Vägledande uttalande angående advokats medverkan till delgivning av handling till
klient avseende föreläggande att infinna sig personligen
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt sammanträde den 21 augusti 2009 antagit
följande vägledande uttalande.
Enligt 2 § delgivningslagen (1970:482) ombesörjes delgivning av myndigheten.
I 11 § andra stycket delgivningslagen anges följande. Om annat ej följer av fullmakt, är
ombud behörigt att mottaga delgivning av inlagor, beslut och andra handlingar. Detta gäller
dock ej handling som avser föreläggande för huvudmannen att infinna sig personligen eller
att eljest personligen fullgöra något.
Av förarbetena till delgivningslagen (NJA II 1971 s. 30) framgår att departementschefen
fann det lämpligt att i delgivningslagen närmare ange ombuds behörighet att ta emot
delgivningar. Enligt departementschefen borde dock vissa inskränkningar gälla i fråga om
denna behörighet. Inskränkningarna bör i första hand avse det fallet att parten ska infinna sig
personligen inför myndigheten. Delgivning av sådant föreläggande bör ske med parten och
inte med ombudet.
En advokats främsta skyldighet är att ta tillvara klientens intressen på bästa sätt och efter
bästa förmåga. Detta innebär att klienten ska visas trohet och lojalitet. Den som vänder sig
till en advokat måste kunna lita på att advokaten iakttar trohet och lojalitet mot klienten samt
uteslutande ser till och tillvaratar klientens intressen. Principerna om oberoende och lojalitet
utgör hörnstenar i de vägledande reglerna om god advokatsed.
Av kommentaren till 6.1 Vägledande regler om god advokatsed framgår att omsorgskravet
är grundläggande för all advokatverksamhet i förhållande till klienten, men också i
förhållande till rätten och rättskipningen. Enligt 6.1.2 Vägledande regler om god advokatsed
och kommentaren till denna bestämmelse ska en advokat bl.a. verka för att av rätten
meddelade förlägganden följs. Eftersom rättens föreläggande riktas mot parten, ligger det
inte alltid i advokatens hand att se till att ett föreläggande följs. Advokaten ska dock verka
för att så sker genom att göra vad som kan anses åligga honom eller henne för att
efterkomma rättens föreläggande. En advokat är också i övrigt skyldig att verka för att
rättens förelägganden efterkoms på bästa sätt.
Fråga har uppkommit om det, med undantag för i dispositiva tvistemål, är förenligt med god
advokatsed att advokat på begäran av domstol ombesörjer delgivning av kallelse till klient
att personligen infinna sig i domstol.
Även om advokat i förhållandet till domstolar och myndigheter har att utföra sitt uppdrag
med omsorg och att verka för att klienten efterkommer av rätten meddelade förelägganden
måste det, med hänsyn till den rättsliga regleringen och till de ovan redovisade principerna, i
allmänhet anses strida mot god advokatsed att advokat efter önskemål från domstol
ombesörjer domstolens delgivning av kallelse till klient att personligen inställa sig i domstol.

