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HÖGSTA DOMSTOLENS 

_____________________________________________________________________________________ 
 Postadress Telefon Expeditionstid 
 Box 2066 08-617 64 00 8.45-12.00 
HÖGSTA DOMSTOLEN 103 12 STOCKHOLM   13.15-15.00 
 

BESLUT  Mål nr 

meddelat i Stockholm den   9     november 2004 Ö 4076-04 

 

KLAGANDE 

EH 

Offentlig försvarare: advokaten SF 

 

SAKEN 

Byte av offentlig försvarare 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Göta hovrätt, avd. 1, beslut den 1 oktober 2004 i mål B 3262-03 

 

_________ 

 

  

 

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Med ändring av hovrättens beslut entledigar Högsta domstolen SF från uppdraget 

som offentlig försvarare för EH och utser i stället SL till offentlig försvarare. 

 

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN 

 

EH har yrkat bifall till sin i hovrätten gjorda framställning om byte av offentlig 

försvarare. 
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SF har avgivit yttrande. 

 

SKÄL 

 

EH har av tingsrätten dömts till villkorlig dom för att av oaktsamhet, i sitt arbete 

som sjuksköterska, ha vållat ett tremånaders barns död. Hon har öve rklagat tings-

rättens dom och yrkat att hovrätten ogillar åtalet. Som skäl för bestridande av 

ansvar har hon bl.a. anfört att hon inte varit oaktsam, att klinikens rutiner brustit 

och att adekvat kausalitet mellan hennes handling och den slutliga effekten sak-

nats. Åklagaren har överklagat anslutningsvis och yrkat att hovrätten förenar den 

villkorliga domen med ett bötesstraff. 

 

Av vad EH anfört framgår att hon inte längre har förtroende för SFs sätt att full-

följa sitt uppdrag. Hon har i Högsta domstolen utvecklat detta ytterligare och har 

därvid framfört detaljerad kritik mot SFs sätt att hålla kontakt med he nne och att 

företräda henne. Hon har även bifogat ett yttrande från en förbundsjurist vid 

Vårdförbundet i vilket viss kritik riktas mot SF med utgångspunkt i kontakter 

mellan förbundsjuristen och honom. Slutligen har hon åberopat ett läkarintyg, 

daterat den 11 oktober 2004, enligt vilket det föreligger medicinska skäl att till-

mötesgå hennes önskemål om byte av försvarare, eftersom det annars finns en 

stor risk att hennes psykiska tillstånd försämras inför rättegången i hovrätten.  

 

SF har i sitt yttrande uppgett att han anser att han hittills gjort ett mycket bra ar-

bete i målet och att han har haft tillräcklig sakkunskap för att driva målet vidare 

men att han överlåter åt domstolen att besluta i frågan om biträdesbyte.  

 

EH är vid tingsrätten dömd för att i sin tjänsteutövning som sjuksköterska ha vål-

lat ett litet barns död. Målet är därmed av mycket speciell karaktär och rymmer 

dessutom åtskilliga frågeställningar bl.a. av medicinskt slag. Det är därför av 
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största vikt med ett förtroendefullt samarbete mellan klient och försvarare. Med 

hänsyn härtill samt till det läkarintyg som ingetts om EHs hälsotillstånd finner 

Högsta domstolen att det föreligger skäl att bifalla hennes framställning om byte 

av försvarare.  

 

Advokaten SL, som av EH har föreslagits som offentlig försvarare, har förklarat 

sig beredd att åta sig uppdraget. 

 

 

 

____________________          ____________________          ____________________ 

 

 

 

____________________          ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit: justitieråden Munck, Blomstrand, Lundius, Nyström 

och Virdesten (referent). 

Föredragande revisionssekreterare: Lundgren Jonasson.  


