
Advokaten 1999 nr. 2 fall 2 
 
Lämpligheten av att först i ett par mål biträda målsäganden för att i senare 
mål åtaga sig uppdrag som offentlig försvarare för person misstänkt för att 
ha misshandlat samma målsägare. 
 
X har framställt anmärkning motadvokaten A i huvudsak enligt följande. 
 
A har i två brottmål varit målsägandebiträde åt X. A har därvid fått en mängd uppgifter 
om X:s personliga förhållanden. 
 
A har nu åtagit sig att vara offentlig försvarare för en man, som gjort sig skyldig till 
misshandel av och olaga hot mot X. Detta har hos X skapat stark olust och psykiska 
problem. 
 
X har genom sitt nuvarande målsägandebiträde, advokat B, påtalat att det föreligger en 
jävsituation, eftersom A kan såsom offentlig försvarare dra nytta av sin kännedom om X:s 
personliga förhållanden. 
 
A har dock meddelat att hon anser sig oförhindrad att uppträda som offentlig försvarare i 
det aktuella brottmålet. 
 
I detta läge har X meddelat Q-stads tingsrätt att hon saknar möjlighet att inställa sig till 
rättegången. 
 
A har tillbakavisat X:s anmärkning samt anfört i huvudsak följande. 
 
A har i två under 1994 till Q-stads tingsrätt inkomna brottmål varit målsägandebiträde åt 
X. Den nu aktuella mannen, O, hade inte i någotdera fallet funnits med i utredningen. 
 
A har sedan 1985 sex gånger varit offentlig försvarare för O. 
 
Det senaste förordnandet fick hon i samband med att O i slutet av augusti 1997 häktades 
såsom misstänkt för rån. X hade inte förekommit i dåvarande utredning. Han försattes på 
fri fot en vecka senare. 
 
Den 8 oktober 1997 fick A besked om att O hade gripits såsom misstänkt för brott mot X 
och att hanönskade att A skulle närvara vid polisförhör samma dag. 
 
A övervägde då om hon inte med hänsyn till att X var målsägande borde avträda från 
uppdraget som offentlig försvarare för O. A gjorde emellertid den bedömningen att hon 
såsom målsägandebiträde åt X inte fått kännedom om sådana förhållanden, som kunde 
tänkas få betydelse vid utförandet av försvararuppdraget. 
 
Huvudförhandling utsattes till den 29 oktober 1997. 
 
Dagen innan fick A från B såsom målsägandebiträde åt X ett fax, i vilket B gjorde 
gällande, att A var jävig, och därvid särskilt framhöll att X förde skadeståndstalan mot O 



och därför var att anse som part i målet. 
 
A underrättade O om vad som förekommit. Hon sade sig inte anse sig som jävig men 
väckte frågan om hon inte borde avträda för att tillmötesgå X:s önskemål. O förklarade att 
hon absolut villa att A skulle kvarstå som hans offentliga försvarare. 
 
A meddelade därefter B i ett fax att A inte ansåg att de förelåg jäv och att hon inte hade 
för avsikt att begära entledigande från uppdraget som offentlig försvarare för O. 
 
Vid huvudförhandlingen uteblev X. Advokat M, som i B:s ställe inställt sig som 
målsägandebiträde åt X, uppgav att hennes utevaro berott på att A inte avträtt från 
uppdraget som offentlig försvarare för O, varpå M av A begärde besked om varför hon 
inte gjort det. 
 
A redogjorde för sin inställning. 
 
Tingsrätten meddelade därefter beslut bl a om att inte avvisa A som offentlig försvarare i 
målet, att inställa förhandlingen och att X skulle hämtas till nästa rättegångstillfälle. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Med hänsyn till att A tidigare i andra mål varit förordnad som målsägandebiträde åt X 
borde hon, när hon fått kännedom om att O var misstänkt för brott mot X, ha frånträtt sitt 
uppdrag som offentlig försvarare för O. Nämnden låter vid detta uttalande bero. 
 
Tre ledamöter var av skiljaktig mening enligt följande. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att A tidigare i andra mål om misshandel varit förordnad 
som målsägandebiträde åt X. A borde därför, när hon fått kännedom om att O var 
misstänkt för bl a liknande brott mot X, ha begärt entledigande från uppdraget som 
offentlig försvarare för O. Genom att ej frånträda uppdraget har A åsidosatt sina plikter 
som advokat. 
 
På grund härav bör A tilldelas erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket rättegångsbalken. 


