Vägledande uttalande om advokats skyldighet att, sedan ett uppdrag upphört,
utlämna handlingar i ärendet till klienten
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt sammanträde den 17 mars 1995
antagit följande vägledande uttalande.
I.
Detta uttalande berör inte frågan om eventuell retentionsrätt. När i uttalandet
talas om ersättning avses – om inte annat uttryckligen anges – inte ersättning för arbete eller
utlägg i ärendet som sådant.
II.
Advokaten är skyldig att utlämna alla handlingar klienten tillställt advokaten,
med undantag av brev till advokaten.
III.
Advokaten är skyldig att utlämna originalhandlingar såsom protokoll, intyg,
kontrakt, sakkunnigutlåtanden och skiljedomar.
IV.
Handlingar som advokaten enligt punkt II och III är skyldig att utlämna, skall
utlämnas utan ersättning, med följande undantag.
Där det uttryckligen eller tyst överenskommits att handlingarna efter uppdragets upphörande
skall ligga kvar hos advokaten – exempelvis av praktiska skäl – och har klienten inte senast i
anslutning till att uppdraget upphör begärt att få ut handlingarna, är advokaten inte skyldig att
utlämna handlingarna annat än mot skälig ersättning. Denna omfattar såväl eget arbete som
kostnader, häri inbegripet lönekostnader för personal som anlitas för att ta fram handlingar
och förteckna dem m.m. Har advokaten vid överenskommelsen gjort förbehåll därom eller är
det eljest med hänsyn till omständigheterna rimligt, äger advokaten av klienten begära
säkerhet för ersättningen. Advokaten är i sådant fall inte skyldig att påbörja arbetet om
klienten underlåter att ställa sådan säkerhet.
V.
Advokaten är skyldig att utlämna kopior av följande handlingar som klienten
inte tidigare fått kopior av (eller fått i original): Korrespondens, domstolsprotokoll, domar,
sakkunnigutlåtanden och av advokaten mottagna eller utgivna avtalsutkast.
I frågan om i vad mån denna skyldighet är beroende av att advokaten får ersättning, gäller vad
som anges under punkt IV.
VI.
Advokaten är inte skyldig att utlämna avtalsutkast med advokatens egna
anteckningar och inte heller advokatens egna arbetspapper.
VII.
Kopior av sådana handlingar som klienten redan tidigare fått kopior av, samt
kopior av brev från klienten till advokaten, är advokaten inte skyldig att utlämna annat än mot
skälig ersättning för såväl eget arbete i anledning av klientens begäran som för sina kostnader,
häri inbegripet, rena kopieringskostnader, advokats lönekostnader för personal som anlitas för
att ta fram handlingar, förteckna dem och kopiera dem. Advokaten är inte skyldig att påbörja
arbetet om klienten underlåter att ställa av advokaten begärd säkerhet för ersättningen.

Advokatens skyldighet under denna punkt grundas inte specifikt på regeln i 36 § i Vägledande
regler om god advokatsed (eftersom kravet enligt den regeln redan är uppfyllt i detta fall),
utan är ett utflöde av advokatens allmänna plikt att ta tillvara klientens intressen. Denna plikt
har vissa gränser. I fall som avses under denna punkt gäller advokatens skyldighet inte om
klienten trots påminnelse underlåter att inbetala ersättning som advokaten i anledning av det
avslutade uppdraget har rätt att fordra.
VIII.
Advokaten har alltid rätt att för sin dokumentation göra och behålla kopior av
klientens handlingar. Ett undantag skulle kunna vara om handlingen har ett alldeles speciellt
intresse för bevarandet av t.ex. en affärshemlighet eller är av strängt personlig art eller
liknande, varvid advokaten skulle kunna tänkas vara förhindrad att behålla en kopia. Är
situationen sådan, att advokaten har anledning att befara ett angrepp eller ett
skadeståndsanspråk och därför är nödsakad att ha tillgång till handlingen, har han rätt att taga
kopia innan han lämnar ut handlingen.

