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Advokats medverkan i handling som kunde vara brottslig samt 
åsidosättande av tystnadsplikt. Varning tilldelad. 
  

Vid ett rån mot Nationalmuseum den 22 december 2000 tillgreps tre tavlor - en 
Rembrandt och två Renoir - värderade till omkring 370 Mkr. Kort tid efter rånet fick 
advokat A besök av X och Y. För X hade A tidigare varit offentlig försvarare och även 
övervakare. Han visste därför att X hade avtjänat ett flerårigt fängelsestraff för 
förmögenhetsbrott. Y - som presenterades med enbart förnamnet - var tidigare okänd för 
A, men X berättade att han och Y hade träffats på kriminalvårdsanstalten K, där Y i likhet 
med X hade avtjänat ett längre fängelsestraff. X eller Y nämnde att Y hade dömts för bl a 
grovt rån.  
  
Vid besöket hos A berättade X att Y hade blivit kontaktad av en person som i sin tur 
kände en person som hade upplysningar att lämna om de stulna tavlorna. X och Y ville 
veta på vilket sätt de eller A kunde medverka till att tavlorna återställdes utan att de gjorde 
sig skyldiga till brott; ”prislappen” för återställande var 10 Mkr per tavla. A ringde till 
justitieministern som befann sig utomlands. Av statssekreteraren blev han uppmanad att 
kontakta polisen. Innan han hann detta kontaktade polisen honom. För polisen omtalade A 
att det fanns en ”prislapp” på tavlorna. Polisen ville se nytagna fotografier på tavlorna. 
Via X och Y anskaffade A sådana fotografier, dock bara på Renoirtavlorna, som han 
vidarebefordrade till polisen.  
  
Den 5 januari 2001 anhölls A. Han försattes på fri fot två dagar senare. 
  
Den 1 mars 2001 hänsköt Advokatsamfundets styrelse ärendet till Advokatsamfundets 
disciplinnämnd. 
  
Den 23 maj 2001 åtalades X och Y för försök till grov utpressning och A för medhjälp 
därtill. I dom den 27 juli 2001 ogillade tingsrätten åtalen. Sedan åklagaren överklagat 
domen och i andra hand yrkat att X och Y skulle dömas för grovt häleri och A för 
medhjälp därtill, dömde Svea hovrätt den 27 november 2001 X och Y till fängelse tre år 
för försök till grov utpressning i fråga om Rembrandttavlan och för grovt häleri i fråga om 
Renoirtavlorna samt fastställde tingsrättens frikännande dom beträffande A. I domskälen 
anförde hovrätten att A objektivt sett främjat X och Y:s brottslighet genom att framföra 
deras krav på lösensumma och vidarebefordra fotografierna men att han saknat uppsåt. 
  
I yttranden till Advokatsamfundet den 25 januari och den 14 mars 2001 har A hävdat att 
hans agerande varit såväl lagligt som advokatetiskt riktigt. Han har vidare anfört att han 
ensam, utan att någon på hans byrå känt till det och utan egen ekonomisk vinning, 
samarbetat med polisen och gjort vad polisen bett honom om för att i en oerhört svår 
situation hjälpa polisen att återfinna tavlorna samt att han, i och med att han blivit 
misstänkt för brott, gjort bedömningen att hans tystnadsplikt inte längre gällde och därför 
vid polisförhör medverkat till att X och Y identifierats. 
  
 



 
 
 
  
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Ett erbjudande att återlämna stöldgods mot betalning kan utgöra brott. A borde därför ha 
avvisat X och Y. Genom att underlåta detta och i stället ta befattning med saken har han 
allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. 
  
I förhållande till X och Y har A haft tystnadsplikt. På grund härav och då de brott för vilka 
X och Y kunnat misstänkas inte varit sådana att vittnesmål kunnat avkrävas honom enligt 
36 kap 5 § rättegångsbalken, borde A inte ha medverkat till att X och Y identifierades. 
Också i detta avseende har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. 
  
På grund av det anförda tilldelas A varning jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
  
  
  


