
 

 

Tre advokater på samma advokatbyrå har åtagit sig uppdrag som offentliga 
försvarare för tre misstänkta som begärts häktade för att gemensamt ha gjort sig 
skyldiga till grovt vapenbrott, grovt olaga hot och olaga frihetsberövande. Varning 
tilldelad.  
 
 
Advokaterna A, B och C är samtliga verksamma vid Advokatfirman X. 
 
Natten den 27-28 juli 2004 rymde fyra interner under uppmärksammade former från Hall-
fängelset. Misstankar uppstod om att internerna begått brott i samband med rymningen. 
Internerna kom snart att gripas. Tre av dem häktades den 30 juli på sannolika skäl 
misstänkta för grovt vapenbrott, grovt olaga hot och olaga frihetsberövande. För två av 
dessa förordnades vid häktningsförhandlingarna, som hölls i direkt anslutning till 
varandra, C resp. B till offentliga försvarare. Den återstående internen häktades på samma 
misstankar den 2 augusti. A förordnades vid häktningsförhandlingen till offentlig 
försvarare för denne. 
 
I skrivelse den 10 augusti erinrades A, B och C om innehållet i Advokatsamfundets 
styrelses vägledande uttalande den 13 december 2001 om byråjäv och förelades att 
inkomma med yttrande till samfundet. 
 
A har inledningsvis anfört att frågan om intressekonflikt inte föresvävade honom när 
frågan om förordnande av honom blev aktuell – han har tidigare varit försvarare för 
internen i fråga. I ett senare yttrande har han anfört att det, när uppdraget som offentlig 
försvarare erbjöds, var uppenbart för honom att någon intressekonflikt inte förelåg och att 
han i dag inte känner till om någon sådan konflikt föreligger. – Sedan frågan aktualiserats 
har han begärt sitt entledigande för att inte riskera att komma i konflikt med det 
vägledande uttalandet. 
 
B har anfört följande. När förordnandet mottogs fanns inte anledning att ställa frågan om 
jäv förelåg. Han erfor därefter att advokater på byrån också förordnats av tingsrätten. 
Frågan diskuterades på byrån och i syfte att följa samfundets vägledande uttalande skedde 
hemställan om entledigande vid tingsrätten. 
  
C har anfört följande. Hans klient hade begärt en annan advokat på byrån som offentlig 
försvarare och han hade endast tackat ja till att sättas i dennes ställe vid en 
häktningsförhandling. Först vid häktningsförhandlingen stod det klart för honom att B 
också var förordnad i målet. Det var också vid detta tillfälle det stod klart för honom att 
han själv inte enbart förordnats för den förhandlingen men på grund av arbetsanhopning 
dröjde det innan han begärde sitt entledigande. – Enligt hans uppfattning är det uppenbart 
att någon intressekonflikt inte förelegat mellan internerna, varför han anser att han inte 
handlat i strid med styrelsens vägledande uttalande. 
 
Det antecknas att A och C av tingsrätten entledigats som offentliga försvarare i målet den 
13 resp. 12 augusti. B är alltjämt förordnad i målet. 
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Nämnden gör följande bedömning. 
  
Styrelsens vägledande uttalande är klart och entydigt. Det har dessutom föranlett betydande 
diskussioner inom advokatkåren och måste vara aktuellt för envar advokat, som sysslar med 
offentliga försvar.  
  
Om tre misstänkta begärs häktade för att gemensamt ha gjort sig skyldiga till grovt 
vapenbrott, grovt olaga hot och olaga frihetsberövande kan tvekan inte råda om att 
intressekonflikter förekommer dem emellan eller i vart fall kan uppkomma. Det är därför 
oförenligt med styrelsens vägledande uttalande – som för övrigt bara utgör en påminnelse om 
vad som kan anses vara god advokatsed – att advokater på samma byrå åtar sig uppdraget att 
försvara alla tre.  
  
Genom att samtidigt uppträda som försvarare för de tre misstänkta och, när fråga är om B, 
kvarstå i sitt uppdrag har A, B och C handlat i strid med god advokatsed. Mot bakgrund av 
styrelsens klara uttalande innebär deras handlingssätt att de allvarligt åsidosatt sina plikter 
som advokat. De skall därför tilldelas varning. 
 
Nämnden tilldelar enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken envar av A, C och B 
varning. 
 
__________________  
 
     
 
 


