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Advokat har försummat att tillse att utrensat aktmaterial destruerats. 
Erinran tilldelad. 
 
Av handlingar, som den 1 juni 1999 inkommit från Justitiekanslern, framgår i huvudsak 
följande. 
 
På förmiddagen den 11 maj 1999 gav en enskild person till polisen i Z-ort in ett antal 
akter från början av 1990-talet i brottmål och invandrarärenden under uppgift att de 
anträffats i en container som använts i en för allmänheten öppen pappersinsamling i Z-orts 
centrum, att de antagits ha kommit från Advokaten A:s Advokatbyrå AB och att man där 
förklarat att man inte önskade återfå dem. I brottmålsakterna fanns uppgifter om 
misstänkta personers födelsenummer och vad de varit misstänkta för. 
 
Beslut fattades samma dag om inledande av förundersökning rörande ifrågasatt brott mot 
tystnadsplikt av bland annat A. 
 
Ärendet överlämnades därefter till Justitiekanslern. 
 
Justitiekanslern beslöt den 28 maj 1999 på anförda skäl att lägga ned förundersökningen, 
att häva ett av polismyndigheten fattat beslut om beslag av de ingivna akterna samt att till 
advokatsamfundets disciplinnämnd överlämna materialet för den åtgärd som det kunde ge 
anledning till. 
 
A har anfört i huvudsak följande. 
 
A har under våren 1999 flyttat till nya kontorslokaler. I samband därmed rensade han ut 
”en hel del akter från onödigt material”. Det har han i regel transporterat till en 
återvinningsstation i Z-orts för förbränning. Vid ett tillfälle kastade han en mindre mängd 
handlingar i ett på posten i Z-orts centrum uppställt emballagekärl, som är avsett för 
återvinning av papper. 
 
Såvitt A kan erinra sig har han inte kastat någon handling av konfidentiell natur. Har 
någon sådan handling kommit med, har det skett av misstag, vilket får anses ursäktligt i 
betraktande av att det varit fråga om en stor mängd utrensade handlingar. 
 
A kan inte se att han åsidosatt god advokatsed. Det kan möjligen sägas att det var mindre 
lämpligt att de i ärendet ifrågakomna handlingarna kastats i Postens avfallskärl. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Utredningen visar att A inte tillsett att aktmaterial från hans advokatrörelse destruerats så, 
att obehöriga inte kunnat ta del av det. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som 
advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 


