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Advokaten 2002 nr. 1 fall 3 
 
Offentlig försvarare underlät trots huvudmannens 
uttryckliga önskemål att överklaga dom, då han inte 
fått begärd fullmakt. Erinran tilldelad. 
 
A var offentlig försvarare för X, som genom K-stads tingsrätts 
dom den 1 december 1999 dömdes för olaga hot och 
ofredande. I påföljdsdelen bestämde tingsrätten att tidigare 
ådömd skyddstillsyn skulle avse de nya brotten. 
 
X har i anmälan till Advokatsamfundet anfört i huvudsak 
följande. Han är missnöjd med A:s hantering av hans ärende 
och ifrågasätter varför denne inte medverkade till att kalla de 
vittnen som X önskade höra. Han hade talat om för A att han, 
om han fälldes till ansvar, ville överklaga tingsrättens dom. 
Trots att A var medveten om detta skickade han ett 
fullmaktsformulär till X så sent som den 20 december 1999. X 
skrev under och skickade tillbaka fullmakten, som kom A 
tillhanda först efter klagotidens utgång. X anser att A borde ha 
hjälpt honom att få in överklagandet i tid. 
 
A har tillbakavisat anmärkningarna och har bland annat anfört: 
I brev den 21 oktober 1999 till X uppmanade han denne att 
snarast kontakta honom för ett sammanträffande. X hörde inte 
av sig och den första gången de träffades var ca 10 minuter före 
huvudförhandlingen den 24 november 1999. Först efter 
förhandlingen nämnde X att det fanns några personer som 
kunnat vittna i målet. Den 15 december 1999 ringde X till 
honom och förklarade att han ville överklaga domen och 
åberopa vittnen. A uppmanade X att komma upp på 
advokatkontoret och skriva under en fullmakt men detta var 
inte möjligt. Den 16 december 1999 – sex dagar före 
klagotidens utgång – skickade A ett brev till X och uppmanade 
honom snarast att återsända den medsända fullmakten. Han 
poängterade särskilt att ingenting kunde göras om han inte 
återfick fullmakten. Denna kom i retur först den 27 december 
1999. Två dagar senare skrev han till X och meddelade att 
fullmakten anlänt först efter att tiden för överklagande gått ut. 
– Med tanke på X:s bristande intresse av att ta kontakt före 



huvudförhandlingen ansåg A det vara ett oeftergivligt krav att 
han erhöll en fullmakt innan han överklagade tingsrättens dom. 
 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Eftersom X uttryckligen hade förklarat att han ville överklaga 
domen borde A, trots att han inte fått den av honom begärda 
fullmakten, ha sett till att ett överklagande ingavs till 
tingsrätten före klagotidens utgång. 
 
Genom att underlåta att göra detta har han åsidosatt sina plikter 
som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran enligt 8 kap. 7 § 
andra stycket rättegångsbalken. 
 
Det som i övrigt förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd. 


