
 

 

Advokat borde som principal för biträdande jurist tillsett att den biträdande 
juristen inte till målsägandena i ett ärende om misshandel översände ett förslag till 
återtagande av anklagelserna för underskrift. Erinran tilldelad.     
 
C har sedan en längre tid anlitat den advokatfirma, vid vilken advokat A är verksam, i ett 
personskadeärende till följd av en trafikolycka och i det ärendet haft flera kontakter med 
A:s biträdande jurist B. 
 
Genom dom den 31 maj 2001 dömdes C av X tingsrätt till sex månaders fängelse för 
misshandel av sina tre barn. Hovrätten fastställde denna dom den 19 februari 2002. 
Hovrättens dom vann laga kraft. 
 
I november 2002 gjorde C:s före detta hustru och barnens mor, D, polisanmälningar mot 
honom för olaga hot, ofredande och övergrepp i rättssak. 
 
Samma månad bad C om ett sammanträffande med B och berättade vid detta bl.a. att han 
numera hade god kontakt med sin före detta hustru och att hon uttryckt önskemål om att 
återta sina tidigare anklagelser mot honom. Han önskade ansöka om resning och bad om 
hjälp i den angelägenheten. 
 
Den 14 november 2002 avlät B till D ett brev av följande lydelse: 
 
”Jag skriver till Dig med anledning av att Din f.d. make C har besökt mig och uppgett att 
Du och Era gemensamma döttrar är beredda att återta Era tidigare anklagelser mot 
honom om misshandel den 26 maj 1997. Han skulle välkomna om Ni undertecknade 
respektive bifogat återtagande och sände dessa åter till vår advokatfirma i bilagt kuvert.” 
 
Brevet var åtföljt av formulär till återtaganden av tidigare anklagelser att undertecknas av 
D och de tre barnen. 
 
Åklagarmyndigheten i Stockholm har med skrivelse den 14 april 2003 tillställt samfundet 
tingsrättens och hovrättens domar samt B:s ovan återgivna brev med bilagor och ett 
kompletterande målsägandeförhör den 12 mars 2003 med D hållet i anledning av att hon 
till polisen givit in bl.a. B:s brev. Vid förhöret påstods att C ringt och hotat D för den 
händelse hon inte såg till att de formulär som advokatfirman översänt till henne skrevs på. 
 
I sin skrivelse har åklagarmyndigheten ifrågasatt ”lämpligheten av att till målsägande 
sända färdigskrivna återtaganden för underskrift”. 
 
A förordnades den 11 februari 2003 till offentlig försvarare för C i anledning av de nya 
polisanmälningar som D gjort mot denne.  
 
Sedan A anmodats att avge ett yttrande har från B den 20 maj 2003 inkommit en skrift 
signerad också av A. Däri tillbakavisas att hon handlat felaktigt. Genom att ge 
målsägandena tillfälle att i lugn och ro ta ställning till ett återtagande av anklagelserna mot 



 

 

C hade hon använt ett mjukare tillvägagångssätt än vid alternativa åtgärder. De hade på 
intet sätt blivit pressade att göra något mot sin vilja. Eftersom ärendet brådskade - C skulle 
inom kort börja avtjäna sitt straff - hade hon inte hunnit rådfråga A före avsändandet av 
brevet till D. 
 
Genom beslut den 21 augusti 2003 har Advokatsamfundets styrelse beslutat att med 
anledning av vad som förekommit uppta ett disciplinärende mot A. 
 
A har härefter genom B anfört att något ytterligare yttrande inte önskas avges. 
                                       

_______________ 
 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Åtgärden att tillställa målsägandena förslaget till återtagande av anklagelserna strider mot 
god advokatsed. A borde som principal för den biträdande juristen ha tillsett att förslaget 
inte översändes. A har brustit i sin övervakningsplikt. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd. 
 
 


