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Advokat har kontaktat vittne innan vittnet hörts i förundersökningen samt 
meddelat vittnet att advokatens klient övervägt att anmäla vittnet för falsk 
tillvitelse. Ingen åtgärd. 
 
Tidigt på morgonen lördagen den 24 juni 2000 stoppade ett par polismän en personbil, 
som framfördes i V-stad. 
I bilen befann sig bl.a. X och Y. Båda var alkoholpåverkade. Båda uppgav att det var den 
andre, som hade kört bilen. 
Y förhördes av polisen den 17 och den 19 juli samt den 18 december 2000. 
Förundersökningen delgavs X den 28 december 2000 
Den 12 februari 2001 väcktes vid V-stads tingsrätt åtal mot X för grovt rattfylleri, varvid 
bl. a Y åberopades som vittne. Tingsrätten förordnade den 15 februari 2001 advokat A till 
offentlig försvarare för X. 
 
Kammaråklagare Z har i en anmälan, som kom in den 14 februari 2001, framställt 
anmärkning mot A i huvudsak enligt följande. 
Av kopior, som Y tillhandahållit, har framgått att A som företrädare för X tillställt Y ett 
brev av den 8 juli 2000, att A den 28 samma månad tillställt Y en påminnelse samt att A i 
ett brev av den 2 augusti 2000 meddelat Y att X på grund av Y:s uppgift att det varit X 
som varit bilförare övervägde att göra anmälan mot Y för falsk tillvitelse. 
Z vill framhålla att A:s första brev är daterat innan vittnet hördes första gången samt att 
samtliga skrifter har sänts innan förundersökningen delgavs X enligt 23 kap 18 § RB. Z 
ifrågasätter vidare om innehållet i den sista skriften står i överensstämmelse med god 
advokatsed. 
 
A har i ett yttrande av den 7 april 2001 anfört i huvudsak följande. 
X sökte den 30 juni 2000 B:s biträde beträffande körkortsingripande och 
trafikonykterhetsmisstanke mot X samt fråga om att göra anmälan mot Y för falsk 
tillvitelse. 
Eftersom det i de handlingar som A fått från polisen inte fanns några uppgifter från Y, 
tillställde A denne den 8 juli 2000 ett brev och den 28 samma månad en påminnelse. 
Vid ett telefonsamtal den 1 augusti 2000 mellan A och Y vidhöll denne att det varit X som 
fört bilen. Av denna anledning tillställde A Y brevet av den 2 augusti 2000. 
 

Nämnden gör följande bedömning. 
Vad anmälaren Z lagt A till last innefattar inte något brott mot god advokatsed. Anmälan 
föranleder därför ingen åtgärd. 


