
Advokaten 1998 nr. 7 fall 4 
 
Offentlig försvarare, som sammanträtt med sin klient först omedelbart före 
huvudförhandlingen, har befunnits inte ha iakttagit föreskriften i RB 21:7. 
Erinran tilldelad. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår i huvudsak följande. 
 
G-stads tingsrätt förordnade den 9 december 1996 advokaten A till offentlig försvarare för 
en 19-årig yngling, som bodde i en by ca 4 mil från G-stad och som varit anhållen såsom 
misstänkt för stöld. 
 
Av förundersökningsprotokoll, som kom A tillhanda i slutet av januari 1997, framgick att 
19-åringen förnekade brott. 
 
Den 4 april 1997 inkom från åklagaren en stämningsansökan, i vilken han väckte åtal för 
den aktuella stölden förutom mot 19-åringen även mot en 17-årig yngling. 
 
Eftersom målet på grund av 17-åringens ålder fick ”snabbmålskaraktär”, utfärdade 
tingsrätten den 7 april 1997 stämning och kallelse på de tilltalade samt kallelser på deras 
offentliga försvarare till huvudförhandling i G-stad den 15 samma månad kl 09.30. 
 
Vid 09.00-tiden sistnämnda dag meddelade A tingsrättens ordförande att han kl 08.30 
samma dag haft sitt första sammanträffande med sin klient och att det därvid framkommit 
omständigheter, som han av sekretesskäl inte kunde upplysa om men som inneburit att 
han inte kunde kvarstå som offentlig försvarare för 19-åringen. 
 
Tingsrätten hade lyckats vidtala en annan advokat på orten att åta sig försvararuppdraget. I 
annat fall hade det blivit nödvändigt att anlita en advokat på en avlägsen ort med 
tidsutdräkt och merkostnader som följd. 
 
Lagmannen i G-stads tingsrätt har ifrågasatt om det med hänsyn till föreskriften i 21 kap 7 
§ andra stycket rättegångsbalken, att försvarare bör, så snart ske kan, genom överläggning 
med den misstänkte förbereda försvaret, kan anses acceptabelt att en offentlig försvarare 
har sin första kontakt med sin klient mer än fyra månader efter det att förordnandet 
meddelats och först endast någon timme före den utsatta huvudförhandlingen. 
 
A har i ärendet anfört i huvudsak följande. 
 
A hade, sedan han fått förundersökningsprotokollet för eventuellt yttrande, gjort det 
bedömandet att han kunde yttra sig utan att kontakta klienten. Härtill bidrog även det 
förhållandet att denne inte bodde på orten. A tillställde klienten en kopia av sitt skriftliga 
yttrande till polisen med uppmaning till klienten att höra av sig om han fann anledning till 
det, vilket inte skedde. 
 
Söndagen den 6 april 1997 gick A igenom stämningsansökningen samt jämförde den med 
förundersökningsprotokollet för att bilda sig en uppfattning om bevisläget och frågor 



kring enskilda anspråk. Han fann då att någon omedelbar åtgärd inte var påkallad från 
hans sida. 
 
Sedan A den 8 april 1997 fått del av kallelsen till huvudförhandling, uppdrog han åt sin 
sekreterare att kalla klienten till advokatkontoret huvudförhandlingsdagen kl 08.30. 
Någon annan tid hade inte stått A till buds, eftersom han varit inbokad för rättegångar alla 
övriga vardagar. 
 
Vid sitt besök lämnade klienten uppgifter, som A inte hade kunnat förutse och vilka enligt 
deras samstämmiga mening gjorde honom jävig att fortsätta som klientens offentlige 
försvarare. 
 
Vad som förekommit hade inte haft annan effekt än att huvudförhandlingen försenats ca 
15 minuter. Det hade inte uppstått någon merkostnad för statsverket, eftersom A avstått 
från att framställa kostnadsanspråk. 19-åringen har inte lidit rättsförlust. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A underlåtit att iaktta föreskriften i 21 kap 7 § andra 
stycket rättegångsbalken om att han såsom försvarare skulle så snart det kunde ske genom 
överläggning med den misstänkte förbereda försvaret. Härigenom har han åsidosatt sina 
plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


