
    Stockholm den 6 mars 2009 
R-2009/0003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till Justitiedepartementet 
 
Ju2008/10605/DOM 
 
 
 
 
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2008 beretts tillfälle att 
avge yttrande över departementspromemorian Den enskildes val av rättsligt biträde,  
Ds 2008:85. 
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet ifrågasätter om förslagen kommer att innebära några förbättringar 
utifrån syftet med förändringarna och likaså om förslagen överhuvudtaget är nödvändiga 
med hänsyn till Sveriges svar på det motiverade yttrande från Kommissionen som är 
grunden till förslagen i promemorian.   
 
Advokatsamfundet anser att det i och för sig är positivt om den enskildes fria biträdesval 
kan tillgodoses i större utsträckning. Så skulle enligt förslaget ske i och med att kostnads-
aspekten av ett förordnande inte längre ska hindra förordnande av ett rättsligt biträde. 
Advokatsamfundet anser att det är mycket angeläget att förslagen i promemorian inte 
innebär någon försämring för den enskilde i fråga om förordnande av och ersättning till 
rättsliga biträden. Advokatsamfundet är emellertid av uppfattningen att förslaget riskerar 
att leda till en ytterligare urholkning av det fria biträdesvalet än vad som är fallet med 
nuvarande reglering. Konsekvensen blir att endast enskilda med ekonomiska förutsätt-
ningar får en reell möjlighet att fritt välja biträde från annan ort. Dessutom innebär det att 
staten till viss del frånhänder sig ansvaret för och kontrollen över ersättningar till rättsliga 
biträden. Den föreslagna lösningen är inte heller förenlig med rättshjälpssystemets princi-
per och uppbyggnad samt kostnadsansvaret i brottmål. Till detta kommer att det strider 
mot vägledande advokatetiska principer.   
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Överväganden 
 
Överträdelseärendet 
 
Skälet till de förslag som läggs fram i promemorian är Kommissionens motiverade 
yttrande i ett överträdelseärende mot Sverige där regleringen i 26 § rättshjälpslagen 
ansetts strida mot fördragets regler om fri rörlighet (artikel 49 i EG-fördraget). Kommis-
sionen anser att den svenska regleringen om förordnande av rättshjälpsbiträden inte kan 
tillåtas, eftersom dess bestämmelse om att avsevärt ökade kostnader till följd av att 
biträdet har sin verksamhet på avlägsen ort i realiteten förhindrar att andra än svenska 
personer förordnas som rättshjälpsbiträden. Den svenska regeringen har i överträdelse-
ärendet framhållit att regleringen inte har en sådan inskränkande karaktär som Kommis-
sionen gör gällande och att regleringen är förenlig med EG-fördraget, men att det i den 
situation som uppkommit ändå finns skäl att överväga en ändring av den nationella 
lagstiftningen på den punkt som har ifrågasatts.   
 
Med hänsyn till denna bakgrund vill Advokatsamfundet först och främst peka på att 
Kommissionens synsätt inte direkt tar i beaktande att många rättshjälpsärenden kan 
handläggas med teknik som videolänk, e-post, fax m.m. Användandet av modern teknik är 
dessutom en viktig del av den s.k. EMR-reformen.  
 
Advokatsamfundet anser att de nu framlagda förslagen går längre än vad som omfattas av 
överträdelseärendet genom att en förändring nu föreslås i fråga om förordnanden av 
samtliga typer av rättsliga biträden. Förutom rättshjälpsbiträden omfattas även offentliga 
försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden. Advokatsamfundet ifrågasätter 
såväl att förslagen går längre än vad som föranletts av överträdelseärendet, som att 
ändringar överhuvudtaget föreslås när regeringen anser att nuvarande reglering inte strider 
mot fördraget. Motiveringen att förordnanderegleringen är densamma även för andra 
biträden än rättshjälpsbiträden, övertygar inte helt när man exempelvis beaktar de 
särskilda återbetalningsregler som gäller i brottmål. En annan fråga som inte närmare 
behandlats i promemorian är att inte också förordnanden som särskild företrädare för barn 
omfattas av den föreslagna förändringen. 
  
Det fria biträdesvalet 
 
Såsom påpekas i promemorian är möjligheterna att i en rättslig angelägenhet få ett biträde 
som har kunskaper på det rättsområde som angelägenheten rör och som den enskilde har 
förtroende för, av central betydelse i ett rättssamhälle. Principen om det fria biträdesvalet 
är därmed mycket viktig att upprätthålla och ska kunna inskränkas endast om det finns 
mycket starka skäl för det.  
 
Advokatsamfundet instämmer i att en nackdel med den nuvarande ordningen är att den 
kan utestänga dem som i och för sig har goda förutsättningar att utföra ett uppdrag, men 
som har sin verksamhet långt ifrån den ort där den rättsliga angelägenheten skall hanteras. 
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Advokatsamfundet anser att det i och för sig är positivt om den enskildes fria biträdesval 
tillgodoses i större utsträckning, genom att förutsättningarna för den enskilde att få det 
biträde som denne önskar skulle öka i och med att kostnadsaspekten av ett förordnande 
inte längre i sig ska hindra ett förordnande av ett rättsligt biträde. Advokatsamfundet anser 
dock att en förändring förutsätter att situationen varken för enskilda eller för biträden 
försämras jämfört med nuvarande ordning.  
 
Ingen ersättning för tidsspillan och utlägg 
 
Advokatsamfundet anser att det på goda grunder kan diskuteras om det egentligen blir 
någon skillnad mellan den nu föreslagna ordningen med en ersättningsventil (”särskilda 
skäl”) kombinerat med ett system med förhandsavgörande och den idag motsvarande 
prövningen av om ett förordnande av ett föreslaget biträde medför avsevärt ökade 
kostnader.  
 
Dagens system innebär den fördelen att det är förutsebart. Om förordnande sker, har 
biträdet rätt till skälig ersättning av allmänna medel för de kostnader som uppdraget krävt. 
Genom förslaget är det vid förordnandet oklart i vilken omfattning ersättning av allmänna 
medel utgår för de ökade kostnader som beräknas kunna uppstå till följd av att biträdet är 
verksamt på avlägsen ort. I syfte att bibehålla en god förutsebarhet i fråga om statens 
principiella kostnadsansvar för eventuella merkostnader i form av tidsspillan och utlägg, 
ska det därför enligt förslaget finnas en möjlighet för den enskilde och biträdet att i ett 
tidigt skede få besked i ersättningsfrågan. 
 
Advokatsamfundet anser att förutsebarheten skulle öka markant om det angavs vad som 
får anses utgöra särskilda skäl för att ersättning för tidsspillan och utlägg skall ersättas av 
allmänna medel (se nedan).    
 
Möjligheten för rättsliga biträden att med den enskilde avtala om ytterligare ersättning 
 
Advokatsamfundet anser i likhet med vad som påtalats i promemorian att såväl utrymmet 
som intresset från ett rättsligt biträde att ensamt stå kostnaderna för egen tidsspillan och 
utlägg med rätta kommer att vara mycket litet. Det är mot dessa utgångspunkter som 
förslaget i denna del ska ses. 
 
Förslaget om en möjlighet att med den enskilde kunna avtala om ersättning utöver den 
som ersätts av allmänna medel, innebär att staten till viss del frånhänder sig ansvaret för 
och kontrollen över ersättningar till rättsliga biträden. Detta innebär också en långtgående 
förändring av det förbud som hittills på goda grunder har gällt i detta avseende (se 
promemorian sid. 39 ff.). En förändring i enlighet med förslaget i denna del skulle också 
innebära en reglering som strider mot Vägledande regler om god advokatsed.1 Denna 

                                                
1 Vägledande regler om god advokatsed 4.4.2 som stadgar följande. En advokat får inte för arbete, som omfattas 
av uppdrag såsom offentlig försvarare eller biträde enligt rättshjälpslagen, av klienten eller annan förbehålla sig 
eller ta emot arvode eller annan ersättning utöver den ersättning som fastställs av vederbörande myndighet. 
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regel gäller samtliga former av förordnanden som rättsligt biträde och liksom gällande 
lagbestämmelser utgör den ett skydd för den enskilde i kostnadshänseende.  
 
I de flesta brottmål är möjligheterna för den tilltalade att själv stå för kostnader ytterst 
begränsade, för att inte säga obefintliga. Det är ofta fråga om personer som lever under 
svåra social förhållanden, saknar inkomster och som riskerar fängelsestraff. Om enda 
möjligheten för den enskilde att få den offentlige försvarare som han eller hon vill är att 
behöva stå för försvararens merkostnader för utlägg och tidsspillan, kommer i de allra 
flesta fall den enskilde i praktiken inte kunna anlita en avlägset verksam advokat. Det 
finns också en stor risk att uppdraget blir beroende av att advokaten avstår från ersättning 
och utför uppdraget pro bono i de delar det inte ersätts av staten. Detta leder till att särskilt 
antalet uppdrag som offentlig försvare från annan ort troligen kommer att minska. Detta 
vore mycket olyckligt, eftersom det just beträffande försvararförordnanden är fråga om 
enskilda rättssökande som ofta riskerar långa frihetsberövanden och andra ingripande 
påföljder och därför är i särskilt behov av ett biträde för vilken den enskilde känner stort 
förtroende. Betydelsen av att ett specifikt biträde förordnas för den enskilde kan ofta vara 
så stor att denne är beredd att stå för merkostnaderna som följer med ett distansförord-
nande. Det är då dock bara de som kan betala dessa merkostnader som kommer att kunna 
företrädas av den advokat som han eller hon verkligen vill ha som biträde. 
 
Det är vidare viktigt att peka på att ersättningssystemen skiljer sig åt mellan de olika 
biträdesformerna. Att ett rättshjälpsbiträde erhåller betalning från klienten framstår som 
naturligt eftersom det ändå är fallet vid den avräkning som skall äga rum efter avslutat 
uppdrag. Annorlunda är det med en offentlig försvarare som erhåller ersättning från staten 
och som inte är delaktig i klientens reglering av betalningsskyldighet för kostnader 
gentemot det allmänna. 
 
Det har nämnts vilka problem som uppstår för en medellös misstänkt. Till detta kommer 
en betydande integritetsfråga som verkar i samma riktning. Ska en advokat, som försvarar 
en person som är misstänkt för brott som befaras ha generat vinster som ej anträffats, 
verkligen riskfritt kunna ta emot betalning för kostnader i och med uppdraget. Den 
särskilda försiktighet som här måste råda för att undvika att själv begå en brottslig 
handling (t.ex. penninghäleri), gör också att den föreslagna möjligheten att med den 
enskilde avtala om ersättning utöver vad som ersätts av staten sannolikt inte kommer att 
användas vid många försvararförordnanden.  
 
Reformen anges vara kostnadsneutral för staten. Förutsättningarna för detta skulle dock 
öka om den enskildes betalningsskyldighet för det rättsliga biträdets kostnader för utlägg 
och tidsspillan skulle ske till staten och inte till biträdet. Ett sådant system skulle uppfylla 
kraven på regionsneutralitet och stärka den enskildes rätt att välja det biträde han vill ha. 
Dessutom skulle byråkratin minska och de otydligheter och svagheter som pekats på här 
ovan skulle kunna undanröjas i vissa avseenden. 
 
Eftersom reformen rimligen inte kan förutsätta att verksamhet utförs pro bono av de 
rättsliga biträdena, måste utgångspunkten vara att den enskilde förmår betala för biträdets 
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merkostnader även i förhållande till staten. Detta resonemang gäller särskilt uppdrag som 
offentlig försvarare. Advokatsamfundet förordar därför att den misstänkte – om denne till 
någon del skall svara för försvararkostnaden – blir återbetalningsskyldig till staten för 
merkostnader avseende tidsspillan och utlägg föranledda av att försvararen har sin 
verksamhet långt från domstolen. En sådan ordning framstår också som rimlig med 
hänsyn till att en misstänkt som inte blir fälld till ansvar inte bör bära några kostnader för 
sitt försvar. 
 
Några nödvändiga förtydliganden om förändringarna genomförs 
 
Först och främst bör förtydligas vad som kan anses utgöra särskilda skäl för att ersättning 
för utlägg och tidsspillan ska utgå av allmänna medel. Hittills har praxis varit att brottets 
komplexitet, straffvärde och svårighetsgrad ansetts utgöra skäl att förordna försvarare från 
annan ort på den enskildes begäran. Det kan inte anses tillräckligt att hänvisa till den 
praxis som utvecklats kring de undantagssituationer där försvarare enligt nuvarande 
ordning förordnas, trots att advokaten har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen 
är belägen.  
 
Vidare bör utvecklas vilka typer av förordnande som utgör den typ av distansförordnan-
den som förslaget tar sikte på. Vad innebär egentligen ”… har sin verksamhet långt ifrån 
den ort där…”? Som en följd av den drastiska minskningen av antalet tingsrätter på senare 
år, har många rättsliga biträden verksamheten långt från den ort där domstolen är belägen 
eller där den rättsliga angelägenheten huvudsakligen hanteras. Ett förtydligande är 
nödvändigt för att såväl den enskilde som det rättsliga biträdet ska kunna göra bedömning 
av kostnadsläget och behovet av det förhandsbesked förslaget förespråkar. De riktmärken 
som angetts i fråga om domstolarnas rapporteringsplikt till Justitiekanslern, med avstånd 
på 5-10 mil i s.k. tätbebyggda områden och 20 mil i s.k. mindre tätbebyggda områden (se 
prop. 2004/05:41 sid. 23), är inte tillräckliga.  
 
Om ett rättsligt biträde har rätt till ersättning av allmänna medel för tidsspillan och utlägg 
föranlett av resor i domstolens relativa närområde, exempelvis inom 10 mil från domsto-
len, uppkommer t.ex. fråga om den enskilde själv ska stå för all ersättning för tidsspillan 
och utlägg för det biträde som har sin verksamhet längre bort från domstolen eller om 
denne endast ska svara för merkostnad som uppkommer för tidsspillan och utlägg utanför 
det relativa närområdet. I så kallade taxemål ingår en timmes tidsspillan i taxan, men 
möjlighet finns att debitera för verklig tid därutöver. Hur detta närmare ska tillämpas för 
den som fått ett ”distansförordnande” kräver närmare analys. 
 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg 


