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Riktlinjer för användning av Advokatsamfundets förordnandelistor m.m.
Bakgrund
Sveriges Advokatsamfund har tagit fram listor på advokater, som är intresserade
av att ta uppdrag som offentlig försvarare vid domstolarna. Vidare finns listor
med intresserade advokater och biträdande jurister till uppdrag som målsägandebiträde, god man, bodelningsförrättare, boutredningsman och särskild företrädare för barn samt offentligt biträde i förvaltningsrätten. Vad gäller särskilda företrädare för barn har de intresserade fått ange erfarenhet av sådana uppdrag och
genomgångna kurser i ämnet. Advokatsamfundet har åtagit sig att uppdatera
dessa listor. De finns tillgängliga på Advokatsamfundets hemsida under rubriken
uppdragslistor för domstolsförordnanden.
www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Uppdragslistor-fordomstolsforordnanden
Tingsrätterna i Stockholmsregionen har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur
förordnandelistorna ska tillämpas. Varje tingsrätt har därefter kompletterat dessa
med närmare anvisningar i enlighet med punkten 1 i de gemensamma riktlinjerna. För Solna tingsrätt gäller de riktlinjer som framgår i det följande. Observera
att riktlinjerna bara avser de fall då någon särskild advokat inte har begärts. Om
särskild advokat begärts görs en prövning av om det är lämpligt att han eller hon
förordnas på vanligt sätt.

Riktlinjer
1. Advokatsamfundets listor med intresseanmälningar för offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn m.fl. används manuellt och systematiskt på avdelningarna. Som tilläggslista för sådana
uppdrag i de fall det är möjligt används en lista med de jur. kand. på juridiska byråer, som inte är advokatbyråer, som har godkänts av lagmannen.
Det är endast de advokater och jur.kand. i listorna som har sin verksamhetsadress i följande kommuner: Stockholm, Solna, Sundbyberg, Ekerö,
Sollentuna, Järfälla, Täby och Danderyd som kan komma i fråga för förordnanden.

R2B

För att det ska bli en rättvis fördelning av uppdragen från början gäller
följande.

Box 1356, 171 26 Solna • Besöksadress: Sundbybergsvägen 5 • Telefon: 08-561 658 00 • Fax: 08-83 50 66 • solna.tingsratt@dom.se • www.solnatingsratt.domstol.se
Expeditionstid: Måndag-Fredag 08.00 -16.30
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Avdelning 1
Domstolshandläggarna på avdelning 1 delar sinsemellan upp advokater/biträdande jurister med efternamn som börjar på bokstäverna A-F.
Varje handläggare börjar på bestämt ställe i listan och fortsätter därefter i
alfabetisk ordning genom hela förordnandelistan och tilläggslistan.
Avdelning 2
Domstolshandläggarna på avdelning 2 arbetar på samma sätt som avdelning 1 men påbörjar sina uppdragsförfrågningar till advokater/biträdande jurister med efternamn som börjar på bokstäverna G-K.
Avdelning 3
Domstolshandläggarna på avdelning 3 arbetar på samma sätt som avdelning 1 men påbörjar sina uppdragsförfrågningar till advokater/biträdande jurister med efternamn som börjar på bokstäverna L-R.
Avdelning 4
Domstolshandläggarna på avdelning 4 arbetar på samma sätt som avdelning 1 men påbörjar sina uppdragsförfrågningar till advokater/biträdande jurister med efternamn som börjar på bokstäverna S-Ö
samt tilläggslistan för jur.kand. på juridiska byråer i bokstavsordning..
2. Om en advokatbyrå, vid en uppdragsförfrågan till en advokat eller biträdande jurist, hänvisar till annan advokat eller biträdande jurist på samma
byrå godtas inte detta utan förfrågan går då vidare till nästa namn på listan.
3. Om advokaten/biträdande juristen/advokatbyrån under kontorstid inte
går att nå per telefon eller om svar inte kan lämnas på en förfrågan räknas det som att personen fått ett uppdrag, varefter nästa person på listan
kontaktas. Detta gäller också i de fall en förfrågan görs via e-post om
svar inte har kommit in inom en timme.
4. Om den tilltalade eller målsäganden önskar en namngiven advokat/biträdande jurist räknas inte detta in i de uppdrag som ges enligt listan.
5. När det gäller förordnande som målsägandebiträde i mål om sexualbrott,
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ska i första hand advokater
utses.
6. I mål som avser allvarlig, ovanlig eller komplicerad brottslighet och i mål
med unga bör advokat med särskild erfarenhet inom området förordnas
som offentlig försvarare. Förordnanden i mål av detta slag ska ske med
beaktande av att uppdragen ska fördelas jämnt och rättvist.
7. Listorna är ett hjälpmedel men innebär inget förbud mot att förordna en
lämplig person som inte finns med på listan. Tingsrättens huvudsakliga
ansvar är att se till de tilltalades, målsägandenas, barnens och övriga aktörers intresse av att få kvalificerad hjälp. Det intresset är överordnat juristernas intresse av att få förordnanden (Se JO 3586-2013).
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Hantering av intresseanmälningar från jurister på byråer utanför Advokatsamfundets verksamhet
Lagmannen beslutar om de som lämnar in intresseanmälningar för olika uppdrag, som inte kräver att personen är advokat, är lämpliga att föras upp på listor.
Dessa listor används på samma sätt som Advokatsamfundets listor. De blir i
praktiken tilläggslistor.


Det är upp till den som anmäler intresse för att sättas upp på en lista att
lägga fram vad som kvalificerar denne för det, som relevant utbildning
och erfarenhet (t.ex. notarietjänstgöring).



De ska använda och bevaka e-post och kunna nås per telefon.



De ska visa att de har ansvarsförsäkring.

