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Advokats lojalitet och tystnadsplikt mot klient. 
 
Av ett vid Svea hovrätt den 8 mars 1999 upprättat protokoll framgår i huvudsak följande. 
 
Under tiden den 7 - den 9 december 1998 hölls vid Stockholms tingsrätt huvudförhandling 
i ett mål mellan å ena sidan allmän åklagare och X samt å andra sidan Y med advokaten A 
som offentlig försvarare och Z med advokaten B som offentlig försvarare angående våld-
täkt m m. 
 
Genom dom den 21 december 1998 dömdes Y och Z till fängelse två år för våldtäkt och Y 
därjämte för övergrepp i rättssak. 
 
Alla parter har överklagat domen, åklagaren och X anslutningsvis. 
 
Y och Z har i första hand yrkat att hovrätten ska undanröja tingsrättens dom och visa må-
let åter till tingsrätten samt härför åberopat följande skäl. 
 
Under en paus i huvudförhandlingen den 7 december 1998 sade en manlig nämndeman till 
Y och Z att ”denna kvinna blåljuger, ni kan vara helt lugna”, och i en paus på eftermidda-
gen den sista förhandlingsdagen sade samma nämndeman till Z att denne och Y skulle 
hålla sig lugna, ”säg ingenting, domaren står och väger men jag är skiljaktig”. Y och Z 
hävdade att grovt rättegångsfel förekommit i målet. 
 
B hade för hovrätten uppgivit att han, sedan Z underrättat honom om nämndemannens 
första uttalande, efter samråd med Z och A återkallat viss vittnesbevisning, som hade att 
göra med målsägandens trovärdighet, samt att det först efter det att domen hade meddelats 
hade framkommit att nämndemannens uttalanden hade åhörts av utomstående personer. 
 
Tingsrättens ordförande i målet har meddelat att den angivne nämndemannen har förne-
kat, att han gjort något av de påstådda uttalandena, samt att varken ordföranden eller nå-
gon av de båda andra nämndemännen före domens meddelande hört talas om något sådant 
uttalande. 
 
Enligt hovrättens mening borde B och A, eftersom de fäst avseende vid vad deras huvud-
män berättat, omedelbart ha uppmärksammat rättens ordförande på situationen. Att såsom 
de valt att göra fortsättningsvis utföra talan åt respektive huvudman med utgångspunkt 
från uttalandena är oacceptabelt i fråga om en offentlig försvarare. ”Det kränker såväl 
grundläggande som övergripande principer för brottmålsförfarandet.” 
 
På grund av dels påståendet i sig om nämndemannens uttalanden och dels försvararnas 
förhållningssätt i målet vid tingsrätten efter det att de tagit del av uppgifterna om uttalan-
dena fann hovrätten att tingsrättens dom i huvudsaken borde undanröjas och målet åter-
förvisas till tingsrätten. 
 
Hovrätten meddelade därefter beslut i bl a dessa frågor. 
 



B har i ett yttrande av den 21 april 1999 tillbakavisat hovrättens bedömning att det skulle 
ha ålegat honom att till domstolen vidarebefordra en uppgift, som han under tysthetslöfte 
fått av sin klient, vartill kommer att det varit fråga om att anmäla en domare för brott utan 
annan grund än huvudmannens referat av ett samtal samt att nämndemannen inte vidgår 
de uppgifter som B erhållit av sin huvudman. 
 
A har i ett yttrande av den 28 april 1999 anfört i huvudsak följande. 
 
Det är riktigt att A under pauser i huvudförhandlingen vid tingsrätten fick upplysningar 
om att en av nämndemännen varit i samspråk med en av eller båda de tilltalade och då 
fällt uppgivna uttalanden. A har dock inte såsom hovrätten angivit återkallat åberopad 
muntlig bevisning. 
 
Vad gäller hovrättens uttalande att A borde ha tagit kontakt med rätten angående det in-
träffade vill han framhålla att en sådan kontakt hade inneburit ett påstående om brottslig 
handling av en domstolsledamot samt att nämndemannen i fråga numera bestrider att han 
uttalat sig på påstått sätt. 
 
A vill också påpeka att det för en försvarare skulle vara vanskligt att ta ställning till alla 
spörsmål, som en kontakt av det slag hovrätten förordat skulle aktualisera. 
 
Enligt A:s uppfattning skulle en sådan kontakt ha skadat hans klient. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Med hänsyn till advokats lojalitet och tystnadsplikt mot sina klienter har advokaterna 
handlat i enlighet med god advokatsed. Det som har förekommit föranleder därför ingen 
åtgärd. 


