
Advokaten 1998 nr. 7 fall 2 
 
Intressekollision och bristande lojalitet mot tidigare klient. Varning 
tilldelad. 
 
Advokaten A förordnades den 18 oktober 1996 till offentlig försvarare för X i K-stad 
tingsrätt mål B 239/1996. Han har tidigare vid flera tillfällen varit offentlig försvarare för 
henne. Den 27 december 1996 förordnades A som offentlig försvarare för Y i tingsrättens 
mål B 3/1997 i vilket Y var misstänkt för att ha utsatt X för grov misshandel och olaga 
frihetsberövande dagen innan. A avträdde den 24 februari 1997 från uppdraget som 
offentlig försvarare för X i målet B 239/1996. Y fälldes till ansvar i målet mot honom och 
X tillerkändes i det målet skadestånd av honom. Y klagade genom A till Göta hovrätt. X 
gjorde där gällande att jäv förelåg för A att företräda Y och att A borde entledigas som 
offentlig försvarare för denne. Hovrätten fann i beslut den 23 april 1997 ej skäl att 
entlediga A.  
 
Anmälan avser såvitt kan förstås att A åtagit sig att vara Y:s offentliga försvarare samt att 
A i skrift den 12 mars 1997 till hovrätten lämnat uppgifter om hennes person om vilka han 
fått kännedom när han var hennes försvarare. 
 
A har tillbakavisat anmärkningarna. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Då A tidigare förordnats som offentlig försvarare för X borde han inte härefter i annat mål 
ha åtagit sig uppdrag som offentlig försvarare för Y vilken var misstänkt för att ha begått 
brott mot X. Vidare har A brustit i lojalitet mot X då han i sin överklagandeskrift den 12 
mars 1997 till Göta hovrätt lämnat uppgifter om hennes person vilka han fått kännedom 
om när han var hennes försvarare. Genom vad som sålunda förekommit har han allvarligt 
åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
 


