
Advokaten 1998 nr. 7 fall 3 
 
Ifrågasatt alkoholpåverkan vid utförande av uppdrag. 
 
Av ett protokoll, som den 26 maj 1997 kommit in från H-stads tingsrätt, framgår att 
tingsrätten den 16 samma månad inför huvudförhandling i ett mål mot två häktade 
utländska medborgare, av vilka den ene hade advokaten A som offentlig försvarare, 
beslutat att entlediga denne, enär han bedömts vara alkoholpåverkad och därmed inte 
lämpad att utföra uppdraget som offentlig försvarare. 
 
A har i ett yttrande av den 5 juni 1997 anfört i huvudsak följande. 
Han hade vid det aktuella tillfället inte varit alkoholpåverkad. Han hade förtärt sprit sent 
föregående natt och detta kan ha föranlett att det påföljande förmiddag känts spritlukt från 
hans andedräkt. Han har ofta besvär med sitt balanssinne. Ostadighet i hans gång på 
förmiddagen den 16 maj 1997 hade inte varit alkoholrelaterad. Han hade varit fullt i stånd 
att utföra sitt uppdrag. 
 
I ett yttrande av den 22 september 1997 har A anfört i huvudsak följande. 
Hans besvär med balanssinnet sammanhänger med att han i januari 1991 drabbades av ett 
epileptiskt anfall. Han har därefter varit nödsakad att intaga tegretol. Denna medicin gör 
att han tidvis får problem med balanssinnet. Han har blivit instruerad att inte köra bil på 
grund av risken för att han blir tillfälligt yr. Att han inte åberopade detta i tingsrätten hade 
berott på att han inte önskat få uppgiften offentliggjord och att han insett att det varit 
meningslöst att argumentera om att han inte var alkoholpåverkad, eftersom han luktade 
sprit efter en fest dagen innan. Han hävdar att de rubbningar av balanssinnet, som drabbat 
honom den 16 maj 1997, varit en följd av intagande av medicin och att han då inte på 
grund av alkoholintag varit förhindrad att utföra sitt försvararuppdrag. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A genom föregående förtäring av alkohol försatt sig i 
ett sådant tillstånd som innebar att omgivningen ifrågasatt om han på ett korrekt sätt 
kunde utföra sitt uppdrag. A har härigenom förfarit olämpligt. Med hänsyn till 
omständigheterna låter nämnden vid detta uttalande bero. 


