
Advokaten 1998 nr. 8 fall 10 
 
Biträde först vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och sedan åt 
ena parten vid tvist om vårdnad.  
 
X har framställt anmärkningar mot advokaten A dels för att denne, när han i december 
1995 såsom rättshjälpsbiträde åt X:s förutvarande hustru Y hjälpte dem med att få en 
skilsmässa till stånd och bl a räknade ut vilka underhållsbidrag X skulle betala, inte talade 
om att denne skulle komma att få betala hälften av kostnaden för hans arbete, dels för att 
A, ehuru han enligt X:s mening efter sitt biträde åt Y och X måste anses jävig, nu på Y:s 
vägnar väckt talan mot X angående vårdnad och umgänge. 
 
A har tillbakavisat X:s anmärkningar samt anfört i huvudsak följande. 
 
Sedan Y ringt och beställt tid i angelägenhet rörande äktenskapsskillnad m m, kom hon 
och X till A:s kontor den 12 december 1995. A registrerade Y som klient och X som 
motpart. X deltog utan eget ombud. 
 
Det upprättades en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och gjordes en beräkning 
av underhållsbidrag. X undertecknade ett avtal om underhållsbidrag. 
 
Efter gemensam fullföljd dömde tingsrätten till äktenskapsskillnad den 23 september 
1996. 
 
A minns inte om han upplyste X om dennes betalningsskyldighet enligt rättshjälpsreglerna 
men A tror att han gjorde det, eftersom det tillhör hans rutiner. 
 
Enligt A:s mening är han inte av jäv förhindrad att biträda Y i de nu väckta frågorna om 
vårdnad och umgänge. Den uppfattningen grundar han på det förhållandet att han vid sina 
kontakter med X 1995/1996 inte erhöll någon kunskap om dennes personliga 
förhållanden. 
 
X har vidare i skrift anfört bl a följande. 
 
Vid besöket hos A talades det aldrig om att X skulle kunna anlita eget ombud eftersom A 
skulle vara Y:s och X:s gemensamma ombud. X svarade på frågor som rörde skilsmässan 
och underhållet till barnen. Han trodde då att A inte senare skulle kunna ta ett ärende mot 
honom. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Utredningen i ärendet visar att X inte utan fog uppfattade att A biträdde båda makarna X 
och Y då den gemensamma ansökan om äktenskapsskillnad upprättades. A borde därför 
ha avstått från att biträda Y i ärendet om vårdnad och umgänge. Nämnden, som finner att 
vad som i övrigt förekommit i ärendet inte föranleder någon åtgärd, låter vid detta 
uttalande bero. 
 
Fyra ledamöter var av skiljaktig mening enligt följande. 



 
 
Av utredningen får anses framgå att A biträtt X och Y i ärende angående gemensam 
ansökan om äktenskapsskillnad m.m. Vid sådant förhållande har A inte i den efterföljande 
vårdnadstvisten ägt biträda X mot Y. Genom vad som sålunda förekommit har A åsidosatt 
sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
Det som i övrigt har förekommit föranleder ingen åtgärd. 


