
Advokaten 1998 nr. 2 fall 3 
 
Underlåtenhet att söka förordnande som offentlig försvarare. 
 
X har i ett mål vid tingsrätt dömts till 5 års fängelse. Advokaten A har varit privat 
försvarare för X i Z-hovrätt. För uppdraget har han betingat sig i ett för allt 87.500 kr 
vilket belopp erlagts i förskott. X har påkallat skiljeförfarande rörande betalningen och har 
yrkat att det honom påförda beloppet skulle sättas ned. Hans talan har i skiljedom den 10 
oktober 1996 lämnats utan bifall. 
 
X har i skrift, som kom in till samfundet den 7 december 1995, anmärkt mot A 
väsentligast att han fått träffa denne bara en gång före huvudförhandlingen och då endast i 
20 minuter, att A inte satt sig tillräckligt in i saken för att kunna hjälpa X under 
rättegången, ej begärt förordnande som offentlig försvarare, sagt till X att nöjdförklara sig 
samt trots begäran därom ej lämnat någon specificering av förskottet. Vid anmälan har X 
fogat skrifter av sin mor samt en syster och svåger. 
 
A har i yttrande den 10 januari 1996 förklarat att han vet med sig att han gjort en god 
försvararinsats för X samt att den mot A riktade kritiken tillbakavisas. 
 
X har kommit in med påminnelser vartill A svarat och därvid anfört bl a : Det är riktigt att 
han inte sökt att bli offentlig försvarare och detta beror på att han känner till den praxis 
som hovrätten i Z-stad tillämpar vilket han redovisat för X och denne har då förklarat att 
han vill anlita A som privat försvarare. 
 
X har kommit in med ytterligare en skrift och slutligen har det kommit in en sista 
kommentar av X:s mor beträffande A:s sätt att handlägga uppdraget. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
A borde - mot bakgrund av arvodets storlek och den långa strafftid som X ådömts i 
tingsrätten - försökt att bli förordnad som offentlig försvarare. Genom sin underlåtenhet i 
detta avseende har han åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Två ledamöter var av skiljaktig mening och anförde. 
 
A borde - mot bakgrund av arvodets storlek och den långa strafftid som X ådömts i 
tingsrätten - försökt att bli förordnad som offentlig försvarare. Nämnden låter vid detta 
uttalande bero. 


