
AVD. VII. FÖRHÅLLANDET TILL DOMSTOL

33 KAP. UTFÖRANDET AV RÄTTEGÅNGSUPPDRAG

33.1. Inledning
Även om en advokat inte bör betecknas som ett rättskipningens eller
rättens organ,1 är det uppenbart att samhället inte kan tillåta att advo-
katerna medverkar i rättskipningen på ett sätt som hindrar denna att
fungera eller gör det svårare för de rättskipande myndigheterna att fylla
sin uppgift. Lika viktigt som det är att en yrkesskicklig advokatkår
står till medborgarnas förfogande såsom ombud eller biträde i rätte-
gång, lika angeläget är det att förhindra att advokaternas medverkan
tar former, som innebär att man s. a. s. "sticker en käpp i rättvisans
hjul" eller åstadkommer "gnissel i rättskipningsmaskineriet". Advoka-
ternas insats i rättskipningen är, rätt fullgjord, av utomordentligt
värde för denna. Vad som däremot såvitt möjligt måste förhindras är
oarter och missbruk, som kan äventyra eller skada rättskipningens behö-
riga utövande.

Tidigare har hos en del domare funnits en viss benägenhet att be-
trakta advokaterna såsom domstolens direkta medhjälpare. Denna upp-
fattning har av Tom Forssner betecknats som ett urgammalt missför-
stånd.2 Åtminstone för ett par decennier sedan kunde man emellertid
alltjämt någon gång finna reminiscenser från denna uppfattning.3 Nu-
mera torde denna vara helt övergiven. Ingen faller på den idén att be-
teckna parterna som domstolens medhjälpare, ehuru det sätt på vilket
parterna medverkar otvivelaktigt är av den största betydelse för rätt-
skipningen. Den som företräder eller biträder en part är lika litet som
parten själv någon rättens medhjälpare. I princip står advokaten fri
och självständig mot domstolen. Det är han och hans klient, inte rät-
ten, som bestämmer vilken talan som skall föras och hur den skall föras.

Å andra sidan är advokaten, lika väl som klienten själv, skyldig att
vid talans utförande och vid sitt agerande i rättegången i övrigt rätta
sig efter de lagar och författningar som reglerar det processuella förfa-
randet, liksom också att efterkomma de föreskrifter som domstolen med-
delar med stöd av sina lagliga befogenheter. Åsidosätter advokaten

1 Jfr ovan s. 37 ff.
2 Forssner i Festskrift till Erik Marks von Würtemberg s. 179—180.
3 Se Brodin, Försvararens uppgifter, Brottets beivrande s. 165—166.
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dessa skyldigheter, kan mot honom vidtagas de sanktioner som för olika
fall är stadgade i lag (avvisning, böter, ersättningsskyldighet).

Därtill kommer att advokaten, till skillnad från klienten, har en i
rättegångsbalken stadgad skyldighet att i allt sitt handlande i processen
iakttaga god advokatsed. Åsidosätter han denna skyldighet, kan disci-
plinär åtgärd vidtagas mot honom.

Vad den goda advokatseden på detta område kräver framgår i viss
mån redan av 1 § i stadgarna för Sveriges advokatsamfund. Samfundets
ändamål anges där främst vara att till främjande av god rättsvård upp-
rätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. God advokatsed
kräver i enlighet därmed att den hjälp som advokaten i rättegången
lämnar sin klient skall lämnas på ett sådant sätt att god rättskipning
därigenom främjas. Mot god advokatsed strider i princip allt hand-
lande, som syftar till eller är ägnat att ha en motsatt effekt.

Det är självklart att god advokatsed till en början kräver att advoka-
ten i allo rättar sig efter rättegångsbalkens bestämmelser. Ett särskilt
stadgande därom har emellertid inledningsvis upptagits i 44 § första
stycket SRGA. Oavsett vilka påföljder som i övrigt kan tänkas inträda,
innebär en advokats åsidosättande av rättegångsbalkens föreskrifter
tillika ett åsidosättande av plikten att iakttaga god advokatsed.

Den goda advokatseden kräver emellertid av advokaterna väsentligt
mera än blott och bart ett iakttagande av vad som är stadgat i rätte-
gångsbalken.

För att en advokat skall kunna på rätt sätt sköta ett rättegångsupp-
drag måste han självfallet ordentligt sätta sig in i den sak han åtagit
sig. Han är skyldig att beakta att han visserligen har till främsta upp-
gift att hjälpa och bistå klienten i rättegången men att han också har
ett självständigt ansvar för det sätt på vilket rättegången föres. Han
skall råda klienten till vad han finner bäst gagna dennes sak, men han
är också pliktig att anpassa sin processföring efter vad behörig hänsyn
till rättskipningen och motparten kräver. Vill klienten inte följa hans
råd, kan advokaten vara berättigad att frånträda uppdraget, och vägrar
klienten att tillåta de åtgärder som advokaten till iakttagande av god
advokatsed är skyldig att vidtaga, skall advokaten frånträda uppdraget
(jfr 15 och 16 §§ SRGA).4

I enlighet med vad nu sagts har advokatsamfundets styrelse i fallet
TSA 1957 s. 63 (14) uttalat sitt ogillande av att en advokat fört en rät-
tegång (därtill i eget namn) utan att själv ordentligt sätta sig in i sa-
ken och utan att själv ta ställning till uppkommande frågor i samband
med utredningen och processföringen.

4 Se ovan s. 222—225 och 236—237.
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33.2. Plikt att medverka till snabbhet i rättegångsförfarandet
Ett krav, som av ålder brukar ställas på en god rättskipning, är att rätte-
gången skall vara så snabb som möjligt.5 Av en advokat måste fordras
att han gör vad han kan för att främja detta önskemål och att han i
varje fall inte avsiktligt söker förhala rättegången eller eljest sköter sitt
rättegångsuppdrag på sådant sätt att rättegången därigenom i onödan
fördröjes. Om advokaten utgår ifrån att hans klient har rätt (och det
gör han väl regelmässigt i tvistemål), är han också gentemot klienten
skyldig att försöka se till att denne får sin rätt så snabbt som möjligt.
Men advokatens plikt att inte i onödan förhala rättegången är en
plikt, förestavad av hänsyn även till rättskipningen som sådan, och
denna plikt har advokaten därför, även om klienten skulle önska ett för-
halande, t. ex. för att uppskjuta fullgörandet av en betalningsskyldighet
eller verkställighet av ett straff.6

En part i tvistemål och en målsägande i brottmål straffas enligt RB
9:3 med dagsböter, om han genom påståenden eller invändningar, som
är uppenbart ogrundade, eller genom innehållande av bevis eller annan
otillbörlig åtgärd söker förhala rättegången. Enligt RB 9:4 är detta
stadgande tillämpligt även på ställföreträdare, ombud eller biträde. En
förutsättning för straffbestämmelsens tillämpning är emellertid att syfte
att förhala rättegången förelegat, något som ofta kan vara svårt att
styrka.7

Straffstadgandet i RB 9:3 är inte tillämpligt på den tilltalade i ett
brottmål, och enligt den mening som uttalats av Ekelöf är stadgandet i
RB 9:4 inte heller tillämpligt på försvarare, såvida denne inte också är
rättegångsombud.8 Denna uppfattning synes välgrundad. En advokat,
som i egenskap av försvarare gör sig skyldig till sådant handlingssätt
som avses i RB 9:3, bryter emellertid mot god advokatsed och kan följ-
aktligen på denna grund bli föremål för disciplinär åtgärd.

Att en advokat i illojalt syfte söker förhala en rättegång är säkerligen
numera en sällsynt företeelse. Däremot har i åtskilliga fall förekommit
att advokater, utan att någon ond avsikt förelegat — och i varje fall
utan att någon sådan avsikt kunnat styrkas — gjort sig skyldiga till så-
dan oskicklighet eller sådant dröjsmål vid utförandet av rättegångsupp-
drag att därav föranletts eller lätt kunnat föranledas ett onödigt förha-
lande av rättegången.
Underlåtenhet eller dröjsmål med att efterkomma av rätten medde-
lade förelägganden, att erkänna mottagandet av delgivning eller att be-
5 Dvs. så snabb som är förenligt med kravet på säkerhet.
6 Jfr Vinge s. 64.
7 Se Söderlund, RB I s. 191. Jfr Ekelöf, Rättegång I s. 145.
8 Ekelöf, a. a. s. 146.
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svara förfrågningar från rätten och att lämna av rätten begärda besked
har sålunda i flera fall föranlett reaktioner från de disciplinära orga-
nens sida; se TSA 1949 s. 29 (4:II), 1956 s. 18 (14), 1957 s. 62 (13),
1958 s. 170 (19), 1959 s. 62 (13), 1961 s. 28 (2:I), 1964 s. 49 (19), 1965
s. 48 (19), 1966 s. 138 (36) samt 1970 s. 117—118 (32:I och II).

Likaså har man i disciplinär ordning ingripit mot advokater, som
utan giltigt skäl underlåtit att inställa sig inför domstol på utsatt tid;
TSA 1965 s. 45—47 (17:I och II). Även i fallet TSA 1970 s. 117
(32:I) hade en advokat uteblivit från en domstolsförhandling, vilket
emellertid berott på att inställelsen av förbiseende inte blivit antecknad i
hans dagbok. Disciplinnämnden nöjde sig i detta fall med ett ut-
talande att advokaten gjort sig skyldig till försummelse.

En advokats underlåtenhet att inställa sig inför domstol framstår i
första hand som en pliktförsummelse gentemot klienten, som på grund
av advokatens utevaro kan lida rättsförlust eller drabbas av processuella
nackdelar. Men advokatens underlåtenhet att inställa sig innebär också
ett åsidosättande av hänsynen till rättskipningen, eftersom advokatens
uteblivande lätt kan föranleda att målet måste uppskjutas och rättens
avgörande därmed försenas.

Av hänsyn till parter, som anlitat advokat, är det angeläget att dom-
stolarna utsätter mål till handläggning på sådan tid att den eller de ad-
vokater som anlitats har möjlighet att inställa sig. I detta hänseende
ådagalägger de svenska domstolarna stort tillmötesgående mot parterna
och deras advokater.9 Någon gång har det dock inträffat att en advokat
genom bristande tillmötesgående från en domstols sida försatts i en så-
dan situation att han inte haft möjlighet att inställa sig på utsatt tid,
och hans utevaro har då inte ansetts böra föranleda någon disciplinär
åtgärd; se TSA 1964 s. 50 (20).

Även när advokater på annat sätt föranlett onödigt förhalande av rät-
tegång, har disciplinära åtgärder förekommit.

I det förut nämnda fallet TSA 1956 s. 18 (14) avsåg sålunda den
erinran som tilldelades advokaten jämväl det förhållandet att han
framtvingat ett uppskjutande av en huvudförhandling, vid vilken han
blivit förhindrad att inställa sig, genom att meddela på hans begäran
inkallade vittnen att de inte behövde inställa sig, om vilken åtgärd

9 Det finns dock gränser för den hänsyn som i detta hänseende kan och bör visas
en part och hans advokat. Det är t. ex. inte rimligt, om ett brottmål skall få för-
halas under mycket lång tid, kanske rent av i åratal, därför att den advokat, som i
enlighet med den tilltalades önskan förordnats till offentlig försvarare, månad ef-
ter månad förklarar sig på grund av andra uppdrag förhindrad att inställa sig. Se
härom yttrande av advokatsamfundets styrelse och uttalande av JO, TSA 1963 s.
288 ff.



506 33 KAP.

han underrättat rätten först samma dag som huvudförhandlingen skulle
äga rum.

I det likaledes förut omnämnda fallet TSA 1957 s. 62 (13) avsåg den
disciplinära åtgärden bl. a. underlåtenhet att omedelbart underrätta
domstolen om att klienten med företeende av läkarintyg anmält att han
på grund av sjukdom var förhindrad att inställa sig vid utsatt huvud-
förhandling. Rätten fick meddelande därom först fem minuter före hu-
vudförhandlingens början, och förhandlingen, vid vilken motparten,
dennes advokat och ett vittne inställt sig, måste uppskjutas.

I ett par fall, TSA 1962 s. 22 (13) och 1969 s. 60 (38), har dröjsmål
med avgivande av skriftligt genmäle eller svaromål föranlett erinran,
och i fallet TSA 1964 s. 51 (21) tilldelades en advokat samma påföljd
för det han obehörigen dröjt med att underrätta domstolen om att hans
uppdrag som rättegångsombud upphört. I tro att advokaten alltjämt var
ombud för den ena parten hade rätten till advokaten expedierat en kal-
lelse till fortsatt förberedelse, och då parten personligen inte fått någon
kallelse och inte inställde sig, kunde någon förhandling inte äga rum.

De förfaranden — i regel underlåtenhetssynder — mot vilka de dis-
ciplinära organen sålunda reagerat har alla det gemensamt, att de vållat
olägenheter för domstolarna och rättskipningen. I regel har de också för-
anlett eller bidragit till att rättegångar i onödan förhalats.

Från domarhåll har särskilt framhållits de olägenheter som ej sällan
inträder, om rätten först i sista stund, kanske strax innan en utsatt för-
handling skall börja, från parternas advokater eller en av dem får be-
sked, som föranleder förhandlingens inställande. Inte minst har klagats
över senfärdighet från advokaternas sida när det gäller förlikningsför-
handlingar.10

Nu förhåller det sig erfarenhetsmässigt så, att parterna ofta först un-
der trycket av en nära förestående domstolsförhandling kan förmås till
sådana ömsesidiga eftergifter att en förlikning blir möjlig, och förlik-
ningar "i sista stund" kan därför säkerligen inte undvikas.

När god advokatsed kräver att en advokat fullgör sina rättegångsupp-
drag med tillbörlig skyndsamhet, ligger emellertid däri också ett krav
på att han inte utan giltigt skäl förhalar eventuella förlikningsförhand-
lingar. De disciplinära organen har reagerat mot advokater, som brus-
tit i detta avseende. Den erinran som i fallet TSA 1958 s. 170 (19) till-
delades en advokat avsåg bl. a. det förhållandet att han ådagalagt an-
märkningsvärd långsamhet vid bedrivandet av vissa förlikningsför-
handlingar, och i fallet TSA 1969 s. 60 (38) föranleddes den discipli-
nära påföljden också av långvarigt, obehörigt dröjsmål med lämnande

10 Se cirkulär från advokatsamfundets styrelse, TSA 1959 s. 440—441.
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av besked till motparten om klientens ställningstagande till ett av mot-
parten framfört förlikningsförslag.

Över huvud taget kan ett förhalande av ett rättegångsuppdrag bestå i
dröjsmål med att lämna besked till motparten. I ett fall, TSA 1971 s.
174 (42), hade en advokat på en klients vägnar bestritt en ansökan om
betalningsföreläggande under påstående att klienten hade motfordringar
till högre belopp. Trots löfte och trots upprepade påminnelser dröjde
advokaten över ett halvt år med att lämna motparten besked om
vilka motfordringar hans huvudman gjorde gällande. Utan att vidtaga
disciplinär åtgärd uttalade styrelsen att advokaten förfarit felaktigt ge-
nom att inte tidigare lämna de begärda uppgifterna.

De allmänna krav som god advokatsed ställer på en advokats utfö-
rande av rättegångsuppdrag har i 44 § SRGA uttryckts sålunda:

"Såsom ombud eller biträde i rättegång är advokat skyldig att i allo
iakttaga vad rättegångsbalken föreskriver. Han är skyldig att ordentligt
sätta sig in i saken och att bedriva denna med den omsorg och skynd-
samhet som god rättskipning kräver.

Av rätten meddelade förelägganden skall efterkommas och förfråg-
ningar från rättens sida utan dröjsmål besvaras.

Uppstår hinder för inställelse el. dyl., skall rätten skyndsamt underrät-
tas därom.

Upphör advokatens uppdrag som rättegångsombud eller rättegångs-
biträde, är han skyldig tillse att meddelande därom utan dröjsmål läm-
nas till rätten."

33.3. Formella invändningar
I äldre tider har otvivelaktigt i rätt stor utsträckning förekommit att
advokater sökt hindra en motpart att få sin rätt genom att framställa
allsköns formella invändningar, ofta av ytterligt spetsfundig natur.
Stang Lund har livfullt skildrat hur man både inom advokatkåren och
bland allmänheten betraktade det såsom särskilt förtjänstfullt, om en
advokat genom en formell invändning lyckades ödelägga en sak för
motparten.11

De formella invändningarna har av många domare länge betraktats
såsom mer eller mindre förargelseväckande, delvis kanske därför att de
ej sällan är ägnade att vålla domaren huvudbry och besvär, men säkerli-
gen främst därför att domaren i dessa invändningar sett illojala försök
att hindra den materiella rättvisans seger.12

11 Stang Lund s. 66—67.
12 Se t. ex. Munck af Rosenschöld i TSA 1944 s. 234—235. Förf. riktade där kri-
tik mot advokater, som motsatte sig att ett enligt gamla RB jävigt vittne hördes
upplysningsvis. Advokaterna sades därmed försätta domstolen "i en obehaglig si-
tuation".

17†—Wiklund, God advokatsed
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Under de första decennierna efter bildandet av Sveriges advokatsam-
fund (1887) förekom helt säkert ett överdrivet bruk av mer eller mindre
"krystade" formella invändningar.13

Advokatsamfundets styrelse försökte åstadkomma en förbättring ge-
nom ett år 1926 utfärdat cirkulär av följande lydelse:

"I sin processuella verksamhet bör en advokat icke under alla förhål-
landen anse sig skyldig att framställa varje lagligen grundad formell
invändning, vars godtagande skulle innebära en processuell fördel för
huvudmannen. Även om advokaten är övertygad om att domstolen
måste beakta en sådan invändning, därest den framställes, kan situatio-
nen vara sådan, att han från allmän processvårdande synpunkt och till
iakttagande av sin egen och sitt yrkes värdighet icke bör medverka till
invändningens framställande.

Därest tillfälle gives, bör advokaten före spörsmålets avgörande kon-
ferera med huvudmannen och därvid oförbehållsamt framlägga sina
synpunkter. Påfordrar huvudmannen dock, att advokaten, emot sin ut-
talade övertygelse om vad ett sunt och lojalt processförfarande kräver,
skall framställa invändningen i fråga, har advokaten befogad anled-
ning att i stället för att underordna sig huvudmannens önskan påfordra
att bliva befriad från uppdraget att utföra dennes talan i målet."

Vinge har under rubriken "Ståndets värdighet" uttalat att en advo-
kat har vissa skyldigheter, som kan sägas "mera allmänt rikta sig mot
rättsordningens sundhet och gå ut på omvårdnad av den aktning, advo-
katståndet som sådant bör åtnjuta i samhället". I anslutning därtill har
Vinge, med återgivande av styrelsens cirkulär, betecknat det såsom "nå-
got för denna aktning riskabelt" att advokaten använder "formella in-
vändningar av den art, att de ur synpunkten av ett lojalt rättsväsendes
krav trots sin formella laglighet te sig som otillständiga knep och fin-
ter".14

Styrelsens cirkulär och Vinges här citerade uttalanden är enligt min
uppfattning inte motiverade på ett övertygande sätt, och de synes i viss
mån oklara i tankegången. Det finns otvivelaktigt situationer, där det
måste anses strida mot god advokatsed att framställa en formell invänd-
ning, men cirkuläret och Vinges uttalanden klargör inte vilka dessa si-
tuationer är. De skapar i stället ett allmänt intryck av att det över hu-
vud taget inte är "fint", inte förenligt med advokatens eller advokatyr-
kets värdighet, att göra formella invändningar, som klienten lagligen
är fullt befogad att framställa. Även om denna innebörd av uttalandena

13 Se t. ex. ett av Vinge s. 102—103 refererat fall, där en advokat såsom svaran-
deombud vägrade att ingå i svaromål, därför att hans klients namn var felstavat i
stämningen ("Kalén" i st. f. "Karlén").
14 Vinges. 101—102.
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inte varit åsyftad, har de på många håll kommit att uppfattas på detta
sätt, vilket är så mycket mera beklagligt som man ej sällan okritiskt satt
stämpeln "formell" även på invändningar, som i själva verket är allt
annat än formella, t. ex. en invändning om preskription eller preklu-
sion eller en invändning om att en rättshandling är ogiltig på den
grund att den som företog rättshandlingen var omyndig.

En klart överdriven uppfattning om det mot god advokatsed stri-
dande i att framställa en formell invändning kom till uttryck i en
dansk landsretsdom, UfR 1947 s. 676. En klient stämde en advokat på
skadestånd och grundade denna talan bl. a. därpå att advokaten under-
låtit att framställa viss formell invändning. Landsretten ogillade klien-
tens talan och motiverade domen i ifrågavarande del därmed att advo-
katen med fog ansett att det skulle ha stått i strid mot god advokatsed
att framställa den formella invändningen, varför man inte ens kunde
förebrå advokaten att han inte dryftat invändningen med klienten.

Domen föranledde en livlig debatt i Sagførerbladet och kritiserades i
flertalet diskussionsinlägg.15 Den har också skarpt kritiserats av Axel
H. Pedersen och av honom betecknats som "en enlig svale, der forhå-
bentlig ikke vil overvintre".16 Axel H. Pedersen understryker att advo-
katen inte har anledning att företaga någon privat klassificering av
gällande rättsreglers försvarlighet och att han, om en tillämpning av
gällande formella lagregler kan främja klientens lagliga intressen, bör
vara skyldig att använda dessa regler; vill han inte göra detta, måste
han i allt fall meddela klienten vilka invändningar som kan göras men
att han inte själv önskar framställa dem.17

Till dem som kritiserat den danska landsretsdomen har även A. Vin-
ding Kruse anslutit sig. Till en början har han hävdat att god advokat-
sed aldrig kan lägga hinder i vägen för framställandet av en formell in-
vändning.18 Under intryck av viss kritik från bl. a. Torkild-Hansen19

har Vinding Kruse sedermera medgivit att han kanske uttryckt sig li-
tet för kategoriskt och att det möjligen kan tänkas föreligga sådana sär-
skilda omständigheter, att det skulle strida mot god advokatsed att
framställa en formell invändning. Enligt Vinding Kruses mening
måste en sådan situation dock vara sällsynt. Han framhåller att en ad-
vokat inte kan på egen hand påtaga sig att censurera klienternas moral

15 Se bl. a. Lüders i SB 1947 s. 132—134 och 160, Byskov Ottosen i SB 1947 s.
139 samt Tidemand-Petersson i SB 1947 s. 139—140 och 1948 s. 39. Annan me-
ning Nielsen i SB 1947 s 169—170.
16 Axel H. Pedersen, Advokatgerningen I s. 45.
17 Axel H. Pedersen, 1. c.
18 A. Vinding Kruse, Sagførerens erstatningsansvar s. 21.
19 SB 1953 s. 22—23.
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och att standarden "god advokatskik" inte ger advokaten någon sådan
befogenhet.20

I princip synes Vinding Kruses uppfattning riktig. Det vore orim-
ligt att hävda att god advokatsed mer eller mindre generellt förbjuder
en advokat att framställa formella invändningar, därför att detta skulle
vara ägnat att minska aktningen för advokatkåren. En sådan uppfatt-
ning skulle ju vara liktydig med att en klient, som vill vinna en fullt
laglig fördel genom att framställa en formell invändning, skulle vara
tvingad att avstå från advokathjälp för att kunna framställa och mo-
tivera sin invändning.

Principiellt är det i förevarande avseende inte någon skillnad mellan
formella invändningar och sakinvändningar. Lika väl som en advokat
är oförhindrad att framställa en sakinvändning, som han anser befogad,
är han under enahanda förutsättning berättigad att framställa en for-
mell invändning. Den part som inte iakttagit vad som ålegat honom
till bevarande av hans rätt, har i princip inte något berättigat kräv på
att hans motpart — "från allmän processvårdande synpunkt" eller "ur
synpunkten av ett lojalt rättsväsendes krav" — skall avstå från att åbe-
ropa detta förhållande.

Däremot skall advokaten självfallet inte framställa en formell in-
vändning, som han inser vara ogrundad. Gör han detta i syfte att för-
hala rättegången, kan t. o. m de ovan under 33.2. behandlade stadgan-
dena i RB 9:3 och 9:4 bli tillämpliga. Kritiken mot äldre tiders över-
drivna bruk av formella invändningar torde i själva verket ha haft sitt
berättigande, inte så mycket därför att invändningarna var av formell
natur, utan därför att de ofta var spetsfundigt uttänkta men i realiteten
ohållbara.

Ytterligare en restriktion måste emellertid uppställas. Skall en for-
mell invändning framställas, bör den ha något förnuftigt syfte. Detta
kan inte sägas vara fallet med en invändning, som framställes enbart
för att chikanera motparten eller för att bereda denne extra bevär och
kostnader, utan att klienten därigenom försättes i ett bättre läge, vare
sig processuellt eller materiellrättsligt. I sådana fall måste det anses
strida mot god advokatsed att framställa invändningen. Om däremot
ett bifall till invändningen gagnar klientens rättsliga intresse, finns
från synpunkten av vad god advokatsed kräver ingenting att erinra mot
invändningens framställande.21

Till sist må understrykas att advokaten inte får behandla en fråga om
framställande av en formell invändning såsom en fråga, som bara rör

20 A. Vinding Kruse, Advokatansvaret s. 16—17.
21 Jfr Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, Skadeståndsrättsliga spörsmål.
Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 10 s. 314—315.
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honom själv och hans samvete. Den angår först och främst klienten. An-
ser advokaten det förnedrande för honom eller eljest olämpligt att fram-
ställa invändningen, bör han diskutera frågan med klienten, så att
denne får möjlighet att välja mellan att böja sig för advokatens upp-
fattning eller att framställa invändningen, själv eller med hjälp av an-
nan.22

33.4. Uppträdandet i rättegång
I de skrivna regler om god advokatsed som finns i andra länder före-
kommer bestämmelser, som särskilt ålägger advokaterna att iakttaga ett
hövligt och aktningsfullt uppträdande gentemot domstolen.

I TRGA § 7 stadgas sålunda under (1) att advokaten i sitt uppträ-
dande inför rätta skall såsom "gleichberechtigtes Organ der Rechts-
pflege" visa domaren den aktning som tillkommer honom såsom bä-
rare av statens rättskipande myndighet, och i ARGA 1969 EC 7—36
uttalas att en advokat, ehuru han är skyldig att nitiskt tillvarataga sin
klients intresse, inte inför rätta får uppföra sig på ett sätt som kränker
"the dignity and decorum of proceedings"; han skall vara "respectful"
och "courteous" i sitt förhållande till domaren. I de tidigare gällande
ARGA 1908 betonades att plikten för en advokat att mot domstolen in-
taga "a respectful attitude" förestavas, inte av hänsyn till den person
som för tillfället bekläder domarämbetet, utan av hänsyn till domaräm-
betets betydelse.

Även i IRGA sägs under punkt 6: "A lawyer shall always maintain
due respect towards the Court."

I DRGA och NRGA finns inte någon särskild bestämmelse härom,
men det råder inte något tvivel om att man i Danmark och Norge i sak
har samma uppfattning.23

I FRGA har uttalats att en advokat bör visa domstol den aktning som
tillkommer den som utövare av den dömande makten (40 § första styc-
ket).

I det preliminära förslaget till SRGA hade såsom 47 § upptagits en
bestämmelse av innehåll att en advokat skall visa aktning för domstolen
och, utan eftersättande av vad klientens rätt och bästa kräver, i rätte-
gången uppträda måttfullt och sansat.24

Vid förslagets behandling på allmänna advokatmötet 1969 riktade en
talare kritik mot föreskriften att advokaten skall visa aktning för dom-
stolen och gjorde gällande att en sådan föreskrift lätt skulle kunna upp-

22  Ib. s. 315.
23 Se Axel H. Pedersen, Advokatgerningen I s. 52 och II s. 11—17 samt Bødtker,
God sakførerskikk s. 19—20.
24  Se TSA 1969 s. 258.
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fattas som en anvisning om att man skall vara "timid", vilket före-
skriften inte kunde få betyda.25

Den kommitté som utarbetat förslaget fann denna kritik obefogad
och upptog bestämmelsen även i sitt slutliga förslag. Vid remissbe-
handlingen av detta förslag framställde fem av advokatsamfundets sex
avdelningar ingen anmärkning mot den föreslagna bestämmelsen, men
en avdelning, Västra avdelningen, ansåg att paragrafen borde utgå.
Denna ståndpunkt motiverades av avdelningen därmed att kravet på
aktning för domstolen mycket snart kunde te sig "otidsenligt", var-
jämte avdelningen hävdade att det i vissa rättegångar av en advokat
kan krävas att han visar ett uppträdande, "som varken kan betecknas
som måttfullt eller sansat".26 Även disciplinnämnden föreslog att para-
grafen skulle utgå, men detta motiverades av nämnden enbart därmed
att vad som sagts i bestämmelsen torde täckas av innehållet i annat
föreslaget stadgande.27

Styrelsen följde disciplinnämnden och tog inte med bestämmelsen i
de slutligen antagna reglerna. Man torde ha rätt att förmoda att detta
berott på att även styrelsen ansett innehållet i det föreslagna stadgandet
täckas av annan bestämmelse i förslaget, en uppfattning vars riktighet
dock enligt min mening inte är höjd över varje tvivel.

Det är i varje fall svårt att föreställa sig att styrelsen kan ha tagit in-
tryck av åsikten att det "mycket snart" skulle kunna framstå som "otids-
enligt" att fordra att en advokat skall visa aktning för domstolen. Det
är visserligen sant att det i vissa kretsar numera betraktas som "otids-
enligt" att visa aktning för någon eller något, men rättskipningen gag-
nas sannerligen inte av att de i rättegången agerande ådagalägger ring-
aktning för varandra och behandlar varandra på ett sätt som försätter
de medverkande i affekttillstånd. För mig framstår det såsom lika na-
turligt att fordra att en advokat skall visa aktning för domstolen som
att ställa motsvarande krav på domarens uppträdande mot advokaterna.

Kravet på aktning för domstolen är självfallet inte synonymt med ett
krav på att advokaten skall vara timid och undfallande. Advokaten
skall med fasthet hävda sin klients intresse — om så behövs, även mot
domaren — men ett oklanderligt uppträdande kan mycket väl förenas
med ett energiskt hävdande av klientens intresse, ty — såsom Vinge ut-
tryckt saken — "höviskhet utesluter icke bestämdhet."28

Lika naturligt framstår för mig kravet på att en advokats processfö-
ring skall präglas av sans och måtta. I fallet TSA 1955 s. 51 (21:II) till-

25 TSA 1969 s. 297.
26 TSA 1971 s. 349.
27 TSA 1971 s. 353.
28 Vinge s. 66.
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delade advokatsamfundets styrelse en advokat erinran bl. a. för det han
i en inlaga till hovrätt gjort uttalanden, som inte var förenliga med
"de krav på sans, måtta och värdighet", som man har rätt att ställa på
en advokat.29 Påståendet att det i vissa rättegångar av en advokat kan
krävas att han visar ett uppträdande, "som varken kan betecknas som
måttfullt eller sansat", vill jag för min del tillbakavisa såsom ogrundat.
Kravet på sans och måtta utesluter inte att en advokat, när så kan anses
påkallat, ger uttryck för en känsloreaktion, t. ex. indignation, även om
sådana uttalanden oftast torde påverka domstolen i väsentligt lägre
grad än vad advokaten kanske föreställer sig. Men besinningslösa ut-
talanden och måttlösa överdrifter kan aldrig försvaras.

David Nehrman-Ehrenstråle uttalade i sin Inledning till then
swenska Processum Civilem: "Thetta bör jag påminna: at then, som
snart och lätteligen kan retas af anstöteliga och bitande ordasätt, eller
andra små widrigheter, så at han ej förmår styra sitt sinne med förnuf-
tets tygel; giör mycket bättre, om han aldrig tänker på at bli Advocat.
At han bör wara höflig emot alla, men i synnerhet them, som bekläda
Domare Embetet; lärer en hwar sielf finna."30 Detta uttalande har en-
ligt min mening sin giltighet än i dag.

Den som muntligen vid sammanträde inför rätten eller i rättegångs-
skrift uttalar sig otillbörligt eller eljest kränker domstolens värdighet,
straffas enligt RB 9:5 med böter. Är det fråga om gärning av allvarlig
beskaffenhet, kan straff inträda enligt stadganden i brottsbalken. Är
den skyldige advokat, kan också jämlikt RB 8:7 disciplinär åtgärd
vidtagas mot honom.

En advokat har ej sällan anledning att rikta kritik mot en domstols
avgörande, mot en åtgärd, som domstolen vidtagit, eller mot underlå-
tenhet från dess sida att vidtaga viss åtgärd. Detta är vad som regel-
mässigt sker, när en advokat överklagar ett domstolsavgörande eller när
han hos JO eller JK anför klagomål mot en domstol eller en domare.

En regel, som en advokat till iakttagande av god advokatsed därvid
bör följa, är att kritiken principiellt bör riktas mot domarens avgö-
rande, inte mot domarens person.31 Innan advokaten uttalar i och för
sig kränkande beskyllningar mot en domare, är han vidare skyldig att
omsorgsfullt pröva huruvida det finns fog för påståendena och om dessa
kan styrkas; advokaten kan inte försvara sig med att han fått sina upp-
gifter av klienten. Ytterligare är advokaten skyldig att avhålla sig från
kränkande uttalanden, som inte är påkallade för vinnande av syftet med
den framställning, varom det i det särskilda fallet är fråga, liksom han

29 Jfr tidigare uttalande av styrelsen, omnämnt i Vinge s. 65.
30 Nehrman-Ehrenstrå le, Om Fullmächtige och Advocater, TSA 1936 s. 96.
31 Jfr Axel H. Pedersen, Advokatgerningen I s. 65.
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inte heller får begagna ett smädligt, förolämpande eller i onödan så-
rande skrivsätt.

Disciplinär åtgärd har flera gånger vidtagits mot advokater, som
brutit mot dessa regler och därmed åsidosatt sin plikt att iakttaga god
advokatsed; se TSA 1949 s. 33 (13), 1953 s. 34 (8:I), 1957 s. 64 (15),
1960 s. 62 (29), 1962 s. 29 (21), 1967 s. 46 (22), 1967 s. 48 (23), 1968 s.
46 (12) och 1971 s. 180 (45). Särskilt må framhållas att i vissa av dessa
fall de kränkande uttalandena gjorts i skrivelser till advokatsamfundets
organ. I ett fall, TSA 1971 s. 184 (46), har styrelsen, utan att vidtaga
disciplinär åtgärd, uttalat att advokat, innan han hos JO framställer
klagomål mot någon som står under JO:s tillsyn, har att till iakttagande
av god advokatsed noga överväga sina anmärkningar samt grunden för
dessa.

Uttalar sig advokaten om ett domstolsavgörande endast till sin klient
eller en anhörig till denne, får man säkerligen tillerkänna honom större
yttrandefrihet, även om det finns gränser för vad han får säga.32

I sitt arbete Observationes juris practicae (1674) framhöll Clas Rå-
lamb såsom stötande att ett partsbiträde skulle "undervisa domaren i
rätten". Detta vore enligt Rålamb "lijka som een patient wille före-
skrifwa een Medico, hwadh han skulle bruka: Altså är thet som otilbör-
ligit och åtlöje wärdt förbudit."33

Denna uppfattning har förvånansvärt länge levat kvar bland svenska
domare i den formen att man ondgjort sig över att en advokat i sin
plädering utvecklar sina synpunkter i rena rättsfrågor. Man har betrak-
tat detta som en förolämpning mot domstolen och som ett otillständigt
ifrågasättande av dess förmåga att själv bedöma rättsliga spörsmål.

Nya rättegångsbalken torde ha gjort slut på denna egendomliga in-
ställning, och numera lär det vara svårt att träffa på någon, som på fullt
allvar vill göra gällande att det skulle strida mot god advokatsed att en
advokat utvecklar sin huvudmans talan i rättsligt hänseende. Detta är i
själva verket inte den minst viktiga av en advokats uppgifter, ehuru
det å andra sidan är klart att det inte finns anledning att göra den
rättsliga pläderingen vidlyftigare än vad klientens intresse kräver.

En advokats plikt att uppträda korrekt i rättegång är en plikt inte
bara mot domstolen och dess ledamöter utan också mot alla andra, som
medverkar i rättegången. Ytterst bottnar denna plikt i hänsynen till
rättskipningen som sådan, ty denna främjas bäst av att en rättegång
förlöper i en lugn atmosfär utan de störningar som lätt blir följden, om
en advokat genom olämpliga uttalanden eller olämpligt uppträdande i

32 Se därom SB 1949 s. 339—341 samt Axel H. Pedersen, Advokatgerningen I s.
66—67.
33 Bomgren, Advokatväsendet, TSA 1937 s. 100.



33 KAP. 515
övrigt retar och förargar andra i rättegången medverkande.34

En advokats argumentation skall vara klar, redig och saklig. Syftet
med hans argumentering skall vara att söka övertyga domstolen om att
hans klient har rätt, inte att göra intryck på och kanske roa eventuella
åhörare. Advokaten bör också betänka att han processar mot motparten,
inte mot dennes advokat. Personliga angrepp mot denne skall undvikas,
och minst av allt får en rättegång urarta till ett käbbel mellan advoka-
terna med ömsesidiga beskyllningar för åsidosättande av god advokat-
sed. Denna fråga skall närmare behandlas i ett senare avsnitt.35

Det sagda betyder inte att en advokats framställning skall göras "trå-
kig". Den bör väcka intresse, och den kan vinna på att kryddas med en
eller annan tillspetsad eller ironisk formulering, förutsatt att denna be-
gagnas i ett sammanhang där den passar, och inte i ett sammanhang
där den snarast är ägnad att väcka förargelse eller beklämning. Över hu-
vud taget bör advokaten iakttaga den goda smakens krav. Som ett på-
tagligt "klavertramp" i detta hänseende måste man beteckna advokatens
beteende i fallet TSA 1965 s. 47 (18). Advokaten var offentlig försva-
rare för några åtalade ungdomar och ifrågasatte i pläderingen, om l
kap. 1 § strafflagen kunde vara tillämplig på de tilltalade, eftersom
detta stadgande handlade om svensk "man" och inte om t. ex. "anima-
lia". Disciplinnämnden fann det uppenbart ovärdigt en advokat att of-
fentligen uttala sig på detta sätt och tilldelade advokaten erinran, som
emellertid avsåg även andra förseelser.

Advokaten skall visserligen göra sitt bästa för att tillvarataga sin
klients intresse, men han bör inte identifiera sig med klienten (detta
är uttryckligen stadgat i NRGA § 1 tredje stycket). Vad advokaten per-
sonligen tror eller inte tror om sanningsenligheten av en av klienten
lämnad faktisk uppgift är irrelevant för rättens avgörande av målet,
och det är både ändamålslöst och stridande mot god advokatsed att söka
stärka klientens ställning genom att åberopa sin personliga övertygelse
om att denne talar sanning. Gör advokaten det, förtjänar han att till-
rättavisas av domaren och erinras om att det inte intresserar rätten att
få veta vad advokaten personligen tror om riktigheten av klientens
uppgifter. I ARGA 1969 har intagits uttryckliga bestämmelser om att
en advokat inte skall åberopa sin personliga övertygelse bl. a. om riktig-
heten av klientens uppgifter.36

34 Jfr Leijonhufvud i TSA 1953 s. 316—319.
35 S. 592 f. nedan.
36 Frågan har rnåhända sin största betydelse i brottmål men är av intresse även i
tvistemål. Om hithörande spörsmål se Hemming-Sjöberg i SAF 1922 s. 35—36,
Stang Lund s. 101, Stjernstedt, Brottmålsadvokaten s. 61—63, Vinge s. 44—45,
Gottfarb i SvJT 1950 s. 557, Thomasson i SvJT 1950 s. 775—776, Axel H. Pe-
dersen, Advokatgerningen I s. 117—119, Ekelöf, Rättegång IV s. 157 och Olive-
crona s. 108.
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33.5. Hänsyn till domstolens och domarämbetets integritet
En domstol — en domare — skall vara opartisk och objektiv. Rättens
avgörande skall grundas på vad som förekommit vid förhandling, där
parterna å ömse sidor haft samma möjlighet att framlägga sina syn-
punkter och sin bevisning. Principiellt skall ett slutligt domstolsavgö-
rande inte få grundas på uppgifter, som lämnats endast av den ena par-
ten, utan att den andra haft tillfälle att yttra sig därom (att vissa interi-
mistiska beslut ibland måste grundas på uppgifter av endast den ena
parten är en sak för sig).

Av en advokat måste ovillkorligen fordras att han respekterar dessa
grundsatser och att han inte söker på något sätt påverka en domare med
begagnande av andra medel än de enligt rättegångsordningen tillåtna.

I enlighet härmed har i NRGA § 15 stadgats:
"Enhver sak skal opplyses ved åpen og saklig bevisførsel og ved prose-

dyre for den samlede rett.
Advokaten må ikke på noen måte søke å påvirke rettens medlemmer

underhånden."
Bestämmelsen i andra stycket fanns också i de tidigare gällande

norska reglerna. Den betecknades av Bødtker som "besynderlig" och som
så självklar att den närmast verkade förvirrande.37 Det rådde också de-
lade meningar huruvida bestämmelsen borde bibehållas i de nya regler
som antogs 1967.38 Så beslöt emellertid representantskapets majoritet.

Den norska bestämmelsen är inte unik. Föreskrifter i samma syfte
finns bl. a. i ARGA 1969, där det uttalas att en advokat i en rättegång
inte får skriftligen kommunicera med domaren utan att genast tillställa
motparten kopia och att han inte heller får muntligen meddela sig med
domaren utan "adequate notice" till motparten (EC 7—35 och DR 7—
110).

Ett av skälen till att man infört den ifrågavarande bestämmelsen i
NRGA § 15 har möjligen varit att man inom den norska advokatorga-
nisationen vid några tillfällen haft anledning reagera mot att advoka-
ter förfarit inkorrekt eller i allt fall mindre korrekt vid tillhandahål-
lande av skriftligt material.

I fallet NSB 1938 s. 104 riktade sålunda styret i Oslo krets viss kritik
mot att en advokat, som vid en huvudförhandling låtit stenografera
parts- och vittnesutsagor, före domens meddelande tillställt rätten ut-
skrift av de stenografiska uppteckningarna utan att tillställa motpar-
tens advokat samma utskrift. Kretsstyret uttalade att advokaten bort se
till att motparten fick del av referatet, innan detta ingavs.

37 Bødtker, God sakførerskikk s. 24—25.
38 Se därom Heiberg i NAB 1969 s. 5—6.
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I ett annat fall, NSB 1956 s. 86, uttalade hovedstyret att en advokat
handlat i strid med god sakførerskikk, då han i en "skjønnssak" skickat
viss skriftlig bevisning till den av hans klient utsedde skjønnsmannen
men inte till skjønnsrettens övriga ledamöter eller till motparten, samt
vid huvudförhandlingens början underlåtit att göra skjønnsretten och
motparten uppmärksamma härpå.

I detta sammanhang kan också nämnas fallet NSB 1939 s. 120. I en
skilsmässosak, där tvisten bl. a. gällde vårdnaden om makarnas barn, in-
hämtades yttrande från "vergerådet", och handlingarna överlämnades
till vergerådets ordförande. Hustruns advokat distribuerade till vergerå-
dets övriga ledamöter sina inlagor i målet, däremot inte motpartens.
Han underrättade varken vergerådets ordförande eller motparten om
denna åtgärd. Styret i Oslo krets uttalade att advokaten handlat i strid
mot god sakførerskikk, främst genom att inte underrätta ordföranden
och motparten.

Någon motsvarighet till NRGA § 15 finns inte i DRGA och SRGA,
men detta beror inte på att man i Danmark och Sverige har någon an-
nan uppfattning utan enbart därpå att regeln ansetts självklar och
därför överflödig.39

Varje försök att på ett för motparten okontrollerbart sätt påverka do-
marens ställningstagande i en vid rätten anhängig sak strider mot god
advokatsed. Advokaten bör över huvud taget inte med domaren privat
diskutera en sak, i vilken denne skall döma. Motsvarande regel gäller
självfallet för domaren.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd har i enlighet härmed
tilldelat en advokat erinran bl. a. för det han brutit mot god advokatsed
genom att vid upprepade tillfällen i brev, som hållits i en familjär ton
("Broder!", "Din tillgivne"), tillskriva en domare personligen i mål
och ärenden, som denne haft att handlägga i sin tjänst; TSA 1967 s. 46
(22). Disciplinnämnden betecknade detta förfarande såsom så mycket
mer anmärkningsvärt som domaren särskilt fäst advokatens uppmärk-
samhet på det olämpliga i tillvägagångssättet och anmodat honom att
upphöra därmed.

Stridande mot god advokatsed är också att söka etablera en press på
domaren för att förmå honom till en ämbetsåtgärd. I TRGA § 7 beteck-
nas det såsom "standeswidrig" bl. a. att söka påverka domarens avgö-
rande genom att hota med skadeståndsanspråk eller anmälningar. Ena-
handa uppfattning har kommit till uttryck i svenska avgöranden. I fal-
let TSA 1947 s. 302 (20) vidtogs sålunda disciplinär åtgärd mot en ad-
vokat, som sökt förmå en domare att ändra ett protokoll genom att hota

39 Se Axel H. Pedersen, Advokatgerningen II s. 20—21.
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honom med anmälan till JO för viss annan åtgärd, om domaren inte
ändrade protokollet. Även i det ovan omnämnda fallet TSA 1967 s. 46
(22) avsåg den disciplinära åtgärden jämväl det förhållandet att advo-
katen i ett av breven till domaren i förtäckta ordalag hotat denne med
anmälan till JO och i ett annat brev avfordrat domaren en förklaring
och en ursäkt för viss ämbetsåtgärd.

I fallet TSA 1955 s. 51 (21:II) ansåg advokatsamfundets styrelse att
en advokat förfarit olämpligt, då han tillställt en hovrättspresident ko-
pia av en till hovrätten ingiven inlaga, i vilken han bl. a. kritiserade
hovrättens handläggning av målet; presidenten deltog inte i handlägg-
ningen. Styrelsen uttalade att advokaten inte bort hänvända sig till
hovrättens president medan målet var föremål för behandling i hovrät-
ten, enär denna hänvändelse kunnat inom hovrätten uppfattas såsom ett
obehörigt försök att genom presidenten påverka de i målets avgörande
deltagande hovrättsledamöterna.

Liksom en advokat inte får söka obehörigen påverka en domare, skall
han avhålla sig från åtgöranden eller uttalanden, som kan inge klienten
eller annan den föreställningen att domaren inte är oväldig eller att ad-
vokaten har sådana speciella relationer till domaren att klienten där-
igenom kommit eller kommer i åtnjutande av särskilda fördelar.

I enlighet härmed har advokatsamfundets styrelse i ett fall, TSA 1947
s. 294 (9), vidtagit disciplinär åtgärd mot en advokat, som — för att
motivera det arvode han debiterat klienten — i brev till denne gjort
ett uttalande, som varit ägnat att inge klienten den oriktiga föreställ-
ningen att advokaten besatt sådana särskilda förbindelser med befatt-
ningshavare vid domstolen, att han därigenom varit i tillfälle att från
dem inhämta förhandsuttalanden rörande målets bedömande.

Som jämförelse må nämnas att det norska hovedstyret i ett fall, NSB
1951 s. 17, uttalat att en advokat handlat i strid med god sakførerskikk
genom att meddela klienten att han på grund av personlig bekantskap
med en byråchef i ett departement kunde, mot viss mindre gottgörelse
till byråchefen, få ett visst ärende behandlat med förtur.

Den svenska styrelsen har också reagerat mot att en advokat, sedan
han vunnit ett mål i underrätt och hovrätt, påkallat — och fått —
hjälp av en av de domare, som deltagit i målets avgörande i underrät-
ten, med att uppsätta genmäle till HD, sedan motparten fullföljt talan
mot hovrättens dom; TSA 1954 s. 43 (16). Den som främst förtjänade
klander för detta var väl den underrättsdomare som lånade sig till sådan
medverkan, men styrelsen uttalade att advokaten handlat i strid mot
god advokatsed genom att påkalla denna medverkan från domarens
sida.
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34 KAP. ADVOKATS SANNINGSPLIKT I RÄTTEGÅNG

34.1. Allmänna synpunkter
Frågan i vad mån en advokat såsom partsombud, partsbiträde eller för-
svarare är skyldig att vara sanningsenlig i sin processföring är en sedan
gammalt livligt diskuterad fråga.

De rent moraliska aspekterna på frågan om det befogade i ett allmänt
sanningskrav skall här inte närmare diskuteras.1 Oavsett vilken åsikt
man har i det avseendet, synes det i varje fall berättigat att utgå ifrån
att till en god rättskipning hör, att domstolarnas avgöranden i största
möjliga utsträckning grundas på en med verkligheten överensstäm-
mande uppfattning om vad som faktiskt förekommit. Det ligger därför
i rättskipningens intresse att, så långt detta nu är möjligt, söka för-
hindra att domstolsavgöranden baseras på osanna uppgifter om fakta.
Utan att behöva tillgripa den av mig kritiserade teorin om advoka-
ten såsom ett "organ för rättskipningen", torde man kunna fastslå att
det från allmän synpunkt inte kan accepteras att advokaternas medver-
kan i rättskipningen försvårar möjligheterna att fastställa det med verk-
ligheten överensstämmande händelseförlopp, på vilket domstolens av-
görande bör vara grundat. Tvärtom är det önskvärt att advokaterna
även i detta hänseende medverkar på ett sätt som främjar god rättsvård
(jfr 1 § i stadgarna för Sveriges advokatsamfund). Lika oundgängligt
är emellertid att man därvid inte på en advokat ställer krav, som är
oförenliga med hans plikt att tillvarataga klientens intresse.

Det har sagts att lögnen alltför länge tillåtits att göra sig gällande
inom rättskipningen,2 och åtminstone i äldre tider har man varit be-
nägen att lägga skulden härför främst på advokaterna, något som kanske
en gång i tiden inte heller var helt ogrundat. Särskilt i Sverige, där ad-
vokatyrket länge till stor del utövades av kvacksalvare och s. k. bränn-
vinsadvokater,3 förekom säkerligen ännu in på detta århundrade
osanna och förvrängda sakframställningar i stor utsträckning.

Det saknar i detta sammanhang inte sitt intresse att konstatera, att
när man på Sveriges advokatsamfunds årsmöte 1922 diskuterade ämnet
"Advokatens sanningsplikt", så betecknades det såsom "vanligt" att
man handskades "en smula lättsinnigt" med sanningen i processer, och
farhågor uttalades för att ett iakttagande av den sanningsplikt, som in-
ledaren (A. Hemming-Sjöberg) hävdade, skulle gå ut över klienten och
att striden skulle bli ganska "ojämn" mot en motpart eller en advokat,

1 Se därom Guldberg i SvJT 1948 s. 93—96. Jfr emellertid Holm i TSA 1953 s.
125—127.
2 Se t. ex. Guldberg, a. a. s. 93.
3 Dessa var enligt nya lagberedningens betänkande 1884 "af underhaltig beskaffen-
het så väl i moraliskt som juridiskt hänseende", se TSA 1962 s. 70.
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som var mera skrupelfri.4 Visserligen stadgades i gamla RB 14:8 straff
för den som skrev eller talade det han visste ej sant vara och ville do-
maren därmed förleda, men detta stadgande synes med tiden ha blivit
mer eller mindre obsolet. Vid årsmötet 1922 klagades över att de
svenska domstolarna i alltför hög grad översåg med och tolererade åsi-
dosättande av sanningsplikten.5

Den väsentliga orsaken till att osanna eller förvrängda partsframställ-
ningar så ofta förekom torde emellertid vara att söka i den bristfälliga
rättegångsordningen enligt gamla RB. Vid årsmötet 1922 framhölls
detta av Nils Alexanderson och Thore Engströmer, vilka bl. a. pekade
på de begränsade möjligheterna att höra parterna personligen, den le-
gala bevisvärderingen samt avsaknaden av regler om editionsplikt.
Både Alexanderson och Engströmer framhöll att hela problemet om ad-
vokatens sanningsplikt gestaltar sig olika, beroende på vilken process-
ordning man har. Engströmer underströk särskilt den fria bevispröv-
ningens betydelse och framhöll att problemet om advokatens sannings-
plikt måste få mycket mindre praktisk betydelse efter införande av fri
bevisprövning.6

Erfarenheterna av den nya rättegångsbalkens tillämpning torde ha
givit Alexanderson och Engströmer rätt, vilket inte hindrar att frågan
om advokatens sanningsplikt alltjämt inrymmer åtskilliga problem av
praktisk betydelse.

När Hemming-Sjoberg inledde diskussionen vid årsmötet 1922, sade
han bl. a. att advokatens sanningsplikt i första hand är beroende av
partens. Han yttrade: "Om man —:—:—:—:— förnekar förefintlighe-
ten av någon rättslig plikt för parten att tala sanning, följer ju därav,
att icke heller advokaten har en sådan skyldighet."7

Detta är — såsom också framgick av senare delen av Hemming-Sjö-
bergs framställning — en sanning med modifikation, men så till vida
är påståendet riktigt att advokatens sanningsplikt aldrig kan vara
mindre omfattande än hans klients. Om lagen ålägger en part att tala
sanning, kan rättsordningen inte gärna tolerera att denna sannings-
plikt göres verkningslös eller urholkas genom att advokaten på klientens
vägnar medvetet lämnar en osann framställning.

Då spörsmålet om partens sanningsplikt sålunda är av viss betydelse
för gestaltningen av advokatens sanningsplikt, skall det förstnämnda
spörsmålet här först behandlas, därvid framställningen begränsas till
svensk rätt.
4 SAF 1922 s. 42-43, 50-51 och 56-57.
5 Ib. s. 41—42
6 SAF 1922 s. 46—48 och 54—55.
7 Ib. s. 23.
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Rättegångsbalken innehåller till en början bestämmelser om möjlig-
het att i tvistemål höra part under sanningsförsäkran. Part är vid så-
dant förhör skyldig att tala sanning, och osann partsutsaga är belagd
med straff. Dessa bestämmelser är inte direkt tillämpliga på partens ad-
vokat och är därför av underordnat intresse i detta sammanhang.

Därutöver stadgas emellertid i RB 43:6 första stycket, att part (även
när han inte höres under sanningsförsäkran) skall sanningsenligt redo-
göra för de omständigheter han åberopar i målet och uttala sig om de
av motparten anförda omständigheterna samt besvara framställda frå-
gor.

Detta stadgande gäller endast tvistemål. Det har i RB sin plats i ka-
pitlet om huvudförhandlingen men måste antagas gälla tvistemålspro-
cessen i dess helhet, alltså även under förberedelsen.8

Såsom framhållits av Ekelöf torde, stadgandet främst ha tillkommit
för att part ej mot bättre vetande skall åberopa eller förneka rättsfakta.9

Av motiven framgår emellertid att man med bestämmelsen åsyftat att
ålägga parten inte bara en sådan negativ sanningsplikt utan också en
positiv sanningsplikt av den innebörden att parten skall genom upplys-
ningar medverka till utredningen, när så erfordras med hänsyn till mot-
partens rätt.10 Stadgandet torde sålunda i varje fall innebära skyldig-
het för en part att på föranledande av rätten eller motparten sannings-
enligt och fullständigt uttala sig rörande relevanta fakta, även om det
länder till hans nackdel.11

Något tvångsmedel för att förmå parten att uttala sig finns emeller-
tid inte, och partens sanningsplikt enligt RB 43:6 första stycket är inte
omgärdad med någon straffrättslig sanktion. Sanningsplikten enligt
detta stadgande har därför betecknats såsom en plikt närmast av mora-
lisk art12 och stadgandet som en lex imperfecta, som dock etablerar ett
moraliskt tryck, i det att lagen hävdar idén om en plikt att tala san-
ning.13

I brottmål kan partsförhör under sanningsförsäkran inte förekomma,
och inte heller finns någon motsvarighet till det för tvistemålens del
gällande stadgandet i RB 43:6 första stycket. I brottmålsprocessen finns
inte ens idén om en parts plikt att tala sanning.14 Det kan i olika hän-
seenden skada den misstänktes eller tilltalades sak, om han ljuger, men
någon rättslig skyldighet att tala sanning har han inte.

8 Se Gärde s. 617 och Hassler, Svensk civilprocessrätt s. 368.
9 Ekelöf, Rättegång IV s. 150.
10 Gärde 1. c.
11 Hassler, a. a. s. 368.
12 Ib. s. 369.
13 Olivecrona s. 93.
14 Olivecrona 1. c.
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Frågar man sig nu vilken betydelse denna reglering av parts san-
ningsplikt har för utformningen av reglerna om advokats sannings-
plikt, kan för tvistemålens vidkommande svaret inte gärna bli mer än
ett: God advokatsed kräver åtminstone att advokaten respekterar stad-
gandet i RB 43:6 första stycket och, så länge han medverkar i rätte-
gången, inte uppsåtligen åsidosätter eller råder klienten att åsidosätta
den där stadgade sanningsplikten. Såsom Ekelöf framhållit gäller stad-
gandet otvivelaktigt även för rättegångsombud,15 och det är svårt att se
något skäl varför det inte skulle gälla även för ett rättegångsbiträde.
Både Ekelöf och Hassler har — med allt fog — erinrat om det discipli-
nära ansvaret för en advokat, som bryter mot ifrågavarande bestäm-
melse.16

Emellertid är i detta sammanhang ett betydelsefullt påpekande nöd-
vändigt. Advokaten har inte gentemot rättskipningen som sådan någon
skyldighet att mot klientens önskan vara verksam i rättegången för att
sanningen skall komma fram, och på grund av lojalitetsplikten och
tystnadsplikten mot klienten är han inte heller berättigad att i strid
mot vad denne önskar lämna uppgifter till rätten eller motparten.17

Den reella innebörden av advokatens sanningsplikt är därför närmast
en skyldighet att frånträda uppdraget, om klienten inte vill gå med på
att advokaten rättar sig efter de krav som sanningsplikten ställer på ho-
nom.

Vad brottmålen beträffar synes numera — även i andra länder —
enighet råda om att man av den omständigheten att sanningsplikt inte
är stadgad för de enskilda parterna inte får dra den slutsatsen att inte
heller parternas advokater har någon skyldighet att hålla sig till san-
ningen. Samuel von Pufendorf förfäktade en gång i tiden den uppfatt-
ningen att en av den tilltalade privat anlitad advokat hade rätt att an-
vända samma försvarsmedel som den tilltalade själv, bl. a. att lämna
osanna uppgifter,18 men denna åsikt har väl numera endast kuriositets-
intresse. Ingen torde längre göra gällande annat än att även en försva-
rare har viss sanningsplikt, detta oavsett om han är privat eller offent-
lig försvarare.

Förklaringen härtill har man på många håll velat söka däri att advo-
katen i varje fall såsom försvarare i brottmål — och alldeles särskilt så-

15 Ekelöf, a. a. s. 151.
16 Ekelöf 1. c. och Hassler, a. a. s. 369.
17 Man får ju också komma ihåg att klienten principiellt har möjlighet att när
som helst återkalla uppdraget hos advokaten och fråntaga denne behörigheten att
vidare företräda honom.
18 Se Bomgren, Advokatväsendet, TSA 1937 s. 101.
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som offentlig försvarare — fullgör något slags samhällsfunktion och
agerar såsom ett rättskipningens eller rättens organ.19

Denna — enligt min mening orealistiska — uppfattning behöver
emellertid inte åberopas såsom förklaring till att man anser även en
försvarare underkastad viss plikt till sanningsenlighet. I och för sig är
lögnen minst lika vådlig för rättskipningens säkerhet i brottmål som i
tvistemål. De skäl som gjort att man inte ansett sig böra stadga rättslig
skyldighet för den misstänkte eller tilltalade att tala sanning har inte
någon betydelse beträffande försvararen. Principen att advokaternas
medverkan inte får hindra eller försvåra rättskipningen utan bör
främja denna har sin fulla giltighet även i brottmål. Därtill kommer
ytterligare en synpunkt. Den misstänktes rättssäkerhet kräver att han
har möjlighet att effektivt försvara sig, och för varje rättssamhälle är
det därför en angelägen uppgift att sörja för att den som misstänkes el-
ler åtalas för brott har möjlighet att anlita försvarare. En sådan
ordning skulle emellertid knappast kunna i längden upprätthållas, om
samhället inte kunde påräkna lojalitet mot rättskipningen från försva-
rarnas sida.

Av dessa skäl måste en advokat ha viss sanningsplikt även såsom för-
svarare i brottmål, varav emellertid inte följer att denna sanningsplikt
har samma omfattning och innebörd som sanningsplikten i tviste-
mål.20

Så till vida torde dock innebörden vara densamma, att den i realite-
ten närmast framträder såsom en skyldighet för advokaten att avsäga sig
uppdraget, om klienten inte vill tillåta advokaten att handla så som
dennes sanningsplikt kräver.

I det följande behandlas under 34.2. advokatens sanningsplikt i tvis-
temål och under 34.3. försvararens sanningsplikt i brottmål.

Frågan om sanningsplikt för en advokat, som företräder eller biträder
målsäganden i ett brottmål, har — såvitt jag kunnat finna — inte till-
dragit sig särskilt intresse, vilken kan förmodas bero på att man ansett
det mer eller mindre självklart att advokatens sanningsplikt i detta fall
bör vara densamma som i tvistemål. Denna uppfattning synes också
riktig.

34.2. Sanningsplikten i tvistemål
I framställningen under 34.1. har använts begreppen negativ och posi-
tiv sanningsplikt, och samma terminologi begagnas i fortsättningen.

19 Se bl. a. Stjernstedt, Brottmålsadvokaten s. 32, Vinge s. 43—44, Rode, Forsva-
reren i praksis s. 2—3 (TSA 1950 s. 81), Brodin, Försvararens uppgifter, Brottets
beivrande s. 164 och Salmiala i NSB 1954 s. 51—54.
20 Jfr Ekelöf, a. a. s. 156—158 och Olivecrona s. 108—110.
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Negativ sanningsplikt innebär en skyldighet att inte medvetet lämna
osanna uppgifter eller förneka sanna uppgifter; positiv sanningsplikt
en skyldighet att uttala sig och därvid lämna sanna uppgifter.

Såvitt angår den negativa sanningsplikten, utgör frågan om advoka-
tens sanningsplikt i tvistemål inte något problem av särskilt komplice-
rad natur. Allmän enighet råder om att en advokat inte får söka vilse-
leda domstolen genom att i fråga om fakta framföra ett påstående, som
han vet vara osant, eller åberopa ett sakförhållande, som — enligt vad
han vet — inte överensstämmer med sanningen. Lika litet får advoka-
ten förneka eller bestrida ett faktum, som han vet vara sant. Han får —
populärt uttryckt — inte ljuga i rättegången och får naturligtvis inte
heller råda klienten att ljuga.21

I den norska strafflagen § 166 är stadgat straff (upp till två års fri-
hetsstraff) för bl. a. "rettsfullmektig", som avger falsk sakframställning
inför rätten. Någon direkt motsvarighet till detta stadgande finns inte
längre i svensk rätt, men de disciplinära organen har alltid reagerat
mot advokater, som medvetet lämnat rätten oriktiga sakuppgifter eller
mot bättre vetande förnekat riktigheten av sanna påståenden; se TSA
1947 s. 300 (17) och s. 301 (19), 1950 s. 16 (9:I) samt 1955 s. 48
(20:I). I 45 § första stycket SRGA stadgas också att en advokat vid ta-
lans utförande inte får lämna uppgift, som han vet vara osann, eller be-
strida uppgift, som han vet vara sann. Samma bestämmelse har intagits
i FRGA (42 § första stycket).

Denna sanningsplikt hänför sig till både sakframställning och pläde-
ring; inte heller den sistnämnda får grundas på uppgifter, som — en-
ligt vad advokaten vet — inte överensstämmer med sanningen.

I regel har advokaten inte någon direkt, på egna iakttagelser grundad
vetskap om riktigheten eller oriktigheten av från olika håll lämnade
uppgifter om fakta. Hans förnämsta upplysningskälla är klienten. I ti-
digare avsnitt har i skilda sammanhang framhållits att advokaten inte
alltid får på grundval enbart av klientens uppgifter framföra vilka på-
ståenden som helst, t. ex. för annan kränkande beskyllningar,22 men i
fråga om sanningsplikten i rättegång måste fastslås att advokaten inte
får uppfattas som en garant för riktigheten av klientens uppgifter. I
överensstämmelse därmed har i 45 § första stycket SRGA uttalats att en
advokat inte är skyldig att kontrollera riktigheten av de uppgifter som
hans klient lämnar honom, med mindre särskild anledning därtill före-

21 Om den s. k. rabulistlitteraturen under 1600- och 1700-talen och om en av
advokaterna i Mannheim uppställd teori om rätt för en advokat i vissa fall att
ljuga se Stang Lund s. 70—71 och Hemming-Sjöberg i SAF 1922 s. 22.
22 Se t. ex. ovan s. 453, 493 och 513.
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ligger.23 En bestämmelse av samma innebörd har upptagits i 42 § förs-
ta stycket FRGA.

Den omständigheten att advokaten personligen finner viss av klien-
ten lämnad uppgift osannolik eller mindre trolig är inte liktydig med
att han vet att uppgiften är oriktig; även osannolika uppgifter visar
sig ibland vara riktiga. Inte heller den omständigheten att andra perso-
ner, t. ex. vittnen, lämnar uppgifter, som strider mot klientens, får till-
läggas den innebörden att advokaten därmed fått vetskap om att hans
klient talat osanning; även vittnen kan lämna osanna uppgifter eller
misstaga sig. Även om advokaten finner sannolikt — eller t. o. m. kän-
ner sig övertygad om — att de andra personernas utsagor kommer att
bibringa domaren s. k. juridisk visshet om att klienten lämnat orik-
tiga uppgifter, innebär detta inte att advokaten fått sådan vetskap
därom, att han på grund av sin sanningsplikt inte skulle kunna fort-
sätta att biträda klienten.24 För min del tror jag att det ytterligt sällan
med fog kan påstås att utsagor av andra personer bibringar advokaten
sådan vetskap om det osanna i klientens sakframställning, att han en-
ligt god advokatsed skulle vara skyldig att frånträda uppdraget, om
klienten inte vill ändra sina uppgifter.

I viss mån annorlunda torde det kunna förhålla sig med upplys-
ningar, som advokaten får ur skriftliga bevis. Ett skriftligt bevis kan
tänkas ge sådan visshet om att klienten farit med osanning, att advoka-
ten på grund av sin sanningsplikt måste ställa klienten inför valet att
antingen rätta sina uppgifter eller också finna sig i att advokaten av-
säger sig uppdraget.

Sanningsplikten ställer på advokaten det kravet att de uppgifter om
fakta, som han lämnar rätten, skall i sak helt överensstämma med vad
klienten uppgivit för advokaten; ingenting får i sak ändras eller för-
vrängas. Därav följer bl. a. att, om klienten inför advokaten erkänner
att ett av honom förut gjort påstående är osant eller att en av motparten
lämnad uppgift, som klienten bestritt;, är sann, så kan advokaten inte
längre fortsätta att föra klientens talan, med mindre denne samtycker
till att det rätta förhållandet erkännes även för rätten. Härvid förutsät-
tes att det är fråga om relevanta uppgifter; skulle uppgiften sakna varje
som helst betydelse i rättegången, synes det onödigt att från advokatens

23 En annan sak är att advokaten i klientens intresse bör undersöka möjligheten
att styrka dennes uppgifter, i den mån dessa uppgifter skulle komma att bestridas
från motsidan.
24 Jfr Westman i TSA 1964 s. 215.

Sedan är det en annan sak att advokaten i en sådan situation bör med klienten
diskutera frågan om en omläggning eller nedläggning av dennes talan. Om klien-
ten därvid inte vill följa hans råd, kan detta utgöra en omständighet, som ger ad-
vokaten rätt att frånträda uppdraget, om förutsättningar härför i övrigt föreligger.
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sida påfordra någon rättelse. Å andra sidan får advokaten akta sig för
att bedöma en relevant omständighet såsom irrelevant.
Om klienten först lämnar en och sedan en annan, däremot stridande
version av fakta, bör advokaten enligt min mening inte alltför mycket
grubbla över vilkendera av klientens uppgifter som kan vara den rik-
tiga (även om det kan finnas skäl att utfråga klienten därom). Erkän-
ner klienten att en av honom tidigare lämnad uppgift är osann, eller en
av honom bestridd uppgift sann, torde advokaten ha att ta denna upp-
lysning ad notam. Han får då anses "veta" att den tidigare uppgiften
var sanningslös, och han kan följaktligen inte längre åberopa den. Vill
klienten fortsätta att åberopa den osanna uppgiften inför rätta, måste
advokaten frånträda uppdraget.25

Principen att en advokat inte får lämna domstolen uppgifter, som
han vet vara oriktiga, har i Danmark ansetts böra leda till att en advo-
kat inte får biträda makar med att utverka skilsmässa, om han vet att
den grund som åberopas för skilsmässan i verkligheten inte föreligger. I
ett fall, SB 1928 s. 60—61, har sagførerrådet dömt en advokat till böter
för att han biträtt vid en skilsmässa, som — i syfte att vinna viss eko-
nomisk fördel — arrangerats "paa Skrømt", och Torkild-Hansen har
hävdat att det klart strider mot god advokatsed att biträda vid en skils-
mässa, som ordnas endast för att undgå sambeskattning, enär detta för-
utsätter lämnande av osanna uppgifter.26 Denna ståndpunkt synes
ofrånkomlig.

En särskild fråga är huruvida advokaten får bestrida en av motpar-
ten lämnad uppgift utan att först fråga klienten hur det förhåller sig
med uppgiftens riktighet. I princip måste det anses otillåtet att förfara
på detta sätt.27 Under den gamla rättegångsordningens tid hävdades
att avsteg från denna regel måste anses tillåtet i sådana fall, där mot-
parten först vid målets slutförande kommer med en ny uppgift.28 Med
hänsyn till nya RB:s regler, bl. a. om parts skyldighet att inställa sig per-
sonligen, torde denna situation numera sällan behöva uppstå.

Den sanningsplikt varom här är fråga hänför sig även till bevis-
ningen. Under inga omständigheter får advokaten förebringa eller åbe-
ropa bevisning, som han vet vara falsk eller förvanskad; det gäller både
muntlig och skriftlig bevisning. Självfallet får han inte heller med-
verka till förvanskning av bevis.

I den disciplinära verksamheten har man naturligtvis reagerat mot

25 Det är möjligt att man kan tänka sig en annan bedömning i något enstaka un-
dantagsfall, men jag har ansett mig kunna bortse därifrån.
26 SB 1955 s. 256—257.
27 Se Stang Lund s. 68 och Vinge s. 69.
28 Vinge, 1. c.
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alla uppsåtliga försök att vilseleda domstolen genom förebringande av
falsk eller förvanskad bevisning, men även när sådant uppsåt inte före-
legat eller ansetts styrkt, har man i vissa fall reagerat, när advokater
åberopat bevisning, som kunnat missleda rätten.

Från norsk praxis må nämnas fallet NSB 1930 nr 16 s. 30 (15), där
justitiedepartementet riktade allvarligt klander mot en advokat för det
han inför rätta åberopat ett vittnesintyg i stympat skick. Han hade
klippt bort ett av vittnet nertill på intyget tillskrivet tillägg, som hän-
visade till ett brev, i vilket vittnet gjorde vissa anmärkningar mot in-
tygets avfattning.

I svensk praxis har förekommit åtskilliga fall.
I fallet TSA 1962 s. 27 (20) tilldelade styrelsen en advokat varning

för det han åberopat antedaterade kvitton utan att upplysa om anteda-
teringen; förfarandet bedömdes inte som uppsåtlig orätt men såsom
grovt oaktsamt. I fallet TSA 1971 s. 187 (47) fann disciplinnämnden
att en advokat åsidosatt sina plikter bl. a. genom att i ett lagfartsärende
åberopa antedaterade fångeshandlingar utan att upplysa inskrivnings-
domaren om att handlingarna antedateräts. Även i detta fall tilldelades
advokaten varning, som emellertid avsåg även visst annat förhållande.

Vinge har nämnt ett fall, där advokatsamfundets styrelse förklarat att
en advokat förfarit oriktigt, då han som bevis åberopat en transumerad
handling, vilken ofullständigt återgav vissa partier av originalet; för-
farandet ansågs ha varit agnat att vilseleda domstolen.29

Såsom Vinge framhållit är det naturligtvis tillåtet att åberopa tran-
sumt, men för det första måste handlingen tydligt betecknas som tran-
sumt, och för det andra får advokaten inte göra sådana uteslutningar
att domstolen därigenom kan vilseledas. Advokaten får sålunda inte
utesluta sådana delar, som ändrar eller inskränker innebörden av de
medtagna avsnitten.

I fallet TSA 1954 s. 41 (13) hade en advokat i ett tvistemål åberopat
transumt av en avskrift, som han själv och ett kontorsbiträde på sin tid
vidimerat. Denna avskrift var i visst avseende felaktig. Styrelsen ut-
talade att advokaten förfarit oaktsamt genom att bevittna avskriften
utan att förvissa sig om att den till alla delar överensstämde med origi-
nalet. På närmare anförda skäl vidtog styrelsen inte någon disciplinär
åtgärd, men advokaten erinrades om vikten av att en advokat tillser att
av honom bestyrkta avskrifter är riktiga. På enahanda sätt bedömdes ett
liknande förfarande i fallet TSA 1956 s. 22 (17).

En oriktig avskrift skall naturligtvis inte bestyrkas av någon, men
särskilt av en advokat måste fordras synnerlig noggrannhet i detta av-

29 Vinge s. 71.
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seende. Åberopar han i rättegång en avskrift, som han själv bestyrkt,
skall domstolen kunna lita på att avskriften är riktig.

Samma synpunkter är befogade när det gäller en advokats bevitt-
nande av annans namnteckning. Domstolen måste kunna lita på att ad-
vokaten inte bevittnat en namnteckning utan att ha förvissat sig om
dess äkthet; se uttalande av advokatsamfundets styrelse i fallet TSA
1965 s. 51 (21). I fallet TSA 1970 s. 119 (33) tilldelade disciplinnämn-
den en advokat erinran för det han bevittnat en namnteckning utan att
till fullo förvissa sig om dess äkthet.

I detta sammanhang må också nämnas fallet TSA 1971 s. 175 (43),
ehuru där inte var fråga om rättegång. Två advokater tilldelades i
detta fall av disciplinnämnden erinran för det de på ett köpebrev un-
dertecknat en vittnesmening, i vilken säljaren och dennes frånskilda
hustru missvisande betecknats som "ovanstående äkta makar". Advoka-
terna ansågs inte ha haft uppsåt att göra eller främja orätt, men nämn-
den fann att de brustit i omsorg och noggrannhet.

En skriftlig rättegångsfullmakt behöver numera inte vara bevittnad,
men den skall vara egenhändigt undertecknad av parten (RB 12:8).
Åberopar en advokat en med klientens namn undertecknad skriftlig
fullmakt, måste domstolen kunna lita på att namnunderskriften är
gjord av klienten. En advokat, som åberopat en rättegångsfullmakt, på
vilken han själv skrivit klientens namn, har av disciplinnämnden till-
delats erinran; TSA 1969 s. 59 (37). Nämnden betecknade advokatens
åtgärd såsom uppenbart stridande mot god advokatsed.

Om en advokat medverkar till uppsättande av ett intyg, avsett att
åberopas inför rätta, är han skyldig att tillse att intyget riktigt återger
vad intygsgivaren säger sig kunna intyga och att i intyget inte utsäges
mera än vad denne kan stå för. I fallet TSA 1965 s. 51 (21) uttalade ad-
vokatsamfundets styrelse att en advokat brustit i omsorg genom att av-
fatta ett i ett mål om äktenskapsskillnad åberopat s. k. särlevnadsintyg
utan att söka utröna vad intygsgivarna kunde intyga; intyget var så till
vida felaktigt att däri uppgavs att intygsgivarna personligen kände
båda makarna, ehuru ingen av dem kände hustrun. Advokaten hade
uppsatt intyget utan att höra vare sig klienten eller intygsgivarna om
vad de sistnämnda kunde intyga.

Ehuru det ligger vid sidan om det här behandlade ämnet, må påpe-
kas att en advokat självfallet också är skyldig att ägna tillbörlig omsorg
åt avfattningen av intyg, som han själv utfärdar; se TSA 1968 s. 69
(27).

Plikten att inte åberopa bevisning, som kan vilseleda domstolen, har
inte blivit föremål för någon utförligare reglering i SRGA. I 45 §
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andra stycket har emellertid stadgats bl. a. att en advokat inte får med-
verka till att bevis förvanskas.

Den nu lämnade framställningen har främst tagit sikte på sådana
uppgifter som är av betydelse för rättens avgörande i saken. Men advo-
katen far inte heller i andra avseenden, t. ex. i frågor, som har betydelse
för målets handläggning eller för bedömandet av en rättegångskostnads-
fråga, lämna rätten uppgifter, som han vet vara oriktiga eller inte helt
korrekta. De disciplinära organen har sålunda reagerat, när advokater
lämnat rätten oriktiga eller i allt fall ej fullt korrekta uppgifter om
egna åtgöranden eller därmed sammanhängande förhållanden; se TSA
1966 s. 138 (36), 1967 s. 43 (21) och 1969 s. 61 (39).

Ett egenartat åsidosättande av sanningsplikten förelåg i fallet TSA
1956 s. 21 (16), där en advokat i samförstånd med en underrätt under-
tecknat ett osant delgivningserkännande. Styrelsen uttalade att advoka-
ten härigenom handlat i strid mot god advokatsed men lät med hänsyn
till omständigheterna vid detta uttalande bero.

Vad som hittills behandlats är frågan om advokatens negativa san-
ningsplikt, hans plikt att inte ljuga och inte förebringa eller åberopa
falsk eller förvanskad bevisning.
En mera komplicerad och mera omstridd fråga är i vad mån en ad-
vokat i tvistemål också har en positiv sanningsplikt, en plikt att lämna
rätten upplysningar för att främja sanningens utletande, även när det
länder klienten till nackdel att dessa uppgifter lämnas.

Såsom framgår av vad som sagts under 34.1. är problemet så till vida
enkelt, att det inte kan bli tal om att advokaten skulle vara skyldig att
lämna rätten en uppgift, som klienten inte vill att han skall lämna. På
grund av lojalitetsplikten och tystnadsplikten mot klienten är advoka-
ten tvärtom förhindrad att handla på detta sätt. I 45 § andra stycket
SRGA är i enlighet härmed uttalat att en advokat inte är skyldig —
och mot klientens önskan inte heller berättigad — att i rättegången
förete eller åberopa bevis eller lämna uppgift, som talar till klientens
nackdel, med mindre skyldighet därtill ålägges honom jämlikt stadgan-
dena om vittnes- och editionsplikt. En bestämmelse, som torde vara
avsedd att ha samma innebörd, har också införts i 42 § andra stycket
FRGA.

Det är nödvändigt att upprätthålla denna grundsats, ty i annat fall
skulle klienten inte kunna hysa fullt förtroende för advokaten utan se
sig nödsakad att vara förtegen inför denne.

Det sagda gör emellertid inte problemet mindre utan förvandlar det
endast till väsentligen en fråga huruvida advokaten kan kvarstå såsom
klientens ombud eller biträde. Om advokaten till iakttagande av god
advokatsed är skyldig att lämna rätten viss uppgift, trots att denna är
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till nackdel för klienten, kan advokaten nämligen inte fortsätta att
hjälpa klienten i rättegången, med mindre klienten samtycker till att
uppgiften lämnas.

Från Danmark och Norge föreligger uttalanden, som ger vid handen
att man anser advokaten ha en långt gående skyldighet att framlägga
även fakta, som talar till motpartens favör.

Så har t. ex. Oskar Bondo Svane förklarat det vara en advokats oav-
visliga plikt att för motparten och rätten framlägga alla upplysningar
av relevans, som han har kommit i besittning av; faktum skall, säger
Svane, framläggas "absolut udtømmende og absolut loyalt".30 Stang
Lund har uttalat att advokaten har att göra sin sakframställning så som
han fått den av sin klient, utan hänsyn till om han därvid måste dra
fram eller erkänna riktigheten av omständigheter, som kan göra målets
utgång tveksam eller mindre säker för klienten,31 och Bredal har häv-
dat att "alle sakens oplysninger" bör läggas fram och att advokaten inte
får "stikke noe under stol" utan är skyldig att låta rätten få kännedom
om de upplysningar som är av betydelse för avgörandet och som han en-
sam sitter inne med.32

Vad svenska förhållanden beträffar har Hemming-Sjöberg gjort gäl-
lande att advokatens sanningsplikt inte nödvändigtvis tvingar honom
att omtala allt vad han fått veta,33 och Vinge har uttalat samma me-
ning.34

I den disciplinära verksamheten har frågan ytterligt sällan varit före-
mål för bedömande, och praxis är därför föga vägledande. Såvitt jag
kunnat finna föreligger endast två refererade, svenska avgöranden,
nämligen TSA 1951 s. 9 (8:I) och 1971 s. 187 (47). I det förstnämnda
fallet vidtog styrelsen disciplinär åtgärd jämlikt RB 8:7 andra stycket
mot en advokat, som företrätt svaranden i ett mål om återgång av bil-
köp (käranden hade sålt två bilar till svaranden och yrkade återgång av
köpet), för det han i rättegången underlåtit att lämna upplysning om
det för rättegångens gestaltning betydelsefulla förhållandet att svaran-
den — f. ö. med biträde av advokaten — kort tid före rättegången sålt
de två bilar, om vilka tvisten rörde sig. I det andra fallet tilldelade dis-
ciplinnämnden jämlikt samma lagrum en advokat varning bl. a. för
det han i ett tvistemål förtigit omständigheterna kring tillkomsten av
vissa i målet åberopade, antedaterade handlingar.

30 Svane, Den civile retspleje, Retsplejeloven gennem 50 år s. 95 och 98. Jfr dis-
kussion i Sagførerbladet 1951 s. 55—56 och s. 108.
31 Stang Lund s. 68.
32 Bredal i Bødtker, Sakførerforeningen s. 244.
33 Hemming-Sjöberg, a. a. s. 31 ff.
34 Vinge s. 67.
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Frågan är inte lättbesvarad, och det är svårt att formulera en regel,
som kan tillämpas i alla tänkbara situationer. Stadgandet i RB 43:6
första stycket ger emellertid en viss vägledning. Såsom framhållits under
34.1. har lagstiftaren med detta stadgande åsyftat att stipulera inte bara
en negativ utan också en viss positiv sanningsplikt för part i tvistemål,
och detsamma måste då gälla partens advokat.

Till en början torde sålunda kunna fastslås att advokaten, om han av
rätten eller motparten tillfrågas hur det i visst relevant avseende förhål-
ler sig, måste vara sanningsenlig i sitt svar. Han kan avböja att själv
svara och hänvisa till klienten, men om han svarar, måste hans svar
vara — såvitt han vet — överensstämmande med sanningen.

Mera tveksamt är i vad mån advokaten kan anses skyldig att själv-
mant upplysa rätten om fakta, om vilka han fått vetskap och som är äg-
nade att ställa klientens sak i sämre dager. Otvivelaktigt är att advoka-
ten i varje fall inte kan få förtiga ett för honom känt faktum, som visar
att klienten saknar grund för sin talan eller som är av sådan art att un-
derlåtenhet att upplysa därom gör den lämnade sakframstäilningen
osann eller vilseledande. Hur långt man därutöver bör gå i kravet på
lämnande av uppgifter, är en fråga, varom delade meningar kan råda.
För egen del är jag böjd för den uppfattningen att advokaten inte kan
få förtiga något faktum, som han inser vara av betydelse för målets av-
görande, vilket m. a. o. betyder att han måste göra sin medverkan i rät-
tegången beroende av att klienten samtycker till att varje sådant fak-
tum får uppges för rätten. Jag är emellertid inte säker på att detta är
någon allmänt accepterad uppfattning, och jag medger att jag själv
känner mig tveksam om det verkligen är motiverat att hävda en så
långt gående sanningsplikt, särskilt när fråga är om bevisfakta av för-
hållandevis perifer betydelse.35

När det gäller bevisningen torde man inte kunna uppställa någon all-
män regel om att det skulle åligga den ena partens advokat att före-
bringa bevisning, som är till nackdel för hans klient, eller att fästa mot-
partens uppmärksamhet på sådan bevisning. Självfallet får advokaten
inte medverka till att bevis undertryckes eller undanröjes (jfr BrB 14:4
och 15:8), men han kan i princip inte anses ha vare sig skyldighet el-
ler rättighet att ge motparten anvisning på bevisning, som kan gagna
dennes sak,36 och han är inte skyldig att inkalla ett vittne, som är oför-
delaktigt för klienten, eller att upplysa rätten och motparten om att det
finns ett sådant vittne.37 En annan sak är att påträffandet av för klien-

35 Jfr beträffande dessa spörsmål Ekelöf, a. a. s. 151—152.
36 Jfr Stang Lund s. 73—74.
37 Jfr Lous, Edisjonsplikten s. 62—67. Lous tänker sig möjligheten av undantag
från denna regel i extrema fall. För min del ifrågasätter jag, om några sådana un-
dantagsfall verkligen kan tänkas.

18—Wiklund, God advokatsed
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ten ofördelaktig bevisning kan böra föranleda advokaten att tillråda
klienten en omläggning av talan eller nedläggning av saken.

I fråga om skriftliga bevis har stundom hävdats att en advokat skulle
vara skyldig — eller i varje fall berättigad — att spontant tillhanda-
hålla motparten ett skriftligt bevis, som närmast talar till dennes för-
mån, eller att fästa motpartens uppmärksamhet därå. Stang Lund har
visserligen uttalat att en advokat i allmänhet inte kan vara skyldig att
upplysa motparten om dokument, som finns hos andra,38 men han har
också förklarat, att om det gäller en skriftlig handling, som tjänar till
upplysning i saken, så kan advokaten "efter omstendighetene" fram-
lägga handlingen eller skicka den till motparten, även om handlingen
närmast är till fördel för denne. Stang Lund har hävdat att advokaten
kan göra detta utan att behöva konferera med sin klient därom, enär
han har rätt att gå ut ifrån att klienten önskar att allt som kan tjäna
till upplysning om det sanna förhållandet skall komma med i saken.
Stang Lund ger också ett par ur praktiken hämtade exempel på sådant
handlingssätt.39

Stang Lunds uppfattning i detta avseende har kritiserats av både
Hemming-Sjöberg och Vinge40 och denna kritik synes befogad. För
en svensk advokat skulle det säkerligen framstå som illojalt mot den
egna klienten att utan dennes samtycke förfara så som Stang Lund an-
sett tillåtligt.

Detta innebär naturligtvis inte att påträffandet av ett skriftligt be-
vis, som talar till motpartens favör, skulle sakna betydelse för advoka-
tens handläggning av rättegångsuppdraget.41

Vilken betydelse ett påträffat skriftligt bevis får, beror på omständig-
heterna. Framgår av beviset att klientens talan är obefogad, har advo-
katen ingenting annat att göra än att tillråda klienten att nedlägga sa-
ken; själv kan han inte fortsätta att i målet biträda klienten, utan att
beviset framlägges.42

Det kan emellertid tänkas att klienten har rätt, även om det påträf-
fade beviset talar mot honom. Enligt min mening, som jag dock ut-
talar med stor tvekan, bör advokaten, om beviset inte kan frånkännas
betydelse i målet, göra sin fortsatta medverkan beroende av att klienten
samtycker till att rätten och motparten upplyses om vad beviset inne-

38 Stang Lund s. 74.
39 Stang Lund s. 74—76.
40 Hemming-Sjöberg, a. a. s. 30 och Vinge s. 72. Se också Barre i TSA 1944 s.
128 samt Hallström i TSA 1945 s. 23—24.
41 Med "skriftligt bevis" åsyftas här inte en skriftligt avfattad vittnesberättelse.
En sådan är, såvitt jag förstår, i det hänseende varom här är fråga att likställa
med en muntlig utsaga av ett vittne.
42 Samma uppfattning uttalad av Vinge s. 72.
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håller, självfallet med full frihet för advokaten att framhålla allt, som
kan tala för att beviset inte bör tillerkännas den betydelse till motpar-
tens förmån, som denne må hävda.43

Det sagda avser handlingar, som har karaktären av skriftliga bevis.
Den diskussion som förts om hithörande spörsmål har emellertid främst
rört sakkunnigutlåtanden och gällt frågan i vad mån en advokat kan
anses skyldig att i rättegången framlägga ett av honom anskaffat sak-
kunnigutlåtande, som är ofördelaktigt för klienten.

I Norge synes den meningen vara förhärskande att en advokat må-
hända inte kan anses skyldig att framlägga ett enstaka sakkunnigutlå-
tande, som går hans klient emot, men att han däremot, om han inhäm-
tat flera utlåtanden, av vilka en del talar för och en del mot klienten,
inte får inskränka sig till att åberopa de fördelaktiga utan måste fram-
lägga samtliga.44

En synbarligen ännu strängare uppfattning har i Danmark uttalats
av Svane#, Han fastslår såsom "gentaget atter og atter" att exempelvis
"en sagkyndig erklaering", som advokaten varit ensam om att fram-
skaffa, "loyalt" måste läggas på bordet för motparten och rätten, även
om den går stick i stäv mot klientens ståndpunkt, "og selv om den tor-
pederer sagen".45

Frågan har varit föremål för diskussion i TSA mellan Lennart Hag-
berg, Bo Westman och Hans Pedersen.46 Diskussionen rörde till stor del
spörsmålet om editionsplikt i fråga om sakkunnigutlåtanden och är väl
i den delen utan större intresse, sedan HD i rättsfallet NJA 1963 s. 72
enhälligt funnit en part ej vara skyldig att förete ett sakkunnigutlå-
tande, som han själv inte önskade åberopa; beträffande motiveringen
förelåg dock olika meningar.47

I frågan huruvida god advokatsed kan anses kräva att advokaten
framlägger även sakkunnigutlåtanden, som är till nackdel för klienten,
innebar Hagbergs artikel närmast ett — låt vara något motvilligt —
accepterande av den norska uppfattningen. Westman hävdade diame-
tralt motsatta åsikter. Pedersen var ense med Westman om att advoka-

43 Den här uttalade uppfattningen synes väsentligen överensstämma med vad som
anförts i Bødtker, God sakførerskikk s. 24. Se också Halvorsen i NAB 1969 s. 30 f.
Annan mening har uttalats av Vinge s. 72.
44 Se uttalande av hovedstyret, NSB 1954 s. 64—65 och av styret i Oslo krets,
NSB 1959 s. 40. Jfr Lous, Edisjonsplikten s. 103.
45 Svane, a. a. s. 95. En annan uppfattning framskymtar möjligen i Tjur, Proce-
durens forberedelse, Proceduren s. 35—36. Svanes uttalande har även kritiserats
av Rønnov i Juristen 1969 s. 453. Rønnov betecknar det som "overloyalt" att före-
lägga rätten ett sakkunnigutlåtande, som går klienten emot.
46 Hagberg i TSA 1954 s. 261—270, Westman i TSA 1955 s. 19—23 och Peder-
sen i TSA 1955 s. 297—300.
47 Se därom Welamson i SvJT 1969 s. 954—955.
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ten inte gentemot rätten och motparten har någon sådan skyldighet men
framhöll däremot — till synes med rätta — att advokaten ibland med
tanke på klientens bästa kan vara skyldig att efterkomma en begäran
om företeende av en handling, "nämligen för att inte bota ont med ont
värre".48

För egen del kan jag inte finna något fog för den uppfattningen att
en advokat, som företräder den ena parten, skulle av hänsyn till motpar-
ten eller till rättskipningen som sådan vara skyldig att i rättegången
förete ett sakkunnigutlåtande, som han och hans klient inte önskar åbe-
ropa. Sanningsplikten avser de i målet relevanta fakta, inte erfaren-
hetssatser, om vilka sakkunniga yttrar sig. Däremot får advokaten inte
lämna positivt oriktiga uppgifter om vad en sakkunnig uttalat. Klart
är också att ett sakkunnigutlåtande av för klienten ofördelaktigt inne-
håll kan motivera överläggningar med klienten om ändring eller ned-
läggande av dennes talan.

Reglerna om advokatens positiva sanningsplikt har vid utarbetandet
av SRGA ansetts inte lämpa sig för en kodifiering. I 45 § andra stycket
har därför i detta hänseende endast upptagits den i och för sig själv-
klara bestämmelsen att en advokat inte får medverka till att bevis un-
dertryckes.

Såsom nyss sagts hänför sig advokatens sanningsplikt till de i målet
relevanta fakta. När det gäller den rättsliga sidan av saken (plädering i
fråga om rättsreglers innehåll och innebörd eller tillämplighet i det
föreliggande fallet), ligger frågan om "sanningsplikt" annorlunda till.
Såvitt angår inhemsk rätts innehåll och tillämpning i målet, kan advo-
katens argumentering och hans åberopande av lagar, lagmotiv, kom-
mentarer och annan litteratur, rättsfall m. m. kontrolleras av motparten
och domstolen. Man har väl rätt att på advokatens plädering ställa det
kravet att den skall vara vederhäftig och att han inte felciterar eller för-
vanskar innehållet i åberopade källor, men detta följer redan av hans
plikt mot klienten. Hans uppgift är ju att försöka övertyga domstolen
om att hans klient har rätt, men en ovederhäftig plädering är inte nå-
got tjänligt medel att nå detta resultat — tvärtom.

Någon skyldighet mot rätten eller motparten att fästa uppmärksamhe-
ten på bestämmelser, motiv- och litteraturuttalanden eller rättsfall, som
närmast stöder motpartens sak, har advokaten inte,48a men det kan
vara klokare att göra detta — med erforderliga kommentarer — än att
ge motparten tillfälle att dra fram detta material eller låta domstolen
begrunda detsamma utan några kommentarer.

48 Pedersen, a. a. s. 300.
48a I England råder dock en motsatt uppfattning.
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Kravet på vederhäftighet i pläderingen innebär inte att advokaten
endast får åberopa argument, som han själv anser goda. Ett argument,
som inte övertygar advokaten, kan övertyga domaren. Att komma med
uppenbart ohållbara argument är meningslöst, men advokaten har full
frihet att anföra varje argument, som kan tänkas påverka domaren, det
må enligt advokatens mening vara starkt eller svagt.

Advokatens plädering i en rättsfråga får inte heller uppfattas som en
deklaration att han personligen ansluter sig till den rättsuppfattning
som han hävdar. Det är på klientens vägnar som advokaten talar, och
finns det utrymme för delade meningar i en rättsfråga, vilket som be-
kant i mycket stor utsträckning är fallet, är advokaten berättigad att,
oavsett sin personliga uppfattning, urgera den mening som är till för-
del för klienten. Att han kanske i ett annat mål hävdar en motsatt upp-
fattning är inte någonting, som i och för sig strider mot god advokat-
sed.49

Är det fråga om utländsk rätt, torde man böra skilja mellan å ena si-
dan det fall att inhemsk rätt skall tillämpas i målet, men advokaten vill
åberopa utländsk rätt för att belysa rättsfrågan, och å andra sidan det
fall att utländsk rätt skall tillämpas. I det förra fallet synes skäl saknas
att ålägga advokaten andra skyldigheter än när det är fråga om inhemsk
rätt. I det senare fallet däremot torde advokaten, när han förebringar ut-
redning om innehållet i den utländska rätten, få anses ha i stort sett
samma sanningsplikt som när det gäller framläggandet av fakta.50

34.3. Advokats sanningsplikt såsom försvarare i brottmål
Den misstänkte eller tilltalade har ingen rättslig sanningsplikt, och
hans försvarares skyldighet är att tillvarataga klientens intresse. Försva-
raren är inte skyldig att vara positivt verksam för utrönandet av san-
ningen, om detta skulle komma i strid med hans ställning som försva-
rare, och han är inte pliktig att åberopa omständigheter och bevis, som
talar mot den misstänkte. Försvararen har sålunda inte någon positiv
sanningsplikt. Skillnaden mot vad som gäller i tvistemål visar sig
främst däri, att medan advokaten i ett sådant mål är nödsakad att av-
säga sig uppdraget, om klienten inte vill samtycka till lämnande av en
upplysning, som omfattas av den positiva sanningsplikten, så behöver
en försvarare inte under alla omständigheter frånträda sitt uppdrag en-
bart därför att klienten inte vill gå med på att en viss uppgift lämnas
eller visst material företes.

Helt obestridd är den nu uttalade åsikten inte. Rode, som i princip

49 Jfr emellertid s. 188—189 ovan.
50 Se därom närmare Lous, Edisjonsplikten s. 109—112.
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anser att försvararen inte är skyldig att dra fram annat material än så-
dant som är till klientens favör, har velat göra undantag för upplys-
ningar, som advokaten själv skaffat från annan, och har gjort gällande
att advokaten är skyldig att framlägga dessa upplysningar, även om de
går den tilltalade emot.51

Detta Rodes uttalande har visserligen rönt något instämmande52

men utsatts för så mycket starkare kritik.53 Rode har därefter medgivit
att han uttryckt sig mindre lyckligt men — på skäl som förefaller föga
övertygande — hävdat att en offentlig försvarare skulle vara skyldig att
framlägga ett utlåtande, som han anskaffat från en offentlig institu-
tion.54

För att den misstänkte eller tilltalade skall våga anförtro sig åt sin
försvarare och också våga be denne att införskaffa upplysningar måste
han kunna lita på att försvararen inte under några omständigheter mot
hans önskan för åklagaren eller rätten röjer någon uppgift, som är till
nackdel för honom. Stang Lund, som understrukit att försvararen var-
ken har rätt eller plikt att ge rätten del av sådana upplysningar, har
med allt fog framhållit att en plikt för försvararen att meddela rätten
vad han erfarit skulle kunna försätta den misstänkte i sämre läge än om
han inte hade någon försvarare.55

Man skulle kunna tycka att en försvarare måste komma i en omöjlig
situation, om klienten förnekar den påstådda brottsligheten, men för-
svararen på grund av den utredning som förebragts starkt betvivlar
klientens påstående eller kanske t. o. m. känner sig mer eller mindre
övertygad om klientens skuld. Försvararen bör emellertid komma ihåg
att han kan misstaga sig, att det inte är han utan rätten som skall av-
göra vad som är sant eller inte sant och att det är lagstiftarens mening
med försvararinstitutionen att försvararen skall stå på den misstänktes
sida. Försvararen har ingen anledning och i varje fall inte någon som
helst skyldighet att bilda sig en personlig uppfattning om klientens
sanningsenlighet, och vad försvararen personligen anser därom är irre-
levant för målets avgörande. Det är väl lättare att plädera för någon,
som man tror på, än för någon, som man inte tror på, men principiellt
skall försvararen inte låta sin eventuella misstro mot klienten förleda
honom till en mera passiv processföring. Uppger klienten för försvara-
ren att han är oskyldig, är det den linjen försvararen skall följa.

51 Rode, Forsvararen i praksis s. 37 (TSA 1950 s. 107).
52 Se Herfelt i SB 1950 s. 295. Jfr också Brøcker i SB 1951 s. 55 med kritisk ef-
terskrift av Torkild-Hansen.
53 Se Torkild-Hansen i SB 1950 s. 232, Wiklund i SB 1950 s. 429 och Chr. L.
Jensen i NSB 1951 s. 13—14.
54 NSB 1951 s. 14—16.
55 Stang Lund s. 102—103. Jfr Vinge s 44.
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Olika meningar har uttalats i frågan hur pass stark press försvararen
bör utöva mot sin klient för att förmå denne att tala sanning, t. ex. att
erkänna ett brott, till vilket klienten nekat, men som försvararen "tror"
eller känner sig "övertygad om" att klienten begått. För min del anser
jag att försvararen bör vara mycket återhållsam i detta hänseende, så att
inte klienten får det intrycket att han har även försvararen emot sig,
men särskilt skulle jag vilja framhålla att frågan inte gäller vad rätt-
skipningens intresse kräver utan vad klientens intresse kräver. Advoka-
ten har såsom försvarare inte gentemot rättskipningen som sådan någon
skyldighet att hjälpa till med att få fram sanningen ur den misstänkte,
men däremot är det hans plikt mot klienten att råda denne att tala san-
ning, om advokaten finner klientens vidhållande av tidigare lämnade
uppgifter meningslöst och endast ägnat att skada klientens sak. Jag har
därför full förståelse för den olust som Gottfarb sagt sig ha känt, när han
från domaren fått en eloge för strävanden att leta fram sanningen.56

Sammanfattningsvis bör sålunda fastslås att advokaten såsom försva-
rare i brottmål inte gentemot åklagaren och rätten har någon skyldighet
att vara positivt verksam för att sanningen skall komma fram.57

Däremot har försvararen en negativ sanningsplikt av principiellt
samma innebörd som enahanda plikt i tvistemål. Han får inte lämna
åklagaren eller rätten uppgifter, som han vet vara osanna, inte göra
några åberopanden, som han vet stå i strid med det verkliga förhållan-
det, och inte förebringa muntlig eller skriftlig bevisning, som han vet
vara falsk eller förvanskad. Lika litet får han förneka riktigheten av en
uppgift, som han vet vara sann. Han får m. a. o. inte ljuga och själv-
fallet inte heller animera eller råda klienten att ljuga.

Om dessa grundsatser synes i stort sett enighet råda. Vetskap om att
viss uppgift är osann får advokaten anses ha, om klienten erkänt detta
för honom. Så länge klienten inför honom vidhåller en uppgift, bör ad-
vokaten däremot vara ytterligt försiktig med att — på grund av vad
han möjligen själv "tror" om uppgiften — undandraga klienten sitt
stöd.

Jag kan inte dela den uppfattningen att advokaten skulle ha en plikt
att "inför sitt samvete" pröva huruvida han känner sig "förvissad" om
att klienten ljuger och då anse sig förhindrad att fortsätta försvaret.58

Advokaten kan lugnt överlåta åt domaren att avgöra vad som är bevi-
sat.

Inte heller kan jag se att det i detta hänseende finns något skäl att av
en offentlig försvarare fordra en högre grad av samvetsömhet än av en

56 Gottfarb i SvJT 1950 s. 557.
57 Jfr Ekelöf, a. a. s. 156—158 och Olivecrona s. 107.
58 Se t. ex. Salmiala i NSB 1954 s. 53.
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privat försvarare. Ingen av dem får ljuga, men ingen av dem är heller
skyldig att "sätta sig till doms" över klienten och avgöra om denne ta-
lar sanning eller ej.

Stjernstedt har uttalat den meningen att försvararen inte bör in-
struera klienten om vad denne bör säga eller hur han bör lägga sina ord,
och jag delar denna åsikt.59 Mera diskutabel förefaller mig den av
Stjernstedt också uttalade uppfattningen att försvararen inte spontant
— men väl på fråga av klienten - får upplysa denne om att han inte är
skyldig att uttala sig (att svara på frågor).60 Det är en smula svårt att
se att det kan föreligga något direkt hinder för försvararen att — även
utan att klienten frågat — upplysa honom om en laglig rätt som han
har, men stor varsamhet är säkerligen påkallad,61 och särskilt måste ad-
vokaten tänka på att en tystnad kan vara mycket "vältalig" — till nack-
del för klienten.

Vid behandlingen av frågan om advokats sanningsplikt såsom för-
svarare i brottmål har man i särskild grad ägnat intresset åt problemet
hur advokaten bör förfara, om den misstänkte inför honom erkänner att
han begått det brott, för vilket han är misstänkt, men förklarar att han
ämnar fortsätta att neka inför domstolen. Som utgångspunkt tar man
gärna det klassiska fallet med rättegången mot en betjänt, som år 1840
stod åtalad vid Central Criminal Court i London för mord på sin ar-
betsgivare. Sedan den tilltalade inför sin advokat erkänt sig skyldig,
men förklarat sig ämna fortsätta att neka och sagt sig förvänta att advo-
katen skulle försvara honom "to the utmost", vände sig advokaten i sitt
bryderi till en domare, som inte hade med målets avgörande att skaffa,
och frågade denne till råds hur han skulle förfara. Domaren förklarade
att advokaten var skyldig att fortsätta försvaret, och det gjorde advoka-
ten också.62

I ett avseende är alla författare överens, nämligen därom att advoka-
ten på grund av sin tystnadsplikt inte får för åklagaren eller rätten yppa
vad den tilltalade sålunda anförtrott honom. Därmed är det emellertid
slut med enigheten. Olika meningar råder både i frågan huruvida ad-
vokaten efter ett sådant erkännande kan kvarstå som försvarare och,
därest han anses kunna göra detta, i frågan hur han då skall lägga sitt
försvar.

I England råder alltjämt den uppfattningen att advokaten, trots att
den tilltalade för honom erkänt sig skyldig, är både berättigad och
pliktig att fortsätta att försvara den tilltalade, att kritisera åklagarens

59 Stjernstedt, Brottmålsadvokaten s. 43—47.
60 Ib. s. 47—48.
61 Jfr Rode, Forsvareren i praksis s. 13 (TSA 1950 s. 89).
62 Olivecrona s. 109.
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bevisning och att göra gällande att denna är otillräcklig för en fällande
dom. Är advokaten övertygad om att erkännandet är riktigt, får han
emellertid inte framföra något påstående, som han vet vara osant, t. ex.
förebringa alibibevisning el. dyl. eller påstå att brottet begåtts av någon
annan. Han får m. a. o. inte prestera "an affirmative defence". Är ad-
vokaten inte övertygad om att erkännandet är sant, är han oförhindrad
att förebringa allt försvar han kan.63

I TRGA synes försvararens plikter i ifrågavarande hänseende ej vara
närmare klargjorda. I TRGA § 58 uttalas under (1), att advokaten även
som försvarare är underkastad "Pflicht zur Wahrheit" och "Verbot der
Lüge", liksom han inte får begagna bevis, som "die Wahrheit verfäl-
schen"; inom dessa gränser är det emellertid hans uppgift att sörja för
att den tilltalade döms till ansvar endast på grundval av lagligen till-
låten bevisföring. Under (2) sägs vidare, att om den tilltalade inför
rätta förnekar sin skuld, men försvararen genom den tilltalades erkän-
nande eller på annat sätt får kännedom om ("kennt oder erfährt") att
han är skyldig, så har försvararen, om han ändock vill fortsätta försva-
ret, att särskilt beakta sina plikter enligt punkt (1). Vad detta närmare
innebär framgår inte av stadgandet, men så mycket synes detsamma ut-
visa som att försvararen i varje fall inte har någon ovillkorlig skyldig-
het att frånträda uppdraget.

I den nordiska litteraturen har olika åsikter framförts.
I Norge har Stang Lund uttalat att man inte bor rikta någon före-

bråelse mot en försvarare, om denne under ifrågavarande omständighe-
ter avsäger sig uppdraget, när det kan ske utan att direkt eller indirekt
"kompromittere siktedes stilling under rettsforhandlingene". Å andra
sidan kan enligt Stang Lunds mening försvararen inte heller förebrås,
om han fortsätter försvaret; det kan t. o. m. vara försvararens plikt att
göra detta, nämligen om han genom att begära att få träda tillbaka
skulle "falle den siktede i ryggen".64

Rode har hävdat att försvararen i den åsyftade situationen helst bor
försöka finna "et plausibelt påskudd" till att avsäga sig saken, men att
försvararen, om detta "påskudd" är för genomskinligt eller om man har
kommit för nära huvudförhandlingen, kan bli nödsakad att fortsätta
försvaret. Rode anser att försvararen i så fall svårligen kan "direkte pro-
sedere" på något som han nu positivt vet vara oriktigt, men att han
däremot har rätt att processa på bevisbördan och hävda att åklagaren
inte har uppfyllt den.65 Rodes uppfattning synes alltså väsentligen

63 Lund, Solicitors s. 106. Se också Edelman i Defensor Legis 1934 s. 339—341
och Rudholm i TSA 1948 s. 114.
64 Stang Lund s. 103—105.
65 Rode, a. a. s. 14 (TSA 1950 s. 89—90).

18†—Wiklund, God advokatsed
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överensstämma med den engelska. En liknande åsikt har uttalats av
Emil Stang66

Annan mening har framförts av Ernst Hodneland i en anmälan av
Stangs arbete. Hodneland anser att försvararen måste ställa ett ultima-
tum till klienten att antingen säga sanningen även inför domstolen el-
ler begära ny försvarare. Vill klienten inte gå med på någondera delen,
bör försvararen enligt Hodnelands mening avsäga sig uppdraget och
inför rätten hitta på en eller annan ursäkt för sin avsägelse.67

Även Lous hävdar att försvararen under alla omständigheter är på
grund av sin sanningsplikt nödsakad att frånträda uppdraget, om den
tilltalade förnekar den åtalade gärningen inför rätten, men erkänner
den inför försvararen. Förutsättningen är dock, säger Lous, "naturligt-
vis" att försvararen tror på erkännandets riktighet.68

I Danmark har Torkild-Hansen hävdat att försvararen självfallet inte
får "stå og lyve i retten" men att han i sin plädering är skyldig att
"henholde sig til" den tilltalades förnekande i rätten, även om denne
anförtrott honom att han begått den åtalade gärningen.69 Poul Chris-
tiansen har förklarat sig hysa sympatier för den klassiska engelska upp-
fattningen,70 och Jørgen Cold har i sin anmälan av Lous' ovannämnda
arbete kritiserat dennes åsikt och uttalat den meningen att advokaten
bör kunna processa efter principen "relata refero".71

I Finland har Salmiala med stor skärpa hävdat att en advokat såsom
"ett organ för rättsvården" omöjligt kan få arbeta på att söka få den
tilltalade frikänd, sedan denne inför advokaten erkänt sig skyldig. En-
ligt Salmialas mening är advokaten då pliktig att frånträda sitt upp-
drag. Även Salmiala medger emellertid att detta bör ske på ett sådant
sätt att den skyldiges ställning inte därigenom försämras; kan advoka-
ten inte avsäga sig uppdraget utan att blottställa den anklagade, bör
han stanna på sin post men inskränka sig till att göra "blott det, som
hans samvete tillåter honom."72

I Sverige diskuterades frågan vid advokatsamfundets årsmöte 1922.
Inledaren, Hemming-Sjöberg, hävdade att advokaten i det ifrågava-

66 Emil Stang, Rettergangsmåten i straffesaker, 2. utg. s. 73.
67 NSB 1951 s. 191.
68 Lous, Edisjonsplikten s. 21—22. I fortsättningen utvecklar Lous — med vissa
undantag — andra synpunkter i sådana fall, där erkännandet avser ett subjektivt
rekvisit; a. a. s. 24 f f.
69 SB 1950 s. 488—489. Tidigare har Torkild-Hansen emellertid hävdat att ad-
vokaten i det åsyftade fallet är ovillkorligen skyldig att avsäga sig saken, även om
åklagaren och rätten härav drar den slutsatsen att advokaten fått vetskap om att
klienten är skyldig; SB 1944 s. 116.
70 NSB 1954 s. 49.
71 AB 1963 s. 51.
72 NSB 1954 s. 51—53.
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rande fallet bör avsäga sig uppdraget, om det kan ske utan att klienten
skadas; i annat fall bör han kvarstå men bör då inskränka sig till att
iakttaga "partens processuella rättigheter" och medverka till att saken
inte inför domstolen framställes sämre än den är. Hemming-Sjöberg
tog sålunda avstånd från den engelska uppfattningen och ansåg att ad-
vokaten inte genom plädering eller på annat sätt kan få vara verksam
för att få klienten frikänd.73 Alexanderson och Engströmer höll där-
emot anföranden, som präglades av sympati för den engelska åskåd-
ningen.74

Därefter har Stjernstedt mycket bestämt tagit avstånd från den eng-
elska uppfattningen och hävdat att advokaten måste låta klienten välja
mellan att advokaten avträder eller att han står kvar som biträde "i det
rent formella" och "alltså utan att föra någon som helst argumentering
för den tilltalades frikännande". Stjernstedt har också uttalat att advo-
katen inte får förebära svepskäl för en begäran om entledigande från
försvararuppdraget utan lämpligen bör anföra att han och klienten inte
kunnat enas om sättet för försvaret.75

Vinge, som i flera avseenden byggt sin framställning av försvararens
plikter på Stjernstedts uttalanden, har i det hänseende varom här är
fråga inte instämt med Stjernstedt utan — under åberopande främst av
vad Engströmer anfört — hävdat en uppfattning, som snarast synes
överensstämma med den engelska.76

Bo Westman har uttalat den meningen att försvararen, när klienten
vid samtal med honom erkänt sig vara skyldig men samtidigt säger sig
ämna förneka gärningen inför domstolen, bör råda sin klient att ta en
annan försvarare och låta bli att erkänna för denne. Alternativet för för-
svararen är, säger Westman, att stå kvar men vara "passiv i allt som rör
skuldfrågan", och med detta kan den misstänkte knappast vara betjänt.
Westman säger inte direkt hur han anser att försvararen bör handla, om
klienten vägrar att byta försvarare, men han synes mena att försvararen
då bör avsäga sig uppdraget, dvs., om han är offentlig försvarare, be-
gära sitt entledigande, och Westman betraktar det som "ett fromt be-
drägeri" att därvid "en smula missleda domstolen" rörande motivet till
frånträdandet.77

Stjernstedt har reagerat mot Westmans uttalande om att försvararen
skulle få råda klienten att låta bli att erkänna för en ny försvarare och

73 SAF 1922 s. 37—39.
74 Ib. s. 49—50 och s. 54—56.
75 Stjernstedt, Brottmålsadvokaten s. 54—59. Se också samma förf. i TSA  1948 s.
117—118.
76 Vinge s. 45—47.
77 Westman i TSA 1953 s. 301.
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likaså mot Westmans uppfattning om det tillåtna i att "en smula vilse-
leda domstolen"; Stjernstedt anser båda dessa förfaranden otillåtna.78

I anknytning till diskussionen mellan Westman och Stjernstedt har
Åke B. Holmberg i ett inlägg starkt understrukit försvararens plikt till
lojalitet mot klienten och hans skyldighet att fullfölja sitt uppdrag.79

Därefter har Wilh. Penser uttalat en uppfattning, som i korthet går ut
på att försvararen i den åsyftade situationen alltid har rätt att avsäga
sig uppdraget, om det strider mot hans samvete att fullgöra detta, men
att det å andra sidan i vissa lägen är försvarligt att han trots erkännan-
det kvarstår som försvarare.80 Hur han i sistnämnda fall enligt Pensers
mening bör handla, synes inte otvetydigt framgå av Pensers artikel.
Penser betecknar det först som "ofrånkomligt" att försvararen i rätte-
gången måste förhålla sig passiv i allt som rör skuldfrågan;81 i slutet
av artikeln synes Penser emellertid tänka sig möjligheten av undantag
från denna regel.82

Olivecrona, som understryker att försvararen på grund av sin tyst-
nadsplikt inte får förråda den tilltalades förtroende, uttalar att försva-
raren bör fortsätta med försvaret, om han inte kan avsäga sig detta utan
att kasta en misstanke över sin klient. Men därvid bör han, fortsätter
Olivecrona, "hålla sig inom de gränser som uppdragas av principen
om sanningsplikten". Olivecrona erinrar i detta sammanhang om att
försvararen enligt RB 21:7 första stycket har att verka för sakens rik-
tiga belysning.83 Vad Olivecrona sålunda anfört torde böra uppfattas
så, att försvararen enligt hans mening inte kan verka för den tilltalades
frikännande, sedan denne inför försvararen erkänt sig skyldig.

Starka sympatier för den engelska uppfattningen synes däremot före-
ligga hos Ekelöf. Han framhåller särskilt att försvararen inte alltid kan
vara så säker på att den misstänktes erkännande inför honom är riktigt.
Ekelöf säger sig också ha svårt att finna något skäl för att försvararen
skall uppträda annorlunda i det ifrågavarande fallet än då han av nå-
gon annan anledning blivit helt övertygad om den misstänktes skuld.
Och, tillägger Ekelöf, menar man att han (försvararen) även i sådana
fall bör ålägga sig en passiv processföring, så har man beträtt en farlig
väg.84

I det sistnämnda uttalandet kan man utan vidare instämma. Där-

78 Stjernstedt i TSA 1954 s. 15—16.
79 Holmberg i TSA 1954 s. 101—103. Se härtill genmäle av Westman i TSA
1954 s. 157—158.
80 Penser i TSA 1954 s. 159—164.
8l Ib. s. 160.
82 Ib. s. 164.
83 Olivecrona s. 109.
84 Ekelöf, a. a. s. 158.
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emot finns det enligt min mening skäl att bedöma den här diskuterade
situationen annorlunda än det fall att försvararen av annan anledning
blivit "övertygad" om den misstänktes skuld.

Så länge den misstänkte även inför försvararen vidhåller att han inte
begått den åtalade gärningen, har den misstänkte ett befogat krav, inte
på att försvararen nödvändigtvis personligen skall tro honom, men väl
på att försvararen i rättegången skall handla så som om han trodde ho-
nom och alltså bistå honom med att söka övertyga domaren om att åta-
let bör ogillas. Advokaten vet ingenting, som hindrar honom att full-
göra denna försvararuppgift. Om den misstänkte däremot själv inför
försvararen erkänt gärningen, har han inte något befogat anspråk på
hjälp från försvararens sida för att stöda ett osant förnekande inför
rätta, och försvararen kan inte få medverka på ett sätt, som skulle stå i
strid med en försvarares plikt att inte, ljuga (den negativa sannings-
plikten).

Att falla tillbaka på att det avgivna erkännandet kanske är osant, sy-
nes mig föga rimligt. Vad skulle den misstänkte kunna ha för skäl att
komma med ett sanningslöst erkännande enbart inför försvararen? Om
han är oskyldig, kan han ju inte ha något behov att "lätta sitt sam-
vete", och vill hän genom ett osant erkännande skydda någon annan,
måste han uppenbarligen erkänna även inför domstolen.

I likhet med bl. a. Stjernstedt och Westman har jag ytterligt svårt att
tro att det för rättsmedvetandet i vårt land skulle framstå som godtag-
bart att försvararen, sedan den misstänkte erkänt för honom, pläderar
för frikännande, t. ex. genom att söka förringa värdet av åklagarens be-
visning eller — för att citera Rode — "processa på bevisbördan" och
hävda att åklagaren inte förebragt tillräcklig bevisning.

Resonemanget att försvararen inte får prestera "an affirmative de-
fence", t. ex. inte göra gällande att brottet begåtts av någon annan, men
däremot har frihet att göra vad han kan för att söka övertyga domaren
om att bevisningen är otillräcklig, framstår för mig såsom alltför sub-
tilt för att kunna accepteras. Åtminstone om ett brott otvivelaktigt bli-
vit begånget, så måste ju detta brott, därest den misstänktes förnekande
vore sant, ha begåtts av någon annan. Syftet med att "processa på bevis-
bördan" är väl just att söka förleda domaren att räkna med denna möj-
lighet, trots att advokaten vet att den i verkligheten inte föreligger. För
min del kan jag inte få detta att stämma överens med en försvarares
sanningsplikt. Även om det möjligen kan hävdas att försvararen inte
direkt "ljuger", så är han ju positivt verksam för att det som han vet
vara en lögn skall segra, och så får han enligt min uppfattning inte
handla.

Om det sagda är riktigt, följer därav att försvararen, sedan klienten
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erkänt gärningen för honom, inte kan argumentera för en frikännande
dom. Å andra sidan får han — enligt vad alla är överens om — inte
heller röja vad klienten anförtrott honom. Vad skall han då göra?

Tydligen står endast två alternativa utvägar till buds. Antingen får
försvararen söka ordna så, att hans uppdrag upphör, eller också får han
kvarstå men då vara helt passiv i skuldfrågan. Är advokaten privat för-
svarare, kan väl saken ordnas genom avsägelse eller återkallelse, i varje
fall om frågan blir aktuell på ett någorlunda tidigt stadium. Är han of-
fentlig försvarare, tillkommer den komplikationen att han inte kan bli
befriad från uppdraget på annat sätt än genom att rätten, efter ansökan
av honom själv eller klienten, entledigar honom från försvararförord-
nandet. Åtminstone enligt ordalagen i RB 21:6 första stycket skulle rät-
ten härvid ha att pröva, om "giltigt skäl" för återkallande av förord-
nandet föreligger; försvararen är emellertid på grund av sin tystnads-
plikt förhindrad att uppge det verkliga skälet.

Ingendera av de två utvägar som står advokaten till buds är tillfreds-
ställande från klientens synpunkt. En avsägelse eller en begäran om ent-
ledigande från försvararens sida kan lätt hos åklagaren och rätten väcka
misstanke om hur det i verkligheten förhåller sig och därmed skada
klientens sak. Detsamma gäller emellertid också, om den andra utvägen
begagnas. Vad skall rätten tro, om den tilltalade nekar och försvararen
inte säger ett ord mot anklagelsen?

Eftersom det gäller att välja mellan två lösningar, som båda kan
skada klientens sak, är det naturligt att i första hand låta klienten
välja. Han har då visserligen att välja "mellan två onda ting", men
detta kan inte advokaten hjälpa; det är klienten själv, som har försatt
sig i denna situation. Föredrar klienten att advokaten lämnar uppdra-
get, bör advokaten bereda honom tillfälle att utse annan försvarare,
resp. begära att advokaten entledigas och ny försvarare förordnas (jfr
RB 21:6 första stycket).

Vill klienten inte bestämma sig för någondera lösningen, måste ad-
vokaten träffa avgörandet, och han bör därvid välja den utväg som en-
ligt hans bedömande är den som minst är ägnad att skada klientens sak.
Förmodligen förhåller det sig så, att ju tidigare under brottmålsförfa-
randet situationen inträffar, desto mindre är en avsägelse från advoka-
tens sida ägnad att skada klienten. Är advokaten förordnad till offent-
lig försvarare, bör han som skäl för sin begäran om entledigande inte
åberopa annat än att klienten och han inte är ense om riktlinjerna för
försvaret.

Ju längre tid och ju mera aktivt advokaten varit verksam som den
misstänktes försvarare, desto svårare kan det bli för honom att frånträda
uppdraget utan att allvarligt skada klienten, och skulle denne komma
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med sitt erkännande först efter det huvudförhandlingen börjat, torde
det i regel vara praktiskt omöjligt för advokaten att söka befria sig
från uppdraget utan att därmed i hög grad skada klienten. I så fall —
liksom när rätten vägrat att entlediga honom — har advokaten ingen-
ting annat att göra än att stå kvar som försvarare. Den lojalitet han är
skyldig att visa klienten hindrar honom att korrigera och beriktiga vad
han redan i god tro anfört, men i fortsättningen kan han inte argumen-
tera för en frikännande dom.

Den fråga som här behandlats torde i praktiken mycket sällan upp-
komma, och den lämnade framställningen kan därför te sig onödigt
vidlyftig. Diskussionen i frågan är emellertid belysande för hela spörs-
målet om advokatens sanningsplikt såsom försvarare i brottmål.

En i viss mån liknande situation uppstår, om klienten, med vidhål-
lande av att han är oskyldig till brottet, inför försvararen vidgår att han
i visst avseende lämnat en osann uppgift om ett faktiskt förhållande.
Han har t. ex. under förundersökningen bestämt förnekat att han vid
tidpunkten för brottet befunnit sig i den ort där detsamma begicks,
varefter han emellertid för försvararen (men endast för denne) erkänner
att han vid sagda tidpunkt varit på platsen, medan han vidhåller att
han inte begått brottet; för rätten vågar han inte omtala det sanna för-
hållandet, ty han är rädd för att då inte heller bli trodd i övrigt.

I detta fall kan advokatens sanningsplikt inte utgöra något hinder för
honom att försvara den misstänkte mot anklagelsen. Förnekandet av
gärningen kan ju vara sant, och det är i varje fall inte advokatens sak
att avgöra om det är sant eller osant. Självfallet får advokaten inte mot
klientens önskan yppa vad denne anförtrott honom. Däremot begränsar
klientens erkännande advokatens möjligheter att argumentera. Han
kan inte få åberopa alibibevisning, eftersom denna skulle vara falsk,
och enligt min mening kan han inte heller söka förringa värdet av be-
visning, som åklagaren förebringar, såvitt denna bevisning enbart går
ut på att styrka att den misstänkte vid den aktuella tidpunkten i varje
fall befunnit sig i den ort där brottet begicks. I övrigt är advokaten
oförhindrad att till den misstänktes försvar anföra allt som kan tala till
förmån för denne.

Efter enahanda riktlinjer skulle jag vilja bedöma två av Bo West-
man skisserade fall.85 Det ena fallet gäller en för bedrägeri tilltalad,
som vid huvudförhandlingen på fråga av målsäganden förnekar att han
mottagit ett visst brev från denne. Försvararen vet att detta förnekande
är osant; han har fått brevet av sin klient och har det i sin akt. Det
andra fallet rör sig om en tilltalad, vars försvarare under förundersök-

85 Se TSA 1953 s. 301—303.
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ningen till åklagarmyndigheten ingivit ett brev från den misstänkte
till en annan person för att därmed styrka att den misstänkte vid tid-
punkten för brevets avsändande varit i god tro beträffande viss omstän-
dighet. Därefter erkänner emellertid den misstänkte för försvararen att
han i samråd med brevets mottagare skrivit detta först sedan misstan-
ken riktats mot honom och att brevet antedaterats.

I likhet med Westman finner jag det uppenbart att försvararen inte i
någotdera fallet får för åklagaren eller rätten omtala vad klienten erkänt
för honom. Om klienten, trots vad som förekommit, alltjämt — även
inför försvararen — vidhåller att han är oskyldig till det brott, för vil-
ket han är åtalad, kan jag däremot inte se att försvararen har något skäl
att undandraga sig att i fortsättningen försvara klienten mot anklagel-
sen. Vad han inte får göra är blott att i fortsättningen åberopa ett fak-
tum, som han numera vet vara osant, eller förneka ett faktum, som han
nu vet vara sant. I det förstnämnda fallet kan han sålunda inte få i sin
plädering utgå ifrån att klienten inte mottagit det brev som målsägan-
den skrivit och naturligtvis än mindre förneka att något sådant brev
skickats till klienten, och i det andra fallet kan han inte få åberopa
brevet från klienten som bevis för dennes goda tro.

Nu är det ju klart att ett sådant beteende från klientens sida, som an-
givits i de senaste behandlade fallen, kan vara ägnat att i hög grad
rubba försvararens tilltro till klientens uppgifter även i övrigt. Detta är
emellertid inte avgörande. Det är inte lagens mening att endast miss-
tänkta, som av en advokat bedöms som trovärdiga, skall få åtnjuta för-
månen att ha en försvarare. Den omständigheten att en för brott miss-
tänkt person visar sig ha lämnat viss osann uppgift behöver inte inne-
bära att han är skyldig till brottet. Även en oskyldigt misstänkt lämnar
ibland en eller annan osann uppgift, t. ex. därför att han vill dölja nå-
got förhållande, som inte alls har att göra med det påstådda brottet, el-
ler helt enkelt därför att han inte vågar omtala ett visst faktum, därför
att han fruktar att domstolen därav skall dra den felaktiga slutsatsen att
han är skyldig till brottet.

Liksom i tvistemål får advokaten inte heller i brottmål lämna rätten
osanna eller missvisande uppgifter, som är av betydelse för målets hand-
läggning. I ett fall, TSA 1965 s. 50 (20), har disciplinnämnden så-
lunda, utan att vidtaga disciplinär åtgärd, riktat viss kritik mot en
advokat, som i egenskap av privat försvarare i ett snatterimål till rät-
ten ingivit en av den tilltalade undertecknad handling, vari denne för-
klarade sig medge "bifall till åtalet", varefter advokaten emellertid på
klientens vägnar medgav bifall till åtalet men samtidigt förklarade att
hans huvudman alltjämt bestred att han begått den åtalade gärningen.
Nämnden uttalade att advokaten bort inse att den till rätten ingivna
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handlingen varit ägnad att inge rätten den uppfattningen att den till-
talade avsåg att erkänna den åtalade gärningen. Den missvisande
handlingen hade i detta fall föranlett rätten att inte ålägga den tillta-
lade personlig inställelse, liksom den också föranlett åklagaren att häva
ett reseförbud.

Kravet på lojalitet från försvararens sida gentemot rättsordningen
och rättskipningen innebär att försvararen över huvud taget inte får på
illojalt sätt söka hindra eller försvåra straffrättskipningen. Ehuru det
ligger något vid sidan av frågan om försvararens sanningsplikt, må så-
lunda här framhållas att försvararen inte får råda klienten att undan-
draga sig lagföring och straff, t. ex. genom att fly till utlandet,86 och om
klienten är anhållen eller häktad, får försvararen självfallet inte ställa
sig till förfogande för förmedling av otillåten kommunikation mellan
klienten och andra personer, t. ex. anhöriga eller någon, som är miss-
tänkt för medbrottslighet.

I Danmark och Norge har de disciplinära organen ingripit mot för-
svarare, som förmedlat sådan otillåten kommunikation,87 och även i
Sverige har ett par liknande fall förekommit. I fallet TSA 1968 s. 40
(6) uttalade sålunda disciplinnämnden att en advokat, som förordnats
till offentlig försvarare för den ena av två personer, vilka anhållits så-
som misstänkta för medverkan till samma brott, förfarit oriktigt, då
han utan tillstånd besökt den andre anhållne och därvid tillfrågat
denne, hur han för sin del yttrat sig rörande den påstådda gärningen. I
fallet TSA 1969 s. 62 (40) tilldelade disciplinnämnden en offentlig
försvarare erinran för det han till viss annan person vidarebefordrat en
av den anhållne klienten till advokaten i enrum lämnad uppgift om att
en tredje person innehade klienten tillhöriga kontanta medel till ett
belopp av drygt 17 000 kr. Nämnden ansåg att advokaten rimligen bort
räkna med möjligheten att dessa pengar åtkommits genom brott och
fann att hans förfarande kunnat vara till skada för brottsutredningen.88

35 KAP. FÖRHÅLLANDET TILL VITTNEN

35.1. Utomrättsligt hörande av vittnen
Medan man i vissa andra länder stadgat förbud mot att en advokat ta

86 Däremot torde advokaten inte kunna förmenas rätt att upplysa klienten om in-
nehållet i gällande lagregler om åtalspreskription.
87 Se SB 1947 s. 4—5, 1951 s. 143—146 och 1956 s. 19—20 samt NSB 1930 nr
17 s. 7—8 och 1950 s. 58.
88 Se nu också TSA  1972 s. 143 (25) med referat av ett fall, där disciplinnämn-
den tilldelat en advokat varning för det han såsom offentlig försvarare för en häk-
tad klient förmedlat brev till och från den häktade. Nämnden uttalade att advo-
katen härigenom skadat det förtroende en offentlig försvarare bör åtnjuta och
fann att han därmed allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
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lar med ett vittne om vittnesmålet, innan detta avlägges i rätten,1

finns inte något sådant förbud i de länder som avses i föreliggande ar-
bete.2 Man är i allmänhet ense om att en advokat (i England en solici-
tor) är oförhindrad att i förväg höra de vittnen som hans klient vill
åberopa; gör han inte det, kan han ju inte veta, om ett vittne över hu-
vud taget kan berätta någonting av betydelse för saken.

Någon gång har visserligen hävdats att det skulle strida mot god ad-
vokatsed att "okontrollerat" höra ett vittne utom rätta,3 men riktighe-
ten av denna åsikt har på det bestämdaste bestritts,4 och säkerligen är
den inte representativ för uppfattningen i de länder varom här är
fråga. I NRGA § 4 andra stycket är uttryckligen fastslaget att en advokat
har rätt att hänvända sig till varje tredje man, som kan tänkas kunna
lämna upplysningar av betydelse för saken.

I England anses t. o. m. att en solicitor gör sig skyldig till försum-
melse, om han inte hör sina vittnen i förväg.5

I Sverige torde uppfattningen i stort sett vara densamma.6 I varje
fall när det gäller tvistemål betraktas det som en självklar sak att advo-
katen, innan han råder sin klient i fråga om processföringen, undersö-
ker vilken vittnesbevisning som kan förebringas, lika väl som han un-
dersöker den skriftliga bevisningen. En undersökning av vad uppgivna
vittnen kan berätta är ofta nödvändig för ställningstagandet vid even-
tuella förlikningsförhandlingar. Dessutom kan det med fog sägas att en
advokat förorsakar onödigt besvär och onödiga kostnader, om han för-
anleder inkallande av vittnen, som sedan visar sig inte kunna upplysa
någonting av betydelse i målet.

Lika självklart är emellertid också att advokaten inte får söka på-
verka ett vittne. Han måste försöka forma sitt samtal med vittnet på ett
sådant sätt att han inte påverkar eller suggererar vittnet att anpassa sin
berättelse till överensstämmelse med vad klienten önskar att vittnet
skall säga.7

Detta är förvisso inte någon alldeles lätt uppgift. Särskilt om advoka-
ten redan bildat sig en personlig övertygelse om vad som är sant i sa-
ken, kan han vara benägen att alltför snabbt bedöma en häremot stri-
dande uppgift som oriktig, och det kan då lätt tänkas att advokaten,

1 Se Bomgren i TSA 1938 s. 255 ff. och Axel H. Pedersen, Advokatgerningen II
s. 60.
2 I England anses dock en barrister i regel inte böra privat höra ett vittne före el-
ler under processen, men undantagsvis betraktas även detta som tillåtet. Se Boul-
ton s. 12.
3 Se Bjerre i SB 1951 s. 326—327.
4 Torkild-Hansen i SB 1951 s. 328—330 och Rohbeck i SB 1951 s. 425—428.
5 Cordery s. 193.
6 Vinge s. 72—73.
7 Om hithörande spörsmål se Ulla Jacobsson i TSA 1971 s. 111—121.
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även om han ärligt bemödar sig om att endast söka få fram sanningen,
ändock mer eller mindre omedvetet påverkar vittnet i viss riktning.

Risken för sådan påverkan har föranlett vissa författare att rekom-
mendera att en advokat vid utomrättsligt förhör med ett eventuellt
vittne strängt begränsar samtalet till vad som är nödvändigt för att
konstatera om vederbörande kan åberopas som vittne. I denna riktning
har Axel H. Pedersen uttalat sig. Han hävdar sålunda att advokaten
helst bör låta vittnet avge en sammanhängande berättelse, att han bör
inskränka sina frågor "til det absolut nødvendige" och att han inte får
gå in i detaljer och inte heller genom en orienterande sakframställning
eller "på anden snedig vis" ge uttryck för vilken förklaring hans klient
är mest intresserad av att erhålla.8 Även G. L. Christrup anser det bäst
att inte tala med vittnen förrän vid vittnesförhöret i rätten men med-
ger att det dock kan vara nödvändigt att ha "korte samtaler" med vitt-
nena; däremot bör man inte ha "indgående samtaler" med dem.9

En viss misstro mot de utomrättsliga vittnesförhören kan man också
spåra i Västtyskland. I TRGA § 4 stadgas under (1) att en advokat får
höra ett vittne utom rätta, endast om detta är nödvändigt "zur pflicht-
gemässen Sachaufklärung". Under (2) i samma paragraf uttalas att ad-
vokaten får informera vittnena om deras rättigheter och plikter. Under
(3) stadgas att även skenet av obehörig påverkan måste undvikas.

Såvitt angår förhållandena i Sverige torde inte med fog kunna häv-
das att god advokatsed skulle kräva att en advokat begränsar sitt samtal
med ett vittne i enlighet med vad bl. a. Axel H. Pedersen förordat. Ad-
vokaten måste ha rätt att höra vittnet så ingående som han anser erfor-
derligt för att han skall bli på det klara med vad vittnet verkligen vet.
Inte minst om vittnet spontant lämnar en för klienten mycket fördelak-
tig berättelse, kan det finnas goda skäl att närmare "känna vittnet på
pulsen", men detsamma kan också vara fallet, om vederbörande visar
sig motvillig att berätta vad han vet.9a

Däremot kan inte starkt nog understrykas vikten av att advokaten
omsorgsfullt undviker att obehörigen påverka vittnet.

Självfallet får advokaten inte locka vittnet med några favörer för att
förmå vittnet att tala eller tiga. I Danmark har sålunda i ett fall, SB
1944 s. 54, disciplinär åtgärd vidtagits mot en advokat, som biträtt en
man i en skilsmässosak och medverkat till att klienten utfäste sig att

8 Axel H. Pedersen, Advokatgerningen II s. 61.
9 Christrup, Afhøringer, Proceduren s. 107—108.
9a Samma uppfattning som den här uttalade har i Danmark hävdats av Oskar
Bondo Svane i Retsplejeloven gennem 50 å r s. 92—93. Av en domare, Poul
Rønnov, har emellertid Svanes ståndpunkt betecknats som betänklig; Juristen 1969
s. 452—453.
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betala 300 kr till en annan man, om denne vittnade i saken, så att
klienten kunde få skilsmässa utan underhållsskyldighet till hustrun.10

Lika litet får advokaten försöka hota eller skrämma vittnet med obe-
hagligheter, som kan drabba vittnet, om denne avger vittnesmål till
nackdel för klienten. I Sverige har advokatsamfundets styrelse i enlighet
härmed reagerat mot att en advokat försökt förmå en läkare, som utfär-
dat ett i en rättegång åberopat sjukkasseintyg, att göra ett uttalande av
ett för advokatens klient förmånligt innehåll genom att meddela läka-
ren att klienten, om intyget föranledde att hans talan underkändes,
kunde bli nödsakad att rikta sin talan mot läkaren; TSA 1962 s. 26
(18). Advokatens förfarande bedömdes som ett försök att obehörigen
påverka läkaren.

Om advokaten erfar att ett visst vittne sitter inne med upplysningar,
som talar till klientens nackdel, får han enligt min mening inte på nå-
got sätt söka animera detta vittne att inte upplysa motparten därom el-
ler anmäla sig som vittne. Ur denna synpunkt finner jag ett uttalande,
som Lous gjort, åtskilligt diskutabelt. Lous hävdar att en advokat så-
som försvarare i brottmål visserligen inte får "positivt" (genom över-
talning, hotelser el. dyl.) söka hindra att vederbörande anmäler sig som
vittne, men han anser försvararen ha rätt att "på en nøktern måte"
framhålla för vederbörande vilka följder vittnesmålet kan tänkas få för
sakens förlopp, så att "vedkommende har full oversikt over konsekven-
sen av sin handling", och Lous anser också att försvararen (bortsett från
vissa undantagsfall) har rätt att upplysa om att det är en frivillig sak,
om man vill anmäla sig som vittne eller ej.11

Troligen skulle man i Sverige inte anse en sådan aktivitet från en
försvarares sida förenlig med god advokatsed. Att upplysa en person,
som kan tänkas bli hörd som vittne, om konsekvenserna för klienten av
ett vittnesmål av visst innehåll kan ibland vara ägnat att påverka vitt-
net i den riktning som klienten önskar. Lous' uttalanden i denna fråga
har också kritiserats från svenskt håll.12

Däremot är jag ense med Lous om att en advokat har rätt att upplysa
part närstående om den begränsning i vittnesplikten som enligt lag
gäller för dem (i Sverige RB 36:3); enligt Lous är detta t. o. m. en
plikt för advokaten.13 Inte heller torde för advokaten föreligga något
hinder att informera ett vittne om föreliggande frågeförbud enligt RB
36:5 eller om förefintlig rätt för vittnet enligt RB 36:6 att vägra att
yttra sig angående vissa omständigheter.

10 Se också ett amerikanskt avgörande, omnämnt i Vinge s. 17.
11 Lous, Edisjonsplikten s. 39.
12 Se Westman i TSA 1963 s. 400.
13 Lous, a. a. s. 40.
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Advokats plikt att inte obehörigen påverka ett vittne är i SRGA fast-
slagen i 46 § första stycket: "Advokat får inte utöva otillbörlig påverkan
på vittne."

Medan det sålunda får anses klart att en advokat — med strikt iakt-
tagande av förbudet mot otillbörlig påverkan — alltid har frihet att
utom rätta höra ett vittne, som klienten anvisat och eventuellt önskar
åberopa, har meningarna varit delade i frågan huruvida det är fören-
ligt med god advokatsed att advokaten kontaktar och på detta sätt hör
vittnen, som motparten åberopat och hört eller avser att höra. Man har
i diskussionen gärna kallat dessa vittnen för "motpartens vittnen" till
skillnad från "egna vittnen". Särskilt har man ifrågasatt om en advokat
såsom försvarare i brottmål får privat höra vittnen, som hörts av eller
kan komma att höras av åklagaren eller polisen.

I Västtyskland finns, såvitt jag kunnat finna, inte något förbud mot
ett hörande av "motpartens vittnen" (jfr emellertid de ovan återgivna
bestämmelserna i TRGA § 4).

I England, där problemet väsentligen rör solicitors, offentliggjorde
The Law Society's styrelse 1944 ett av dåvarande Lord Chief Justice
godkänt uttalande, i vilket framhölls att det inte finns någon ägande-
rätt till ett vittne ("no property in a witness") och att, så länge det
inte är fråga om att söka på något sätt påverka ett vittne, så har var-
dera partens solicitor både i tvistemål och brottmål full frihet att höra
vilket vittne eller eventuellt vittne som helst, oavsett om detta vittne
har hörts eller kallats som vittne av den andra parten.14

I ett nytt uttalande av The Law Society's styrelse, gillat av Lord Par-
ker, Lord Chief Justice, och publicerat i februari 1963, har styrelsen
ånyo givit uttryck för samma uppfattning ("there is no property in a
witness") men samtidigt betonat att försiktighet är nödvändig. Styrel-
sen rekommenderar sålunda att en solicitor, som önskar höra ett vittne,
"who has already given evidence for the other side", först underrättar
motpartens solicitor om sin önskan och orsaken därtill, såvida detta
inte skulle skada klientens intresse, och styrelsen betecknar det som "a
wise precaution" att höra vittnet i motsidans närvaro.15

I ARGA 1908 fanns (efter en ändring 1937) i Canon 39 en bestäm-
melse, som fastslog en advokats rätt — både i tvistemål och brottmål —
att höra vilket vittne som helst utan samtycke av motparten eller dennes
advokat; samtidigt betonades emellertid att advokaten "scrupulously"
måste undvika varje försök att påverka vittnet. I ARGA 1969 synes
man ha lämnat frågan oreglerad.

14 Lund, Solicitors s. 82.
15 Cordery s. 517.
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I Danmark har Axel H. Pedersen kategoriskt förklarat att det strider
mot god advokatsed att ha ett samtal med "en modparts vidne", såvida
inte motpartens advokat är närvarande eller har lämnat sitt samtycke.
Denna uppfattning motiverar Axel H. Pedersen med att det föreligger
en uppenbar risk för att advokaten — kanske utan att veta det — kan på-
verka vittnet.16 Samma åsikt i sak har uttalats av Ernest Hartwig.17

Hur det danska advokatsamfundets organ ser på denna fråga, förefal-
ler inte helt klart. I AB 1959 s. 293 är refererat ett fall, där advokatrådet
uttalat att en advokat ej bort sätta sig i förbindelse med ett av motpar-
ten åberopat vittne. En fabriksarbetare hade skadats vid ett olycksfall och
stämt fabriken på ersättning. Kärandens advokat hade som vittne in-
kallat en arbetskamrat till den skadade (enda åsyna vittne till olyckan).
Innan vittnet skulle höras vid rätten, ordnade fabrikens advokat ett
sammanträffande med vittnet på fabriken.

Advokatrådet uttalade att fabrikens advokat under de föreliggande
omständigheterna icke borde ha satt sig i förbindelse med vittnet. Rå-
det lade härvid vikt vid att vittnet tidigare hörts av polisen, att vitt-
net inkallats av kärandens advokat, att vittnet var det enda ögonvittnet
till olyckan samt att vittnet var anställd på fabriken. Rådet tillade, att
om fabrikens advokat varit i tvivel om faktiska förhållanden, borde
han ha fått dessa klarlagda vid vittnesförhöret inför rätta, eventuellt
vid en besiktning, där även kärandens advokat var närvarande.

Detta advokatrådets avgörande blev skarpt kritiserat av Poul Chris-
tiansen, som energiskt hävdade en advokats rätt att tala med vilket
vittne som helst.18 I anslutning härtill förklarade sig AB:s redaktion
vara bemyndigad att upplysa att advokatrådet "i princip" var ense med
Poul Christiansen och att det kritiserade avgörandet berodde på sär-
skilda omständigheter i det ifrågavarande fallet.

I Norge har större enighet rått om att en advokat i allmänhet måste
vara berättigad att tala med ett vittne, oavsett om detta vittne inkallats
av den ena eller andra parten. Ett uttalande härom beslöts på ett krets-
möte i Oslo krets i april 1955.19 I ett uttalande i november samma år
förklarade hovedstyret att det inte gäller någon allmän regel om att en
advokat är skyldig att underrätta motparten, innan han konfererar med
vittnena, men att förhållandena i det enskilda fallet dock kan göra det
"mest korrekt" att ge sådan underrättelse före eller efter konferensen.20

16 Axel H. Pedersen, Advokatgerningen II s. 61. Tidigare har Torkild-Hansen
uttalat sig i samma riktning, SB 1951 s. 330.
17 Hartwig, Afhøringer, Proceduren s. 118—119.
18 AB 1960 s. 21—22.
19 NSB 1955 s. 106.
20 NSB 1955 s. 183.
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I NRGA § 4 andra stycket har därefter uttalats att en advokats rätt att
hänvända sig till ett vittne gäller, "uansett om vedkommende allerede
er oppgitt av motparten som vitne". Dock har tillagts att om det är
fråga om vittnen med "saerlig tilknytning till motparten", hänvändelse
inte bör ske utan att motpartens advokat är "varslet på forhånd".

Om den svenska uppfattningen i denna fråga råder ingen som helst
tvekan.

I ett fall, TSA 1953 s. 38 (11:II), anmälde en advokat, som var käran-
deombud i ett tvistemål, sin kollega på svarandesidan för advokatsam-
fundets styrelse och gjorde gällande att denne "i högsta grad" brutit
mot god advokatsed genom att, sedan käranden åberopat två vittnen,
telefonera till ett av dessa vittnen och fråga vad vittnet visste beträf-
fande de omständigheter som kärandens advokat sagt sig ämna styrka
genom vittnesförhöret. Svarandeombudet försvarade sig med att han
önskat kontrollera om vittnet kunde styrka de från kärandesidan upp-
givna omständigheterna; i så fall skulle svarandeornbudet ha tillrått sin
huvudman att träffa frivillig uppgörelse i målet. Nu hade det visat sig
att vittnet inte kunde styrka de uppgivna förhållandena. Styrelsen fann
inte anledning till någon anmärkning mot svarandeombudets förfa-
rande.

Axel H. Pedersen har uppfattat detta beslut som ett avgörande "i en
konkret sag" och inte som ett principiellt ställningstagande.21 Detta är
emellertid med all säkerhet en missuppfattning; i själva verket torde
beslutet vara uttryck för ett klart principiellt ställningstagande.22 På
samma sätt har styrelsen bedömt frågan i ett senare fall, TSA 1964 s. 57
(24).

I 46 § andra stycket SRGA har därefter uttryckligen uttalats att en ad-
vokat, utan hinder av att vittne åberopats av motparten, är oförhindrad
att sätta sig i förbindelse med vittnet för att göra sig underrättad om
vad vittnet kan uppgiva.

Uppfattningen att en advokat skulle handla i strid mot god advokat-
sed genom att sätta sig i förbindelse med och höra ett av motparten
åberopat vittne synes ej sällan bottna i den föreställningen att en part
genom att åberopa ett vittne skulle förvärva något slags "ensamrätt" till
vittnet. Denna föreställning har inte något reellt underlag.

Ett mera rationellt skäl för den nämnda uppfattningen kan väl i och
för sig sägas ligga i risken för en otillbörlig påverkan på vittnet. Helt
kan väl denna risk aldrig uteslutas, men den är, såvitt jag förstår, inte
större när det gäller "motpartens vittnen" än när fråga är om "egna
vittnen". Det är åtminstone i någon mån begripligt, om man i vissa

21 Axel H. Pedersen, Advokatgerningen II s. 62.
22 Se Wiklund i SvJT 1963 s. 730.
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länder ansett sig böra förbjuda varje privat kontakt mellan advoka-
terna och vittnena, dessa må nu vara "motpartens" eller "egna", men
helt irrationellt synes det mig vara att tillåta sådan kontakt med "egna
vittnen" men inte med "motpartens vittnen".

Man bör inte heller glömma bort att man inte kan hindra en part att
personligen — eller genom någon annan än advokaten — ta kontakt
med ett av motparten åberopat vittne. Risken för obehörig påverkan på
vittnet är i så fall säkerligen större än om kontakten sker via en advo-
kat, som till skillnad från parten är underkastad plikten att iakttaga
god advokatsed.

Någon regel om att en advokat till iakttagande av god advokatsed
skulle vara skyldig att underrätta motparten om ett planerat eller redan
hållet samtal med ett av motparten åberopat vittne gäller inte i Sve-
rige.

Vad som här sagts får emellertid inte uppfattas som en rekommenda-
tion till advokaterna att kontakta "motpartens vittnen" eller att ta så-
dan kontakt utan underrättelse till motparten. I vad mån så bör ske är
emellertid en fråga mera om taktik än om etik. Många gånger är det
med all säkerhet mer eller mindre oklokt och snarast ägnat att skada
klientens sak, om advokaten bereder sig tillfälle till ett privat samtal
med ett av motparten åberopat vittne. Han utsätter sig lätt för miss-
tanke att ha sökt obehörigen påverka vittnet, och skulle vittnet därefter
vid förhöret inför rätta till klientens förmån ändra de uppgifter han ti-
digare lämnat motparten, måste advokaten räkna med att detta av mot-
parten kan komma att framställas som ett resultat av obehörig påver-
kan, varför vittnets ändrade uppgifter inte förtjänar tilltro; kanske bi-
bringas även domaren denna uppfattning.

Av dessa skäl synes det vara ett gott råd, som The Law Society's sty-
relse givit solicitors, när styrelsen tillrått dem att före ett samtal med
ett av motparten redan hört vittne kommunicera med motpartens advo-
kat och låta denne närvara vid samtalet, förutsatt givetvis att inte
klientens intresse kräver något annat.

Regeln att advokaten inte får utöva otillbörlig påverkan på ett vittne
gäller naturligtvis också vid samtal eller annan kommunikation med
ett vittne, som åberopats av motparten. I Sverige har disciplinnämnden
i ett fall, TSA 1966 s. 134 (33), vidtagit disciplinär åtgärd mot en ad-
vokat för det han i ett patentansökningsärende hotat tre personer, som
avgivit av motparten åberopade intyg, med att begära polisutredning,
om intygsgivarna inte återtog eller ändrade sina uppgifter. Nämnden
fann att advokaten inte med erforderlig omsorg prövat huruvida skäl
förelåg till antagande att intygsgivarna gjort sig skyldiga till brott.
I ett annat fall, TSA 1971 s. 176 (44), har disciplinnämnden funnit
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den omständigheten att en advokat tillställt ett av motparten åbero-
pat vittne ett brev av visst innehåll inte böra föranleda disciplinär
åtgärd, men tre ledamöter var skiljaktiga och ville tilldela advoka-
ten erinran; de ansåg att advokaten sökt otillbörligt påverka vittnet.

Styrelsen har också i ett fall, TSA 1960 s. 63 (30), reagerat, när en ad-
vokat vid samtal med ett av motparten åberopat vittne riktat kritik
mot att vittnet inställt sig för att vittna, trots att vittnet tidigare varit
advokatens klient behjälplig med viss utredning i tvisten.

Såsom redan nämnts har man i diskussionen om hithörande spörsmål
särskilt intresserat sig för frågan huruvida en advokat, när han är verk-
sam som försvarare i ett brottmål, får ta kontakt med och höra personer,
som åklagaren eller polisen redan hört eller kan tänkas komma att höra
som vittnen.

Av olika myndigheter har stundom hävdats att en sådan aktivitet
från försvararens sida skulle vara illojal mot rättskipningen och därför
otillåten.

I ett fall, refererat i SB 1932 s. 127, riktade sålunda en dansk lands-
dommer, som tjänstgjorde som ordförande i Vestre Landsret, allvarliga
förebråelser mot en advokat för det denne som försvarare i ett rattfylle-
rimål privat hört vittnen, som redan hörts av polisen; både vid advoka-
tens förhör och sedermera vid förhör inför rätta förnekade dessa vittnen
att de yttrat sig så som det stod i polisrapporten.23 Liknande inställ-
ning har i Danmark förmärkts från åklagarhåll.24 Samma uppfattning
har i Norge kommit till uttryck i uttalanden av riksadvokaten,25 och
även justitiedepartementet synes vid något tillfälle ha tagit intryck
därav.26 Även i Sverige har det förekommit att från åklagarhåll riktats
anmärkning mot att en försvarare tagit kontakt med och hört av poli-
sen redan hörda eller "presumtiva åklagarvittnen".27

Av de nordiska advokatorganisationerna har däremot konsekvent
hävdats att en försvarare har samma rätt som åklagarmyndigheten att
anställa efterforskningar och höra personer, som kan lämna upplys-
ningar i saken.

I ett uttalande 1932 förklarade sålunda det danska sagførerrådet det
vara en advokats självklara rätt att, på samma sätt som det är åklagar-
myndighetens rätt, tillfråga vittnen utom rätta för att få upplysning om
saksammanhanget, detta också för att få upplysning i fråga om riktig-

23 Sedan sagførerrådet tagit avstånd från landsdommerens uppfattning, förkla-
rade sig denne instämma med rådet men gjorde gällande att advokaten i det ifrå-
gavarande fallet hört vittnena på ett inkorrekt sätt; se SB 1932 s. 137—139.
24 Axel H. Pedersen, Advokatgerningen II s. 63.
25 Se NSB 1937 s. 45-46 och 1945 s. 23—26 (landssvikssaker).
26 Se NSB 1950 s. 57—58.
27 Se TSA 1955 s. 185—206.
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heten eller oriktigheten av en upprättad polisrapport.28 I ett nytt ut-
talande 1947 vidhöll rådet sin uppfattning.29

I Norge har samma uppfattning starkt hävdats i flera uttalanden av
hovedstyret.30

I ett svenskt fall, TSA 1953 s. 37 (11:I), anmälde en åklagare en ad-
vokat för advokatsamfundets styrelse och gjorde gällande att advokaten,
som förordnats till offentlig försvarare för en misstänkt, mot vilken för-
undersökning pågick, förfarit olämpligt genom att på sitt kontor höra
ett vittne, som kunde antagas bli hörd av polisen (polisen hade vid
tillfället rest för att höra vittnet). Styrelsen fann inte anledning till an-
märkning mot advokaten och uttalade att en försvarare principiellt
måste vara berättigad att från vilken person som helst — oavsett om
denne hörts eller kommer att höras av åklagar- eller polismyndighet —
införskaffa de upplysningar han finner sig behöva för fullgörande av
sin uppgift såsom försvarare.

Denna styrelsens ståndpunkt har i princip gillats av JO.31 Ekelöf har
uttalat att försvararen har att vara självständigt verksam till den miss-
tänktes försvar och sålunda inte behöver begära åklagarens tillstånd in-
nan han tar kontakt med eventuella vittnen.32 Numera torde f. ö.
denna uppfattning vara allmänt godtagen, även av dem som i och för
sig hyser viss skepsis mot försvarares privata förhör med vittnen.33

Självklart är å andra sidan att en försvarare inte får missbruka sin
rätt att privat höra vittnen. Absolut förbjudet är att söka påverka ett
vittne att avge en osann utsaga, att förtiga ett för klienten menligt fak-
tum eller att mot bättre vetande ändra sanningsenliga uppgifter, som
vittnet redan lämnat, t. ex. vid polisförhör.

Den svenska styrelsen har sålunda i ett fall, TSA 1957 s. 66 (17), till-
delat en advokat varning för det han såsom försvarare under en förun-
dersökning sökt förmå ett av polisen hört vittne att ändra de uppgifter,
som vittnet lämnat vid polisförhöret, samt att tillsäga sin hustru att
vid kommande polisförhör oriktigt uppge att hon inte hade sig något
bekant i saken; advokaten hade i detta sammanhang för vittnet förkla-
rat att man hade rätt att ljuga vid polisförhör.

Även om en försvarare allvarligt bemödar sig om att inte påverka ett
vittne vid privat samtal med vittnet, finns alltid en viss risk för omed-
veten påverkan, och framförallt finns risk för att försvararen blir miss-

28 SB 1932 s. 126—127.
29 SB 1947 s. 77—78.
30

 NSB 1931 s. 29—30, 1936 s. 40—42, 1937 s. 45—46, 1945 s. 23—26 och
1950 s. 57.
31 TSA 1955 s. 203—204.
32 Ekelöf, Rättegång V s. 95—96.
33 Se t. ex. Trolle i SB 1951 s. 166 ff. Jfr Heiberg i NAB 1969 s. 5.
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tänkt för att ha påverkat vittnet, och denna misstanke kan, till nackdel
för advokatens klient, försvaga tilltron till en av vittnet avgiven, för
klienten förmånlig utsaga.

Väsentligen av detta skäl har JO framhållit att återhållsamhet från
försvararens sida måste anses påkallad, särskilt då det gäller hörande av
personer, som ändock kommer att höras av undersökningsledaren.34 Av
i stort sett samma skäl synes det både bland domare och advokater vara
en allmän uppfattning att en försvarare bör vara förhållandevis restrik-
tiv med att anställa egna efterforskningar och privat höra vittnen.35

Enligt min mening finns det goda skäl för den uppfattningen att det i
regel är klokast att låta polisen höra vittnena, men undantagsfall kan
tänkas, och är det fråga om ett vittne, som klienten anvisar men som
polisen inte känner till, bör försvararen — i enlighet med vad Ekelöf
uttalat — genom samtal med vittnet söka förvissa sig om att vittnet
kan göra några uttalanden till förmån för klienten, innan försvararen
begär att polisen skall höra detta vittne.36

Huruvida försvararen, om klienten befinner sig på fri fot, bör låta
denne närvara, när försvararen samtalar med ett vittne, torde vara en
fråga, som inte kan besvaras generellt. Försvararen får bedöma vilket
som i ett visst fall kan anses lämpligast i detta hänseende.37

35.2. Vittnesförhör vid domstol
Att höra vittnen är inte någon lätt uppgift. God advokatsed kan väl sä-
gas kräva att en advokat vid förhör med vittnen inför domstol vinnläg-
ger sig om att iakttaga lagstadgade eller eljest vedertagna regler om hur
ett vittnesförhör bör gå till. Det skulle föra för långt att här närmare
ingå på den mängd spörsmål som i detta sammanhang inställer sig.
Därom finns en rikhaltig litteratur, särskilt på engelska men även på
nordiska språk.38 Här skall endast behandlas frågan om advokatens ytt-
randefrihet i förhållande till vittnen.

34 TSA 1955 s. 204. Ekelöf har härtill fogat den reflexionen att försvararen, in-
nan han begär att förhörsledaren skall höra en person som vittne, först måste
själv höra vittnet för att utröna om denne gjort några iakttagelser som är till för-
mån för den misstänkte; Rättegång V s. 96 not 53. — För detta ändamål torde
dock i regel inte krävas något mera ingående förhör med vittnet.
35 Se t. ex. Rode, Forsvareren i praksis s. 38 (TSA 1950 s. 108), Jon Palle Buhl,
Forsvarerens opgaver og procedure. Proceduren s. 423 och Henning Krog, Straffe-
proceduren set fra dommersaedet. Proceduren s. 437—438.
36 Jfr not 34 ovan.
37 Se uttalande av sagførerrådet, SB 1947 s. 77—78.
38 Se bl. a. Hemming-Sjöberg, Förhör inför rätta, Brottets beivrande s. 301—317,
J. B. Hjort, Prosedyreteknikk och där angiven litteratur, H. Vollmond, Afhøringer,
Proceduren s. 85—103, G. L. Christrup, Afhøringer, Proceduren s. 105—114 och
Ernest Hartwig, Afhøringer, Proceduren s. 115—133.
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Enligt Bødtker skall bl. a. "motpartens vittnen" behandlas "med hen-
synsfullhet", vilket dock inte utesluter att en advokat kan bli nödsakad
att gå "noe aggresivt till verks".39

En advokat kan emellertid i rättvisans intresse ofta bli tvungen att
behandla ett vittne på ett sätt som åtminstone av vittnet måste uppfat-
tas som allt annat än hänsynsfullt. Riktigast är väl därför att säga att
advokaten är skyldig att mot varje vittne visa den hänsyn som om-
sorgen om klientens intresse tillåter honom att ådagalägga.

I England, där advokaterna som bekant ofta går mycket hårt fram mot
vittnen och ej sällan ställer frågor, som av dessa måste uppfattas som
kränkande, håller man styvt på att en advokat vid en cross-examination
inte får framställa frågor, som endast är avsedda att förolämpa eller för-
arga ett vittne. Frågor, som avser att genom angrepp på ett vittnes ka-
raktär förringa vittnets trovärdighet, får inte ställas, med mindre advo-
katen har "reasonable grounds for thinking that the imputation con-
veyed by the question is well-founded or true". Sådana frågor får inte
heller ställas, med mindre de enligt advokatens mening verkligen
"might materially affect the credibility of the witness".40

Även i USA gäller enligt ARGA 1969 att en advokat inte får upp-
träda på ett sätt, som vållar "needless harm" (EC 7—10), och inte till
ett vittne ställa en fråga "solely for the purpose of harassing or embar-
rassing him" (EC 7—25). Enligt DR 7—106 C 2 får han inte "ask any
question that he has no reasonable basis to believe is relevant to the
case and that is intended to degrade a witness or other person".

Efter i stort sett samma riktlinjer torde frågan bedömas i de nor-
diska länderna. Å ena sidan måste advokaten i rättskipningens intresse
tillerkännas en betydande yttrandefrihet;41 å andra sidan får han inte
yttra vad som helst till eller om ett vittne.

Vad advokaten i detta avseende har att iakttaga synes kunna sam-
manfattas i följande tre punkter. För det första måste advokaten över-
väga om han har tillräcklig grund för ett — eventuellt i frågeform —
framställt påstående, som är kränkande eller förklenande för vittnet. För
det andra skall han avhålla sig från uttalanden, som inte är av betydelse
för målets bedömande och därför inte påkallade för talans behöriga ut-
förande. För det tredje skall han undvika smädliga eller onödigt för-
olämpande formuleringar och inte heller begagna en översittaraktig,
föraktfull eller hånfull ton.

I svensk praxis har förekommit följande fall.
I fallet TSA 1953 s. 36 (10) hade en advokat för att förringa tilltron

39 Bødtker, God sakførerskikk s. 23.
40 Boulton s. 76—77.
41 Jfr Axel H. Pedersen, Advokatgerningen I s. 76—78.
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till ett vittnesmål, som i en rättegång om testamentsklander avlagts av
en läkare, framdragit vissa förhållanden, som otvivelaktigt var nedsät-
tande för läkarens anseende; denne hade några år tidigare av underrätt
och hovrätt dömts till fängelse för fosterfördrivning och av HD (med 4
röster mot 3) frikänts endast på den grund att det inte kunde tagas för
visst att fostret varit vid liv. Advokaten föredrog den i NJA publice-
rade notisen om detta brottmål. Styrelsen fann i detta fall ingen anled-
ning till anmärkning mot advokaten och motiverade detta med att
denne inte saknat anledning antaga att de av honom lämnade uppgif-
terna kunde vara av betydelse för bedömande av bevisvärdet av läkarens
uttalanden.

I fallet TSA 1956 s. 17 (13) uttalade styrelsen däremot att en advokat
förfarit i strid mot god advokatsed, då han i syfte att förringa ett vitt-
nes trovärdighet upplyst att vittnet åtta år tidigare varit åtalad för be-
drägeri, ett åtal som emellertid ogillats såsom obestyrkt. Styrelsen fann
den omständigheten att vittnet varit åtalad inte berättiga till några
slutsatser rörande vittnets trovärdighet.

I fallet TSA 1961 s. 59 (30) reagerade styrelsen mot en advokat, som
— sedan en annan advokat hörts som vittne — i pläderingen yttrat att
denne "minns nog icke mer än han vill minnas", och i fallet TSA 1966
s. 137 (35) uttalade styrelsen att en advokat, som — inte utan fog —
kritiserat avfattningen av ett av motparten åberopat läkarintyg, därvid
yttrat sig på ett för läkaren sårande sätt, utan att detta varit påkallat för
ett behörigt utövande av kritikrätten.

Yttrandefriheten gentemot vittnen har i SRGA så till vida reglerats
att i 46 § tredje stycket stadgats att en advokat inte får lämna för
vittne nedsättande uppgifter eller om vittnet göra kränkande eller för-
klenande uttalanden, där uppgifterna eller uttalandena inte är påkal-
lade för talans utförande eller eljest för ett behörigt tillvaratagande av
klientens intressen. Ett stadgande av till synes samma innebörd har
upptagits i 43 § tredje stycket FRGA.

God advokatsed ställer givetvis krav på korrekt uppträdande mot ett
vittne, även sedan detta vittne avlagt sitt vittnesmål. Vissa repressalier
mot ett vittne är straffbara såsom övergrepp i rättssak (BrB 17:10). Ad-
vokatsamfundets styrelse har också i ett fall, TSA 1958 s. 173 (20), dis-
ciplinärt ingripit mot en advokat, som — sedan ett på hans begäran
hört vittne avgivit en vittnesberättelse, som inte motsvarade vad advo-
katen förväntat sig — hotat vittnet med att begära undersökning huru-
vida vittnet lämnat oriktiga uppgifter vid vittnesförhöret, därest vitt-
net inte avstod från den av rätten utdömda vittnesersättningen, 40 kr.
Styrelsen uttalade att advokaten härigenom grovt brutit mot god advo-
katsed och tilldelade advokaten varning.
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