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Yttrande i mål Ö 2818-11 

 

Svea hovrätt har berett Sveriges advokatsamfund tillfälle att avge yttranden i nämnda mål.  

 

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 punkten 1 Vägledande regler om god advokatsed 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. 

 



Utlägg 
 

En advokat som har åtagit sig uppdrag som offentlig försvarare har rätt till skälig 

ersättning av allmänna medel för utlägg som uppdraget krävt. När ersättningen bestäms 

ska i vissa fall en taxa tillämpas. Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer meddelar föreskrifter om taxan och om beräkningen av ersättningen för 

tidsspillan. I DVFS 2010:14 har Domstolsverket meddelat föreskrifter om brottmålstaxa 

för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt. Av 5 § framgår att arvodet omfattar 

ersättning för allt arbete i målet samt normala kostnader för telefon, fotokopiering m.m. 

 

Enligt 23 kap. 21 § fjärde stycket RB har, så snart åtal beslutats, den misstänkte eller hans 

försvarare rätt att på begäran få en avskrift av protokoll eller anteckningar från 

förundersökningen. Av 45 kap. 7 § RB framgår vidare att om förundersökning har ägt rum 

i målet så ska åklagaren, då åtalet väcks eller så snart som möjligt därefter, till rätten ge in 

utskrift av protokoll eller anteckningar från förundersökningen samt de skriftliga 

handlingar och föremål som han vill åberopa som bevis.  

 

När det gäller 45 kap. 7 § RB kan framhållas att en framställning om ändring av 

bestämmelsen är föremål för remissbehandling (Ju2011/2902/DOM). Av förslaget 

framgår att det nuvarande kravet på att åklagare ska ge in förundersökningsprotokoll i 

utskrift ska tas bort. Advokatsamfundet har för avsikt att lämna förslaget utan erinran, 

dock under förutsättning att en möjlighet alltid finns för advokaten att begära en utskrift 

av förundersökningen. I sammanhanget kommer även Advokatsamfundet att påtala att den 

föreslagna ändringen kommer att medföra ökade kostnader avseende utlägg för 

advokaterna. 

 

Om en försvarare enbart erhåller förundersökningsprotokollet per e-post kan detta enligt 

Advokatsamfundets mening inte anses uppfylla de krav som framgår av ovan angivna 

bestämmelser i rättegångsbalken. Genom att enbart skicka materialet per e-post överförs 

kostnaden utskriften av förundersökningen på advokaten. Med anledning av det enligt lag 

åligger åklagaren att tillhandahålla avskrift av förundersökningen kan inte avsikten med 

5 § DVFS:14 vara att en offentlig försvarares utskrift av denna innefattas i normala 



kostnader för fotokopiering m.m. Frågan är av principiell betydelse och måste gälla 

oavsett om beloppet i det enskilda fallet kan framstå som blygsamt. Såvitt framgår av de 

översända handlingarna har den offentliga försvararen i aktuellt mål enbart erhållit 

förundersökningsprotokollet per e-post. Advokatsamfundet anser därför att kostnaden för 

utskriften av förundersökningsprotokollet utgör ett för den offentliga försvararen 

ersättningsgillt utlägg. 

 

Som ovan 
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