
 
 
Fråga 3 
 

Vittnesproblem 
  
Klienten A, som är småföretagare i verkstadsbranschen, vänder sig till dig för biträde angående en reklamation. 
Maskinen han levererat för ett halvår sedan fungerar inte som den ska. Köparen är missnöjd och kräver dels att 
köpet går åter, dels skadestånd p g a att han haft kostnader och har gjort förluster i sin verksamhet till följd av 
felen på maskinen.  
 
Du börjar undersöka saken genom samtal med A, som säger att B och C - anställda hos A - blir bra vittnen. De 
kan styrka att maskinen levererades enligt specifikationerna, säger A.  
A menar att det är köparen som antingen ångrat köpet eller inte begriper hur maskinen skall användas.  
 
B berättar för dig i enrum att maskinen inte var helt klar när den levererades och att A visste detta. Maskinen 
måste levereras för att inte ett förseningsvite skulle börja utgå.  
B vill emellertid inte att du skall berätta för A att B sagt detta.  
 
C är mer förtegen. Han vill inte gärna säga något alls. Han vill inte bli inblandad. Han känner dessutom köparen; 
deras barn går i samma klass.  
 
Du försöker försiktigt delge A att B och C nog inte blir så bra vittnen. Han blir förbannad och säger något i stil 
med: ”Vittnar inte de där nollorna åt mig, säger jag upp dem”. 
 
Du skriver svaromål, byggt på A:s version men anger ingen bevisuppgift. Du hoppas på förlikning. 
 
Så småningom blir det dags för bevisuppgift. Du har på A:s önskemål nya samtal med B och C. Det visar sig nu 
att de stöder A:s version fullt ut. Du erinrar om vittneseden och de säger att det är självklart att de inte ljuger.  
 
Några veckor före huvudförhandlingen ringer köparens ombud och säger att hon vill träffa ”dina vittnen” B och C 
för att höra vad de har att säga. Du säger att du skall höra med dem om de är beredda att träffa henne. B och C 
frågar dig om de måste träffa köparens ombud. De frågar om du i så fall skall vara med. De frågar dig vad de 
skall säga.  
 
Kort före huvudförhandling ringer köparens ombud och säger följande. Hon har av köparen fått veta att han 
numera med säkerhet vet att det var fel på maskinen när den levererades. Hon antyder att om det blir 
huvudförhandling kan någon, kanske A, som skall höras under sanningsförsäkran, enligt bevisuppgiften, 
komma att göra sig skyldig till mened. Hon säger att hennes klient är beredd att avstå från att göra något av 
detta om A går med på hennes klients krav. Möjligen är köparen beredd att ”släppa räntan”. 
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Trots ansträngningar blir det ingen förlikning. A vägrar. Förmodligen beroende på att hans företag inte har råd.  
 
Det blir huvudförhandling och vittnesförhör med B och C, efter det att A under sanningsförsäkran lämnat sin 
version. Under lunchpausen före dessa förhör, träffar du B och C. De är oroliga för förhören och säger att de 
egentligen inte vill vittna. De frågar dig till råds om vad de kan göra.  
 
Resonera om de spörsmål av etisk och yrkesteknisk natur som uppkommer i de situationer som 
framgår av redogörelsen ovan.  
 
 
 


