
Advokaten 1999 nr. 8 fall 14 
 
Ifrågasatt rätt för försvarare att på egen hand förhöra vittne. Med 
återgivande av vägledande uttalande av styrelsen, lämnade nämnden 
förfarandet utan åtgärd. 
 
I en skrift av den 3 april 1998 till överåklagaren i Malmö har kammaråklagare Z vid 
åklagarmyndigheten i Malmö anfört i huvudsak följande. 
 
X dömdes den 6 maj 1997 av hovrätten över Skåne och Blekinge för försök till mord i R-
stad den 15 december 1996 till fängelse 8 år och utvisning. Advokaten A var X:s ombud i 
hovrätten. 
 
I målet mot X hade mot denne såsom bevisning åberopats vittnesförhör med Y. Denne 
hade vid förhör hos polisen i R-stad i december 1996 och januari 1997 samt som vittne i 
januari 1997 vid R-stads tingsrätt och i april 1997 i hovrätten lämnat uppgifter till nackdel 
för X. 
 
Z har väckt åtal mot X:s bror P för övergrepp i rättssak. Gärningen har varit riktad mot Y 
och varit föranledd av dennes vittnesutsagor. 
 
Under förundersökningen har Z fått del av en skrift av den 30 maj 1997, genom vilken A 
överklagat hovrättens dom mot X. Av den skriften framgår att A den 7 samma månad på 
sitt kontor hållit förhör med Y. 
 
Z har i anledning härav i mars 1998 föranstaltat om polisförhör med Y och en man, som 
vid Y:s besök hos A ”agerade tolk”. 
 
”Att advokaten A i en och samma skepnad uppträder som förundersökningsledare, 
förhörsledare och försvarare finner jag anmärkningsvärt. Handlandet är etiskt tvivelaktigt. 
Vad som framkommit vid sådana seanser saknar helt bevisvärde.” 
 
Z har i en skrift av den 8 april 1998 till överåklagaren översänt protokoll över ett den 6 
samma månad med A hållet polisförhör. 
 
Överåklagarens kansli har därefter ombesörjt att de från Z inkomna skrifterna översänts 
till advokatsamfundet. 
 
A har i ett yttrande av den 26 maj 1998 bestritt att han i av Z angivet hänseende agerat i 
strid med god advokatsed samt anfört i huvudsak följande. 
 
Efter det att hovrätten meddelat dom i målet mot X fick A besked om att ett av de i målet 
hörda vittnena, Y, önskade sammanträffa med A. Efter tidsbeställning kom han till A:s 
kontor den 7 maj 1997. 
 
Hela samtalet med Y, som är av jugoslavisk härkomst, tolkades. Y och tolken förklarade 
på A:s fråga att de förstod varandra. 



 
Y inledde med att han ville lämna uppgifter om vittnesförhöret med honom i hovrätten. 
De uppgifter A erhöll antecknade han fortlöpande vid sammanträffandet för att eventuellt 
använda dem i X:s överklagande hos Högsta domstolen. 
 
A har sedermera i en överklagningsskrift återgivit de uppgifter han fick av Y ”samt i de 
fall jag funnit skäl dragit slutsatser utifrån hans lämnade uppgifter som kunde gagna min 
huvudman”. 
 
I samband med att sammanträffandet avslutades klargjorde A för Y att A skulle komma 
att för Högsta domstolen redogöra för Y:s uppgifter och att denne kunde räkna med att bli 
hörd på nytt av polisen och därvid få lämna förklaringar till sina till A lämnade uppgifter 
samt att det kunde bli aktuellt med vittnesförhör med Y i Högsta domstolen. 
 
A hade flera gånger frågat Y om denne kunde stå för de uppgifter han lämnat till A. Detta 
hade A gjort ”dels med tanke på risken för att Y begått mened och dels att jag uppfattat 
det som att Y under såväl polisförhör som i domstol ändrat sina uppgifter”. 
 
Vad Z i sitt åtal mot P för övergrepp i rättssak gentemot Y lagt P till last, vilket övergrepp 
skulle ha skett i februari 1998 och för vilket denne senare blivit dömd, har helt saknat 
betydelse för A:s sammanträffande med Y, vilket ju skett redan i maj 1997. 
 
A har förfarit helt i enlighet med den rätt han haft som försvarare samt med såväl 
materiella som etiska regler. Han har i sitt agerande haft stöd av doktrinen inom området 
samt av advokatsamfundets styrelses vägledande uttalande av den 24 april 1998 angående 
försvarares rätt att företa egen utredning omfattande bl a förhör med vittnen. 
 
Uttalandet återges nedan i sin helhet. 
 
”Vid sammanträde den 24 april 1998 beslöt styrelsen att avge följande vägledande 
uttalande angående försvarares rätt att vidta egen utredning – vittnesförhör. 
En försvarare har att med nit och omsorg självständigt tillvarata den misstänktes rätt och i 
detta syfte verka för sakens riktiga belysning. Det föreligger inga särskilda begränsningar 
i försvararens rätt att under förundersökning eller inför huvudförhandling vidta egna 
utredningar i arbetet med att förbereda försvaret. Det gäller även vid införskaffande av 
upplysningar från personer som har hörts eller kommer att höras under utredningen eller 
vid kommande huvudförhandling. Försvararen har samma rätt som åklagaren att ta 
kontakt med eventuella vittnen. 
 
Det är emellertid lätt att försvararen utsätter sig för misstanke att ha påverkat ett vittne, 
vilket är till men för klientens sak. Bedömer försvararen att det för fullgörandet av 
försvararuppdraget bör inhämtas uppgifter från någon måste därför detta ske på ett sådant 
sätt att de uppgifter som vittnet lämnar inte förringas på grund av de förhållanden under 
vilka uppgifterna lämnats. Försvararen måste alltid överväga risken för att resultatet av 
egna utredningar i form av vittnesförhör kan missgynna klientens intressen. Försvararens 
kontakter med vittnen kräver av nämnda skäl försiktighet och återhållsamhet. Har 
försvararen beslutat att inhämta uppgifter från ett redan åberopat eller tilltänkt vittne skall 
han för vittnet klargöra sin ställning som försvarare för den misstänkte. Försvararen bör 



även redogöra för att vittnet senare kan bli ålagd att lämna uppgifter under ed i samband 
med en eventuell rättegång om vittnet intar en sådan ställning. Det ligger vidare i den 
misstänktes liksom försvararens, i dennes yrkesroll, intresse att dokumentera 
omständigheterna vid utfrågningen och de uppgifter som framkommer. 
 
Frågan huruvida den misstänkte själv bör tillåtas närvara vid samtal med ett vittne måste 
bedömas från fall till fall. Brottsmisstankens art och vittnets roll och ställning kan ha 
betydelse för denna bedömning. Där det finns anledning misstänka att klientens närvaro 
kan ha inverkan på vittnet och därmed de uppgifter som lämnas skall klienten inte 
närvara. Det torde endast i undantagsfall förhålla sig så att klientens särskilda kunskap 
eller inblick i exempelvis ett visst sakförhållande, gör att försvararen bedömer det 
nödvändigt för klienten att närvara vid utfrågningen av vittnet. Frågor till vittnet bör 
ställas av försvararen och endast undantagsvis av annan”. 
 
Advokatsamfundet har den 30 november 1998 förelagt A att inkomma med 
kompletterande yttrande i frågan huruvida X:s bror P var närvarande vid förhöret med Y, 
vilket ägde rum på A:s advokatkontor den 7 maj 1997. 
 
A har inkommit med kompletterande yttrande samt anfört bl a följande. 
 
Enligt hans noteringar eller såvitt han kommer ihåg var P inte närvarande vid 
samtalet/förhöret mellan honom och Y. Förhöret skedde genom tolk och enligt vad A kan 
erinra sig satt P i advokatkontorets väntrum. 
 
Innan samtliga tre personer, Y, Q och P, lämnade advokatfirman efterhörde P hur det såg 
ut för X i Högsta domstolen. 
 
När besöket skedde den 7 maj 1997 upplevde A inte att det fanns någon motsättning 
mellan Y och P. De var kamrater sedan ett antal år. 
 
Övergreppet i rättssak som P i februari 1998 gjort sig skyldig till hade inget att göra med 
ovannämnda besök. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Det som har förekommit föranleder ingen åtgärd. 


