
Advokaten 2002 nr. 6 fall 13 
Advokat har opåkallat kränkt motparten. Erinran tilldelad.  
 
X har begärt prövning av huruvida ett yttrande från advokat A:s sida under förhandling i 
länsrätt är förenligt med god advokatsed. 
 
X och hans tidigare hustru Y har tillsammans två barn, födda 1994 och 1996. Modern har 
vårdnaden om barnen. I dom den 15 december 2000 förordnade en hovrätt att X skall ha 
rätt till umgänge med barnen i viss utsträckning. X yrkade hos länsrätt verkställighet av 
domen. Länsrätten höll den 5 mars 2001 muntlig förhandling i målet. En förordnad 
kontaktperson hördes som vittne och bekräftade att barnen vägrat följa med till umgänget 
med fadern. Länsrätten fann att det inte framkommit några nya uppgifter som skulle göra 
det uppenbart att förhållandena ändrats och inte heller några omständigheter som skulle 
göra det möjligt att slå fast en risk som inte var ringa för barnens psykiska eller fysiska 
hälsa. Eftersom verkställighetshinder inte förelåg biföll länsrätten X yrkande om 
verkställighet.  
 
Y hade den 15 december 1998 polisanmält X och påstått att denne under de senaste två 
åren mer eller mindre tvingat henne till samlag mot hennes vilja; hon hade därvid gjort 
som hon blivit tillsagd för att det inte skulle bli bråk. Hon kunde inte precisera något eller 
några tillfällen, då sådant brott skulle ha skett. Hennes advokat A var med vid 
anmälningstillfället. Den 9 februari 1999 lämnade åklagaren besked till Y att 
förundersökningen lades ner, enär brott inte kunde styrkas.  
 
X har uppgett att A i sin slutplädering i nyssnämnda mål vid länsrätten mot bättre vetande 
påstått att X skulle ha våldtagit och misshandlat sin tidigare hustru. 
 
A har uppgett att hon inte kan dra sig till minnes huruvida hon i sin slutplädering i 
länsrätten omnämnt att X enligt Y skulle ha misshandlat och våldtagit Y. Om så skulle 
vara fallet har A framhållit att hon troligen bedömt att det trots allt varit relevant att 
nämna detta för att tillvarata Y:s intressen, dvs. att umgänge utan kontaktperson inte var 
till barnens bästa. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
A har opåkallat kränkt X. Genom sitt uttalande har A åsidosatt sina plikter som advokat. 
 
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 



 
  
  
 
 


