
Fråga 16 
 
Advokaten, tekniken och etiken 
 
Advokat A strosar mellan två förhandlingar i stadens centrum och går in i prylaffären Olle 
Klason. Han finner i en hylla med elektroniska finurligheter en enkel anordning att koppla till 
telefonen för inspelning av samtal. Eftersom han många gånger i sin praktik tänkt på nyttan av 
en sådan sak köper han anordningen för sin verksamhet. Väl åter på kontoret och sedan 
anordningen kopplats in och provats genom uppringning till ”Taxi, var god vänta”, drabbas A 
av någon slags ångest avseende huruvida hans tekniska utveckling av sin verksamhet är 
förenlig med god advokatsed. När han läser installationsanvisningarna informeras han också 
om att anordningen har en såsom det uttrycks ”bonusfunktion”, nämligen att kunna spela in 
samtal i rummet utan anknytning till pågående telefonsamtal. Han ringer Dig som kollega och 
frågar vad som gäller för advokater om inspelning av telefonsamtal och andra samtal. Hans 
tillstånd blir inte bättre av att han genom enkelheten av anordningen förstår att han själv kan 
bli avlyssnad och inspelad vid exempelvis telefonsamtal. Till och med polisen kanske kan 
lyssna på min telefon när jag talar med klienter eller vittnen.  
 
Vad kan Du informera kollegan A om? 
 
Advokaten får ingen ro. Han börjar fundera kring andra tekniska apparater som han har i sin 
verksamhet. 
 
Såväl faxen som kopieringsapparaten brukar han låna ut till den vänlige fastighetsmäklaren 
eller vad han nu är som just flyttat in i samma fastighet som advokatbyrån och ännu inte fått 
sina egna apparater levererade.  
 
Redovisa vad advokaten har att iakttaga. 
 
På väg hem i pendeltåget använder advokaten A sin mobiltelefon för att ringa en häktad 
klients hustru för att lämna underrättelse om ett omhäktningsbeslut under dagen. Ljudnivån på 
tåget är hög men han hör att det är en telefonsvarare som svarar på det till hustrun anvisade 
telefonnumret. Advokaten A drabbas nu ånyo av kraftig ångest och trycker direkt på den röda 
knappen på sin mobiltelefon.  
 
Förklara härvid varför advokaten, tekniken och etiken inte alltid är förenliga.  
 
Adokaten – fortfarande på pendeltåget – ringer nästa samtal för att meddela 21-årige 
ynglingen Y att hovrätten fastställt tingsrättens dom om två månaders fängelse för 
misshandel. Y:s far svarar och meddelar att Y sover middag. Fadern var med på 
rättegångarna då Y förnekade men utpekades av målsäganden och flera övertygade vittnen. 
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Fadern menar att domarna är felaktiga då sonen definitivt inte kan göra något sådant. Fadern 
kräver att advokaten ”överklagar eller vad det nu heter” till Högsta Domstolen. Advokaten 
menar att detta är gagnlöst och argumenterar med fadern varvid han framhåller att två 
domstolar redan prövat saken, bevisningen var övertygande samt att någon fråga som kan 
vara vägledande för den framtida rättsutvecklingen inte finns. Fadern säger att det spelar 
ingen roll eftersom Y skall åka på semester, en redan sedan länge planerad resa som inte får 
störas av att han måste påbörja verkställigheten av ett fängelsestraff. I höst kan han gärna 
sitta inne säger fadern. Advokaten blir tveksam till att besvära Högsta Domstolen i denna 
angelägenhet och tycker att det vore att missbruka rättsordningen. Han lovar emellertid fadern 
att föra målet till Högsta Domstolen och utnyttjar resten av resan till att skriva ett utkast till 
inlaga. 
 
Han skriver: 
 
På uttrycklig begäran av Y överklagas hovrättens dom och ansökes härmed om 
prövningstillstånd. Y vidblir sin talan såsom den fördes inför hovrätten och yrkar sålunda i 
första hand att åtalet ogillas och i andra hand icke frihetsberövande påföljd alternativt att 
kortare påföljd bestäms. Y menar att skälen för att prövningstillstånd skall meddelas är 
......................... 
 
Har advokaten gjort rätt eller har Du några synpunkter på hans handläggning ur 
advokatetiskt perspektiv? 
 


