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Yttrande i mål Ö 4918-08 

 

Högsta domstolen har förordnat att Sveriges advokatsamfund skall beredas 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. 

 



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

  

Tidsspillan 
 

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

ersättning för den tidsspillan som uppdraget krävt. Med tidsspillan avses sådan tid då 

produktivt arbete med något uppdrag inte har utförs, trots att advokatens arbetstid har 

tagits i anspråk. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan.  

 

Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning om ersättning för tidsspillan, DVFS 

2008:7, innehåller inte några särskilda regler om ersättning vid uppdrag som har 

återkallats. 

 

Enligt allmänna kontraktsrättsliga principer måste en myndighet som anlitat en offentlig 

försvarare anses skyldig att utge ersättning då en huvudförhandling ställs in. Det kan inte 

anses rimligt att advokaten har att bära det ekonomiska ansvaret för att domstolarna 

tvingas eller väljer att ställa in bokade huvudförhandlingar. 

 

Enligt Advokatsamfundet måste det från fall till fall avgöras vad som kan anses utgöra 

ersättningsgill tidsspillan, då uppdrag för offentliga försvarare återkallas.  

 

Om en advokat har accepterat ett uppdrag och domstolen därefter ställer in 

huvudförhandlingen måste advokaten som huvudregel anses berättigad till ersättning för 

tidsspillan i den utsträckning som uppdraget har beräknats ta i anspråk och i den 

omfattning som advokaten gått miste om ersättning, vilken denne annars skulle ha erhållit.  

 

Enligt Advokatsamfundets mening måste det dock anses ankomma på advokaten att i 

möjligaste mån ersätta den för uppdraget avsatta tiden med annat produktivt arbete.   

 

Advokaten har därför normalt att göra sannolikt att annat arbete och därmed debiterbar tid 

inte har kunnat erhållas under den tid som advokaten avsatt för det bokade och sedermera 

återkallade uppdraget. 



 

 

Vid bedömningen av advokatens möjlighet att erhålla annat arbete som ersättning för 

arbetet med den inställda förhandlingen måste en rad olika omständigheter beaktas. 

Exempelvis måste hänsyn tas till när huvudförhandlingen bokades respektive ställdes in. 

Vidare måste målets art och omfattning samt den beräknade förberedelsetiden inför 

huvudförhandlingen jämte den bokade huvudförhandlingstiden beaktas vid bedömningen 

av vad som kan anses utgöra skälig ersättning för tidsspillan vid ett återkallat uppdrag.   

 

Det kan i sammanhanget anmärkas att Högsta domstolen i tidigare avgörande har ansett 

att en tolk är berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst då uppdraget återkallats 

(NJA 1984 s. 334).  

 

Sammantaget innebär detta att Advokatsamfundet anser att advokater som åtagit sig 

uppdrag som offentliga försvarare måste anses ha rätt till skälig ersättning för tidsspillan, i 

enlighet med ovan redovisade principer, då domstolarna ställer in bokade 

huvudförhandlingar. 

 

Som ovan 

 

 

 

Anne Ramberg 

 
 


