är oerhört svårt att avgöra vilken ersättning för arbete som är 

skälig. Han efterlyser en redogörelse från försvararna avseende vilka frågor som har 

diskuterats vid respektive sammanträde och anser att brister i denna redovisning bör falla 

tillbaka på advokaternas rätt till ersättning.  

 

Åklagarens yttrande visar att hans kunskaper om försvararrollen är mycket bristfälliga. 

Utan medgivande från klienten är advokaten som bekant förhindrad att röja uppgifter som 

framkommer vid det förtroliga samtalet. Detta påverkar möjligheten för advokaten att i sin 

kostnadsräkning på ett detaljerat sätt redovisa olika omständigheter. Vid grövre brott 

måste enligt Advokatsamfundet stor försiktighet iakttas i fråga om de krav på redovisning 

som kan uppställas angående vad som föranlett och förekommit vid samtal mellan 

klienten och advokaten. Om flera personer är misstänkta och åtalas för att gemensamt och 

i samråd ha begått viss gärning är även detta en sådan omständighet som typiskt sett kan 

påverka utformningen av kostnadsräkningen. Vissa av de undersökningsåtgärder som en 

försvarare haft i uppdrag av klienten att vidta i ett mål är inte heller möjliga för 

försvararen att redovisa, om de inte givit det resultat som klienten hoppats på. Detta 

medför att prövningen av advokaters ersättningsanspråk måste präglas av generositet och 

att vissa avsteg från sedvanlig motivering av vidtagna åtgärder ibland måste vara möjliga 

att godta.   

 

Åklagaren har uppgett att han har lagt ned uppskattningsvis 60 procent av sin arbetstid på 

målet. Denna upplysning är enligt Advokatsamfundets mening av stort intresse. Av ännu 

större intresse skulle naturligtvis uppgiften om åklagarnas och polisens sammanlagt 

nedlagda tid i ärendet vara. Det kan dock konstateras att advokaterna förordnades den 14 

februari 2006 och att huvudförhandlingen i målet avslutades den 24 maj. Vid införandet 

av den lagstiftning som berör kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk föreslog 

samfundet att domstolen även skulle inhämta uppgift från åklagaren om nedlagd tid i 
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ärendet av såväl polis, som av åklagare. Regeringen ansåg dock att anledning saknades att 

införa en sådan upplysningsskyldighet. Samfundet anser dock att denna upplysning är av 

stort intresse vid bedömningen av den grundläggande principen om equality of arms.  

 

Meningen med införandet av de nya reglerna om förbättrad kontroll av rättsliga biträdens 

ersättningsanspråk var inte att advokaterna skulle erhålla lägre ersättning för utfört arbete. 

Det kan dock ifrågasättas om detta inte har blivit fallet med hänvisning till det sätt på 

vilket Justitiekanslern har valt att utöva sin talerätt.  

 

Advokatsamfundet anser att det är uppenbart att den domstol vid vilken 

rättegångskostnaderna har uppkommit har den bästa förutsättningen att bedöma 

skäligheten av yrkade belopp. Svårigheterna att avgöra skälighetsfrågan måste med 

nödvändighet bli större för en överinstans om enbart frågan om rättegångskostnaderna 

överklagas.  

 

Enligt uppgift från Justitiekanslern väljer myndigheten att överklaga de mål där den 

begärda ersättningen för arbete överstiger fem gånger den uppgivna förhandlingstiden. 

Detta är fallet även i de nu överklagade ärendena. Att på detta schematiska sätt bedöma 

skäligheten av begärd ersättning anser inte Advokatsamfundet förenligt med gällande rätt 

och grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Frågan om skälig ersättning är betydligt mer 

komplicerad och kräver en helt annan typ av analys än vad denna princip innebär. Under 

senare tid har frågor om rättssäkerhet, särskilt inom straffrättens område, debatterats 

flitigt. Flera händelser under senare tid har också visat på att behovet av en förstärkt 

försvararroll är påtagligt. Detta visar inte minst den av Justitiekanslern initierade 

utredningen Felaktigt dömda.  

 

Rättssäkerhet kräver finansiering. Vad som måste anses starkt betänkligt ur 

rättsäkerhetssynpunkt är om advokater riskerar att inte får skälig ersättning för utfört 

arbete, som bedömts nödvändigt att utföra för att tillvarata klientens rätt. Ersättningen till 

advokaten måste enligt Advokatsamfundets mening täcka en aktiv försvararinsats såväl 

under förundersökningen, som under huvudförhandlingen. Att advokater som åtar sig 
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uppdrag som offentliga försvarare riskerar att inte får ersättning för utfört arbete leder till 

att de inte kan lägga ner den tid som är erforderligt, för att på ett fullgott sätt tillvarata sin 

klients intresse. Detta kan få till följd att den misstänkte inte kan garanteras den 

rättssäkerhet som han eller hon måste anses ha rätt till i en rättsstat. Advokatsamfundet 

finner på denna grund anledning att starkt ifrågasätta Justitiekanslerns sätt att utföra sin 

talerätt. Även hovrätternas sätt att i stort sätt undantagslöst tillmötesgå Justitiekanslerns 

överklaganden väcker starka betänkligheter. Advokatsamfundet vill ifrågasätta hur det är 

möjligt för Justitiekanslern att med hänvisning till översiktliga bedömningar på ett 

trovärdigt sätt kunna hävda att tingsrättens prövningar av ersättningsanspråk är så 

bristfälliga att skäl för överklagande föreligger.  

 

Advokatsamfundet vill istället hänvisa till och instämma i den bedömning som Högsta 

domstolen har gjort i beslut av den 8 juni 2006 i mål T 1559/04;  

 
Det är tydligt att den domstol vid vilken rättegångskostnader har uppkommit har de bästa 

förutsättningarna för att bedöma skäligheten av ett yrkat belopp. Men även för den domstolen 

måste det i vissa mål vara svårt att med någon större säkerhet avgöra den närmare omfattningen 

av det arbete som målet krävt för ett ombud. Svårigheterna att avgöra skälighetsfrågan blir 

givetvis än större för en överinstans, särskilt ifall enbart rättegångskostnadsfrågan överklagas. 

Det kan därför i många fall finnas anledning för en domstol att godta ett ersättningsyrkande, 

trots att möjlighet saknas att helt överblicka det arbete som målet har påkallat. 

 

Justitiekanslern har vid sin beräkning av nedlagd tid dessutom anfört vissa omständigheter 

som enligt Advokatsamfundets mening förtjänar att kommenteras särskilt. 

 

Justitiekanslern har vid sin bedömning av ersättningsgillt arbete hänvisat till uppgiven 

tidsåtgång för polisförhör och huvudförhandling. Dessa i protokoll noterade tider har 

Justitiekanslern därefter ställt i relation till uppgiven tidsåtgång för arbete.  

Advokatsamfundet vill påtala det orimliga i att lägga denna tid till grund för bedömningen 

om vad som kan anses utgöra skälig ersättning för det arbete som uppdraget har krävt. 

Enligt samfundets mening måste den tid som föregår ett förhör eller en huvudförhandling 

och de samtal som då äger rum mellan en misstänkt och dennes försvarare bedömas såsom 
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ersättningsgillt arbete. Detsamma måste naturligtvis gälla för det arbete som utförs i 

anslutning till att ett förhör eller förhandling har avslutas. 

 

Ytterligare en omständighet som enligt Advokatsamfundets mening bör framhållas är att 

ett aktivt arbete av försvararen under förundersökningen i allmänhet leder till att 

oklarheter reds ut. Detta kan få till följd att tiden för huvudförhandlingen kan bli kortare 

eller att omhäktningsförhandlingar framstår som obehövliga. Advokatsamfundet finner 

anledning att påtala det orimliga i att arbete som syftar till att renodla och effektivisera 

processen kan medföra att advokaten löper en betydande risk att få sitt arvode nedsatt. 

Därför är huvudförhandlingstiden en mindre lämplig måttstock att ensam lägga till grund 

för skälighetsbedömningen. 

 

Kostnadsräkningars utformning 

 
Av 3 § förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. följer att bestämmelserna i 

20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden 

gäller även för kostnadsräkningar från offentliga försvarare.  

 

Av 20 § rättshjälpsförordningen framgår att om ersättningen inte skall bestämmas enligt 

taxa eller om den begärda ersättningen avviker från fastställd taxa, skall 

kostnadsräkningen innehålla en arbetsredogörelse. Denna skall vara så utförlig att 

ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas. Arbetsredogörelsen skall innefatta uppgift 

om tidsåtgången för varje åtgärd som inte är rutinmässig. Om den som begär ersättning 

åberopar några särskilda omständigheter, såsom att uppdraget varit särskilt svårt eller 

krävande, skall dessa anges. Av kostnadsräkningen skall även framgå den tid som lagts 

ned på uppdraget och när arbetet påbörjades. 

 

Av propositionen 2004/05:41 om Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens 

ersättningsanspråk framgår att det måste bedömas från fall till fall har detaljerad en 

arbetsredogörelse måste vara. Vidare framgår att det skulle leda alltför långt att kräva 

redovisning av varje arbetsmoment. Det framgår att det varken är möjligt eller lämpligt att 
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ställa upp någon absolut tidsgräns för vad som skall avses med rutinmässiga åtgärder. 

Åtgärder som tar mindre än 20 minuter i anspråk bör dock regelmässigt kunna bedömas 

vara av sådan art att de inte behöver särredovisas.  

 

Justitiekanslern har invänt att den av advokaterna angivna tidsåtgången för arbete inte är 

rimlig med hänsyn tagen till vad som framgår av kostnadsräkningarnas innehåll samt 

målets art och omfattning. Justitiekanslern har vidare påtalat att arbetsredogörelserna inte 

innefattar några uppgifter om tidsåtgången för de åtgärder som inte har varit rutinmässiga. 

Därutöver har han påtalat att det inte finns någon beskrivning av särskilda omständigheter 

med avseende på uppdragens svårighetsgrad eller omfattning.   

 

Av förarbetena till 21 kap. 10 § rättegångsbalken framgår att en domstol som sätter ned ett 

begärt arvode bör motivera sitt beslut på ett sådant sätt att försvararen får klart för sig 

varför han eller hon inte fått det begärda beloppet. Med hänvisning till detta anser 

Advokatsamfundet att Justitiekanslern vid sitt överklagande har att redogöra för de 

omständigheter som ligger till grund för påståendet om att tidsåtgången enligt 

Justitiekanslerns mening inte ter sig rimlig. Att enbart hänvisa till översiktliga 

bedömningar kan enligt Advokatsamfundets mening anses tillräckligt.  

 

Advokaterna har sammanfattningsvis invänt att de yrkade arvodena är skäliga med 

hänvisning till målets art och omfattning. De har anfört att kostnadsräkningarna innehåller 

tillräckligt med uppgifter för att kunna bedöma skäligheten av kostnadsanspråken. Vidare 

har de påtalat att i stort sett allt arbete som har lagts ned i målet har varit rutinmässigt i ett 

mål av det aktuella slaget. När det gäller målets svårighetsgrad och omfattning anser 

advokaterna att dessa omständigheter har angivits respektive framgått av de ingivna 

kostnadsräkningarna.   

 

Advokatsamfundet anser att det av kostnadsräkningarna i huvudsak går att utläsa vilka 

åtgärder som har vidtagits. Något krav att specificera rutinmässiga åtgärder finns inte. Vid 

utformningen av kostnadsräkningen i ett mål av föreliggande slag måste dessutom, på sätt 

som ovan påtalats, beaktas de särskilda svårigheter som en försvarare kan ha att redovisa 
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vidtagna åtgärder fullt ut. Enligt samfundets mening medför detta att prövningen av 

ersättningsanspråken skälighet måste präglas av generositet och att avsteg från sedvanlig 

motivering av vidtagna åtgärder därför måste kunna godtas.   

 

Slutsats 
 

Frågeställningarna kring de krav som kan uppställas avseende kostnadsräkningars 

utformning har mycket stor betydelse för advokatkåren. De måste även anses vara av 

principiellt intresse till ledning för rättstillämpningen att frågor som berör 

kostnadsräkningars utformning prövas av Högsta domstolen. Advokatsamfundet anser 

därför att prövningstillstånd skall beviljas i målen. 

 

De remitterade akterna återställs. 

 

 

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

 

 

Anne Ramberg 

    

 


