
Advokaten 1998 nr. 7 fall 5 
 
Advokaten A har i samband med fråga om viss vittnesbevisning, uttalat sig 
på ett sätt som kunde tyda på att han skulle agera så att en planerad 
huvudförhandling måste inställas. Nämnden fann vad som förekommit inte 
föranleda någon åtgärd. (Skiljaktig mening). 
 
Av handlingar, som den 12 maj 1997 inkommit från Stockholms tingsrätt, framgår i 
huvudsak följande. 
I ett på angivna tingsrättsavdelning handlagt mål mellan X, H-stad, kärande, och B-
banken svarande, angående fordran har X påkallat vittnesförhör med B-bankens 
koncernchef Y och med chefen för bankens H-kontor R. 
 
Sedan tingsrätten genom beslut den 22 januari 1997 lämnat ett yrkande av B-banken, att 
den av X åberopade bevisningen skulle avvisas, utan bifall, har A i en skrift av den 4 april 
1997 till tingsrätten som ombud för B-banken hemställt att beslutet skulle omprövas av 
fullsutten rätt, varjämte A i skriften anfört bl a följande. 
 
”Det kan konstateras att beslut av aktuell karaktär får överklagas endast i samband med 
dom eller slutligt beslut. Detta innebär att skada redan inträffat när prövning väl kan ske, 
motparten har då uppnått sitt syfte. Med hänsyn till riskerna för en sådan situation skulle 
det kunna övervägas att låta vittnena utebli från huvudförhandlingen för att möjliggöra en 
särskild överprövning i enlighet med gällande processregler. Jag hemställer emellertid att 
rätten måtte ompröva beslutet.” 
Enligt anteckningar på tingsrättens dagboksblad i det aktuella målet har tingsrätten den 16 
april 1997 genom tingsfiskalen P med anledning av de av A framställda yrkandena 
beslutat att beslutet av den 22 januari 1997 vidhålles och att skäl för att frågan skall 
prövas av tre domare saknas. 
P har därefter i dagbokbladet antecknat att hon den 28 samma månad talat i telefon med 
A, ”varvid jag underrättar denne om ovanstående beslut. Jag förklarar att vittnena ev. kan 
kallas att inställa sig per tel. till HUF och att A kan påkalla beslut ang. avvisning av 
vittnesbevisningen vid HUF. M anl. av detta - - - frågar jag A om hans inlaga skall tolkas 
så att han kommer att instruera vittnena att ej hörsamma rättens kallelse. A förklarar då att 
han i och för sig anser sig ha rätt att agera så men att han inte vill kommentera detta och 
framhåller att han vill att en fullsutten rätt skall pröva frågan om vittnesbevisningens 
tillåtande före HUF.” 
 
A har i ett yttrande av den 30 juni 1997 anfört i huvudsak följande. 
Enligt A:s bedömning saknade ett vittnesförhör med Y helt samband med det av X 
åberopade bevistemat. Det yrkades därför att åberopad bevisning skulle avvisas. 
Tingsrätten ogillade detta yrkande med en i A:s tycke utomordentligt bristfällig 
motivering. 
B-banken önskade i detta läge få utrett om det fanns möjlighet och i så fall vilken att få 
tingsrättens beslut omprövat eller överprövat. A och K, som är chef för bankens centrala 
rättsavdelning, kontaktade ”en välrespekterad svensk pensionerad domare”, som enligt 
uppgift varit engagerad i ett mål vid en annan tingsrätt, i vilket samma frågeställning är 
aktuell. Han anförde i en promemoria, som tillställdes A, att ”en överklagandemöjlighet 



kan emellertid tillskapas genom att vittnena uteblir”. Han hänvisade till ett avsnitt i Lars 
Welamsons kommentar till rättegångsbalken, i vilket Lars Welamson framhållit att 
förbudet mot särskild talan otvivelaktigt kan te sig hårdhänt gentemot den, mot vilken 
föreläggandet riktas, samt att denne, om han anser föreläggandet vara olagligt, kan få 
frågan underkastad högre instans ”endast genom att låta den förelagda påföljden utdömas 
och därmed riskera att slutligen drabbas av denna, om hans invändning mot föreläggandet 
inte blir godtagen”. 
Enligt A:s uppfattning torde det stå part fritt att agera på sätt som beskrivits. Han avrådde 
dock B-banken från att göra det. 
A anser sig inte ha brutit mot någon regel. B-banken borde ha haft den självklara rätten 
att, såsom Lars Welamson klargör, få frågan omprövad för den händelse B-banken så 
önskade och var beredd att ta de därmed förenade riskerna. 
 
K har i en skrift anfört att det varit på hans initiativ som frågan kom upp om att låta bl a Y 
utebli från huvudförhandlingen för att därmed framtvinga ett överklagbart vitesbeslut samt 
att A inledningsvis reagerat starkt mot ett sådant förfarande och även sedan den 
konsulterade domaren per telefon förklarat sig vidhålla sin uppfattning avrått B-banken 
från att begagna sig av det föreslagna förfarandet. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Det som har förekommit föranleder ingen åtgärd. 
 
Tre ledamöter var av skiljaktig mening enligt följande. 
 
A har, genom att till tingsrätten antyda att vittnena kunde utebli från huvudförhandlingen 
för att möjliggöra en särskild överprövning, åsidosatt sina plikter som advokat. På grund 
härav skall A tilldelas erinran. 


