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Förord 
Detta arbete utgör avslutningen på mina studier vid Juridiska fakulteten vid 
Lunds universitet. När det nu är dags att ta steget fullt ut i verkligheten gör 
sig samtidigt en viss sentimentalitet påmind. Under fem års tid har jag be-
sökt intressanta föreläsningar, svettats över tentor och haft härliga gruppar-
beten med tidvis häftiga diskussioner. Det är alltså med goda minnen jag 
vänder siktet framåt. 
 
Jag vill här också ta tillfället i akt att framföra ett stort och hjärtligt tack till 
min familj, vars stöd och uppmuntran har varit ovärderliga. 
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Förkortningar 
BRB Brottsbalk (1962:700) 
 
EMRK Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskli-

ga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
 
FHL Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 
 
HD Högsta domstolen 
 
PLB Processlagsberedningen 
 
RB Rättegångsbalk (1942:740) 
 
RF Regeringsform (1974:152) 
 
SekrL Sekretesslag (1980:100) 
 
TSA Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 
 
ÄRB Äldre rättegångsbalken i 1734 års lag 
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1 Sammanfattning 
Den svenska bevisrätten är präglad av dess grundläggande princip om fri 
bevisprövning samt utredningsintresset d v s strävan efter domslut som i 
största möjliga mån stämmer överens med den materiella sanningen. I syfte 
att främja domstolarnas tillgång till ett så omfattande och rättvisande pro-
cessmaterial som möjligt har vittnes-, editions- och exhibitionsplikterna in-
förts. Dessutom åvilar parterna i processen, undantaget den tilltalade, samt 
vittnen en sanningsplikt, vilken även innebär en plikt att aktivt bidra till ut-
redningen. 
 
Det finns emellertid intressen som efter en avvägning har ansetts böra ges 
företräde framför utredningsintresset. Sådana intressen är exempelvis sekre-
tessintresset avseende yrkeshemligheter och till vissa yrkes- och person-
grupper anförtrodda uppgifter, den brottsmisstänktes rätt att inte belasta sig 
själv, relationen mellan nära anhöriga samt skyddet för den privata sfären. I 
dessa fall har s k bevisförbud införts i RB. Dessa förbud avser antingen upp-
giften som sådan eller informationskällan. Mot bakgrund av principen om 
fri bevisprövning skall bevisförbuden tillämpas restriktivt. De svenska dom-
stolarna förefaller emellertid vara obenägna att förbjuda användningen av 
bevisning som har anskaffats eller upptagits i strid med ett bevisförbud. 
Däremot torde ett direkt kringgående av bevisförbuden inte tillåtas. 
 
Ytterligare en inskränkning av den fria bevisprövningen är principen om det 
bästa bevismedlet. Denna princip innebär emellertid endast att det bästa fö-
religgande beviset skall användas och förbjuder inte anskaffandet eller upp-
tagandet av viss bevisning. Under åren har även processekonomiska övervä-
ganden givits allt större inflytande i bevisrätten. I RB återfinns således be-
stämmelser som syftar till att förhindra att processerna betungas av onödigt 
material samt medger att ett något sämre bevis företes när det inte är eko-
miskt försvarbart att kräva ett bättre. Vid dessa överväganden måste dock 
försiktighet iakttas så att inte rättssäkerheten hotas. 
 
Anskaffningen av bevisning åvilar i enlighet med dispositionsprincipen och 
den ackusatoriska principen huvudsakligen parterna. I dispositiva mål är det 
dessutom huvudsakligen parterna som avgör vilken bevisning som skall fö-
ras in i processen. Det står även parterna fritt att genom avtal om exempelvis 
editionsplikt tillse att bevisning förebringas rätten. I enlighet med disposi-
tionsprincipen torde parterna också ha rätt att genom avtal förbjuda använd-
ningen av viss bevisning.  
 
EMRK innehåller ingen direkt reglering av bevisrätten, utan denna anses va-
ra en nationell angelägenhet. Däremot har det grundläggande kravet på en 
rättvis rättegång och de däri innefattade kraven på parternas jämställdhet 
och kontradiktion ansetts tillämpliga även på bevisrättsliga frågor. Den 
svenska bevisrätten förefaller vara förenlig med EMRKs krav härvid. 
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2 Inledning 

2.1 Ämne och syfte 

Vid övervägandet huruvida talan skall väckas är det sällan eller aldrig frå-
gan huruvida klienten har rätt eller inte som fäller avgörandet. Istället så är 
den avgörande frågan vem som har bevisbördan för relevanta omständighe-
ter. För det fall bevisbördan åvilar ens klient måste genast nästa fråga ställas 
nämligen vilken bevisning som finns och om ytterligare bevisning kan an-
skaffas? Frågan om anskaffning är ämnet för detta arbete som behandlar de 
principer, plikter och hinder som föreligger avseende anskaffning och upp-
tagning av bevis. Arbetet behandlar endast den svenska bevisrätten med 
tyngdpunkt på de dispositiva tvistemålen. Ämnet har inte behandlats mer 
genomgående på senare år och mycket av det material som finns är av en 
viss ålder.  
 
I det följande ges en överblick över de principer och plikter som bevisrätten 
bygger på, vars syfte det är att göra det möjligt för rättegångens parter att 
anskaffa och förebringa bevisning till stöd för sin talan samt därigenom 
säkerställa att rätten har ett fullständigt beslutsunderlag. Tyngdpunkten har 
dock lagts på de hinder som inskränker möjligheterna till anskaffning och 
upptagning. I det följande behandlas endast de begränsningar som är av 
störst betydelse, medan andra av mindre betydelse såsom exempelvis immu-
nitet har lämnats därhän. Härvid berörs grunden till de olika begränsningar-
nas införande, deras verkan och deras karaktär som absoluta eller fakultati-
va. I arbetet ges advokaternas och rättegångsombudens roll i bevisrätten 
stort utrymme, då detta är en fråga som inte sällan glöms bort och därför bör 
uppmärksammas. 
 
Syftet med arbetet är att utröna vilka plikter och hinder som den svenska 
bevisrätten innehåller samt vilka överväganden som ligger bakom dessa. Då 
även EMRK utgör en del av den svenska rätten skall även undersökas vilka 
plikter och hinder som uppställs i konventionen och i Europadomstolens 
praxis. Härvid uppkommer frågan om Europakonventionens bevisrätt byg-
ger på samma grundvalar som den svenska bevisrätten eller är utgångs-
punkten här en annan och vilken betydelse detta i så fall får för processens 
parter? 
 

2.2 Frågeställningar och metod 

I arbetet skall ett antal frågeställningar besvaras. Vilka principer och plikter 
utgör grunden i den svenska bevisrätten? Vilka undantag föreligger härifrån 
och av vilken anledning har dessa införts. Är undantagen absoluta eller fa-
kultativa? Kan bevisning upptagen eller anskaffad i strid med ett bevis-
förbud läggas till grund för en dom eller skall den avvisas? Har parterna i 
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dispositiva tvistemål rätt att avtala om bevisning? Är den svenska bevisrät-
ten förenlig med bevisrätten enligt EMRK? 
 
Dessa frågor besvaras genom studier av lagtext, förarbeten, doktrin och 
rättspraxis. 
 

2.3 Disposition 

Arbetet inleds med ett kapitel om de principer och plikter som utgör bevis-
rättens grundvalar och som till viss del kommit till uttryck i RB. Därefter 
behandlas i det följande kapitlet de undantag från ovanstående plikter som 
föreligger. I kapitel fyra avhandlas frågan om parternas dispositionsrätt. 
Därefter följer i kapitel fem en genomgång av bevisrätten enligt EMRK för 
att härigenom åstadkomma ett underlag för bedömningen av den nationella 
bevisrättens förenlighet med den internationella. I sjätte och sista kapitlet 
knyts sedan säcken samman genom analys och slutsatser.  
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3 Principer och plikter 

3.1 Utredningsintresset och den fria bevispröv-
ningen 

3.1.1 Utredningsintresset 

Domstolens uppgift är att genom värdering av upptagen bevisning avgöra 
den mellan parterna föreliggande tvisten. Frågan ställer sig om domstolen 
härvid skall och kan utreda vad som verkligen förevarit eller om domstolen 
skall nöja sig med den bild av verkligheten som ges av den bevisning som 
framlagts av parterna. I debatten kring denna fråga används två etablerade 
sanningsbegrepp, formell och materiell sanning. Med formell sanning avses 
den sanning som kan utrönas ur de omständigheter som framlagts, vilken in-
te nödvändigtvis återspeglar de verkliga förhållandena. Den materiella san-
ningen är däremot den sanning om överensstämmer med verkligheten. Un-
der lång tid var majoritetsuppfattningen att domstolen inte kunde utreda den 
materiella sanningen, utan fick nöja sig med en formell sanning. Pro-
cesskommissionen ansåg det dock vara rättsskipningens uppgift att utröna 
den materiella sanningen och föreslog att de regleringar som medförde en 
avsevärd begränsning av det bevismaterial som fick förebringas domstolen, 
såsom vittnesjäven, skulle avskaffas. Anledningen härtill var att dessa be-
gränsningar utgjorde ett hinder för en materiellt riktig rättsskipning. Pro-
cesskommissionen föreslog även att en editionsplikt för part skulle införas, 
eftersom avsaknaden härav utgjorde en begränsning av bevisningsmöj-
ligheterna, som inte var förenlig med god rättsskipning. Mot bakgrund härav 
föreslog kommissionen en allmän revision av ÄRB, vilken skulle säkerställa 
att domstolen fick tillgång till erforderligt processmaterial i bästa möjliga 
skick samt skapa förutsättningar för verklig processledning och sannings-
forskning.1  
 
Kommissionens ställningstaganden vann bifall genom hela reformarbetet 
och i samtliga förarbeten finns uttalanden i linje härmed. Enligt departe-
mentschefen är således bevis ett ”…medel för sanningens utforskande.”2, 
vars uppgift det är att ge domstolen underlag för dess sanningsprövning. 
Vidare anfördes att sanningens utforskande är det mål, utan vilket varje be-
visningssystem förlorar all mening och att det är den svenska rättsord-
ningens målsättning att anlita varje hjälpmedel för att nå detta mål. Det är 
rättsskipningens uppgift att nå det materiellt sanna.3
 
Utöver dessa två sanningsbegrepp har ytterligare ett, funktionell sanning, in-
troducerats, som ett juridiskt sanningsbegrepp. Den funktionella sanningen 
består av två element. Det första är kommensurabilitetsprincipen, varmed 

                                                 
1 Prop 1931:80 sid 38 f och 42 f. 
2 Prop 1942:5 sid 447. 
3 Prop 1931:80 sid 103 och 1942:5 sid 275. 
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avses att den materiellt sanna domen har ett värde jämförbart med värdet av 
de mänskliga intressen som den tjänar. Det andra elementet är en jämförelse 
mellan värdet av en materiellt sann dom och den uppoffring och kostnad 
som det innebär att uppnå den. Härvid uppställs en smärtgräns där man 
tvingas konstatera att det inte är värt att försöka föra domen närmare san-
ningen. Var gränsen skall dras beror på vilken typ av mål som avses. Större 
uppoffring och kostnad bör exempelvis tillåtas för att finna sanningen vid 
mord än vid en förseelse.  
 
Redan processkommissionen anförde att en god rättsordning garanterar 
rättsskipningens säkerhet, skyndsamhet och billighet, varvid det gäller att 
avväga dessa krav väl mot varandra.4 I lagstiftningsarbetet sker således 
ständigt en avvägning mellan rättssäkerhet och processekonomi. Under åren 
har den processekonomiska aspekten härvid gradvis givits allt större ut-
rymme. Det anses visserligen ur rättssäkerhetssynpunkt vara av stor vikt att 
parterna ges möjlighet att uttömmande argumentera för sin sak. Samtidigt 
måste dock statens kostnader för rättsskipningen hållas på en rimlig nivå 
och processens snabbhet och billighet säkerställas. Härvid får då intresset av 
att uppnå en materiellt riktig dom och på så sätt erhålla rättssäkerhet till viss 
del träda tillbaka.5 Det är således en funktionell sanning som eftersträvas av 
lagstiftaren. Det funktionella sanningsbegreppet har även vunnit viss anslut-
ning i doktrin, men inte som en ersättning för de formella och materiella 
sanningsbegreppen, utan som ett komplement därtill. Målsättningen med 
processen är således enligt Lindell att ge den enskilde möjlighet att realisera 
sitt rättsanspråk. För att uppnå denna målsättning bör parterna ges möjlighet 
att föra in argument och bevisning i processen på ett sådant sätt att besluts-
underlaget blir tillfredställande. Förfarandet skall dock samtidigt vara snabbt 
och billigt.6  
 
Kraven på utredningens omfattning och fullständighet beror även på målty-
pen och i dispositiva tvistemål har ansvaret för utredningen i princip helt 
lagts över på parterna.7 I de dispositiva målen, som omfattas av disposi-
tionsprincipen, är det parterna som bär risken för att allt relevant process-
material förebringas. För överrättsprocessen i dessa mål föreskrivs även 
preklusion av bevis. I indispositiva mål har däremot rätten större möjlighet 
att ex officio föranstalta om ytterligare bevisning och är inte heller bunden 
av parternas dispositioner i form av erkännanden och medgivanden. För 
brottmål saknas dessutom preklusionsregler. Lagstiftaren förefaller således 
ha varit mer mån om att säkerställa att den materiella sanningen utrönas i 
indispositiva mål än i dispositiva, vilket är väl förenligt med det funktionella 
sanningsbegreppet. Det har i doktrinen emellertid ifrågasatts om det kan 

                                                 
4 Prop 1931:80 sid 32f, I rättegångsutredningens direktiv (dir 1977:10) angavs målet för 
översynen vara att göra förfarandet såvitt möjligt snabbare och billigare utan att befogade 
rättssäkerhetskrav sattes åt sidan. Prop 1986/87:89 sid 62. Uppfattningen var att RBs sy-
stem vid tiden gav starka garantier för att domstolarnas avgöranden grundades på ett gott 
underlag. 
5 Lindell, Bengt, Civilprocessen, Uppsala, 1998, sid 89 f. Se även prop 1986/87:89. 
6 Lindell, a.a., sid 360 f., Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, Uppsala ,1987, sid 348. 
7 Lindell, Civilprocessen, sid 505. 
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anses berättigat att de olika måltyperna behandlas så olika i bevisningshän-
seende.8
 
I såväl dispositiva som indispositiva mål äger emellertid rätten mot parts 
vilja besluta om syn, anlitande av sakkunnig eller partsförhör. I SOU 
2001:103 har dock föreslagits att rätten i dispositiva mål och brottmål som 
hör under enskilt åtal skall fråntas denna rätt, eftersom förfarandet kan kom-
promettera domstolens objektivitet och medföra oönskade kostnader för 
parterna. Parterna bör därför i dessa mål bära det fulla ansvaret för att fram-
lagd bevisning är tillräcklig för att uppnå det önskade resultatet. Enligt ut-
redningen bör också i andra mål domstolens befogenhet att föra in bevisning 
utnyttjas med försiktighet. I såväl dispositiva som indispositiva mål bör 
domstolen i första hand istället använda sig av materiell processledning för 
att verka för en fullständig utredning.9 Utredningens förslag har ännu inte 
föranlett justitiedepartementet att lägga fram en proposition, men visar en 
tydlig tendens att ålägga parterna ansvaret för att domen motsvarar den ma-
teriella sanningen och härigenom låta dessa avgöra hur mycket de är bered-
da att betala härför. Det funktionella sanningsbegreppet får således anses ha 
rotat sig i den svenska processrättsliga lagstiftningen. 
 

3.1.2 Den fria bevisprövningen 

Grundregeln i svensk bevisrätt är principen om den fria bevisprövningen, 
vilken har en stark ställning i gällande rätt. Denna princip innebär dels att 
domstolen står fri i sin prövning av åberopade bevis, dels att i princip alla 
bevismedel är tillåtna.10 I enlighet härmed kan således i princip allt som har 
bevisvärde införas i processen och domstolen äger lägga det till grund för 
sin dom. Förhandlingsprincipen i tvistemål och den ackusatoriska principen 
i brottmål medför att det i första hand är parterna som sörjer för bevis-
ningen, 35 kap. 6 § 1p RB.11 I RBs 36 – 40 kapitel har lagstiftaren givit part 
medel och rätt att genom tvång få fram bevisning till sin fördel. 
 

3.2 Sanningsplikt 

 

3.2.1 Parts sanningsplikt 

Frågan om parterna i processen bör åläggas en straffsanktionerad sannings-
plikt är en av processrättens mest omstridda. Under 1800-talet var majori-
tetsuppfattningen att det borde vara tillåtet att ljuga i en civilprocess. Denna 
uppfattning har emellertid sedermera övergivits helt.12 Enligt förarbetena till 

                                                 
8 Lindell Civilprocessen, sid 84. 
9 SOU 2001:103, sid 261 ff. 
10 Prop 1931:80 sid 103 f, Fitger, Peter, Rättegångsbalken, Stockholm, 2002, sid 35:3. 
11 Prop 1942:5 sid 407 f, Gärde, N, m fl, Nya rättegångsbalken, Göteborg, 1994, sid 482, 
Fitger a.a. sid 35:5. 
12 Ekelöf, Per Olof och Robert Boman, Rättegång, Häfte 4, Göteborg, 1995, sid 202. 
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RB är en part skyldig att bidra till den materiella rättens förverkligande och 
han äger påkalla rättsordningens skydd endast i detta syfte. Härav har dra-
gits slutsatsen att en s k sanningsplikt bör åvila parterna inför domstolen.13 
Denna partens allmänna sanningsplikt har kommit till uttryck i 43 kap. 6 § 
RB, men gäller även under förberedelsen.14 Sanningsplikten innebär främst 
en skyldighet för part att i sina utsagor hålla sig till sanningen. Part äger 
således inte lämna medvetet oriktiga redogörelser angående omständig-
heterna i målet eller mot bättre vetande bestrida motpartens uppgifter där-
om. I tvistemål innebär sanningsplikten även en skyldighet för part att, i den 
mån det erfordras med hänsyn till motpartens rätt, positivt bidra till utred-
ningen av de faktiska omständigheterna i målet. Det åligger således part att 
på anmodan av rätten eller motparten uttala sig sanningsenligt och fullstän-
digt rörande omständigheter av betydelse för målet, även när det är till nack-
del för denne.15 Sanningsplikten omfattar parts påståenden i målet, hans 
argumentation för dessa samt vad som kan framkomma när rätten utövar sin 
materiella processledning.16 Sanningsplikten anses även omfatta enkel juri-
disk kvalificeringen av omständigheter som exempelvis köp eller lån liksom 
hypotetiska resonemang avseende omständigheter som normalt endast par-
ten känner till. Däremot omfattas inte prognoser av sanningsplikten.17 De 
exakta gränserna för sanningsplikten har inte helt utkristalliserats, men klart 
är att den gäller oberoende av sanningsförsäkran.  
 
Det åligger således part att positivt bidra till utredningen i målet. Frågan 
ställer sig hur långtgående parts skyldighet härvid är. I sanningsförsäkran 
ingår ett löfte om att inte förtiga något.18 Härmed torde emellertid endast 
avses omständigheter som är till motpartens fördel och som av denne förts 
in i processen. Det saknas nämligen anledning att ålägga part en skyldighet 
att röja omständighet som är till dennes fördel, men som han av någon an-
ledning inte önskar åberopa. Det torde inte heller åligga en part att komplet-
tera motpartens talan med omständigheter, som denne inte har åberopat, 
såsom till exempel att en levererad vara inte endast levererats för sent utan 
även är behäftad med fel. I annat fall skulle part nämligen vara skyldig att, 
till eget förfång, hjälpa en motpart som inte förmår att effektivt utföra sin 
talan. Partsförhör under sanningsförsäkran skall för övrigt hållas endast till 
styrkande av ett angivet bevistema, vilket stödjer slutsatsen att part inte har 
någon skyldighet att upplysa motparten om rättsfaktum som denne inte har 

                                                 
13 Prop 1931:80 sid 91 f och 103. Ställföreträdare är underkastad samma processuella för-
pliktelser som parten. Fitger a.a., sid 11:21. 
14 Fitger, a.a, sid 43:14, Lindell, Civilprocessen, sid 267, En reglering motsvarande 43 kap. 
6 § RB saknas avseende brottmål och den tilltalade behöver överhuvudtaget inte vara verk-
sam i processen. Inte heller för det fall att den tilltalade väljer att yttra sig åvilar honom 
någon sanningsplikt. Detta motiveras i förarbetena med den, särskilt i grövre brottmål, 
starka motsättningen mellan självbevarelsedriften och plikten att tala sanning. Fitger, a.a., 
37:5, Gärde, sid 521. 
15 Prop 1931:80 sid 42 f, Fitger a.a., sid 37:4, 43:14, SOU 1938:44 sid 446 f, Gärde, sid 
617. 
16 Gärde, sid 521. 
17 Lindell, Civilprocessen, sid 267. 
18 37 kap. 2 § 2 st RB ”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga 
hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra. 
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fört in i processen.19 Processbedrägeri är dessutom ett för svensk rätt okänt 
begrepp och det är inte straffbart att vinna ett mål genom att dölja sanning-
en.20 Däremot bör part inte äga rätt att genom att förtiga vissa detaljer ge en 
skev bild av det som förevarit. Det åligger därmed part att besvara ställda 
frågor sanningsenligt, oavsett om frågan går utöver angivet bevistema.21 Till 
parts sanningsplikt anses även höra en skyldighet för denne att förete av 
honom innehavd handling.22

 
Sanningsplikten kan anses betungande för en part på grund av den intresse-
konflikt som kan föreligga mellan självbevarelsedriften och sanningsplikten. 
Med anledning härav har lagstiftaren valt att inte ställa några tvångsmedel, 
för att förmå parten att uttala sig eller att uttala sig sanningsenligt, till rättens 
förfogande. Endast om part försöker förhala rättegången genom att undan-
hålla bevis kan denne åläggas böter enligt 9 kap. 3 § RB. Parts processföring 
kan även föranleda att fördelningen av rättegångskostnaderna jämkas. Den 
omständigheten att part vägrar att besvara frågor eller annars medverka till 
utredningen kan dock enligt 35 kap. 4 § RB i bevishänseende tolkas till 
dennes nackdel. I NJA 1953 s 77 fann således HD att parts vägran att, efter 
begäran därom, medverka till utlämnandet av en allmän handling, vilket var 
möjligt endast med dennes samtycke, efter omständigheterna kunde tillmä-
tas bevisverkan mot honom.23 När part hörs under sanningsförsäkran kan 
osanna uppgifter dessutom föranleda straffansvar.24  
 
Parts sanningsplikt gäller oavsett om denne själv för talan eller om han före-
träds av ombud. Såvitt angår förhållanden varom endast part personligen 
kan antas äga kännedom får denne inte undandra sig sin sanningsplikt ge-
nom att hänvisa till sitt ombud.25 Mot bakgrund härav ställer sig frågan om 
en sanningsplikt åvilar också parts ombud, vilket företrädesvis är en advo-
kat? 
 

3.2.2 Advokaters sanningsplikt 

Det har ovan framhållits att det till god rättsskipning hör att domstolarnas 
avgöranden i största möjliga utsträckning grundas på ett underlag som 
stämmer överens med verkligheten och vad som verkligen har förekommit. 
Det ligger därför i rättskipningens intresse att så långt som möjligt förhindra 
att det kommer in osanna faktauppgifter i processmaterialet. Advokaternas 
medverkan i processen får således inte försämra möjligheterna att fastställa 

                                                 
19 Fitger, a.a., 37:9, 38:12, Se även 37 kap. 2 § 1 st 2 p. 
20 Ekelöf IV, sid 199 f. 
21 Ekelöf IV, sid 197 ff, Fitger, a.a, 37:9 och 38:12. 
22 SOU 1938:44 sid 42, Se nedan angående editionsplikt. 
23 Heuman, Lars, Otillåtna inskränkningar av bevisföringen och bevisvärderingen, Advoka-
ten, 1986, sid 48. 
24 I jämförelse med vittne befinner sig part i en långt större intressekollision när denne skall 
uttala sig under straffansvar. Denna omständighet har beaktats av lagstiftaren och återspeg-
las i att straffet för osann partsutsaga är lägre än för mened, BrB 15 kap. 1-2§§. Ekelöf IV, 
sid 197. 
25 Gärde, a.a., sid 617. 
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det verkliga händelseförloppet. Det anses tvärtom vara önskvärt att advoka-
terna medverkar på ett sätt som främjar god rättsvård.26 Mot bakgrund härav 
åvilar advokaten en sanningsplikt, som aldrig är mindre omfattande än den 
som åvilar hans klient. En avvägning måste emellertid göras så att advoka-
tens sanningsplikt inte blir oförenlig med hans plikt att tillvarata klientens 
intresse.27

 
God advokatsed28 kräver att advokaten respekterar stadgandet i 43 kap. 6 § 
1 st RB och inte uppsåtligen åsidosätter eller råder klienten att åsidosätta 
sanningsplikten. Det är uppenbart i strid med god advokatsed att ljuga inför 
rätten och föranleder disciplinär åtgärd från Advokatsamfundet. Av 43 kap. 
6 § 1 st RB följer därutöver att advokaten, om han av rätten eller motparten 
tillfrågas hur det förhåller sig i ett visst relevant avseende, måste svara san-
ningsenligt. Advokaten äger dock rätt att avböja att svara och hänvisa till 
klienten. Det åvilar inte heller advokaten någon skyldighet att mot klientens 
vilja vara verksam för att sanningen skall komma fram. På grund av sin loja-
litets- och tystnadsplikt gentemot klienten äger advokaten inte heller rätt att 
i strid mot dennes önskemål lämna uppgifter till rätten eller motparten.29  
 
Sanningsplikten har störst betydelse vid advokatens sakframställan och plä-
dering. Advokaten får inte för sin klients räkning åberopa en omständighet 
som han tror sig med säkerhet veta vara osann. Föreligger dock endast tvek-
samhet avseende sanningshalten är advokaten oförhindrad att åberopa 
omständigheten. Likaså får en omständighet som endast är möjlig åberopas. 
”Det möjliga får åberopas men ej det omöjliga.” 30 Det är således tillåtet att 
alternativt åberopa två omständigheter som utesluter varandra. En advokat 
får inte mot bättre vetande förneka eller bestrida en av motparten åberopad 
omständighet, för vilken denne har bevisbördan. Saknar däremot såväl ad-
vokaten som hans klient säker kunskap om omständighetens riktighet är det 
korrekt att förneka den. Förnekandet innebär då endast att parten inte er-
känner omständigheten.31 Advokatens sanningsplikt omfattar även bevis-
ningen. En advokat får inte förebringa eller åberopa bevisning, som han vet 
är falsk eller förvanskad. Detta gäller såväl muntlig som skriftlig bevisning. 
Det åvilar däremot inte advokaten någon skyldighet att kontrollera att de 
uppgifter, som denne erhåller från klienten är korrekta, såvida inte särskild 
anledning därtill föreligger.  
 
Wiklund har även behandlat frågan hur en advokat skall förfara när han får 
kännedom om processmaterial som är till fördel för motparten. På grund av 
tystnadsplikten äger advokaten inte, mot sin huvudmans vilja, delge motpar-
ten materialet. Likväl har hävdats att advokaten inte får förtiga ett av denne 
känt faktum, som visar att klienten saknar grund för sin talan eller som är av 
                                                 
26 Advokatsamfundets stadgar 1 §. 
27 Wiklund, Holger, God advokatsed, Stockholm, 1973, sid 519 f. Se nedan angående fråge-
förbudet avseende advokater. 
28 Enligt 8 kap. 4 § 1 st RB skall advokaten i sin verksamhet iaktta god advokatsed. 
29 Wiklund, a.a, sid 522. Angående tystnadspliktens förhållande till vittnesplikten se nedan 
under. 
30 Ekelöf IV, sid 201. 
31 Ekelöf IV, sid 201, Wiklund, a.a, sid 522 ff. 
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sådan art att ett utelämnande därav gör sakframställan osann eller vilsele-
dande. Advokaten skulle inte heller få förtiga en omständighet som han för-
står kan vara av betydelse för målets avgörande. Detta skulle innebära att 
han måste göra sin medverkan i rättegången beroende av om klienten sam-
tycker till att varje sådant faktum får uppges för rätten. Avseende bevisning 
kan dock inte krävas att advokaten förebringar bevisning, som är till nackdel 
för hans klient eller att han gör rätten eller motparten uppmärksam på sådan 
bevisning. Likaså har hävdats att påträffandet av skriftligt bevis som visar 
att klientens talan är obefogad, innebär att advokaten inte kan fortsätta att 
biträda klienten i målet, om inte beviset läggs fram. Då sanningsplikten en-
dast avser i målet relevanta fakta och inte erfarenhetssatser föreligger dock 
ingen skyldighet för advokaten att tillse att ett sakkunnigutlåtande som hans 
klient inte önskar åberopa företes.32 Det har dock ifrågasatts om det i alla 
fall är berättigat att gå så långt, då det skulle kunna skada relationen mellan 
huvudman och advokat. Ordalydelsen i 43 kap. 6 § RB ger inte heller stöd 
för en skyldighet att spontant upplysa motparten om förhållanden som är till 
dennes fördel. Advokatsamfundet har valt att gå på den senare linjen och i 
samfundets ”Vägledande regler om god advokatsed” anförs att en advokat 
visserligen inte får undertrycka bevis, men inte heller är skyldig, eller mot 
klientens vilja ens berättigad, att utan föreläggande av rätten förete eller 
åberopa bevis eller omständigheter som är till nackdel för hans klient.33  
 

3.2.3 Vittnes sanningsplikt 

Innan vittne avger sin berättelse skall han avlägga vittnesed, 35 kap. 11 § 
RB. Edsplikten kan inte efterges av varken parterna eller rätten.34 Från eds-
plikten undantas emellertid bland annat närstående till den tilltalade i brott-
mål, vilka inte får avlägga ed, 35 kap. 13 § 2 st RB. Ett edstvång mot denna 
persongrupp ansågs nämligen många gånger bli obilligt, eftersom de skulle 
komma att ställas inför en svår konflikt mellan sanningsplikten och sin na-
turliga önskan att skydda den tilltalade. Närstående till part i tvistemål som 
väljer att vittna skall emellertid avlägga ed och bära straffansvar. I för-
arbetena till RB uttalades att den närstående som inte vill avlägga ett för 
parten ofördelaktigt vittnesmål bör åberopa sin rätt att vägra avlägga vittnes-
mål. För det fall han väljer att vittna är han däremot bunden av sin sannings-
plikt.35 Också närstående till målsäganden som väljer att vittna skall avlägga 
ed. Den som åberopar vittnesmål med sina närstående skulle annars komma 
i ett sämre läge än part med vittnen utan släktskap.  
 
Ett vittne är i princip skyldigt att tala om allt som han känner till i den mån 
det är av betydelse i målet.36 Det framgår av vittneseden att vittnet skall så-
väl sanningsenligt besvara ställda frågor som spontant upplysa rätten om så-
                                                 
32 Wiklund, a.a., sid 522 och 529 ff. Wiklund ifrågasätter emellertid själv om detta är en 
allmän uppfattning och om det verkligen är motiverat med en så långtgående sanningsplikt 
framförallt avseende bevisfakta med marginell betydelse. 
33 Ekelöf IV, sid 201. 
34 Fitger, a.a., sid 36:36. 
35 Prop 1942:5 sid 424, Angående närståendes rätt att vägra vittna se nedan. 
36 SOU 1938:44 sid 391. 
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dana omständigheter som han förstår har betydelse i målet. Detta gäller oav-
sett om han inte känner sig fullt säker på sin iakttagelse eller sitt minne. Rät-
ten skall emellertid upplysas om det föreligger osäkerhet och om möjligt om 
graden därav. Vittnet skall också upplysa om sina egna reflexioner och 
känsloreaktioner. Antag exempelvis att vittnet varit närvarande vid en av-
talsförhandling, varvid han hörde ena parten lämna en uppgift. Vittnet är då 
skyldigt att redogöra även för den slutsats som han drog i samband med par-
tens uttalande. Även slutsatsen utgör nämligen ett relevant bevisfaktum, va-
rom vittnet har kunskap. Däremot är han inte skyldig att uttala sig om vilka 
slutsatser som man enligt hans mening kan dra av hans iakttagelser. Även 
hjälpfakta som har betydelse för bedömandet av bevisvärdet av vittnets eget 
vittnesmål omfattas av dennes sanningsplikt. Straffrättsligt ansvar kan dock 
endast utkrävas avseende uppgifter som lämnats efter det att vittneseden har 
avlagts.37

 

3.3 Vittnesplikt 

3.3.1 Vittnesförhör 

Det är en allmän medborgerlig skyldighet att inställa sig som vittne vid 
domstol och där avlägga vittnesmål. Vittnesplikten är en skyldighet som 
åvilar medborgarna i rättsordningens intresse.38 Enligt 36 kap. 1 § RB, får 
var och en som inte är part i målet höras som vittne. Inte heller målsäganden 
får vittna även om han inte för talan. Enligt huvudregeln kan således i prin-
cip var och en som känner till något av betydelse i målet höras som vittne.39 
Omständigheter som att domslutet kan innebära ekonomisk vinning eller 
förlust för vittnet eller att vittnet hyser agg gentemot ena parten har således 
endast betydelse som hjälpfakta vid bedömningen av vittnesmålets bevisvär-
de, 36 kap. 10 § 1 st RB.40 Med behörigheten följer i regel även en skyldig-
het att vittna, det vill säga en vittnesplikt. Den som har åberopats och kallats 
som vittne äger således i allmänhet inte rätt att undandra sig vittnesmålet. 
Intresset av att uppnå en materiellt riktig dom har här givits företräde fram-
för förhörspersonens personliga intressen.41

 
Fullgörandet av vittnesplikten kan framtvingas med hjälp av tvångsmedel. I 
36 kap. 21 § RB stadgas att rätten kan förelägga vittnet att vid vite och, om 
rättelse därigenom inte uppnås, vid äventyr av häkte att fullgöra sin skyldig-
het. Sanktionerna skall dock endast tillgripas om vittnet ”utan giltiga skäl” 
vägrar att fullgöra sin vittnesplikt. Det råder olika uppfattningar i doktrinen 
hur omfattande detta undantag är. Heuman tar utgångspunkt i att vittnes-
plikten i princip är obligatorisk, då ordet ”förelägge”42 utgör ett imperativ. 
Denne hänvisar även till art. 6 (3) d EMRK, som föreskriver en principiell 

                                                 
37 Ekelöf IV, sid 187 f, 15 kap. 1 § 1 st BrB. 
38 Ekelöf IV, sid 164, Gärde a.a, sid 493, Prop 1986/87:89 s 136. 
39 SOU 1938:44 sid 389. 
40 Ekelöf IV, sid 164. 
41 Heuman, Lars, Absolut eller relativ vittnesplikt, JT 94/95 sid 153. 
42 36 kap. 21 § RB. 
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rätt att höra vittnen i brottmål. Denna rätt torde även gälla för tvistemål och 
då härledas ur rätten till en rättvis rättegång. Enligt Heuman tar uttrycket 
”giltiga skäl” främst sikte på reglerna i 36 kap. 1-6 §§, men kan ges sådan 
innebörd att domstolen har möjlighet att ta hänsyn till vissa andra vägande 
skäl vid bedömningen om sanktioner skall utdömas. Rätten borde således ha 
möjlighet att avstå från sanktioner om ett vittne utsatts för mycket allvarliga 
hot och det finns starka skäl att anta att hotet kommer att sättas i verket om 
vittnet avger vittnesmål. Enligt Heuman skulle rekvisitet ”giltiga skäl” där-
med kunna avse situationer som omfattas av nöd- och nödvänsreglerna i 
BrB, reglerna i 36 kap. 1-6 §§ och eventuellt vissa andra regler. Hänsyn 
måste dock tas till kraven på rättssäkerhet och effektivitet i straffrättskip-
ningen och inte bara till vittnets intressen. Det skall således föreligga starkt 
vägande skäl för att befria en person från vittnesplikten och en eventuell 
hotbild bör klarläggas.43  
 
En annan uppfattning företräds av Fitger. Denne menar att ordet ”förelägge” 
inte alls är ett imperativ, varför härav inte kan utläsas att stadgandet är obli-
gatoriskt. Enligt Fitger är stadgandet fakultativt, eftersom det i förarbetena 
sägs att rätten ”kan” använda vite eller häkte.44 Likaså har i Gärdes kom-
mentar anförts att domstolen ”äger” förelägga vittnet vid vite eller häkte att 
fullgöra sin skyldighet. Fitger menar mot bakgrund härav att paragrafen bör 
ges samma fakultativa grundkaraktär som andra tvångsmedelsbestämmelser 
i RB. Proportionalitetsprincipen bör således tillämpas och rätten kan under-
låta att vidta tvångsmedel även om ”giltiga skäl” saknas. Fitger framhåller 
att hans redogörelse inte innebär något ställningstagande mot den av Heu-
man intagna ståndpunkten.45 Heuman förkastar däremot den av Fitger före-
språkade tillämpning såsom ett alltför omfattande undantag från vitt-
nesplikten, som skulle få ödesdigra konsekvenser för rättsskipningen. I rätts-
praxis förefaller Fitgers mer liberala inställning ha vunnit gehör. Hovrätten 
har i ett fall46, efter en avvägning mellan å ena sidan betydelsen för målet att 
svar på den framställda frågan gavs och å andra sidan vittnets skäl för att 
vägra svara, funnit att tillräckliga skäl att tillgripa tvångsmedel inte förelåg. 
Prövningstillstånd meddelades inte av HD. Rättsfallet har kritiserats kraftigt 
av Heuman, som menar att domstolarnas rättsskipning kan försvagas allvar-
ligt om rättsfallet följs av andra domstolar.47

 

3.3.2 Partsförhör 

Part48 och målsäganden äger som sagt inte rätt att vittna. Målsäganden har 
undantagits, då ett vittnesförhör med denna ansågs uppenbart rubba jämvik-

                                                 
43 Heuman, Absolut, sid 154 ff, Heuman, Lars, Köpta vittnen, SvJT 1983 sid 693 f. 
44 SOU 1938:44, sid 403. 
45 Fitger, a.a., sid 36:48 f. 
46 RH 1995:32. 
47 Heuman, Absolut, sid 157 ff. 
48 Enbart den omständigheten att tredje man omfattas av rättskraften torde inte innebära 
obehörighet för denne att vittna, så borde exempelvis gäldenären höras som vittne i kon-
kursboets processer. Ekelöf IV, sid 168. Då intervenient normalt inte anses vara part, kan 
även denne höras som vittne. 
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ten mellan parterna till nackdel för den tilltalade. Däremot torde de som 
enligt 20 kap. 13 och 16 §§ RB likställs med målsäganden kunna vara vitt-
nen så länge de inte för talan.49 Målsäganden får inte heller höras under san-
ningsförsäkran, 37 kap 2 § 1 st RB, vilket kan leda till överraskande resultat. 
Antag att en misstänkt vid gripandet gjort våldsamt motstånd samt att han 
åtalas härför. Den polisman som grep den tilltalade kan i så fall förhöras 
som vittne. Åtalas den tilltalade emellertid även för misshandel av polis-
mannen, så kan denne endast höras utan sanningsförsäkran. Skulle däremot 
polismannens skadeståndstalan enligt 22 kap. 5 § RB skiljas från brottmålet 
kan denne i tvistemålet höras under sanningsförsäkran enligt 37 kap. 2 § 
RB. 
 
Part har däremot undantagits från vittnesplikten, då det ansågs oskäligt att 
mot dem använda samma stränga medel för sanningspliktens utkrävande 
som mot vittnen.50 Undantaget för part omfattar även parts legala ställföre-
trädare, såsom exempelvis en styrelseledamot i ett bolag. Detta gäller samt-
liga företrädare även om endast en av dem för talan. Dilemmat med parts-
förhör som bevismedel är att parterna ofta är den viktigaste kunskapskällan i 
ett mål, i vissa fall till och med den enda tillgängliga, samtidigt som de är en 
mycket osäker sådan på grund av sin självbevarelsedrift och rättspatos. 
Partsförhören har sagts vara ”…tämligen grumliga sanningskällor för dom-
stolarna att ösa ur.” 51 Partsförhör under sanningsförsäkran infördes vid re-
formen av RB, för att ge större garantier för bevismaterialets pålitlighet 
samtidigt som utsagorna, till följd av straffansvaret, skulle kunna tillmätas 
ett högre bevisvärde.52 Varje part som personligen vet något som kan tjäna 
till sakens upplysning kan höras under sanningsförsäkran.53  
 
Vid regleringen av partsförhöret har det kommit till uttryck att beviset trots 
sanningsförsäkran alltjämt anses belastas av en viss osäkerhet. Partsförhöret 
bör således enligt 37 kap. 2 § 1 st 2 p RB begränsas till sådana om-
ständigheter som är av särskild betydelse i målet. Det ankommer i första 
hand på part som begärt förhöret att ange dessa omständigheter som bevis-
tema i sin bevisuppgift. Rätten kan emellertid med stöd av 35 kap. 7 § RB 
förhindra att bevistemat, utan grundad anledning, görs mer omfattande än 
vad som är påkallat.54 I förarbetena uttalas att det är lämpligt att parten först 
får lämna sin berättelse utan sanningsförsäkran och att han sedan i mån av 
behov får bekräfta vissa särskilt relevanta punkter under sanningsförsäk-
ran.55 Det har även ansetts vara angeläget att verka för att förhindra att 
osanna utsagor avges under straffansvar. Därför har uppfattningen framförts 
att rätten i särskilt flagranta fall där utsaga står mot utsaga och det kan förut-
ses att parterna kommer att vidhålla sina uppgifter, avvisar bevisningen med 
stöd av 35 kap. 7 § RB. I ett sådant fall kan nämligen förhören under san-

                                                 
49 Fitger, a.a, sid 36:6. 
50 SOU 1938:44, sid 389. 
51 Fitger, a.a, sid 37:8, Ekelöf IV, sid 196. 
52 Gärde, a.a, sid 521, Fitger a.a, sid 37:8. 
53 Jfr 37 kap 2 § och 35 kap. 7 § RB. 
54 Ekelöf IV, sid 205. 
55 Lindell, Civilprocessen, sid 450 f, Fitger, a.a, sid 37:8 f, Prop 1986/87:89 sid 184. 
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ningsförsäkran inte anses bidra till utredningen och en av parterna har up-
penbarligen avgivit en osann partsutsaga och därmed begått ett lagbrott. 
Rätten bör även när det finns starkare bevisning såsom till exempel vittnes- 
eller sakkunnigbevisning genom materiell processledning göra parterna upp-
märksamma härom.56 Vid reformen av RB 1987 erhöll det fria partsförhöret 
en jämställd lagreglering för att i möjligaste mån begränsa omfattningen av 
förhör under sanningsförsäkran.57  
 
Partsförhörets karaktär av förmån för part får anses överväga dess karaktär 
av verktyg för utrönande av sanningen, då det saknas tvångsmedel av den 
typ som återfinns i 36 kap. 21 § RB, för att framtvinga en utsaga från part. 
Parts tystnad kan dock verka till hans nackdel i bevisningshänseende, 35 
kap. 4 § RB.58 Då 37 kap. 3 § 2 st RB hänvisar till 36 kap. 5-6 §§ RB får 
emellertid parts vägran att yttra sig inte tillmätas bevisvärde i de fall då han 
äger rätt därtill i enlighet med dessa lagrum.  
 

3.4 Editionsplikt 

3.4.1 Processuell editionsplikt 

Innehavaren av en skriftlig handling, som kan antas äga betydelse som bevis 
är skyldig att förete denna, 38 kap. 2 § 1 st RB. Editionsplikten utgör en del 
av en parts sanningsplikt.59 Den processuella editionsplikten åvilar dock 
varje person och är en del av den allmänna skyldigheten att lämna sitt bi-
stånd till rättsskipningen. Det är således inte en förutsättning för editions-
plikten att en person i övrigt har anknytning till processen.60 Med skriftlig 
handling avses samtliga de urkunder som räknas upp i 14 kap. 1 § 2 st BRB. 
Det är emellertid tillräckligt att materialet finns lagrat till exempel i en da-
tor,61 på film62, fotografi, magnetband, skiva etc. Editionsplikten enligt 38 
kap. 2-3 §§ RB avser endast privata handlingar d v s handlingar upprättade 
av privatpersoner som även befinner sig i privatpersoners besittning. Hand-
lingen behöver varken vara upprättad i bevissyfte eller undertecknad. Avse-
ende allmänna handlingar äger rätten förordna att sådana skall inges till 
domstolen och där upptas som bevis, 38 kap. 8 § RB.63 Editionsplikten står 
vittnesplikten nära och PLB:s förslag byggde på att editionspliktens omfatt-
ning skulle vara densamma som skyldigheten att avge muntlig utsaga. I den 
mån det åvilar någon att bidra till utredningen genom att avge en utsaga bör 
denne enligt huvudregeln således även vara skyldig att förete skriftlig hand-
ling som han innehar. En förutsättning för den processuella editionsplikten 
                                                 
56 Ekelöf IV, sid 205. 
57 Prop 1986/87:89 sid 131. 
58 Fitger, a.a, sid 37:5. 
59 SOU 1938:44 sid 42. 
60 Fitger, a.a, sid 38:6, 38 kap. 2 § 1 st RB. 
61 Se NJA 1998 s 829. 
62 Filmupptagningar och videoinspelningar faller dock under exhibitionsplikten och skyl-
dighet att utlämna denna typ av material skall bedömas enligt 39 kap. 5 § RB. Se NJA 1981 
s 791 och 1992 s 307. 
63 SOU 1938:44 sid 42. 
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är att den begärda handlingen har betydelse som bevis i en pågående rätte-
gång, det vill säga att parts rätt är beroende av att viss handling företes. 
 
Målsäganden omfattas också av editionsplikten trots att denne inte har nå-
gon plikt att avge en utsaga. De skäl som medför att målsäganden inte skall 
höras under straffansvar saknar nämligen betydelse i fråga om skyldigheten 
att tillhandahålla en handling.64 Den misstänkte i brottmål och dennes när-
stående undantas dock från editionsplikten. En editionsplikt för den tilltala-
de skulle strida mot en annan grundläggande princip i RB nämligen att en 
tilltalad inte skall åläggas att vara aktiv till sin egen nackdel. Dessutom skul-
le ett föreläggande vara tämligen meningslöst, då den tilltalade i regel skulle 
förstöra urkunden. Närstående har undantagits eftersom den intressekonflikt 
som föreligger vid vittnesplikten även förligger avseende edition.65

 
Editionsplikten tillåts dock inte medföra ett kringgående av de regler som 
gäller för respektive bevismedel. I NJA 1963 s 72 var frågan huruvida sva-
randen var skyldig att förete ett av denne inhämtat sakkunnigutlåtande, som 
han inte själv önskade åberopa. Motparten menade att utlåtandet utgjorde 
bevis för det fordrade beloppets skälighet och framställde ett editionsyrkan-
de. HD ogillade yrkandet och majoriteten anförde härvid att sakkunnigbe-
visning skall föras enligt bestämmelserna i 40 kap. RB och att ett kringgåen-
de av dessa bestämmelser genom ett editionsföreläggande inte kunde vara 
tillåtet. Ett sådant förfarande skulle även åsidosätta grundsatsen att sak-
kunnig i regel inte utan eget åtagande är pliktig att utföra sakkunniguppdrag. 
Ett editionsföreläggande borde därför inte kunna tillämpas mot varken den 
sakkunnige själv eller mot annan som innehar ett sådant utlåtande. HD an-
såg det även vara av betydelse för avgörandet att en part som tagit råd av 
annan enligt sakens natur inte enbart på grund härav kunde vara skyldig att i 
rättegång röja vad rådet innehöll oavsett om rådet givits muntligen eller i 
skrift.66

 
Editionsplikten är endast sanktionerad för det fall rätten förelagt innehava-
ren av handlingen att förete denna.67 Åberopar däremot en part en handling 
till stöd för sin talan, men vägrar att förete den, skall rätten i enlighet med 
35 kap. 4 § RB pröva vilken bevisverkan förhållandet har.68 I enlighet med 
NJA 1963 s 72 bör emellertid inte parts vägran att utlämna sakkunnigutlå-
tanden kunna tillmätas bevisvärde till dennes nackdel. 

                                                 
64 Fitger, a.a, sid 38:7 f. 
65 Ekelöf IV, sid 218. 
66 Det förelåg dissidens angående motiveringen och dissidenterna anförde att det ligger i 
sakens natur att, när någon råkat i tvist med annan, han måste ha möjlighet att inhämta råd 
och erhålla hjälp av sakkunnig eller den som eljest kan lämna bistånd, utan att vad som 
därvid förekommer skall behöva röjas. Av denna grundsats drog de skiljaktiga justitieråden 
slutsatsen att om den rådfrågade avger sitt omdöme skriftligen, denna handling inte, med 
mindre särskilda omständigheter föranleder annat, omfattas av bestämmelserna om edi-
tionsplikt. Ytterligare en dissident avseende motiveringen menade att handlingen inte ut-
gjorde skriftligt bevis i den mening som avses i 38 kap. RB. 
67 I dispositiva mål meddelas editionsföreläggande i regel endast på begäran av part, 35 
kap. 6 § RB. 
68 Ekelöf IV, sid 218. 
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3.4.2 Materiell editionsplikt 

Förutom processuell editionsplikt kan även en materiell editionsplikt åvila 
innehavaren av en skriftlig handling.69 Materiell editionsplikt föreligger 
oberoende av process och kan åvila såväl motparten som tredje man. Förut-
sättningen för materiell editionsplikt är att innehavaren på grund av ett rätts-
förhållande mellan denne och part eller enligt lag70 är skyldig att utge hand-
lingen eller låta annan ta del därav. Exempelvis så är en gäldenär som erlagt 
betalning berättigad att återfå skuldebrevet och skyldighet att inge underlag 
för revision kan föreligga såväl enligt avtal som enligt lag.71  
 
Skyldighet att låta annan ta del av en handling föreligger framför allt avse-
ende s k docementum commune d v s handlingar som har betydelse för bå-
das rättsställning. Rättsfiguren härstammar från den romerska rätten och 
saknar lagstöd, men anses allmänt erkänd som gällande rätt. Denna typ av 
handlingar omfattas inte uttryckligen av ordalydelsen i 3 §, men lagrummet 
äger analog tillämpning. Med docementum commune avses handlingar som 
lämnar upplysning om ett rättsförhållande i vilket den editionsyrkande par-
ten är intressent och som direkt rör detta rättsförhållande.72 Som exempel på 
den typ av handlingar som anses vara docementum commune kan nämnas 
att borgenären skall låta gäldenären ta del av skuldebrevets lydelse, om den-
ne saknar kännedom härom. En kontraktspart är skyldig att uppvisa kontrak-
tet för den kontrahent som förlorat sitt exemplar därav samt visa upp kor-
respondens, ritningar och handelsböcker, som har betydelse för tolkningen 
av kontraktet eller vilka erfordras för presterande av redovisning.73  
 
Omfattningen av den materiella editionsplikten bestäms helt av den mate-
riella rättens regler och berörs inte av de i 2 § uppställda begränsningarna 
för den processuella editionsplikten.74 I förarbetena uttalades dock att om 
part har ett på materiell rätt grundat anspråk, denne äger fordra att hand-
lingen ”…om den erfordras som bevis,…” företes i rättegång. Har processen 
inletts kan således ett editionsyrkande bifallas endast om partens pro-
cessuella intresse fordrar det.75 Uttalandet antyder att då process inletts edi-

                                                 
69 För det fall process har inletts har den materiella editionsplikten självständig betydelse 
endast i de fall undantagen från den processuella editionsplikten äger tillämpning. 
70 Exempelvis 4 kap. 20 § JB 
71 Ekelöf IV, sid 219. 
72 Ekelöf IV, sid 220, Principen har lagfästs i tysk rätt. I § 810 stadgas: ”Wer ein rechtliches 
Interesse daran hat, eine in fremdem Besitz befindliche Urkunde einzusehen, kann von dem 
Besitzer die Gestattung der Einsicht verlagen, wenn dir Urkunde in seinem Interesse errich-
tet oder in der Urkunde ein zwischen ihm und einem anderen bestehendes Rechtsverhältnis 
beurkundet ist oder wenn die Urkunde Verhandlungen über ein Rechtsgeschäft enthält, die 
zwischen ihm und einem anderen oder zwischen einem von beiden und einem gemein-
schaftlichen Vermittler gepflogen worden sind. I tysk rätt har bestämmelsen tillämpats på 
till exempel brevväxling angående ett rättsförhållande, kvitton och fakturor. Lindell, Civil-
processen, sid 611 ff. 
73 Ekelöf IV, sid 219. 
74 Fitger, a.a, sid 38:11, SOU 1938:44 sid 414, Gärde, a.a, sid 532. 
75 SOU 1938:44 sid 414. 
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tionsyrkandet likväl skall prövas enligt 38 kap. 2 § RB. I doktrinen har dock 
tagits avstånd härifrån och uppfattningen framförts att när en part har en 
civilrättslig rätt att erhålla viss handling, denne självfallet också kan kräva 
att dokumentet företes under en process. Den materiella editionsplikten skall 
i enlighet härmed inte påverkas av de begränsningar som finns för den pro-
cessuella editionsplikten. I 38 kap. 3 § RB stadgas också att den materiella 
rätten ”…vare…gällande även i fråga om handlingens företeende i rätte-
gång”. Lindell sammanjämkar förarbetsuttalandena och uppfattningen i 
doktrin och menar att innehavaren är skyldig att lämna ut handlingen, om 
det finns rätt till materiell edition, men att detta inte automatiskt betyder att 
handlingen får utgöra processmaterial. Kravet att partens processuella int-
resse fordrar att den företes torde vara uppfyllt om förutsättningarna för av-
visning enligt 35 kap. 7 § RB inte är uppfyllda.76  
 

3.5 Exhibitionsplikt 

Det åvilar såväl part som tredje man en skyldighet att dels bereda rätten till-
träde för syn av fastighet eller annat föremål som inte lämpligen kan flyttas 
till rätten eller plats där en viss händelse ägt rum, dels tillhandahålla rätten 
lösa föremål för syn. I 39 kap. RB behandlas endast syn som kan företas av 
rätten.77 Av 35 kap. 6 § RB följer att rätten ex officio kan förordna om syn i 
alla slags mål. Rätten har härvid att ta hänsyn till vikten av de omständighe-
ter som skall iakttas, kostnaden för förrättningen och de andra förhållanden 
som kan vara av betydelse.78 Skyldighet att lämna rätten tillträde för syn kan 
även föreligga på materiell grund exempelvis enligt avtal eller lag.79

 
Exhibitionsplikten enligt 39 kap. 1 § 1 st RB är obegränsad och skyldighet 
att underkasta sig syn föreligger så snart rätten finner det erforderligt.80 Un-
der reformarbetet diskuterades om inte en begränsning av exhibitionsplikten 
skulle införas. De begränsningar som hade införts beträffande edi-
tionsplikten kunde dock inte användas oförändrade, enär det skulle innebära 
att rättens befogenhet att hålla syn var mindre i brottmål än i tvistemål. En 
revidering av begränsningarna i editionsplikten ansågs bli mycket komplice-
rad och några olägenheter hade inte uppstått på grund av att exhibi-
tionsplikten var obegränsad. Någon begränsning infördes således inte. Rät-
ten skall emellertid se till att enskilda intressen inte kränks i vidare mån än 
som kan anses skäligt. Den exhibitionsplikt som innebär en skyldighet att 
lämna tillträde är osanktionerad. I förarbetena anfördes emellertid att rätten 
när syn förordnats skall kunna använda erforderliga medel för att bereda sig 
tillträde till den plats där förrättningen skall äga rum. I enlighet härmed 
skulle således handräckning kunna användas för att bereda rätten tillträde. 
Då en hänvisning till 38 kap. 5 § RB inte har intagits i lagstadgandet torde 

                                                 
76 Lindell, Civilprocessen, sid 612. 
77 Se även 40 kap. 5 § RB vari stadgas att rätten kan besluta om exhibitionsplikt till fördel 
för sakkunnig. 
78 Fitger, a.a, sid 39:4 f, Lindell, Civilprocessen, sid 456. 
79 Exempelvis 8 kap 13 JB. 
80 SOU 1938:44 417 ff. 
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det inte vara möjligt att genom vitesförelägganden genomdriva denna skyl-
dighet, eftersom en tvångsmedelsanvändning grundad på en analog lag-
tillämpning anses vara tveksam.81  
 
I 39 kap. 5 § RB föreskrivs en skyldighet för den som innehar ett föremål, 
som lämpligen kan flyttas till rätten och som kan antas äga betydelse som 
bevis, att tillhandahålla det för syn. Denna exhibitionsplikt åvilar såväl part 
som tredje man. I stort sett gäller härvid samma begränsningar och sanktio-
ner som avseende editionsplikten. De olikheter som föreligger är föranledda 
av olikheten mellan skiftlig handling och annat föremål.82 Av hänvisningen i 
paragrafens andra stycke till 38 kap. 3 § RB framgår att även en materiell 
exhibitionsplikt kan föreligga. 

                                                 
81 SOU 1938:44 sid 418, Gärde sid 539, Ekelöf IV, sid 223 f. 
82 SOU 1938:44 sid 420 
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4 Bevisförbud 

4.1 Allmänt 

I såväl RB som i annan lagstiftning, vilken kan sätta RB ur spel, återfinns 
enstaka förbud mot att använda viss information och vissa informations-
källor som bevis. Dessa bestämmelser benämns fortsättningsvis bevisför-
bud.83 Förekommande bevisförbud grundas på en avvägning mellan utred-
ningsintresset och allmänna och enskilda skyddsintressen. I de fall ett bevis-
förbud har kommit till uttryck i lag, har avvägningen resulterat i att utred-
ningsintresset har fått stå tillbaka.84 Bevisförbuden måste iakttas, men kan 
vara antingen absoluta eller fakultativa. I stort sett intar dock den svenska 
bevisrätten en mycket restriktiv hållning till begränsningar av den fria bevis-
föringen.85 Endast den omständigheten att ett meddelande har lämnats i för-
troende eller att röjandet av ett sakförhållande skulle medföra skada för 
meddelaren eller annan berättigar således inte utan lagstöd till att dessa 
hemlighålls i en rättegång. Likaså innebär inte de formkrav som ställs av-
seende vissa typer av avtal och rättshandlingar en inskränkning av bevisfö-
ringsmöjligheterna.86 I viss mån kan rätten dock även utan stöd i lag förbju-
da viss bevisning. Det har härvid lämnats upp till rättspraxis att företa en 
intresseavvägning. Som exempel kan nämnas möjligheten att förbjuda att en 
uppteckningen av ett vittnesförhör tas upp som bevis när vittnet inte kan lo-
kaliseras till huvudförhandlingen eller åberopar en rätt att vägra vittna.87  
 
Bevisförbuden innebär ett förbud att anskaffa eller att uppta viss bevisning. 
36 kap. 3 och 5 §§ RB utgör exempelvis förbud mot att uppta viss bevis-
ning. Dessa bestämmelser tillämpas emellertid även vid tvångsmedel såsom 
exempelvis telefonavlyssning, varför det är svårt att dra en klar gräns mellan 
anskaffnings- och upptagningsförbud.88 Förbud att uppta viss bevisning rik-
tar sig främst till domstolen, men påverkar självfallet även parternas möjlig-
heter att styrka sin talan genom bevisning.89 Man bör även skilja mellan 
bevisförbud som innebär att en viss informationskälla inte får användas som 
bevis såsom 36 kap. 5 § RB avseende tystnadsplikt och bevisförbud som 
avser viss information såsom 36 kap. 6 § 2 p. RB avseende yrkeshem-
ligheter.  
 

                                                 
83 Ekelöf IV, sid 24 och 34, Som exempel kan nämnas 35 kap. 14 § och 36 kap. 5 § RB. 
84 I förarbetena talas om att i vissa fall ur billighetssynpunkt starka skäl talar för att de ovan 
genomgångna plikterna skall efterges. Ekelöf IV, sid 164, prop 1931:80 sid 104, prop 
1986/87:89 sid 136. 
85 Gärde, a.a, sid 473. 
86 Fitger sid 35:30, Se NJA 1933 s 52 vari bevisning i form av förhör till styrkande av tes-
tamente tilläts.  
87 Lundqvist, Ulf, Bevisförbud, En undersökning av möjligheterna att avvisa oegentligt 
åtkommen bevisning i brottmålsrättegången, Uppsala, 1998, sid 24, Heuman, Otillåtna, sid 
42. 
88 Se 27 kap. 2 § RB. 
89 Lundqvist, a.a, sid 27 f. 
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4.2 Tystnadsplikt 

4.2.1 Allmänt 

En av de intressekonflikter som förekommer är den mellan utredningsint-
resset och ett berättigat sekretessintresse. Resultatet av den avvägning som 
härvid har företagits har kommit till uttryck i RB och SekrL. Enligt 14 kap. 
1 § 2 p SekrL får sekretessbelagd uppgift ges till myndighet om uppgifts-
skyldighet följer enligt lag eller förordning. Vittnesplikten anses vara en så-
dan lagstadgad uppgiftsskyldighet som bryter sekretessen.90 Huvudregeln är 
således att tystnadsplikt får vika för utredningsintresset och därmed vittnes- 
editions- och exhibitionsplikterna.91 I en del fall har emellertid sekretessint-
resset ansetts böra ges företräde framför utredningsintresset. Dessa återfinns 
i 36 kap. 5 § RB vari sekretess till skydd för såväl allmänna som enskilda 
intressen har beaktats.92

 
Lagrummet innehåller en direkt reglering av bevisförbudet och dess omfatt-
ning och det saknar således betydelse huruvida de däri uppräknade person-
grupperna har tystnadsplikt enligt andra författningar eller föreskrifter och i 
så fall omfattningen därav. Tystnadsplikten enligt 36 kap. 5 § RB har därför 
givits beteckningen frågeförbud.93 De av frågeförbudet omfattade personer-
na är fortfarande vittnespliktiga, men får inte höras som vittnen angående 
omständigheter som faller under förbudet oavsett om huvudförhandlingen 
hålls bakom lyckta dörrar. Frågeförbudet medför att de därav omfattade 
personerna är obehöriga att vittna avseende dessa omständigheter. Med obe-
hörigheten följer även en förpliktelse att avhålla sig därifrån.94 Vittnet får 
således varken tillfrågas om en sådan omständighet som faller under förbu-
det eller frivilligt yttra sig därom. Frågeförbudet skall iakttas ex officio av 

                                                 
90 Prop 1979/80:2 sid 399 f och 482. 
91 Att en yrkesutövare, som avses i 36 kap. 5 § RB, skulle besitta ett föemål av sådan be-
skaffenhet att han inte kan vittna därom ansågs vara så sällsynt att särskilda bestämmelser 
därom inte krävdes. Beträffande exhibitionsplikt avseende skriftlig handling ansågs dock att 
samma regler borde gälla som när handlingens innehåll åberopade som bevis, för att hand-
lingens innehåll inte skulle röjas obehörigen, se 39 kap. 5 § 1 st 3 p RB.  
92 36 kap 5 §, 37 kap. 3 § 2 st, 38 kap. 2 § 2 st och 39 kap. 5 § 1 st RB. Undantaget i 38 kap. 
8 § 2st avser inte bara en handling som har upprättats av någon som inte får vittna utan 
också till exempel ett brev från en patient till en läkare omfattas av undantaget från edi-
tionsplikt om läkaren har tagit befattning med handlingen. Corell m fl, Sekretesslagen, En 
kommentar, sid 372. 
93 Olivecrona, Karl, Frågeförbudet för försvarare, SvJT 1947 sid 357, Welamson, Lars, 
Läkarsekretessen, En rättslig undersökning, Stockholm, 1962, sid 27, Fitger a.a, sid 36:20. 
Frågeförbudet gäller även i förvaltningsprocessen, 20 och 25 §§ 1 st FPL. Det är däremot 
osäkert huruvida frågeförbudet även skall äga giltighet i skiljeförfaranden. Frågan är till 
viss del teoretisk då enligt svensk rätt endast allmän domstol kan framtvinga ett företeende 
av bevis. Härvid tillämpas RB:s regler. 26 § lag (1999:116) om skiljeförfarande. Däremot 
är i svensk rätt inte fastställt i vilken omfattning skiljenämnden är bunden av RB. Enligt 
Heuman skall nämnden följa rättspraxis och tillämpa RB när bevisning åberopas som är 
undantagen för att den innehåller yrkeshemligheter. Shaughnessy, Patricia L, The Attorney-
Client Pivilege, A comparative study of american, swedish and EU law, Stockholm 2001, 
sid 440 och 544.  
94 Ekelöf IV, sid 164 f. 
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rätten. Den till vars förmån frågeförbudet gäller kan emellertid upphäva 
detta, varvid vittnet är skyldigt att avge vittnesmål även avseende sådana 
omständigheter som annars hade omfattas av förbudet.95  
 
Frågeförbudet avser vissa kunskapskällor och inte informationen som sådan. 
Detta innebär att den till vars förmån tystnadsplikten gäller eller ett annat 
vittne kan förhöras angående förhållanden, som avseende i lagrummet an-
givna persongrupper omfattas av frågeförbudet.96 Härvid skall emellertid 
observeras att 36 kap. 5 § även äger tillämpning vid partsförhör under san-
ningsförsäkran, 37 kap. 3 § 2 st RB. Frågan ställer sig om härmed avses att 
yrkesutövare inte heller som part skall kunna höras angående förhållanden 
som omfattas av frågeförbudet eller om här även kan inläsas en rätt för den 
till vars förmån frågeförbudet gäller att under åberopande härav vägra att 
yttra sig. Fitger menar att innebörden av hänvisningen är att exempelvis en 
läkare i en tvist med en patient inte kan höras angående förhållanden som 
omfattas av frågeförbudet, om inte patienten samtyckt till detta.97 För Fit-
gers uppfattning talar även att i såväl 27 kap. 2 § som i 38 kap. 2 § 2 st 2 p 
RB uttryckligen anges att undantaget även gäller den till vars förmån fråge-
förbudet införts. Detta skulle kunna tas till intäkt för att den part till vars 
förmån frågeförbudet gäller inte utan uttryckligt lagstöd själv kan åberopa 
detta. PLB anförde angående regleringen i 38 kap. 2 § 2 st 2 p RB att det 
intresse man ville skydda genom frågeförbudet bör kräva att även den part 
till vars förmån frågeförbudet gäller fritas från editionsplikten. Att editions-
plikten härigenom görs mer begränsad än parts skyldighet att yttra sig under 
ansvar ansågs berättigat med hänsyn till att part inte kan tvingas att avge 
utsaga, medan tvångsmedel kan användas för att utkräva hans editionsplikt. 
För det fall handling innehas av tredje man, i vilkens intresse tystnadsplikt 
gäller, fann dock beredningen inte att ett undantag från editionsplikten var 
behövligt. Ett sådant undantag skulle också ha ringa betydelse, eftersom 
innehavaren inte torde kunna vägra att vittna om handlingens innehåll.98  
 
Under åren har tendensen varit att utvidga och förstärka det skydd som ges 
sekretessintresset i 36 kap. 5 § RB. Utredningsintresset har i motsvarande 
mån fått vika undan.99 I doktrin liksom i lagstiftningsarbetet har framförts 
oro för att frågeförbudet har utvidgats så långt att rättskipningens utred-
ningsintresse har fått stryka alltför mycket på foten.100 I anledning härav har 

                                                 
95 Se mer härom under rubriken Samtycke. Den till vars förmån prästs tystnadsplikt gäller 
saknar dock dispositionsrätt. 
96 Shaughnessy, a.a, sid 441. 
97 Mer härom nedan angående advokater. Heuman torde dela Fitgers uppfattning, då denne 
har anfört att det är en brist att klienten inte kan åberopa tystnadsplikten avseende sitt eget 
vittnesmål. Heuman, Otillåtna, sid 42 f och 52 f. Jfr dock uttalande på sidan 48, Ekelöf IV, 
sid 193. 
98 SOU 1938:44, sid 413. 
99 Lundqvist, a.a, sid 314. 
100 Ekelöf IV, sid 179, Shaughnessy, a.a, sid 468, Lindell, Civilprocessen, sid 435, Vid 
senaste utvidgningen av undantaget, tillägget av ett undantag för tystnadsplikt för den som 
är verksam i enskild familjerådgivning ges emellertid inte uttryck för en utvidgningstendens 
avseende obehörigheten att vittna. Ändringen infördes endast för att lagstiftaren ansåg att i 
och med att tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten blev likformig för kommunal och 
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uttalats att domstolarna vid tillämpningen av frågeförbudet måste beakta 
såväl motiven till förbudet som verkan därav i form av bristande öppenhet 
och transparents och en ofullständig utredning, vilka samtliga utgör grund-
läggande intressen i den svenska processrätten.101

 

4.2.2 Statstjänstemän och tystnadsplikt enligt TF och YGL 

Första stycket i 36 kap. 5 § RB avser vissa statstjänstemäns tystnadsplikt en-
ligt sekretesslagen. Frågeförbudet är föreskrivet till skydd för det allmännas 
intresse av att vissa uppgifter inte kommer till allmän kännedom. Främst be-
rörs härav tjänstemän inom utrikesförvaltningen, försvaret och riksbanken. 
Dessa får höras om sekretessbelagda förhållanden endast om vederbörande 
myndighet eller regeringen medger detta. Erhålls inte medgivande från den 
berörda myndigheten kan i vissa fall bl a dispensregeln i 14 kap. 8 § SekrL 
tillämpas. 
 
I paragrafens sjätte stycke stadgas att den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 
3 § TF eller 2 kap. 3 § YFL får höras som vittne om förhållanden som tyst-
nadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragrafer. Lag-
rummen stadgar anonymitetsskydd för vissa persongrupper, varigenom ny-
hetsförmedlingen skall säkerställas. I TF regleras tystnadsplikten dels för 
dem som är verksamma inom förlag och medieföretag, dels för andra som 
tar befattning med framställningen av tryckta skrifter. Tystnadsplikten gäller 
till förmån för dels författare och utgivare av icke periodiska skrifter, dels 
meddelare enligt 1 kap. 1 § 3 st. TF. I YGL regleras tystnadsplikten för dem 
som är verksamma med att framställa radioprogram och tekniska upptag-
ningar. Tystnadsplikten gäller till förmån för upphovsmannen, den som har 
tillhandahållit en framställning för offentliggörande, den som framträtt däri 
och för meddelaren. Undantagen enligt respektive paragrafs andra stycke är 
uttömmande, vilket innebär att tystnadsplikten gäller i alla andra samman-
hang.102 Avseende vissa av de i lagrummen behandlade fallen har särskilt 
angivits att rätten har att noga vaka över att frågor inte ställs som kan in-
kräkta på tystnadsplikten utöver vad som i varje särskilt fall är medgivet.103  
 

4.2.3 Tystnadsplikt på grund av särskild förtroendeställning 

4.2.3.1 Allmänt 
I 36 kap. 5 § 2, 3 och 5 st RB föreskrivs ett frågeförbud avseende däri upp-
räknade yrkes- och persongrupper. De personer som omfattas av stadgandet 
intar en särskild förtroendeställning i förhållande till allmänheten, vilket är 
anledning till att de har ansetts ha en tystnadsplikt som bör ges företräde 
framför vittnesplikten.104 Lagstiftaren har här alltså värnat om enskildas 

                                                                                                                            
enskild verksamhet, en likformighet borde föreligga också avseende vittnesplikt. Prop 
1996/97:117 sid 14. 
101 Shaughnessy, a.a, sid 469. 
102 Karnov, kommentar till TF 3:3. 
103 3 kap. 3 § 3 st. TF och 2 kap. 3 § 3 st YGL. 
104 Prop 1942:5 sid 423, SOU 1938:44 sid 39 och 392. 
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sekretessintresse liksom samhällets intresse av att enskilda vid behov söker 
läkarvård samt anlitar advokat, för att tillvarata sina intressen.105 En person 
skulle kunna dra sig för att anlita exempelvis en läkare och advokat eller för 
att ge dessa erforderliga upplysningar, om han inte kan räkna med fullstän-
dig diskretion.106 Det anfördes emellertid i förarbetena att det är av stor vikt 
att tillgängliga upplysningskällor kan användas i rättegången, varför stor 
försiktighet skall iakttas vid avgörandet vilka yrkesgrupper som skall omfat-
tas av frågeförbudet. Ett förslag av Riksdagen att en allmän befrielse beträf-
fande omständigheter lämnade i förtroende skulle införas i varje fall i brott-
mål, förkastades av PLB, eftersom möjligheterna till fullständig utredning 
då i alltför hög grad skulle begränsas.107 I linje med dessa uttalande har inte 
heller samtliga former av tystnadsplikt givits företräde framför utredningsin-
tresset. Tystnadsplikt som endast avser ett förbud att obehörigen röja viss 
uppgift omfattas således inte av frågeförbudet, utan här har utredningsintres-
set ansetts väga tyngre. Inte heller sekretessbestämmelserna i 15 kap. social-
tjänstlagen (2001:453) och 1 kap. 10 § bankrörelselagen (1987:617) medför 
någon begränsning av vittnesplikten.108

 
Det råder olika uppfattningar i doktrinen huruvida en uppgift som blivit all-
mänt känd omfattas av frågeförbudet. Enligt Welamson upphör tystnads-
plikten om en viss omständighet är allmänt känd. Vid bedömningen huruvi-
da något är allmänt känt skall dock stor försiktighet iakttas. Det faktum att 
en viss uppgift har stått i en tidning innebär ju inte per automatik att den är 
allmänt känd. I många fall anses dock det faktum att en viss uppgift utan 
svårighet kan erhållas från en annan källa, till exempel offentliga handling-
ar, innebära att uppgiften inte skyddas av sekretessen.109 Enligt Shaughnessy 
är frågeförbudet däremot ett skydd för sekretessförhållandet mellan advoka-
ten och dennes klienten och inte underliggande fakta. Härav drar hon slut-
satsen att frågeförbudet skyddar anförtrodda uppgifter oavsett om dessa av-
ser förhållanden som är allmänt kända.110  
 

4.2.3.2 Advokater och läkare m fl. 
Enligt 36 kap. 5 § 2 st RB får de däri uppräknade yrkesgrupperna inte höras 
som vittnen om något som i deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som 
de i samband härmed erfarit. Det uppställs för frågeförbudets tillämpning 
inte något kvalifikationskrav såsom att informationen skall ha varit behövlig 
för yrkesutövarens uppdrag, utan frågeförbudet omfattar även fall då patien-
ten upplyser den behandlande läkaren om att han bröt foten när han rymde 
från fängelset eller klienten upplyser advokaten om att pengarna till fastig-

                                                 
105 Se rubriken i 7 kap SekrL; ”Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds per-
sonliga förhållanden”. 
106 Ekelöf IV, sid 175. 
107 SOU 1938:44 sid 393 f. 
108 Prop 1979/80:2, Ekelöf IV sid 176, Fitger, a.a, sid 36:19. 
109 Wiklund, a.a, sid 305. 
110 Shaughnessy, a.a, sid 473 f. 
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hetsköpet med vilket denne hjälper honom är stulna. Det enda som krävs är 
att uppgifterna lämnats till yrkesutövaren i dennes yrkesutövning.111

 

4.2.3.2.1 I denna deras yrkesutövning anförtrotts dem 
För att ett anförtroende skall föreligga krävs det inte att den till vars förmån 
tystnadsplikten gäller uttryckligen har förbehållit sig diskretion eller att 
uppgiften lämnats i enrum.112 Ett anförtroende kan ske muntligen eller 
skriftligen och enligt förarbetena är det tillräckligt att uppgifterna lämnats 
under sådana omständigheter att det skäligen kan antas ha skett i förtroende. 
Det anses även tillräckligt att yrkesutövaren har beretts tillfälle att ta del av 
de anförtrodda uppgifterna eller göra egna iakttagelser. Sekretesskyddet om-
fattar således även överlämnade handlingar som har tillkommit innan eller 
oberoende av kontakten med yrkesutövaren.113 För att det i detta fall skall 
föreligga ett anförtroende förutsätts dock att den anförtroende vet vad han 
låter yrkesutövaren iaktta och hade kunnat anförtro det uttryckligen.114  
 
Frågan huruvida en uppgift skall anses anförtrodd beror i första hand på 
dess karaktär. Enligt Welamson bör, för det fall inget visar på motsatsen, en 
upplysning kunna anses vara meddelad i förtroende, om den är av sådan 
karaktär att en person i den ställning som uppgiftslämnaren befinner sig i 
typiskt sett kan förmodas vilja så långt som möjligt hålla den hemlig.115 En-
dast avseende uppgifter som typiskt sett är tämligen oväsentliga krävs stöd 
av andra omständigheter än uppgiftens karaktär, för att den skall anses vara 
lämnad i förtroende. Under vissa omständigheter kan till och med något så 
trivialt som en adressuppgift anses anförtrodd.116 Det saknar i de flesta fall 
även betydelse om uppgiftslämnaren insett att han önskar att yrkesutövaren 
iakttar diskretion. Endast om han inte ens misstänkte att vad han meddelat 
tyder på något som han kan ha intresse av att hemlighålla och därmed inte 
haft en tanke på diskretion, medför den bristande insikten att uppgiften inte 
anses anförtrodd.117

 

                                                 
111 Shaughnessy a.a, sid 487, Jfr dock Shaughnessys inställning till NJA 1977 s 403 i not 
112. 
112 Fitger a.a, sid 36:21. 
113 NJA 1977 s 403. Utgången i målet har kritiserats av Shaughnessy som anser att ett bevis 
som inte är undantaget i klientens besittning inte skall undantas på grund av att det lämnats 
vidare till advokaten. Anknytande till NJA 1990 s 537 och RH 1996:121 menar hon att den 
part som påstår att ett dokument i en advokats besittning skall undantas, har bevisbördan, 
om än med ett lågt beviskrav, för att advokaten anförtrotts dokumentet i sin yrkesutövning i 
förhållande till klienten. Shaughnessy menar att 38 kap. 2 § 2 st inte kan ges den tolkning 
som framkommer i 1977 års fall, då detta skulle innebära att stora mängder bevismaterial 
undandrogs domstolarna. Mot bakgrund härav efterlyser Shaughnessy en lagändring för att 
förhindra den tolkning som givits lagrummet i rättspraxis. Shaughnessy, a.a, sid 501. 
114 Welamson, Lars, Några anteckningar om advokats tystnads- och vittnesplikt, TSA 1962, 
sid 293. 
115 Welamson, Läkarsekretessen, sid 41.  
116 Welamson, Anteckningar, sid 293, SOU 1938:44 sid 392 f. 
117 Welamson, Läkarsekretessen, sid 41.  
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4.2.3.2.2 I samband därmed erfarit 
I doktrin går uppfattningarna isär angående vad som skall förstås med frasen 
”i samband därmed erfarit”. Argumentationen har huvudsakligen avsett in-
nebörden härav för läkare. Welamson menar att härmed avses något som 
yrkesutövaren erfarit i samband med att något anförtrotts denne. Advokat-
samfundets styrelse liksom Wiklund har anslutit sig till denna uppfatt-
ning.118 Welamson stödjer sin uppfattning på två huvudgrunder. Den första 
är att kravet att något anförtrotts yrkesutövaren skulle vara meningslöst om 
frågeförbudet avsåg allt vad denne i samband med sin yrkesutövning erfa-
rit.119 Häremot har Fitger invänt att någon sådan brist inte uppstår i de para-
grafer vari hänvisas till det aktuella lagrummet såsom 27 kap. 2 § och 38 
kap. 2 § RB. I tysk rätt, som hade stort inflytande vid tillkomsten av RB, 
finns dessutom stadganden som ger bland annat läkare och advokater rätt att 
vägra vittna om vad som i denna deras egenskap har anförtrotts eller blivit 
dem bekant. Welamson hänför sig vidare till att PLB vid bestämmandet av 
tystnadspliktens omfattning anknutit till den uppfattning som i praxis gjorts 
gällande angående inskränkningar i läkares skyldighet att vittna.120 En läka-
re skulle därmed enligt PLB inte kunna höras som vittne om något som på 
grund av dennes ställning som läkare anförtrotts honom eller vad han i an-
ledning av ett sådant meddelande erfarit. PLB hänvisade härvid endast till 
NJA 1925 s 269 vari en läkare i ett mål om äktenskapsskillnad tvingades 
vittna om huruvida en kvinna nedkommit med ett foster och i så fall när det 
kunde vara avlat. HD motiverade sitt beslut med att det inte kunde antas att 
vittnet skulle komma att röja något som fick anses ha blivit honom i hans 
egenskap av läkare i förtroende meddelat eller vad han i anledning av dylikt 
meddelande själv iakttagit. Av rättsfallet framgår emellertid inte under vilka 
omständigheter kvinnan intogs på sjukhuset eller sökte läkarvård. Någon 
nämnvärd vägledning kan således inte erhållas från rättsfallet.  
 
Welamsons tolkning av lagens skrivning innebär en restriktiv tillämpning av 
frågeförbudet. En absolut förutsättning för tillämpningen av förbudet är en-
ligt denne att patienten har upplyst läkaren om symptomen under uttryckligt 
och absolut förbehåll om diskretion och frågeförbudet omfattar endast dessa 
uppgifter och resultatet av läkarens diagnos. Det krävs också ett or-
sakssamband mellan de uppgifter som lämnats i förtroende och läkarens 
diagnos. Under frågeförbudet faller också de åtgärder som vidtas i anledning 
av diagnosen, eftersom dessa kan avslöja innebörden därav. Det kan vara så 
att en yrkesutövare inte överhuvudtaget kan avslöja att han har gjort några 
iakttagelser. Enligt Welamson föreligger inget frågeförbud i de fall då pa-
tienten uppgivit att han känner sig helt frisk och symptomfri. Welamson 
grundar denna uppfattning på att tystnadsplikten inte har lika stor betydelse, 
när en läkare upptäckt en sjukdom utan ledning av några i förtroende med-
delade symptom. Det skulle nämligen enligt Welamson vara osannolikt att 
sådana helt opåräknade eventualiteter skulle avhålla en person från att upp-
söka läkare. Enligt Welamson omfattar frågeförbudet däremot även sådana 

                                                 
118 Wiklund a.a, sid 312.  
119 Welamson, Läkarsekretessen, sid 29 f 
120 Welamson, Läkarsekretessen, sid 30, SOU 1938:44 sid 392, NJA 1925:269. 
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uppgifter, som vem som helst hade kunnat iaktta så länge ett samband före-
ligger.121

 
Ekelöf instämmer med Welamson om att man av lagtexten med säkerhet en-
dast kan utläsa att läkaren är obehörig att vittna när patienten i förtroende 
meddelat läkaren vissa symptom och denne upptäcker orsaken därtill. Eke-
löf underkänner dock i övrigt Welamsons argumentation och ifrågasätter om 
inte stadgandet borde tillämpas extensivt eller analogt. Tillfällen då läkaren 
enligt Ekelöf borde vara obehörig att vittna är exempelvis då en berusad bi-
list efter en olycka medvetslös förs till sjukhus. Den behandlande läkaren 
borde då vara obehörig att vittna angående bilistens nykterhetstillstånd. Li-
kaså torde läkarens tystnadsplikt omfatta även diagnoser som inte grundas 
på av patienten angivna symptom, eftersom utredningsintresset härvid inte 
gör sig starkare gällande än i de fall där frågeförbudet tveklöst äger tillämp-
ning. Vid bedömningen av frågeförbudets omfattning borde enligt Ekelöf 
det utslagsgivande vara om läkarens vittnesplikt kan inverka hämmande på 
folks benägenhet att söka vård.122  
 
I SvJT 1960 ref s 57 ansågs en sjukhusläkare inte vara skyldig att lämna ut 
en journal rörande en person som efter misstänkt rattfylleri införts till sjuk-
huset i medvetslöst tillstånd. I samma fall ansågs dock de iakttagelser som 
en sjuksköterska kunde ha gjort angående patientens nykterhetstillstånd inte 
stå i sådant samband med hennes tjänst som sjuksköterska att hon var obe-
hörig att vittna därom. Det kan enligt Fitger inte uteslutas att hovrätten i 
detta mål menat att tystnadsplikten omfattar det som vittnet erfarit i sam-
band med sin yrkesutövning. I så fall skulle från frågeförbudet undantas så-
dana iakttagelser som vem som helst kunnat göra. Fitger varnar dock för att 
dra en gräns för frågeförbudet vid tröskeln till yrkesutövarens arbetsrum. 
Även om ett förtroligt meddelande lämnas i ankomsthallen omfattas det av 
frågeförbudet.123  
 
Det senaste inlägget i debatten har gjorts av Shaughnessy, som menar att 
skrivningen ”i samband därmed erfarit” syftar på hela den föregående satsen 
och inte endast på ”yrkesutövning” eller ”anförtrotts”. Shaughnessy före-
språkar således en vidare omfattning av frågeförbudet än Welamson. Enligt 
Shaughnessy skall frågeförbudet omfatta det som yrkesutövaren har erfarit 
som ett resultat av ett anförtroende, som har skett i hans verksamhet som 
exempelvis advokat. Frågeförbudet skall således inkludera den kunskap och 
de intryck som yrkesutövaren har fått från det som han anförtrotts i sin verk-
samhet. Det krävs dock inte kausalitet, utan endast en relation mellan anför-
troendet och yrkesutövarens kännedom. För att i viss mån begränsa fråge-
förbudet får relationen dock inte vara för svag.124 Yrkesutövaren kan där-

                                                 
121 Welamson, Läkarsekretessen, sid 36, 41 ff och 43f. Avseende bevisning angående ett 
orsakssamband menar Welamson att domstolarna måste nöja sig med ett synnerligen blyg-
samt mått av bevisning för att inte skyddet enligt 36 kap. 5 § 2 st. skall bli illusoriskt. 
122 En god man torde kunna i patientens ställe ge samtycke enligt 36 kap. 5 § 2 st. Ekelöf 
IV, sid 177 f.  
123 Fitger, a.a, sid 36:22 a, Welamson, Läkarsekretessen, sid 44. 
124 Shaughnessy, a.a, sid 494 f. 
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med varken tillfrågas om vad klienten sagt att han gjort i ett visst avseende 
eller om han vet vad klienten gjort. Fitger har anslutit sig till Shaughnessys 
tolkning av frågeförbudet och menar att denna fungerar väl i de situationer 
där yrkesutövarens kunskap praktiskt sett är en odelbar förening av det som 
en person har uppgett i förtroende och de intryck och informationer som 
yrkesutövaren härutöver fått med anledning av sitt uppdrag.125

 

4.2.3.2.3 Advokaters tystnadsplikt 
Det råder sedan länge enighet om att en advokat måste ha rätt och plikt att 
hemlighålla vad hans klienter anförtrott honom.126 Tystnadsplikten är en 
förutsättning för att advokaten skall få tillgång till så fullständigt material 
som krävs för att advokaten skall kunna fullgöra sitt uppdrag tillfredställan-
de. Den viktigaste upplysningskällan är härvid klienten. Ytterligare ett bety-
delsefullt skäl för tystnadsplikt för advokater är att varje medborgare bör ha 
möjlighet att anförtro sig åt och rådfråga en advokat när behov därav före-
ligger exempelvis på grund av en uppkommen tvist. Härvid skall klienten 
kunna känna sig säker på att inga uppgifter vidarebefordras mot hans vilja. 
Det är även i rättskipningens intresse att juridiskt sakkunniga rådgivare anli-
tas och att de kan fullgöra sitt uppdrag tillfredställande genom att de får till-
gång till ett fullständigt material.127 Shaughnessy menar att tystnadsplikten 
för advokater är ett instrument som uppmuntrar klienter att anförtro sig till 
advokater, vilket främjar samhället genom att säkerställa en större laglydig-
het och bidra till rättskipningens funktion.128  
 
En oinskränkt tystnadsplikt skulle emellertid vara oförenlig med utrednings-
intresset. Detta intresse kan i vissa situationer vara av sådan styrka att klien-
tens intresse av sekretess får vika, dessa har kommit till uttryck i 36 kap. 5 § 
4 st RB.129 Advokater har således befriats från vittnes-, editions- och exhibi-
tionsplikten i den omfattning som anses absolut oundgänglig, för att upp-
draget överhuvudtaget skall kunna fullgöras, men inte mer.130 En advokat 
äger åberopa frågeförbudet för sin klients räkning om det är i dennes intres-
se och vid underlåtenhet härvid riskerar han skadeståndsansvar gentemot 
klienten. Såsom tidigare har sagt avser frågeförbudet emellertid endast ad-
vokaten som informationskälla och inte själva informationen. Oavsett fråge-
förbudet finns det alltså inget som hindrar att någon annan förhörs angående 
de omständigheter som avseende advokaten faller under frågeförbudet. Ett 
anförtroende till en advokat medför således inte att informationen som sådan 
kan undanhållas, om den kan göras tillgänglig för rätten genom någon annan 
informationskälla.131  
 

                                                 
125 Fitger, a.a, sid 36:22 a. 
126 Bomgren, TSA 1937 sid 221, Advokats tystnadsplikt består även sedan uppdraget upp-
hört. 
127 Wiklund, a.a, sid 294, Welamson, Anteckningar, sid 288. 
128 Shaughnessy a.a, sid 15 ff, 463 och 467. 
129 Se härom nedan under rubriken undantag från frågeförbudet. 
130 Welamson, Anteckningar, sid 291. 
131 Shaughnessy, a.a, sid 474. 
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En av tredje man lämnad uppgift kan omfattas av frågeförbudet då uppgif-
tens inhämtandet haft samband med något som klienten anförtrott advoka-
ten. Även advokatens egna åtgärder kan omfattas av tystnadsplikten, då des-
sa i vissa fall kan vara mer eller mindre avslöjande av vad som anförtrotts 
honom.132 Att tillfråga en advokat vilka intryck denne har av klientens ären-
de och vilka åtgärder som denne har vidtagit kan också avslöja innehållet i 
klientens förtroende.133 Frågeförbudet omfattar inte uttryckligen advokatens 
kommunikation till klienten annat än om därigenom avslöjas förhållanden 
som anförtrotts advokaten av klienten, varvid den omfattas av frågeförbu-
det.134

 
Det är inte ovanligt att advokater också sitter i styrelsen för de bolag, som 
de har som klienter. Frågeförbudet gäller endast kommunikation med advo-
katen i dennes egenskap av advokat. Om en advokat endast är styrelseleda-
mot och inte har bolaget som klient föreligger således överhuvudtaget inget 
frågeförbud.135 I NJA 1990 s 573 behandlades gränsdragningen mellan vad 
som anförtrotts advokat i hans yrkesutövning och i annan verksamhet. I må-
let hade en allmän åklagare beslutat om husrannsakan och i samband där-
med beslag hos ett svenskt aktiebolag. Bolaget hade säte med adress hos ett 
filialkontor till en advokatbyrå på annan ort och byråns innehavare var le-
damot i bolagets styrelse och tecknade ensam bolagets firma. Med anled-
ning av åklagarens beslut togs vissa handlingar rörande bolaget i beslag i 
advokatbyråns lokaler. HD fastslog härvid att den omständigheten att en 
advokat är ställföreträdare för ett bolag och därmed inte kan höras som vitt-
ne om bolagets angelägenheter inte medför att 27 kap. 2 § och 36 kap. 5 § 
RB sätts helt ur spel, såvitt gäller handlingar rörande bolaget som advokaten 
innehar. Som grund härför anfördes att en sådan ordning skulle stå i strid 
mot de betydelsefulla hänsyn som bär upp dessa regler. Även när en advokat 
är ställföreträdare för ett bolag bör handlingar som rör bolaget kunna anses 
anförtrodda honom i hans egenskap av advokat och därmed fredade från 
beslag. Det är härvid av betydelse om bolaget kan anses vara advokatens 
klient eller inte. Även handlingarnas karaktär kan behöva beaktas. De aktu-
ella handlingarna härrörde huvudsakligen från ett vid generaltullstyrelsen 
anhängigt tullbesvärsmål, som handlades av en annan advokat vid advokat-
byrån i dennes egenskap av befullmäktigat ombud för bolaget. Med hänsyn 
till handlingarnas karaktär och det låga beviskravet fann HD att det kunde 
antas att handlingarna innehållit uppgifter som föll under 36 kap. 5 § 2 st 
RBs tillämpningsområde och därigenom varit skyddade från beslag.136 I RH 

                                                 
132 Welamson, Anteckningar, sid 294. 
133 Shaughnessy, a.a, sid 473. 
134 Shaughnessy, a.a, sid 511. 
135 Shaughnessy, a.a, sid 503. 
136 HD:s domslut avsåg endast en del av de beslagtagna handlingarna. Övriga handlingar 
skall ha utgjorts av diverse handlingar rörande bolaget. HovR:s dom avser emellertid samt-
liga handlingar och domstolen kom till samma slut som HD. I HovR anförs emellertid att 
ett anförtroende torde kräva förekomsten av en avtalsrelation mellan den som anförtror och 
den som anförtros. Avseende beviskravet finner också HovR att redan ett förhållandevis 
blygsamt mått av bevisning måste godtas, då advokatsekretessen enligt 36 kap. 5 § 2 st i 
annat fall riskerar att bli i viss mån illusorisk. HD berör överhuvudtaget inte att det skulle 
kunna krävas en avtalsrelation mellan den anförtroende och den anförtrodde. 
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1996:121 anknöt HovR till prejudikatet och ogillar ett editionsyrkande avse-
ende en advokat som tillika är styrelseledamot i ett bolag. Målet rörde ett 
ersättningskrav på grund av personligt betalningsansvar som advokaten 
skulle ha ådragit sig i sin egenskap av styrelseledamot. Editionsföreläggan-
det avsåg brev till annan styrelseledamot i samma bolag, styrelsen i dess 
helhet och Patent- och registeringsverket. I målet hade det varken gjorts 
gällande att advokaten varit styrelseledamot på grund av att han eller hans 
anhöriga haft ekonomiska intressen i bolaget eller att han endast haft samma 
uppgifter som övriga styrelseledamöter. HovR konstaterade även att advo-
katen hade inträtt i styrelsen efter att ha biträtt bolaget i en skiljetvist. Mot 
bakgrund härav fann HovR att bolaget fick anses ha varit klient hos advoka-
ten i dennes egenskap därav och att denne därför var förhindrad att utge ak-
tuella handlingar.137

 

4.2.3.2.3.1Tvist mellan advokat och dennes klient 
En omdebatterad fråga är huruvida en advokat har rätt att bryta tystnadsplik-
ten för att värja sig mot ett angrepp från klienten eller för att på rättslig väg 
kunna genomdriva sitt arvodesanspråk. Det anses vara klart att en advokat 
får avslöja förhållanden, omfattade av tystnadsplikten, som är nödvändigt 
för att försvara sig mot beskyllningar från klienten om brottsligt handlande. 
Uppfattningen har framförts att advokaten även för att kunna tillvarata sin 
rätt att få betalt för utfört arbete enligt nödrättens regler har rätt att röja för-
hållanden som omfattas av tystnadsplikten, om han endast härigenom kan 
vinna bifall för sin talan.138 Detsamma torde gälla när klienten stämt advo-
katen och yrkat nedsättning av arvodet eller skadestånd på grund av dennes 
sätt att utföra uppdraget. Wiklund har emellertid ställt sig tveksam till hur 
långt man i detta avseende får gå och menar att det måste undvikas att klien-
ter inte vågar väcka talan mot oskäliga arvoden eller framställa befogade 
skadeståndsanspråk av rädsla för att uppgifter kommer ut. Denne föresprå-
kar därför att en begränsning uppställs innebärande att advokaten inte får 
röja mer än vad som är absolut nödvändigt, för att han skall kunna tillvarata 
sitt intresse i rättegången. Endast om det intresse om advokaten hävdar i 
rättegången är berättigat eller advokaten i varje fall att är i god tro i det av-
seendet att han varken inser eller bör inse att hans yrkandet är oberättigat 
skulle således tystnadsplikten brytas. Dessutom torde det krävas att advoka-
ten innan han i rättegången röjer sådant förhållande som omfattas av hans 
tystnadsplikt förvarnar klienten därom, så att denne ges möjlighet att undvi-
ka detta genom att godta advokatens krav.  
 
En advokat har däremot inte rätt att röja förhållanden som omfattas av tyst-
nadsplikten, för att motivera en begäran om ersättning av allmänna medel 
eller för biträde i rättegång. Skulle däremot klienten inför rätten bestrida 

                                                 
137 Shaughnessy menar att domstolarna genom att uppställa ett så lågt beviskrav i praktiken 
har skapat en presumtion för att advokaten har erhållit handlingarna i sin egenskap av legal 
rådgivare och inte som styrelseledamot. Rättsfallen klargör emellertid inte om samma låga 
beviskrav även skall gälla dokument som inte är i advokatens besittning, vid vittnesmål av 
advokaten eller generellt vid tillämpning av frågeförbudet. Shaughnessy, a.a, sid 508 f. 
138 Se Welamson, Läkarsekretessen sid 45 not 26. 
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skäligheten av advokatens ersättningsanspråk uppstår en situation liknande 
den ovannämnda där advokaten för talan mot klienten och advokaten bör 
äga rätt att röja så mycket som är nödvändigt för att motivera ersättningsan-
språket. Ett bestridande av ersättningsanspråken av motparten torde dock 
inte kunna leda till något undantag från tystnadsplikten.139

 

4.2.3.3 Rättegångsombud och försvarare 
För rättegångsombud, biträden och försvarare föreskrivs i 36 kap. 5 § 3 st 
RB ett frågeförbud avseende det som anförtrotts dessa för uppdragets full-
görande. Frågeförbudet avseende dessa personer är mer begränsat än det 
som stadgas för exempelvis advokater. I förarbetena anfördes att ett mer 
begränsat frågeförbud föreskrevs för de rättegångsombud, biträden och för-
svarare som ”…inte är advokater” samt att frågeförbudet gäller oavsett om 
personen ifråga är advokat eller inte.140 För det fall rättegångsombudet är 
advokat äger således den mer omfattande tystnadsplikten enligt 36 kap. 5 § 
2 st RB tillämpning.  
 
Frågeförbudet avseende dessa persongrupper träder i kraft endast om de bli-
vit formellt bemyndigade att företräda klienten i rättegången141 och klienten 
har anförtrott dem uppgifter för detta uppdrags fullgörande. Endast sådana 
uppgifter som har lämnats, för att främja processföringen omfattas således 
av frågeförbudet. En absolut förutsättning för frågeförbudet är även att en 
rättegång inleds. I annat fall är inte någon kommunikation mellan personen 
och klienten skyddad.142 Frågeförbudet omfattar även kommunikation innan 
yrkesutövaren har erhållit uppdraget, dock endast om klienten skäligen kun-
nat förvänta sig att uppgifterna skulle vara konfidentiella och skäligen kun-
nat tro att personen skulle erhålla uppdraget.143 Bedömningen skall grundas 
på de omständigheter som var kända när anförtroendet skedde varvid skall 
beaktas förekomsten av en fullmakt, tidpunkten för talans väckande och 
karaktären av processen. Även kommunikation efter rättegångens formella 
avslutande omfattas av frågeförbudet, såvitt den har samband med process-
föringen såsom exempelvis kommunikation i anledning av domens verkstäl-
lande. Ett anförtroende långt efter det att rättegången avslutats anses där-
emot inte falla under frågeförbudet.144

 
Omfattningen av frågeförbudet beror på vilken grad av samband mellan 
uppgiften och processföringen som krävs. Uppgiften måste dock vara rele-
vant för och främja processföringen. På grund av begränsningen av frågeför-

                                                 
139 Wiklund, a.a, sid 318 f. 
140 Prop 1942:5 sid 423, SOU 1938:44 sid 393. 
141 Talan får föras av ombud endast om denne genom fullmakt givits befogenhet härtill, 12 
kap. 8 § RB. 
142 Shaughnessy, a.a, sid 522 ff och 538. Shaughnessy anser även att frågeförbudet skall äga 
tillämpning på klientens kommunikation med ombud och biträde i en förvaltningsprocess, i 
de fall där förfarandet är adversarial och dispositivt, a.a. sid 542. 
143 SOU 1938:44 sid 393, Welamson, Anteckningar, sid 295 not 13. 
144 Shaughnessy, a.a, sid 529 ff. 
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budet i förarbetena har anförts att det skulle vara mot lagstiftarens avsikt att 
tolka frågeförbudet så extensivt att det börjar likna frågeförbudet i 2 st.145  
  

4.2.3.4 Sakkunniga 
När rätten utser en sakkunnig kan en situation liknande dem som omfattas 
av frågeförbudet uppstå. Den sakkunnige kan till exempel vara en läkare 
som skall undersöka en patient, för att därefter redovisa sina medicinska 
slutsatser. Vid fullgörandet av sakkunniguppdraget kan läkaren erhålla kän-
nedom om omständigheter, vilka patienten har ett stort intresse av att hem-
lighålla. Beträffande sakkunnig saknas dock föreskrifter motsvarande 36 
kap. 5 § och mellan den sakkunnige och patienten inträder inte heller något 
förtroendeförhållande. Frågeförbudet gäller inte heller i situationer där ett 
förtroendeförhållande varit uteslutet till exempel på grund av att inte någon 
form av frivillighet har förekommit. Anledningen härtill är att tystnadsplik-
ten har ansetts äga företräde framför utredningsintresset endast för att skyd-
da ett särskilt förtroendeförhållande.146 Avseende sakkunniga skulle ett frå-
geförbud dessutom innebära att ändamålet med en undersökning skulle gå 
förlorat. Läkaren är därmed i sin egenskap av sakkunnig principiellt inte 
förhindrad att röja sådana omständigheter, som i annat fall omfattas av frå-
geförbudet, i den mån det är påkallat för sakkunniguppdragets redovisning. 
Vittnesplikten borde föreligga inte endast i den process vari den sakkunnige 
har erhållit sitt uppdrag, utan även i andra mål. I enlighet härmed torde ex-
empelvis den läkare som utfört en sinnesundersökning i ett brottmål vara 
skyldig att vittna härom även i en efterföljande rättegång angående exem-
pelvis äktenskapsskillnad. Från huvudregeln skall dock göras undantag för 
det fall att till sakkunnig förordnas någon som på patientens initiativ redan 
undersökt eller behandlat denne. Reglerna i 36 kap. 5 § torde då vara ana-
logt tillämpliga och läkaren äger inte heller i sin egenskap av sakkunnig röja 
förhållanden, som han inte kan höras om som vittne.147

 

4.2.3.5 Undantag från frågeförbudet 
Frågeförbudet är absolut och bryts endast om det är medgivet i lag148, den 
till vars förmån förbudet gäller samtycker härtill eller i de i 36 kap. 5 § 4 st 
1-2 pp RB upptagna fallen. Detta oavsett om undanhållandet av bevisen 
skulle innebära att en orättvisa begås eller att domstolen på grund härav 
kommer fram till ett materiellt felaktigt avgörande.  
 
Enligt 36 kap. 5 § 4 st 1 p RB bryts frågeförbudet för andra än försvarare i 
mål om brott för vilka inte är föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse 
och i mål om brott enligt 3, 4 och 6 kap. BrB, när brottet begåtts mot någon 
som inte fyllt 18 år. Detta undantag har införts av hänsyn till vikten av 
straffrättsskipningens säkerhet, då det allmänna intresset av en fullständig 
                                                 
145 Shaughnessy, a.a, sid 523 ff. 
146 Shaughnessy, a.a, sid 493, Fitger, a.a, sid 36:22 a, Welamson, Läkarsekretessen, sid 30. 
147 Welamson, Läkarsekretessen, sid 60 f. 
148 De bestämmelser som här åsyftades är numera upphävda. Det förefaller emellertid som 
om lagstadgad upplysningsplikt tillåter vittnesmål avseende sådant brott som föranlett an-
mälningsskyldighet. Se exempelvis 30 § smittskyddslagen (1988:1472) samt 23 kap. 6 § 
BrB om underlåtenhet att avslöja brott. Fitger, a.a, sid 36:22 b. 
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utredning i dessa fall har ansetts medföra att oinskränkta vittnesförhör skall 
kunna hållas.149 I doktrinen har lagrummet även tillskrivits den betydelsen 
att det skall förhindra att bevis, vilka kan exculpera en tilltalad, inte fram-
kommer.150  
 
Försvarare omfattas emellertid inte av undantaget. Detta har motiverats med 
att försvararen intar en ömtålig ställning i förhållande till sin klient och att 
det är av stor vikt att den tilltalade förbehållslöst kan samråda med sin för-
svarare.151 Även den tilltalade som mot bättre vetande förnekar ett mycket 
grovt brott, ska ha möjlighet att samråda med sin försvarare utan risk för att 
denne röjer vad han därvid fått veta. PLB anförde angående försvarare att 
deras skyldighet att vittna är inskränkt till de fall där fara annars föreligger 
att en oskyldig döms. Lagrådet föreslog en lagskrivning med denna inne-
börd, men förslaget förkastades av departementschefen. Majori-
tetsuppfattningen i doktrinen är också att undantag från försvararens fråge-
förbud inte görs ens när en oskyldig riskerar att bli dömd.152 Det har emel-
lertid anförts att det, de lege ferenda, är tveksamt om försvararen borde vara 
obehörig att vittna om försvararen har grundad anledning att anta att dennes 
frikände klient var skyldig och en annan person åtalas för brottet och risk 
föreligger att denne blir fälld. Enligt Ekelöf kan försvarare, som är advokat, 
inte heller vittna om vad han i samband med utförande av sitt uppdrag som 
försvarare erfarit, eftersom advokat är obehörig att vittna härom enligt stad-
gandet i 5 § 2 st.153 Däremot har anförts att undantaget innebär att försvarare 
i denna typ av mål, även om han är advokat, endast kan åberopa den mer 
begränsade befrielsen från vittnesplikt i 3 st. Undantaget från vittnesplikt i 
denna typ av mål skulle då även för advokater endast avse vad som anför-
trotts dem för uppdragets fullgörande.154

 
I doktrin har de lege ferenda ifrågasatts om inte rättsskipningens intresse fått 
träda tillbaka för mycket genom frågeförbudet och om inte ytterligare un-
dantag härifrån bör gälla. Det har härvid föreslagits att försäkringsbedrägeri 
borde medföra ett undantag. Ett exempel härpå är att en patient, efter att ha 
diagnostiserats med cancer i ett långt framskridet stadium, tecknar en livför-
säkring utan att upplysa om sjukdomen. Frågan ställer sig här om läkaren 
skall kunna höras härom i en eventuell process mellan försäkringsbolaget 
och förmånstagarna efter patientens bortgång. Enda olägenheten av att läka-
ren hörs skulle vara att någon som tror sig vara svårt sjuk undviker att söka 

                                                 
149 SOU 1938:44 sid 40 och 393. 
150 Shaughnessy a.a., sid 17 och 439. 
151 SOU 1938:44 393, Lundqvist menar att försvarare inte undantas från frågeförbudet vid 
grova brott på grund av den tilltalades subjektställning i förfarandet och de rättigheter som 
därigenom tillkommer honom. Lundqvist, a.a, sid 316. 
152 Welamson, Anteckningar, sid 295, Fitger a.a, sid 36:23, Prop 1942:5 sid 519f, Olivecro-
na, a.a, sid 357 ff, Olivecrona anser dock att omsorgen om förtroendet mellan försvararen 
och hans klient hade drivits alltför långt när frågeförbudet gjordes absolut. 
153 Ekelöf IV sid 175 not 36, Wiklund, a.a, sid 312. 
154 Welamson, Anteckningar, sid 295, Se även Shaughnessy som menar att frågeförbudet i 3 
st till skillnad från frågeförbudet i 2 st, som omfattar även det som yrkesutövaren i samband 
därmed erfarit, endast omfattar det som anförtrotts ombudet, a.a. sid 439. Fitger, a.a, sid 
36:23. 
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läkarvård innan han tecknat en livförsäkring. Det kan därför ifrågasättas om 
detta är ett tillräckligt skäl för att låta utredningsintresset träda tillbaka för 
patientens sekretessintresse. Härvid måste dock även beaktas de fall där ett 
sådant undantag troligen får det utfallet att en person inte uppsöker läkar-
vård. Som exempel kan nämnas en rattonykter förare som är inblandad i en 
olycka, vilken troligen skulle avstå från att söka vård om läkaren skall vittna 
om sina iakttagelser om dennes nykterhetstillstånd. Det bör då anses vara 
viktigare att föraren får vård än att han döms för rattfylleri eller nekas för-
säkringsersättning.155

 

4.2.3.6 Präster 
I 36 kap. 5 § 5 st RB föreskrivs ett frågeförbud avseende det som präst i 
trossamfund eller den som i ett sådant samfund har motsvarande ställning, 
erfarit under bikt eller enskild själavård. Till grund för bedömningen vad 
som skall anses utgöra ett trossamfund ligger definitionen därav i 2 § lagen 
(1998:1591) om trossamfund. Begreppet definieras däri som ”…en gemen-
skap för religiös verksamhet i vilken det ingår att anordna gudstjänst…”. 
Med präst eller person i motsvarande ställning avses bara den som har er-
forderlig utbildning och kompetens för sin syssla och som utövar denna som 
sitt egentliga kall.156 I förarbetena uttalades att endast de som inom frikyrko-
samfunden verkligen intog en ställning motsvarade den som tillkommer en 
präst i statskyrkan skall omfattas av frågeförbudet.157  
 
Med enskild själavård avses enligt motiven i första hand själavårdande sam-
tal som sker under avskildhet i ett personligt möte mellan en präst och en 
eller flera s k konfidenter med ett gemensamt problem. Det behöver dock 
inte vara fråga om ett samtal utan även exempelvis korrespondens mellan en 
präst och en konfident som avser konfidentens liv och tro är att betrakta som 
enskild själavård.158 Liksom övriga frågeförbud gäller frågeförbudet i detta 
stycke inte sådan information som inte var skyddad när den gavs till exem-
pel på grund av att den gavs till någon som ännu inte hade blivit präst. I fö-
rarbetena anges att en förutsättning för att frågeförbudet skall gälla är att 
trossamfundets stadgar eller motsvarande innehåller bestämmelser om tyst-
nadsplikt. Häremot framhåller Fitger att ett sådant krav inte upptagits i lag-
texten och menar att motivuttalandet kan ha sin grund i en missuppfatt-
ningen att frågeförbud endast föreligger om tystnadsplikt föreskrivs i annan 
författning.159  
 
Frågeförbudet är livslångt för de uppgifter som en präst har fått ta del av un-
der tid som denne var behörig. Oavsett om prästen sedermera lämnat sin 
tjänst eller sitt uppdrag gäller således frågeförbudet, som är knutet till ämbe-
tet och inte anställningen.160 Frågeförbudet anses skydda båda parterna vid 

                                                 
155 Ekelöf IV, sid 177 f. 
156 Prop 1960:85 sid 37. 
157 NJA II 1960 s 576. För att åstadkomma en fast avgränsning av undantaget anförde Lag-
rådet att det som departementschefen anfört borde uppfattas som vekliga definitioner. 
158 NJA II 1997 s 246. 
159 Fitger, a.a, sid 36:24 b. 
160 Prop 1998/99:38 sid 246 f. 
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bikten eller det själavårdande samtalet och prästens tystnadsplikt kan inte 
upphävas genom konfidentens samtycke.161 Lagrummet omformulerades 
utan några ändringar i sak när Svenska kyrkan skiljdes från staten. I sitt re-
missvar i anledning härav ifrågasatte Svea hovrätt om inte en dispositions-
rätt för konfidenten borde införas. Departementschefen menade emellertid 
att de ändringar som föreslogs var föranledda av statskyrkoreformen och att 
det saknades underlag för att i det sammanhanget överväga frågan om in-
skränkningar i den absoluta tystnadsplikten och eventuella undantag från 
frågeförbudet. Enligt denne förelåg vid tidpunkten inte heller något behov 
av att närmare utreda frågan därom.162

 

4.2.4 Frågeförbudets bestånd efter dödsfall 

Tidigare ansågs en avliden person inte kunna ha några skyddsvärda person-
liga intressen. Denna inställning har sedermera helt frångåtts. I förarbetena 
till SekrL anfördes att det saknar betydelse att den till vars förmån tystnads-
plikten gäller har avlidit och att sekretesskyddet gäller också till förmån för 
den avlidne själv.163

 
Avseende ett dödsfalls inverkan på frågeförbudets tillämplighet företräds 
olika uppfattningar i doktrin. En uppfattning är att vid bedömningen härav 
det skall vara vägledande vad den avlidne kan antas ha velat, om han varit i 
livet.164 Ekelöf menar emellertid att exempelvis läkare alltid är obehöriga att 
vittna om testators psykiska tillstånd, enär testator antagligen endast medgi-
vit att läkaren vittnade om han var vid god psykiskt hälsa. Då rätten saknar 
kännedom härom, skall frågeförbudet äga tillämpning.165 I RH 1981:109 
fann hovrätten stadgandet i 36 kap. 5 § 2 st RB tillämpligt även om den per-
son till vars förmån tystnadsplikten gällde avlidit. Hovrätten prövade inte 
om ett editionsyrkande likväl kunde beviljas.166 Regeringsrätten fastställde 
därefter i RÅ 82 2:66 att 7 kap. 1 § SekrL inte förhindrade utlämnandet av 
en avlidens sjukhusjournaler. Denna bedömning gjorde Regeringsrätten 
först efter att ha prövat om journalerna kunde utlämnas utan att något int-
resse som knöt an till den avlidna eller dennes närstående led men. I RH 
1985:116 tilläts med hänvisning till Regeringsrättens avgörande vittnesför-
hör med testators läkare, då förhöret ansågs vara av vikt för part, som där-
igenom fick underlag för bedömningen av testators psykiska förmåga samt 
vittnesmålet inte kunde antas komma att röja omständigheter som utsatte 
testator för annans missaktning, kränkte dennes frid eller negativt påverkade 
de efterlevandes uppfattning av den avlidna. Denna typ av intresseavväg-
ning har dock uttryckligen förkastats av lagstiftaren.167 I rättspraxis, NJA 

                                                 
161 Lundqvist, a.a, sid 316 f. 
162 Prop 1998/99:38 s 247. 
163 Prop 1979/80:2, Del A sid 84. 
164 Wiklund a.a, sid 310, Welamson, Anteckningar, sid 296. 
165 Ekelöf IV sid 177 ff. 
166 Shaughnessy påpekar i sin avhandling att effekten av hovrättens avgörande är att bevis-
ningen genom förmånstagarens död permanent undandras rätten. a.a sid 516 
167 Prop 1987/88:89 sid 14 ff. Shaughnessy har föreslagit att hovrättens dom i RH 1985:116 
skulle kunna berättigas genom att låta den i 7 kap. 1 § 1 st. SekrL angivna intresseavväg-
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1987 s 724, har HD med hänvisning till sagda förarbeten slagit fast att läka-
rens tystnadsplikt inte upphör i och med att hans patient avlider. Däremot 
skall en avgränsning av sekretesskyddet göras med hänsyn tagen till att det 
efter dödsfallet närmast är fråga om att skydda den döde närstående mot att 
sådana uppgifter om den avlidne som de efterlevande med fog kan uppfatta 
som sårande kommer till offentlig kännedom. Det skall inte heller vara möj-
ligt att lämna ut uppgifter som kan anses kränka den frid som tillkommer 
den avlidne. Skyddet för den personliga integriteten kvarstår således efter en 
person avlidit, men är inte lika omfattande. 
 

4.2.5 Bevisbörda och beviskrav 

Frågeförbudet skall tillämpas endast efter särskilt åberopande därav.168 Den 
som påstår att frågeförbudet äger tillämpning har bevisbördan för de 
omständighet som medför detta.169 Enligt en enig doktrin måste dock dom-
stolarna vara beredda att acceptera ett blygsamt mått av bevisning, enär det 
skydd som frågeförbudet ger i annat fall i stor utsträckning skulle bli illuso-
riskt.170 Enligt Ekelöf bör det vara tillräckligt att vittnet under ed bekräftar 
omständigheten som medför frågeförbudets tillämpning.171 Rättspraxis har 
följt denna linje och ställt beviskraven lågt.172 I NJA 1990 s 573 uttalade 
HD att ett blygsamt mått av bevisning för advokatens påstående att hinder 
föreligger får anses vara tillräckligt, för att advokatsekretessen inte skall bli 
alltför urholkad. För att rätten skulle godta att vissa uppgifter faller under 
frågeförbudet krävdes således endast att det gjorts antagligt att de var av den 
karaktär som anges i lagrummet.173  
 
Frågan ställer sig om domstolen vid prövningen av frågeförbudets tillämp-
ning kan kräva att få granska de dokument som påstås omfattas därav. Här-
vid har anförts att ett påstående att vissa uppgifter faller under frågeförbudet 
skall identifieras och anges på ett sådant sätt att rätten kan fatta ett beslut. 
Vid prövningen får emellertid inte förhållanden avslöjas som möjligen faller 
under frågeförbudet. För det fall att domstolen får granska dokument får 
sådan information således redigeras bort.174 I RÅ 2000 ref 58175 var frågan 
                                                                                                                            
ningen äga tillämpning genom undantaget från frågeförbudet i de fall det är ”medgivet i 
lag”. Problemet härvid är emellertid att 9 kap. 9 § SekrL och 8 kap. 4 § RB inte föreskriver 
motsvarande intresseavvägning avseende notarius publicus och advokater. a.a sid 518. 
168 Shaughnessy,a.a, sid 511. 
169 NJA 1990 s 537, RH 1996:121, Shaughnessy, a.a, sid 501. Enligt Ekelöf åvilar bevis-
bördan för omständighet som konstituerar obehörighet att vittna den som kallats som vittne. 
Denne torde i regel vara den som påstår att frågeförbudet äger tillämpning. Ekelöf IV sid 
172, not 25 g. 
170 Welamson, Anteckningar, sid 294, Avseende läkares tystnadsplikt har Welamson uttalat 
att domstolarna rimligen måste vara beredda att nöja sig med åtminstone förhållandevis 
svaga antydningar av läkaren, för att den avsedda förtroendefunktionen inte skall allvarligt 
förfelas, Läkarsekretessen, sid 41. Shaughnessy, a.a, sid 501. 
171 Ekelöf IV, sid 172, not 25 g. 
172 RH 1996:121. 
173 I HovR uttalas att ett anförtroende torde kräva förekomsten av en avtalsrelation mellan 
den som anförtror och den som anförtros. HD berör överhuvudtaget inte att det skulle kun-
na krävas en avtalsrelation mellan den anförtroende och den anförtrodde. 
174 Shaughnessy, a.a, sid 511. 
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huruvida domstol har rätt att förelägga en part att inkomma med de hand-
lingar som denne påstod vara skyddade av tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § TF, 
för att avgöra om sådan tystnadsplikt förelåg. Regeringsrätten konstaterade 
att svaret härpå i princip är nekande. I det här målet fann emellertid reger-
ingsrätten att då syftet med granskningen av i målet aktuella handlingar ute-
slutande var att avgöra om part skall befrias från sin skyldighet att lämna 
skattemyndigheten vissa uppgifter, borde inte det förhållandet att domstolen 
kan komma att granska handlingarna medföra att ingivandet därav betraktas 
som ett förfarande i strid med 3 kap. 3 § 1 st. TF. Ett regeringsråd var skilj-
aktigt och anförde att då i 3 kap 3 § TF något undantag som tar sikte på den 
aktuella situationen inte finns föreskrivet ett krav på att handlingarna skall 
ges in står i uppenbar konflikt med TF och således försvagar källskyddet, 
som är en av tryckfrihetens grundläggande principer. Mot bakgrund därav 
fann regeringsrådet att föreläggandet skulle begränsas till att endast avse 
uppgifter som inte omfattas av tystnadsplikten enligt 3 kap. 3 § TF. I brist 
på lagstiftning och en uttrycklig rättspraxis får det anses vara osäkert om 
domstolen äger rätt att granska dokumenten vid sin prövning.  
 

4.2.6 Domare 

Domare och åklagare kan höras som vittnen, varefter de anses vara jäviga 
och får inte ta någon vidare befattning med målet.176 Åberopas domare som 
vittne skall han, på sin domared, pröva om han vet något som kan vara till 
upplysning i målet. Finner han att så är fallet, får han höras som vittne, 36 
kap. 2 § RB. I förarbetena talas om att domaren skall pröva om han vet nå-
got varom han bör vittna.177 Detta uttalande skulle kunna tolkas såsom inne-
bärande att domarens prövningsrätt inte medför att denne är undantagen från 
vittnesplikten. Lagregeln bygger på grundsatsen att domaren vid prövning 
av ett mål inte får använda sådan kunskap om faktiska omständigheter av 
betydelse i målet, som han kan ha förvärvat utanför huvudförhandlingen. 
För att sådan kunskap skall kunna beaktas av rätten bör dessa omständighe-
ter göras till processmaterial genom att domaren hörs som vittne.  
 
För domare är emellertid föreskrivet en tystnadsplikt avseende vad som 
framkommer vid domstolens överläggningar inom stängda dörrar angående 
dom eller annat beslut. Föreskrift härom finns i domareden enligt 4 kap. 11 
§ RB, vilken lyder; ”… Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan 
uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda 
dörrar håller.” I syfte att säkerställa domarnas oavhängighet har även i 12 
kap. 5 § 1 st. 2 p. SekrL föreskrivits sekretess för uppgift om innehållet i 
ännu inte meddelad dom eller beslut och vad som förekommit vid över-
läggning inom stängda dörrar angående dom eller beslut.178 Tystnadsplikten 
avseende överläggningar är obegränsad i tiden och täcker mer än bara be-

                                                                                                                            
175 Rättsfallet avsåg tillämpning av 3 kap. 43 § lagen (1990:325) om självdeklaration och 
kontrolluppgifter samt 3 kap. 13-14 c §§ taxeringslagen (1990:324). 
176 SOU 1938:44 390, Ekelöf IV, sid 167, 4 kap. 13 § 8 mom. och 7 kap. 6 § RB. 
177 SOU 1938:44 sid 389 f. 
178 Denna sekretess avser även vad som förevarit vid jurys överläggningar. 

 38



slutets innehåll. Syftet härmed är att möjliggöra en öppen och allsidig dis-
kussion mellan dem som deltar i överläggningen. Risken att uppgifter kom-
mer ut skulle kunna hämma överläggningarna och ärendena och målet skulle 
då få en mindre allsidig belysning. Frågan huruvida domarens tystnadsplikt 
medför en inskränkning i domarens vittnesplikt har debatterats i doktrinen. 
Å ena sidan företräds uppfattningen att domareden inte har någon självstän-
dig betydelse och inte längre konstituerar någon tystnadsplikt, utan endast är 
en erinran om den tystnadsplikt som gäller enligt SekrL.179 Då tystnadsplik-
ten enligt 12 kap. 5 § SekrL sätts ur spel av vittnesplikten skulle det innebä-
ra att domare kan höras angående vad som varit vid domstolens överlägg-
ningar.180 Häremot har anförts att någon uppgiftsskyldighet i den betydelsen 
som avses i 14 kap. 1 § SekrL inte kan anses följa av RB med hänsyn just 
till innehållet i domareden.181 I förarbetena till RB uttalades att den i ÄRB 
föreskrivna domareden medförde att domare inte kunde vittna om de över-
läggningar som rätten håller inom lyckta dörrar.182 PLB framförde inte nå-
gon avsikt att ändra rättsläget härvid. I motiveringen till 36 kap. 5 § RB ut-
talade däremot beredningen att vikten av såväl utrednings- som sekretessin-
tressena och den tvekan som rådde angående innebörden av de då gällande 
reglerna, medförde att det var lämpligt att i lagen närmare ange i vilka fall 
vittnesmål skulle vara uteslutet. Den omständigheten att domare inte om-
nämns i lagrummet tyder på att domares tystnadsplikt inte skall ges företrä-
de framför utredningsintresset och således inte medför ett frågeförbud. 
 

4.3 Yrkeshemlighet 

4.3.1 Definitionen av yrkeshemlighet 

Ytterligare en intressekonflikt föreligger mellan intresset av att skydda yr-
keshemligheter och utredningsintresset. I 36 kap. 6 § 2 p RB har denna kon-
flikt lösts genom en inskränkning av vittnesplikten. Vittne får enligt stad-
gandet vägra att avge en utsaga om därigenom en yrkeshemlighet skulle 
uppenbaras.183 Detta innebär dock inte att vittnet kan avstå från att avlägga 
ed eller att yttra sig om annat än yrkeshemligheter.184 Inskränkningen inför-
des för att en skyldighet att röja en yrkeshemlighet i många fall skulle med-
föra ekonomiska verkningar för vittnet, dennes arbetsgivare eller tredje man, 
som är orimliga i förhållande till betydelsen av vittnesmålets avläggande.185 

                                                 
179 Corell mfl sid 348 f. 
180 Fitger, a.a, sid 36:19. 
181 Ekelöf IV, sid 175, 4 kap. 11 § RB 
182 SOU 1938:44 sid 391. 
183 Genom hänvisningar i 37 kap. 3 § 2 st, 38 kap. 2 § 2 st och 39 kap. 5 § RB äger även 
part, som hörs under sanningsförsäkran samt innehavare av skriftlig handling och löst fö-
remål åberopa lagrummet.  
184 Fitger, a.a, sid 36:27. 
185 Däremot infördes inte en plikt för vittnet att iaktta tystnad när yrkeshemligheten tillhör 
annan än vittnet, enär det inte ansågs lämpligt att ålägga rätten att vaka över att yrkeshem-
ligheter inte uppenbaras. Härvid anfördes dock att vittnet i vissa fall på grund av anställning 
eller annat kunde ha en skyldighet att göra gällande sådan tystnadsplikt och alltså vägra att 
yttra sig. SOU 1938:44, sid 394. 
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Yrkeshemlighet kan föreligga även om endast tredje man har intresse av att 
uppgifterna hemlighålls och inte vittnet eller den som innehar handlingen.186 
Rätten att vägra yttra sig innebär emellertid inte en rätt för vittnet att till 
grund för sin vägran lämna medvetet oriktiga uppgifter. Inte heller äger vitt-
net mot bättre vetande förneka eller förtiga att han känner till den omstän-
dighet varom han hörs.187  
 
Med yrkeshemlighet avses enligt förarbetena fabrikationssätt, anordning, 
affärsförhållande eller annat, som kan anses såsom något för ett visst affärs-
företag egendomligt och beträffande vilket innehavaren har ett skäligt an-
språk att det inte uppenbaras. PLB hänvisade härvid till lagen (1931:152) 
med vissa bestämmelser om illojal konkurrens.188 I NJA 1953 s 19 var fråga 
om skadestånd på grund av patentintrång. Käranden framställde, för utred-
ning av skadeståndsyrkandet, ett editionsyrkande avseende bokföringshand-
lingar innehållande uppgifter om antalet tillverkade eller sålda alster, vilka 
ansågs utgöra ett patentintrång. Majoriteten i HD biföll yrkandet enär vad 
som i målet förekommit inte gav vid handen att genom företeende av hand-
lingarna yrkeshemlighet skulle uppenbaras. De skiljaktiga ogillade däremot 
yrkandet med motiveringen att uppgifter om ett företags tillverkning och 
försäljning torde, såvitt avser alster av mera säregen beskaffenhet, utgöra 
yrkeshemlighet. I två härpå följande rättsfall gavs begreppet yrkeshemlig-
heter en mer vidsträckt betydelse. I NJA 1986 s 398 var fråga om skade-
stånd på grund av intrång i upphovsrätt. HD fann att de begärda uppgifterna, 
volymen av sålda enheter som påstods utgöra intrång samt försäljningsda-
tum och försäljningspris, särskilt med hänsyn till vad som i målet upplysts 
om konkurrensförhållandena, sammantagna måste anses utgöra yrkeshem-
ligheter. Av referatet framgår angående konkurrensförhållandena endast att 
parterna var huvudkonkurrenter på den svenska marknaden för dylika alster. 
I NJA 1988 s 652 hade ett bolag förvärvat en hälftenandel i ett patent och 
sedan sålt denna rättighet vidare till den andre patenträttsinnehavaren. HD 
fann, utan närmare motivering, prisuppgiften i det senare avtalet utgöra säl-
jarens yrkeshemlighet. Begreppet yrkeshemlighet har i dessa rättsfall givits 
en vidsträckt innebörd och kan även avse enstaka enskilda uppgifter om 
ekonomiska affärsförhållanden av mindre betydelse.189

 
1931 års lag har ersatts av lagen (1990:409) om skydd för företagshemlig-
heter. Begreppet företagshemligheter är mer vidsträckt och skall ses som en 
funktion av marknadsekonomin.190 HD har i NJA 1995 s 347 slagit fast att 
36 kap. 6 § 2 p RB skall äga tillämpning avseende sådan information som 
utgör företagshemlighet i enlighet med FHL.191 Företagshemlighet definie-
ras i 1 § FHL som information om affärs- eller driftförhållanden i en nä-
                                                 
186 Heuman, Lars, Editionsförelägganden i civilprocesser och skiljetvister, SvJT 1989/90, 
sid 37. 
187 SOU 1938:44 sid 394 f. 
188 SOU 1938:44 sid 394 f. 
189 Enligt Heuman torde 1959 års fall vara överspelat genom dessa två senare rättsfall. He-
uman, Edition, sid 39. 
190 SOU 1983:52 sid 284 f. 
191 Jfr NJA 1999 s 469 vari HD talar om företagshemlighet och grundar sin bedömning på 
de rekvisit som upptas i definitionen i 1 § FHL. 
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ringsidkares rörelse som denne håller hemlig och vars röjande är ägnat att 
medföra skada för honom i konkurrenshänseende. I denna definition inryms 
såväl teknisk och administrativ som kommersiell information.192 Kommer-
siella företagshemligheter kan avse leveransanbud, en affärs vinstprocent, 
handlingar som har samband med produktion och marknadsföring, uppgifter 
om kunder och leverantörer, avtal, marknadsfrågor, priser och kalkyler. 
Uppgifter om enstaka händelser faller inte alltid utanför begreppet.193 För att 
något skall utgöra en företagshemlighet krävs att den har ett ekonomiskt 
värde för näringsidkaren. Ett större ekonomiskt värde talar för att det rör sig 
om en företagshemlighet.194 Därutöver krävs att informationen finns i en 
näringsidkares rörelse, varför personlig kunskap hos en anställd inte är 
skyddad. Det krävs dock inte att vittnet är ägare till eller anställd i företaget 
och han behöver inte heller ha åtagit sig att hemlighålla vad han tillfrågas 
om.195  
 
Informationen skall även vara hemlig, varmed avses dels att näringsidkaren 
har en ambition att hålla informationen hemlig, dels att han utfärdat säker-
hetsrutiner eller fattat beslut om hemligstämpling, inlåsning eller dylikt för 
att förverkliga denna ambition. Det skall av verksamhetens inriktning och 
former framgå att det står klart för de anställda att informationen skall hållas 
hemlig. Den omständigheten att många känner till viss information medför 
inte att denna inte skall anses vara en företagshemlighet, men personkretsen 
måste vara begränsad.196 Röjandet av hemligheten skall slutligen kunna 
medföra skada i konkurrenshänseende. Rent trivial information faller såle-
des utanför skyddet. Bara relevant information skyddas, varmed avses infor-
mation som är av sådan art att företagets konkurrensförmåga skulle påverkas 
negativt om den röjdes.197 Konkurrensskadan måste också ha sin grund i en 
kunskap för att den skall anses utgöra en yrkeshemlighet. Således medför 
inte den omständigheten, att näringsidkaren kan lida skada av att det vid 
röjandet av exempelvis instruktioner framkommer att hans anställda inte 
följer dessa; att instruktionerna skall anses utgöra en yrkeshemlighet.198

 
Med företagshemligheter avses alltså kunskaper som har betydelse för en 
näringsidkare när han konkurrerar på marknaden med de konkurrensmedel 
som är förenliga med kravet på en sund konkurrens.199 Skyddet gäller såle-
des inte i det fall att någon avslöjar att verksamhet bedrivits i strid med lag-
stiftning vars syfte är att skydda liv och hälsa. Kunskap om drastiska situa-
tioner och särskilt allvarliga missförhållanden faller också utanför begreppet 

                                                 
192 För en närmre definition av nämnda informationstyper se Helgesson, Christina, Skyddet 
för affärshemligheter och de olika begreppen, SvJT 1997 sid 29 f. 
193 Heuman, Edition, sid 40. 
194 NJA 1992 s 307, Fitger, a.a, sid 36:28, Heuman, Edition, sid 38. 
195 Ekelöf IV sid 184. 
196 I prop 1987/88:155 sid 13 sägs att kretsen måste vara begränsad, definierbar och sluten i 
den meningen att de som har del av informationen inte reservationslöst är behöriga att ut-
nyttja eller föra den vidare 
197 Prop 1987/88:155 sid 13. 
198 Heuman, moment, sid 452. Se mer härom nedan. 
199 Fitger, sid 36:27. 
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företagshemligheter.200 Inte heller uppgifter som kan vara känsliga eller in-
tegritetskränkande för företagets kunder anses utgöra företagshemlig-
heter.201 Bolags intresse av att undvika att ett utelämnande av uppgifter om 
kundernas ekonomiska och personliga förhållanden får negativa verkningar i 
dess verksamhet, medför dock att denna typ av information anses utgöra 
företagshemligheter.202 Kunskap som finns hos samtliga konkurrenter och 
endast hålls hemlig för allmänheten är dock ingen företagshemlighet.203

 
I NJA 1995 s 347 fann HD att en banks instruktioner rörande de anställdas 
skyldighet att kontrollera legitimationshandlingar vid kontantuttag utgjorde 
en yrkeshemlighet. HD fann att föreskrifter av här aktuellt slag inverkar på 
bankens förutsättning att hävda sig på marknaden och därmed har ett ekono-
miskt värde för banken. Bankkunderna föredrar rimligen den bank som er-
bjuder den största tryggheten mot obehöriga kontantuttag. Mot denna bak-
grund ansågs banken ha ett befogat intresse av att instruktionerna, även om 
deras innehåll var känt för vissa utomstående och andra bankers föreskrifter 
kunde ha ett likartat innehåll, inte uppenbarades. Lagberedningens krav att 
kunskapen skall utgöra något specifikt för ett visst affärsföretag har således 
frånfallits av HD. En yrkeshemlighet kan således föreligga även om kun-
skapen i väsenliga avseenden finns hos konkurrenter. I NJA 1999 s 469 an-
sågs likaså en banks 10 år gamla interna kreditinstruktion utgöra en före-
tagshemlighet. Det faktum att varje år nya instruktioner upprättades föran-
ledde inte att de gamla förlorade sin karaktär av företagshemlighet, eftersom 
det endast rörde sig om små revideringarna. Bankens intresse av att hålla 
instruktionen hemlig fick dock enligt HD antas vara mindre ju äldre den var, 
men endast denna omständighet kunde inte medföra att handlingen inte 
längre skulle anses utgöra en företagshemlighet. Inte heller vad som anförts 
om förändringar av bankstrukturen och kreditmarknaden i allmänhet föran-
ledde en annan bedömning. 
 
HD har i de ovanstående rättsfallen inte lämnat någon utförligare motivering 
till varför där aktuella uppgifter skall anses utgöra företagshemligheter, vil-
ket föranlett Heuman att utveckla ett antal olika möjliga grunder. Beskriv-
ningen av en hemlig tillverkningsprocess, som om den blir känd för kon-
kurrenterna ger dem möjlighet att kopiera den och effektivisera eller kva-
litativt förbättra sin tillverkning, utgör tveklöst en yrkeshemlighet. I enlighet 
härmed utgör bankens instruktioner företagshemligheter om de i något av-
seende är överlägsen en annan banks, även om de i övrigt är likalydande. 
Vid allvarliga missförhållande till exempel på grund av allvarliga brister i 
instruktionerna, utgör dessa, i vart fall inte i de delar de är bristfälliga, inte 
en yrkeshemlighet. Kan förhållandena emellertid endast föranleda kritik till 
exempel på grund av att de är underlägsna konkurrenternas kan det inte an-

                                                 
200 Fahlbeck, Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, Stockholm 
1992, sid 182 ff och 72 f., Heuman, Moment, sid 450. 
201 NJA 1998 s 829. 
202 Heuman, Edition, sid 37. 
203 Heuman, Lars, Editionssökandens moment 22 och yrkeshemligheter, sid 452. 
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ses röra sig om allvarliga missförhållanden och skyddet för yrkeshemlig-
heter består.204  
 

4.3.2 Synnerlig anledning 

I förarbetena uttalades att vittnets rätt att vägra att uttala sig inte kan vara 
ovillkorlig. Vid förekomsten av synnerlig anledning föreligger således inte 
rätt att vägra vittna eller utge en handling. Särskilt i brottmål leder en avväg-
ning mellan utredningsintresset och intresset av att hemlighålla yrkeshem-
ligheter till att förstnämnda intresse ges företräde. I 1949 års kommentar 
anfördes att synnerlig anledning i regel endast torde kunna föreligga i brott-
mål, men att även i dessa mål vägran att avge utsaga som kan röja yrkes-
hemlighet i allmänhet bör respekteras.205 Enligt Heuman krävs det således 
att det föreligger verkligt starka skäl, för att ett synnerlig anledning skall an-
ses föreligga när yrkeshemligheten avser omfattande och betydelsefulla af-
färsförhållanden av till exempel konkurrenskänslig natur.206

 
Vid bedömningen huruvida synnerlig anledning föreligger i tvistemål skall 
hänsyn tas till tvistemålets värde i förhållande till yrkeshemlighetens värde 
samt tvistens betydelse för den part som åberopat vittnesmålet eller fram-
ställt editionsyrkandet. Andra faktorer som skall beaktas vid intresseavväg-
ningen är bevisets bevisvärde, sannolikheten för att sökandens materiella yr-
kande kommer att bifallas och vederbörandes intresse av att yrkeshemlighe-
ten inte röjs. En yrkeshemlighet kan ha så stor betydelse för målets utgång 
att det av denna anledning föreligger synnerlig anledning för att den röjs. 
Hänsyn skall också tas till att bevisupptagningen kan ske bakom lyckta dör-
rar liksom att möjlighet finns att förordna om sekretess, varigenom för-
hindras att yrkeshemligheten kommer till annans kännedom än motpar-
tens.207 Rättspraxis har i detta avseende anslutit till doktrinen. I NJA 1953 s 
19 uttalade de skiljaktiga att synnerlig anledning kunde föreligga endast om 
domstolen funnit åtminstone viss sannolikhet föreligga för att svarande be-
gått patentintrång. I NJA 1986 s 398 anförde HD att vid bedömningen om 
synnerliga skäl föreligger bland annat frågan hur väl grundat kärandens ma-
teriella yrkande är har betydelse. Med hänsyn till de men som kan upp-
komma för svaranden genom utlämnande av yrkeshemligheter ansåg HD att 
förhållandevis stränga krav måste vara uppfyllda för att synnerliga skäl skall 
anses föreligga. I NJA 1995 s 347 konstaterades att instruktionernas innehåll 
var av begränsad betydelse för bedömningen av den fråga, vilken de enligt 
editionsyrkandet skulle utgöra underlag för. HD företog även en avvägning 
mellan bankens intresse av att inte behöva röja innehållet i instruktionerna 
och de omständigheter som åberopats av sökanden. I NJA 1999 s 469 kons-
taterade HD att yrkeshemligheten hade begränsat värde som bevis för be-
dömningen av de omständigheter som låg till grund för talan. 

                                                 
204 Heuman, Moment, sid 452. 
205 SOU 1938:44, sid 394, Gärde, a.a, sid 500. 
206 Heuman, Edition, sid 39. 
207 Heuman, Edition, sid 38, Heuman, Moment, sid 455, Ekelöf IV, sid 184, Fitger, a.a, 
36:28a. 
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4.3.3 Bevisbörda och beviskrav 

Majoritetens domskäl i NJA 1953 s 19 väcker frågan om svaranden har 
ålagts viss skyldighet att utreda och bevisa förhållanden som tyder på att det 
rör sig om en yrkeshemlighet.208 Det står klart att rätt att vägra yttra sig eller 
förete viss handling inte medges redan på grund av ett blankt påstående om 
att härigenom en yrkeshemlighet skulle röjas. Det åligger istället den som 
hävdar att 36 kap. 6 § 2 p RB äger tillämpning att lämna uppgifter som tyder 
på att det rör sig om en yrkeshemlighet. Det kan dock inte krävas att härvid 
ges en ingående beskrivning av den konkreta yrkeshemligheten. För det fall 
ett sådant krav uppställdes hade nämligen stadgandet bli blott illusoriskt. 
Det får därför anses vara tillräckligt att yrkeshemligheten beskrivs i all-
männa ordalag.209 Ekelöf har härvid anfört att det vittne eller den innehavare 
av en skriftlig handling, som åberopar 36 kap. 6 § 2 p RB måste anföra och 
styrka någon grund härför, såvida den inte är uppenbar. Hävdar denne att så 
inte kan ske utan att det som han önskar hemlighålla därigenom röjs, måste 
rätten emellertid enligt Ekelöf godta ett under edsansvar avgivet påstående 
härom. I annat fall skulle syftet med inskränkningen av vittnesplikten förfe-
las.210

 
Stora svårigheter uppstår när rätten skall bedöma om exempelvis en hand-
ling innehåller yrkeshemligheter. Av Heuman har föreslagits ett system där 
rätten, vid bedömning av den processuella frågan, får ta del av påstått hem-
lig information under tystnadsplikt. Ordningen skulle innebära att den kont-
radiktoriska principen inte upprättshålls vid rättens prövning av den pro-
cessuella frågan, men däremot vid prövningen av den materiella frågan.211 
Ett sådant rättsinstitut bör dock kräva lagstöd och tills sådant erhålles torde 
rätten vara hänvisad till de ovan angivna låga beviskraven. 
 
 

4.4 Den privata rättssfären och förtroligheten 
mellan nära anhöriga 

4.4.1 Närstående 

I och med att vittnesjäven avskaffades med nya RB, förelåg inte längre nå-
got hinder mot att höra närstående till parterna. PLB ansåg emellertid att det 
i många fall skulle innebära en oskälig hårdhet att ålägga parts närmaste 
släktingar en ovillkorlig skyldighet att vittna.212 I 36 kap 3 § 1 st RB har 
således en inskränkning i vittnesplikten införts för i paragrafen närmare de-

                                                 
208 Heuman, Edition, sid 38. 
209 Heuman, Edition, sid 37 och Moment, sid 450. 
210 Ekelöf IV sid 183 f., Gärde, a.a, sid 501, Se härtill Lagrådets uttalande i NJA II 1948 sid 
441. 
211 Heuman, Moment, sid 455. 
212 SOU 1938:44, sid 390. 
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finierade närstående till part. Uppräkningen av närstående i lagrummet av-
slutas med lokutionen ”…på liknande sätt är parten närstående,…”. Endast 
relationer av familjemässig karaktär omfattas av lagstadgandet. Med ut-
trycket ”på liknande sätt” avses främst samboförhållanden och förlovade.213 
Rätten att vägra vittna torde gälla endast så länge samboförhållandet består, 
i vart fall om inte någon form av relation kvarstår efter förhållandets upphö-
rande. En sådan relation kan exempelvis bestå i umgänge med gemensamma 
barn. Något krav på att samboendet skall ha varat under en viss längre tid 
synes dock inte ha uppställts varken i förarbetena eller i rättspraxis.214 Eke-
löf ifrågasätter om rätt att vägra vittna bör föreligga när det finns anledning 
att anta att syftet med exempelvis en förlovning är att ge en person rätt att 
vägra vittna.215 I varken lagtexten eller i rättspraxis görs dock en kvalifice-
ring av närståendeskapet och det torde vara omöjligt att tillämpa en sådan av 
Ekelöf förespråkad inskränkning, utan att i för stor utsträckning inkräkta på 
vittnets privatliv. Vid släktskap mellan vittnet och partens legala företrädare, 
föreligger i regel inte den typ av intressekonflikt som av beredningen anför-
des som motiv för regleringen. Sådant släktskap berättigar därför inte en 
inskränkning av vittnesplikten, 36 kap. 3 § 2 st RB.216 Inte heller ställföre-
trädare för närstående till part omfattas av inskränkningen. 
 
De närstående som omfattas av paragrafen är inte skyldiga att avlägga vitt-
nesmål, men har rätt därtill. Inskränkningen gäller endast närstående till part 
och således inte närstående till målsägande som inte för talan. Som skäl för 
inskränkningen anfördes av PLB att för den närstående ofta uppstår en kon-
flikt mellan sanningsplikten och den naturliga önskan att hjälpa en nära 
släkting. Vittnet kan också, om hans uppgifter är till fördel för släktingen, 
lätt bli misstänkt för att ha avgivit falsk utsaga.217 Häremot har Ekelöf anfört 
att motivet för regleringen bör vara en önskan att slå vakt om släktsamhörig-
heten. Risken att begå mened kan nämligen elimineras genom att släktingen 
hörs utom ed, vilket också sker när närstående till tilltalad i brottmål låter 
sig höras, 36 kap. 13 § 2 st RB.218 Då utredningsintresset är särskilt starkt 
vid grova brott, övervägdes vid lagstiftningsarbetet om inskränkningen skul-
le gälla även i sådana mål. Beredningen konstaterade härvid att den konflikt 
mellan sanningsplikten och önskan att skydda närstående som föranlett un-
dantaget framträdde särskilt starkt i denna typ av mål, varför ett undantag 
från regeln i dessa mål inte ansågs vara lämplig. En vittnesplikt skulle dess-
utom få endast liten betydelse, eftersom närstående till den tilltalade aldrig 
hörs under ed.219

 
Det är vittnet som avgör om han vill vittna eller inte. Vittnets vägran att av-
lägga vittnesmål måste respekteras och åklagare eller annan i rättegången får 
inte genom frågor eller på annat sätt försöka förmå vittnet att likväl lämna 
                                                 
213 Prop 1973:30 sid 114 ff. 
214 RH 1981:200, SvJT 1975 ref sid 14 och 67. 
215 Ekelöf IV, sid 182. 
216 Se 36 kap. 3 § 2st RB. 
217 SOU 1938:44, sid 390. 
218 Ekelöf IV, sid 181. Se Lindell, Civilprocessen, sid 436, som menar att lagstadgandet 
endast har det mer begränsade syfte som angetts av beredningen. 
219 SOU 1938:44, sid 390. 
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uppgifter i sak. Han bör inte heller frågas ut, för att utröna om någon förmått 
honom att avstå från att vittna.220 Något bevisvärde torde inte följa av en 
närståendes vägran att vittna.221 Väljer han att vittna behandlas han som ett 
vanligt vittne och kan endast vägra att besvara frågor i den omfattning som 
framgår av övriga stadganden i 36 kap. Närstående till andra än tilltalade 
skall även avlägga vittnesed.222 En närstående till den tilltalade kan således i 
enlighet med 36 kap. 6 § 1 p RB vägra att uttala sig angående omständighe-
ter, som är besvärande för den tilltalade.223 Den närstående som väljer att 
avge vittnesmål är emellertid även underkastad sanningsplikt i samma om-
fattning som vittne i allmänhet.224  
 
Frågan ställer sig om vittnet kan uppställa villkor för sitt samtycke till att 
vittna? Wennergren har framfört uppfattningen att domstolen är bunden av 
ett frivilligt vittnes villkor att bara bli hörd i ett visst hänseende, eftersom 
vittnets samtycke utgör den rättsliga grunden för vittnesförhöret. Den som 
inte är skyldig att vittna kan enligt denne inte tvingas därtill på grund av att 
han har gått med på att vittna i ett speciellt hänseende. Wennergren före-
faller med sitt resonemang endast avse villkor som uppdragits av vittnet vid 
samtycket. Denne framför nämligen samtidigt uppfattningen att en godtyck-
lig återkallelse av samtycket inte kan accepteras. Giltiga skäl för återkallelse 
vid ett pågående vittnesförhör bör vara hänförliga till sådana omständigheter 
som har med befrielsen från vittnesplikten att göra.225 Fitger menar dock att 
vittnet inte skall tillåtas att disponera över hur omfattande ett förhör skall 
vara, då det skulle kunna omintetgöra möjligheterna att genom motförhör 
påverka vittnesutsagans trovärdighet.226 Ett sådant förfarande skulle också 
kunna strida mot den rätten enligt art 6 EMRK att förhöra vittne. Även prin-
cipen om parternas jämställdhet kränks om part åberopar ett vittne och detta 
besvarar partens samtliga frågor, men sedan av domstolen befrias från skyl-
digheten att vid motförhöret besvara motpartens frågor.227

 
Avseende editionsplikten äger dock inte 36 kap. 3 § RB tillämpning. Anled-
ningen härtill var att lagstiftaren ville undvika att part genom att anförtro 
handling till närstående skulle kunna undandra sig att förete den. 228 Till 
skydd för förtroendet mellan närstående har det dock ansetts lämpligt att 
göra ett undantag från editionsplikten avseende skiftligt meddelande mellan 
parten och någon honom närstående eller mellan sådana närstående inbör-
des, 38 kap. 2 § 2 st 1 p RB.229 Meddelandet är undandraget editionsplikt in-
te endast då det befinner sig hos avsändaren eller mottagaren, utan överhu-

                                                 
220 Fitger, a.a, sid 36:15. 
221 Heuman, Anteckningar, sid. 46. 
222 SOU 1938:44 sid 390, Ekelöf IV, sid 181, Lindell, Civilprocessen, sid 436. 
223 SOU 1938:44, sid 394. Angående den närmare innebörden av 36 kap. 6 § 1 p RB se mer 
nedan. Jfr med Heumans uttalande i Anteckningar, sid 46, att den närstående inte kan nöja 
sig med att berätta sådant som är fördelaktigt för den tilltalade. 
224 Gärde,a.a, sid 496. 
225 Wennergren, SvJT 1998 s 40. 
226 Fitger, a.a, sid 36:15. 
227 Heuman, Absolut, sid 157 ff. 
228 Prop 1942:5 sid 425 f, SOU 1938:44 sid 42. 
229 SOU 1938:44, sid 413 f. 
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vudtaget då part eller honom närstående, oberoende om de är mottagare eller 
avsändare, innehar meddelandet. Finns meddelandet utanför kretsen av när-
stående, föreligger emellertid inte något undantag från editionsplikten. Det 
saknar å andra sidan betydelse om släktskap råder mellan tredje man och 
den part som begärt handlingens företeende eller mellan tredje man och 
motparten. Däremot gäller undantaget inte när det är parterna som är när-
stående.230

 

4.4.2 Minnesanteckningar 

I 38 kap. 2 § 3 st RB föreskrivs ett undantag från editionsplikten avseende 
minnesanteckning eller annan sådan uppteckning, som är avsedd uteslutande 
för personligt bruk, förutsatt att inte synnerlig anledning att handlingen före-
tes, föreligger. Detta undantag har införts då det skulle innebära ett alltför 
starkt intrång i den enskildes rättssfär om han alltid skulle vara skyldig att 
förete exempelvis dagboksanteckningar. Undantaget gäller oavsett i vems 
hand uppteckningen befinner sig.231 Uppfattningen i doktrinen och rätts-
praxis232 är att även företagsledares anteckningar vid affärsmöten eller för-
handlingsmöten på grund av en tvist omfattas av undantaget. Likaså torde 
anteckningar upprättade av en anställd på ett företag avseende företagets 
förhållanden, oavsett om den som gjort anteckningarna är ställföreträdare 
för företaget, vara undantagna. Denna uppfattning grundas på att i lagtexten 
inte uppställts något krav på att anteckningarna skall ha ett personlig inne-
håll. Interna promemorior och anteckningar vid förhandlingar angående en 
uppkommen tvist bör också kunna göras under förlitan på att innehållet inte 
behöver avslöjas för det fall att tvisten leder till rättegång. Noteringar om 
taktiska överväganden kan dessutom ha karaktär av ett slags privat sakkun-
nigutlåtande och av den anledningen vara undantagna från editions-
plikten.233 Dokumenterade muntliga uttalanden från motpartsrepresentanter-
na omfattas dock av vittnes- och editionsplikten.  

Enligt Heuman omfattar stadgandet samtliga minnesanteckningar som upp-
rättats i syfte att användas för uteslutande personligt bruk. Handlingens in-
nehåll utgör vid bedömningen av syftet endast en bland många omständig-
heter. Skyddet omfattar därmed sådana sakligt och opersonligt utformade 
minnesanteckningar från ett affärssammanträde som är avsedda uteslutande 
för ett fåtal företagsledares personliga bruk, till exempel vid överväganden 
om ekonomiskt och processtaktiskt lämpliga åtgärder. Däremot borde rena 
faktaredovisningar där några kortfattade meningar med personliga övervä-
ganden, som inte innehåller personliga värderingar eller kommentarer, om-

                                                 
230 Gärde, a.a, sid 530. 
231 Gärde, a.a, sid 531, Enligt Ekelöf bör undantaget kunna tillämpas analogt vid beslag 
även om det inte upptas i 27 kap. 2 § 1 p RB., Ekelöf IV, sid 218 not 20, Fitger, a.a, sid 
38:9. 
232 I NJA 1963 C 1070, vari HD inte beviljade prövningstillstånd, ansåg Hovrätten att an-
teckningar från ett affärssammanträde i anledning av tvist utgjorde minnesanteckningar 
enligt 38 kap. 2 § 3 st RB. 
233 Se NJA 1963 s 72. 
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fattas av editionsplikten. Transumttekniken ger då ett tillräckligt gott 
skydd.234  

Undantaget gäller emellertid inte om synnerlig anledning föreligger. Vid 
rättens prövnings härvid skall den enskildes anspråk på skydd för sina per-
sonliga förhållanden vägas mot rättskipningens utredningsintresse.235 Enligt 
PLB så borde den part, som grundar sina uppgifter om ett visst faktum på av 
honom gjorda minnesanteckningar, vara skyldig, att om så yrkas, förete an-
teckningarna.236 Om part endast hänfört sig till sina anteckningar innan be-
visuppgift har lämnats och denne väljer att inte åberopa dessa som bevis, 
bör rätten dock kunna nöja sig med att tillmäta förhållandet bevisverkan 
enligt 35 kap. 4 § RB.237 I faderskapsmålet NJA 1975 s 693 hade modern 
åberopat sin dagbok i viss del och ingivit ett bestyrkt utdrag av dagboken. 
Den presumtive fadern yrkade att modern skulle föreläggas att förete dag-
boken i dess helhet, för att den kunde troligen skulle visa att modern under 
konceptionstiden haft samlag med en annan man. Modern hade under san-
ningsförsäkran förnekat att så var fallet. HD fann att sådant stöd för faderns 
misstanke härom inte förelåg att synnerlig anledning kunde föreligga, för att 
ålägga modern att förete ytterligare delar av dagboken. Det torde således 
krävas att editionssökanden gör sin materiella grund sannolik för att skyddet 
skall genombrytas. 

 

4.5 Egen eller närståendes brottslighet 

I 36 kap. 6 § 1 p RB har intagits ytterligare en inskränkning av vittnesplik-
ten. Härav framgår att vittne får vägra att yttra sig om omständighet vars 
yppande skulle röja att vittnet eller någon honom närstående238 förövat 
brottslig eller vanärande handling. Motiveringen härtill är densamma som 
till att den tilltalade inte är vittnespliktig.239 Det rör sig här endast om en 
partiell inskränkning och vittnet äger inte rätt att vägra svara på frågor om 
andra omständigheter än de som anges i paragrafen. Den vanärande eller 
brottsliga handlingen måste enligt vittnets uppfattning ha ägt rum och förö-
vats av denne, för att medföra en inskränkning av vittnesplikten.240  
 
Vilka handlingar som är vanärande bedöms med hänsyn till de moralupp-
fattningar som råder vid varje tidpunkt. Att ett vittne lovat att hemlighålla en 
omständighet medför inte att lagrummet blir tillämpligt, även om det kan 

                                                 
234 Heuman, Edition, sid 41 ff., Fitger, a.a, sid 38:10. 
235 SOU 1938:44, sid 414, Enligt Fitger syftar beredningens uttalande härvid främst på fall 
då den som skall utge handlingen är en fysisk person. Däremot föreslår han inte en annan 
avvägning. Fitger, a.a, sid 38:10. 
236 SOU 1938:44, sid 414. 
237 Heuman, Edition, sid 43. 
238 Stadgandet kan således ses som ett komplement till det skydd för släktsamhörigheten 
som återfinns i 36 kap. 3 § RB. 
239 Ekelöf IV, sid 182. 
240 Fitger, a.a, sid 36:26. 
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betraktas som vanärande att bryta ett löfte.241 Däremot anses prostitution 
utgöra en vanärande handling.242 Vittnet har rätt att vägra yttra sig även om 
hans brottslighet tidigare har bedömts i en lagakraftvunnen dom, eftersom 
målet mot honom kan tänkas bli återupptaget efter resning. Är den tidigare 
domen däremot uppenbarligen riktig, har undantag gjorts, eftersom vittnet 
då inte kan röja något genom sitt vittnesmål.243 Är brottet preskriberat äger 
vittnet inte heller rätt att vägra yttra sig. Rätt härtill föreligger då endast om 
brottet kan anses vanärande. När så lång tid förflutit efter brottet att ansvaret 
är preskriberat, kan det dock i allmänhet inte anses vara vanärande. En rätt 
att i denna situation vägra yttra sig föreligger då endast om vittnet fortfa-
rande skulle drabbas av allmänt och starkt ogillande, om hans handling blev 
känd.244 Enligt Ekelöf bör rätt att vägra yttra sig inte heller föreligga om den 
närstående avlidit.245 Rätten får av vittnets vägran att yttra sig inte dra den 
uttryckliga slutsatsen att denne har förövat en brottslig eller vanärande hand-
ling. Undantagsvis får vittnet tillvitas sådan handling om så kan ske utan att 
denne direkt utpekas som brottslig eller klandervärd.246

 

4.6 Principen om det bästa bevismaterialet 

Ekelöf förespråkar den så kallade principen om det bästa bevismaterialet, 
vilken enligt denne innebär att det bevismedel skall användas som medför 
den säkraste bevisningen.247 I enlighet härmed skulle bevisning, vars natur-
liga bevisvärde är i hög grad beroende av hjälpfakta och därmed varierar 
från fall till fall, kunna förbjudas. Grunden härtill är att svårbedömbara be-
vis är förrädiska, då de lätt kan felbedömas. I common law tillåts exempel-
vis i regel inte ”hearsay” som bevis, eftersom denna typ av bevisning anses 
vara ”dangerously misleading”. Förbudet har tillkommit främst med anled-
ning av jurysystemet, eftersom lekmän befaras vara lättmanipulerade och på 
grund av kravet att motparten skall ha haft tillfälle att korsförhöra varje per-
son, vars upplysningar ligger till grund för en dom.248 Ekelöf var emellertid 
inte beredd att härvid ta steget fullt ut och ansåg ett förbud av detta slag vara 
förkastligt om man menar ”…det överhuvudtaget vara en fördel att sakläget 
utreds i processen,…”249. En del stadganden i RB präglas av principen om 
det bästa bevismaterialet. Principen innebär att om en och samma kunskaps-
källa utan svårighet kan utnyttjas på flera olika sätt, det bevismedel skall 
användas, som medför den säkraste bevisningen. Följaktligen bör man inte 
höra ett vittne om innehållet i en skiftlig handling om denna kan företes. 

                                                 
241 Ekelöf IV, sid 183, Lindell, Civilprocessen, sid 436, NJA 1954 s 188. 
242 NJA 2001 s 527. 
243 NJA 1972 s 532, 1980 s 435, 1982 s 836 och 2001 s 563. 
244 NJA 1985 s 774. 
245 Ekelöf IV, sid 183. Avseende vanärande handlingar skulle emellertid ett skydd för den 
avlidne kunna kvarstå. Se ovan under rubriken Frågeförbudets bestånd efter dödsfall. 
246 Heuman, Anteckningar, sid 47. 
247 I PLB:s förslag till rättegångsbalk omnämns principen om bevisningens omedelbarhet. 
SOU 1938:44, sid 39. 
248 Ekelöf IV, sid 26 f och Bogdan, Komparativ rättskunskap, 1:2 uppl, Falköping, 1996, 
sid 111.  
249 Ekelöf IV, sid 27. 
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Principen behandlar däremot inte det fallet att av två möjliga vittnen det ena 
kan ge säkrare upplysningar än det andra. I avsaknad av ett bättre alternativ 
får dock ett sämre bevismedel användas. Principen om det bästa bevismate-
rialet är dock inte genomförd fullt ut i RB som inte innehåller något uttryck-
ligt förbud mot att uppta vittnesbevisning om innehållet i en skriftlig hand-
ling eller om omständigheter som kan göras till föremål för syn.250

 
35 kap 14 § RB är ett av de staganden där principen om det bästa bevismate-
rialet har kommit till uttryck. Principen medför att när en persons kunskap 
om en omständighet skall användas som bevis, denne skall höras personli-
gen inför domstolen.251 35 kap. 14 § RB är tvingande och en handling som 
omfattas därav får således inte förebringas domstolen som bevis oavsett om 
båda parter godtar den som bevis.252 I paragrafens första stycke förbjuds 
således användandet av en skriftlig berättelse, som någon avgivit i anledning 
av en redan inledd eller förestående rättegång eller en skriftlig uppteckning 
av en berättelse som någon i anledning av en sådan rättegång lämnat inför 
åklagare eller polismyndighet eller annars utom rätta. Enligt motiven så om-
fattar förbudet inte sådana handlingar som brev, kvitton, kontoutdrag eller 
andra intyg, som inte utfärdats för att tjäna som bevis i rättegången. Förbu-
det skall således inte innefatta prästbevis, läkarintyg och andra liknande 
handlingar, utfärdade av tjänsteman eller annan funktionär.253 Domstolarna 
brukar även godta värdeintyg avseende stulen eller skadad egendom, då det 
härvid är fråga om intyg som kan anses utgöra enkla sakkunnigutlåtanden. 
Sådana handlingar har i regel ett långt större bevisvärde än t ex en vittnesat-
test. Enligt PLB avser förbudet inte heller parternas förklaringar i rätte-
gångsskrifter eller rättens protokoll oavsett om det härrör från förberedelsen 
i det aktuella målet, bevisupptagning utanför huvudförhandlingen eller från 
annan handläggning.254 Ekelöf för resonemanget ett steg vidare och menar 
att vittnesattester som upprättats med tanke på en annan rättegång eller för-
undersökningsprotokoll som avser ett annat brott än det som är föremål för 
rättegången inte omfattas av förbudet. Häremot har Fitger invänt att olämp-
ligheten med skriftliga berättelser gäller även om de upprättats för en annan 
rättegång och menar att förbudet omfattar såväl utsagor i andra mål som 
uppteckningar av utsagor som i anledning av rättegång gjorts av annan 
myndighet än domstol.255 Lokutionen ”utom rätta” medför att domstolens 
protokoll inte heller omfattas av stadgandet.256  
 
Förbudet är dock inte absolut och i paragrafen upptas ett antal undantag. Vid 
tolkningen av undantagsreglerna bör såväl principen om fri bevisprövning 
som de rättssäkerhetsskäl som ligger bakom omedelbarhets- och muntlig-
                                                 
250 Ekelöf IV, sid 31ff. 
251 35 kap 14 § RB avser endast det fall att en skriftlig utsaga åberopas som bevis utan att 
den som avgett densamma hörs som vittne. Huruvida en skriftlig uppteckning får användas 
vid förhör med den som uppgivit den regleras i 36 kap 16 § 2 st och 37 kap. 3 § 1 st RB. Se 
även 36 kap. 16 § 1 st 2 p RB. 
252 Fitger, a.a, sid 35:85. 
253 SOU 1938:44 sid 388. 
254 SOU 1938:44 sid 388. 
255 Fitger, a.a, sid 35:78. 
256 Ekelöf IV, sid 34. 
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hetsprinciperna beaktas.257 Enligt 35 kap. 14 § 1 st 1 p RB gäller inte förbu-
det om det är särskilt föreskrivet att denna typ av bevisning får förebringas. 
Så kan exempelvis enligt 40 kap. RB skriftliga utlåtanden av sakkunniga 
läggas fram. Enligt undantaget i andra punkten får vittnesattester åberopas 
när förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas vid eller utom 
huvudförhandlingen eller i övrigt inför rätten. Härmed avses exempelvis de 
fall där vittnet avlidit eller är varaktigt sjuk på ett sådant sätt att han inte kan 
höras eller att han befinner sig på okänd ort och det kan antas att han inte 
kommer att anträffas.258 Handlingen får även förebringas om ett vittne vid 
huvudförhandlingen påstår sig inte längre minnas eller vägrar yttra sig.259 
Detta innebär dock inte ett undantag från principen om det bästa bevismate-
rialet, eftersom bättre bevismaterial då inte föreligger.  
 
Enligt 35 kap. 14 § 1 st 3 p RB skall rätten tillåta skriftliga berättelser, om 
det föreligger särskilda skäl efter en avvägning mellan kostnader och olä-
genheter och värdet av att intygsgivaren hörs personligen. Enligt motiven 
bör rätten få använda uppteckning eller intyg om genom intygsgivarens hö-
rande processen skulle onödigt fördyras. Härvid anförs poliser som gjort 
rutiningripanden vid förseelser som exempel. Polismannen har sällan någon 
direkt minnesbild, utan återger endast innehållet i förundersökningsproto-
kollet eller sina egna anteckningar. Värdet av ett förhör inför domstol är 
därmed lågt.260 Detta uttalande kan tolkas så att möjligheterna att åberopa 
intyg och vittnesattester blir större ju högre kostnaderna för en inställelse är. 
Härvid skall hänsyn även tas till om vittnesutsagan är av avgörande betydelse 
för målets utgång och om muntlig bevisupptagning skulle väsentligen för-
bättra möjligheterna att göra en tillförlitlig bevisvärdering.261 Rättegångsut-
redningen har framhållit att rätten vid sin bedömning även skall överväga 
om vittnet kan höras utom huvudförhandlingen.262 Även bevisupptagning 
utomlands torde kunna komma i fråga, varvid muntlighetsprincipen och 
favor defensionis talar för att bevisupptagningen bör komma till stånd.263 I 
fråga om säkerhetsåtgärder och tvångsmedel samt i resningsmål hos HD 
godtas vittnesattester och polisprotokoll som bevis. Den omständigheten att 
det här rör sig om provisoriska eller preliminära beslut anses utgöra de sär-
skilda skäl som gör denna typ av bevisning tillåten. Rätten kan alltså inte 
utan vidare, under åberopande av principen om den fria bevisprövningen, 
tillåta förebringande av vittnesattester, utan måste överväga alternativa lös-
ningar där processuella rättssäkerhetsprinciper tillmäts betydelse. Nyttan av 
ett förhör skall alltså ställas mot inte bara kostnaderna därför, utan även till 
exempel tvisteföremålets värde och den tidsmässig vinst man kan göra om 
den skriftliga berättelsen åberopas. Med bevisets betydelse åsyftas främst 
berättelsens betydelse för målets utgång, men även målets betydelse bör 

                                                 
257 Heuman, Otillåtna, sid 42. 
258 SOU 1938:44 sid 388. 
259 Se även 36 kap. 16 § 2 st RB. Vittnet bör dock inte anses ha vägrat vittna innan man 
konstaterat att alla processuella möjligheter att ordna ett muntligt förhör är uttömda. 
260 SOU 1938:44, sid 388. 
261 Heuman, Otillåtna, sid 43, Prop 1986/87:89 sid 173. 
262 SOU 1982:26 sid 441. 
263 Heuman, Otillåtna, sid 43. 
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vägas in. Rätten bör således mer frikostigt kunna tillåta denna typ av bevis i 
bagatellmål än i mål om stora värden eller om grova brott.264  
 
Lagstiftaren har på senare tid intagit en liberalare inställning till förbudet i 
35 kap. 14 § RB. Vid den senaste ändringen av lagrummet påpekade dock 
departementschefen att den försiktiga uppmjukningen av förbudet inte skul-
le medföra att huvudinriktningen mot bevisomedelbarhet rubbas eller att 
någon allmän sänkning av beviskraven sker. Det muntliga förhöret inför 
rätten måste även i fortsättningen vara det normala sättet för rätten att tillgo-
dogöra sig en berättelse. Rätten bör givetvis inte heller nöja sig med en 
skriftlig berättelse, om ett muntligt hörande kan antas vara nödvändigt för 
att bedöma vittnets allmänna trovärdighet eller vana vid de aktuella arbets-
uppgifterna eller för att få vittnets rutiner belysta.265 I 1999 års rättegångs-
utredning anfördes att en skriftlig berättelse i regel är ett så svagt bevis att 
part avhåller sig från att åberopa det. Utredningen menade vidare att några 
principiella skäl att hindra en part från att åberopa en skriftlig berättelse inte 
förelåg såvida motpartens processuella situation inte försämrades därige-
nom. Det är parterna som enligt utredningen har det avgörande ansvaret för 
bevisningen och dessa kan ha processekonomiska skäl att välja skriftliga be-
rättelser framför muntliga förhör. Utredningen föreslog därför att parter i 
tvistemål, såväl dispositiva som indispositiva, i allmänhet skall tillåtas att 
åberopa en skriftlig berättelse. En förutsättning härför är dock att detta god-
tas av motparten samt att åberopandet inte är uppenbart olämpligt såsom till 
exempel då en i processuellt hänseende svagare part kan antas inte ha för-
stått att en skriftlig berättelse kan ha ett avsevärt lägre bevisvärde än ett 
muntligt förhör.266

 

4.7 Betydelse som bevis 

Enligt 35 kap. 7 § RB äger rätten avvisa bevisning när den omständighet 
som part vill bevisa därmed är utan betydelse i målet eller erbjudet bevis 
inte erfordras eller uppenbart skulle bli utan verkan. Rätten äger också av-
visa ett erbjudet bevis, om bevisningen kan föras på annat sätt med avsevärt 
mindre besvär eller lägre kostnad. Det förutsätts härvid att detta andra bevis 
ger lika god bevisverkan.267 Likaså är det en förutsättning för förekomsten 
av såväl editions- som exhibitionsplikten att handlingen eller föremålet kan 
antas äga betydelse som bevis.268 Även för bevisupptagning till framtida 
säkerhet krävs att beviset, som skall upptas, är av betydelse för någons rätt, 
41 kap. 1 § RB. 
 

                                                 
264 Fitger, a.a, sid 35:84. 
265 Prop 1986/87:89 sid 174. 
266 SOU 2001:103 sid 247 ff. 
267 SOU 1938:44 sid 383. 
268 38 kap. 2 § 1 st och 39 kap 5 § 1 st RB. 
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I motiven till 35 kap. 7 § RB har anförts att det är rättens plikt att tillse att i 
målet inte dras in något som saknar betydelse.269 Lagrummet skall tillämpas 
restriktivt.270 Ett bevis är exempelvis utan verkan om den omständighet som 
skall styrkas därmed är ostridig eller redan styrkt. I svensk rätt saknas för-
bud mot att förebringa bevisning om parts eller vittnes personliga förhållan-
den, anseende och karaktär i syfte att reducera dennes utsagas trovärdighet. 
Bestämmelsen i 35 kap. 7 § RB ger emellertid enligt motiven rätten en möj-
lighet att avvisa bevisning som part åberopar i chikanöst syfte såsom bety-
delselös.271 Ett bevis är även verkningslöst om det uppenbart saknar förmå-
ga att påverka rättens övertygelse.272 Kan beviset alltså inte förändra det 
totala bevisvärdet så att tillräcklig bevisning uppnås eller inte längre förelig-
ger, skall erbjudet bevis avvisas.273 Så snart handlingen har en viss betydelse 
som bevis kan det dock inte uteslutas att det kan få viss verkan vid en sam-
manvägning av de olika bevisen.274 I ett summariskt förfarande skall bevis-
underlaget vara sparsamt, varför det i dessa typer av mål oftare föreligger 
grund att avvisa erbjuden bevisning.275  
 
En förutsättning för editionsplikt är att handlingen kan antas ha bevisvärde 
för ett bevistema av betydelse i målet. Således kan ingen tvingas att lämna 
ut en handling som i och för sig kan styrka ett påstående i en rättegång, men 
påståendet materiellt sett inte skulle kunna leda till framgång för den edi-
tionssökande.276 Åberopsbördan är härvid också av betydelse. Så länge den 
part som har åberopsbördan avseende en viss omständighet inte har åberopat 
denna, saknas anledning att uppta bevisning därom.277 Beviskravet för hand-
lingens betydelse är dock satt mycket lågt och det är tillräckligt att viss svag 
bevisning talar för att handlingen i vart fall har ett visst mindre bevisvärde 
vid prövningen av den materiella frågan.278 I NJA 1958 s 501 ogillades ett 
editionsyrkande, då den omständighet som den sökande ville visa med hand-
lingen inte kunde antas vara av betydelse för hans talan. Målet avsåg över-
trädelse av en vitessanktionerad konkurrensklausul. Svaranden framställde 
ett editionsyrkande avseende kärandens fakturor, för att genom kunskap om 
prissättningen kunna bedöma dennes skada av överträdelsen. För editions-
plikt krävs inte att handlingen skall ha ett högt bevisvärde, utan det är till-
räckligt att den har ett visst mindre värde vid prövningen av den materiella 
frågan.279

 
 

                                                 
269 I AD 1981 nr 140 ansågs ostridiga omständigheter tillräckliga för målets bedömning och 
bevisning rörande andra omständigheter tilläts inte. 
270 Heuman, Lars, Skriftligt hovrättsförfarande i brottmål, Lund, 1983, sid 98. 
271 Fitger,a.a., sid 35:29 
272 SOU 1938:44 sid 383 f. 
273 Fitger, a.a., sid 35:66. 
274 Heuman, Edition, sid 24. 
275 Se RH 1994:11. 
276 Fitger, a.a, sid 38:7. 
277 NJA 2002 s 41. För det fall den bevisning som handlingarna utgör kommer att preklude-
ras i högre rätt, föreligger inte heller editionsplikt, NJA 2001 s 404. 
278 Heuman, Edition, sid 24. 
279 NJA 1998 s 590 I. 
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4.8 Anskaffning och upptagande av bevis 
innan talan väckts 

I common law återfinns institutet discovery, vilket är ett processuellt inst-
rument som parterna kan utnyttja för att få erforderlig information om de i 
målet aktuella sakförhållandena. Institutet har till syfte att möjliggöra att 
bevis införskaffas och bevaras samt fakta eftersöks och säkerställs genom 
exempelvis vittnesutsagor redan när tvisten är under uppsegling. Parterna 
ges härmed möjlighet att bedöma bevislägen och därmed möjligheterna till 
framgång med en talan. Discovery sker främst genom muntliga och skrift-
liga förhör under ed.280  
 
Discovery är däremot ett i den svenska bevisrätten okänt begrepp. De insti-
tut som ligger närmast är edition, bevisupptagning utom huvudförhandling 
och till framtida säkerhet.281 Dessa är dock väsentligt snävare än discovery 
såväl innehålls- som ändamålsmässigt.282 Så ger varken editions- eller exhi-
bitionsplikten den sökande rätt att företa så kallade fishing expeditions. Pro-
cessuell editionsplikt föreligger inte om syftet med editionsyrkandet är att 
undersöka om det finns underlag för ett anspråk mot motparten eller för att 
skaffa fram grunder eller invändningar. I editionsyrkandet måste den eller 
de handlingar som yrkandet avser anges. I rättspraxis har det dock ansetts 
tillräckligt att yrkandet avser en viss kategori av handlingar eller alla hand-
lingar som är av betydelse för ett noga angivet bevistema.283 Avseende mate-
riell edition inskränker dock inte ett sådant syfte parts materiella rätt att vid 
sidan om den pågående processen ta del av handlingarna.284  
 
Syn får endast hållas för granskning av förhållande, som man vet är av vikt i 
målet. För efterforskande av eller för att få tillgång till sådant, som kan äga 
betydelse som bevis får syn således inte hållas, utan då skall husrannsakan 
företas.285 På grund av villkoret att syn på stället endast skall avse föremål 
som inte kan flyttas till rätten eller plats kan institutet inte heller användas 
för att få tillgång till skriftlig handling eller annat lös egendom.  
 

4.8.1 Editionsförhör 

Enligt 38 kap. 4 § 3 p RB får förhör hållas samt annan bevisning förebringas 
för prövning av ”frågan”. Det är oklart vad som avses med ”frågan” och där-
                                                 
280 Lindblom, Discovering discovery, Festskrift till Ulla Jacobsson, 1991, sid 148 ff. 
281 Se 38 kap. 2 § 1 st, 36 kap. 19 § 1 st och 41 kap. 1 § RB. Enligt 35 kap. 13 § 1 st RB 
skall bevis som tagits upp utanför huvudförhandlingen tas upp på nytt om rätten finner detta 
vara av betydelse i målet och det inte föreligger hinder däremot. I NJA 1982 s 372 fann HD 
36 kap. 19 § RB vara analogt tillämplig under föreberedelsen där ett 74-årigt vittne befara-
des inte vara i livet när en huvudförhandling väl skulle komma till stånd. Se även instru-
mentet intrångsundersökning i bland annat 56 a-g §§ Lag (1960:729) om upphovsrätt til 
litterära och konstnärliga verk och 59 a-g §§ Patentlag (1967:837). 
282 Lindblom, a.a, sid 154. 
283 NJA 1998 s 590 I och II. 
284 Lindell, Civilprocessen, sid 456 och 612. 
285 SOU 1938:44 sid 418, Gärde, a.a., sid 539, Lindell, Civilprocessen, sid 456. 
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med om lagrummet medför en möjlighet att hålla vittnesförhör i syfte att 
skapa möjligheter att utforma ett editionsyrkande det vill säga för att identi-
fiera handlingar som önskas åtkommas genom edition. Enligt PLB kan för-
hör enligt detta lagrum avse inte endast huruvida den hörde innehar en viss 
uppgiven handling, utan även överhuvudtaget vilka handlingar han innehar, 
som skulle kunna vara av betydelse i målet. Beredningen anför även att ef-
tersom bevisningen skall läggas fram vid huvudförhandlingen, bör frågan 
om editionsplikt behandlas under förberedelsen.286 Enligt Heuman skall för-
hör medges även om förhörstemat endast är beskrivet på ett funktionellt, 
men vagt sätt.287 Inför editionsförhöret kan rätten förelägga den som skall 
höras som vittne288 att uppliva sina kunskaper om vad förhöret gäller genom 
att granska för honom tillgängliga räkenskapsböcker, anteckningar eller 
andra platser, om så kan ske utan avsevärd olägenhet för vittnet, 36 kap. 8 § 
RB. Ett föreläggande att inför förhöret studera handlingar, får inte göras allt-
för omfattande. Editionsförhör kan hållas med innehavaren av en skriftlig 
handling. Förhör kan dessutom hållas med anställda, före detta anställda och 
andra personer om vilka handlingar ett företag innehar. Enligt Heuman torde 
det krävas att den sökande meddelat avsikten att framställa ett editionsyr-
kande. 289

 
Frågan om editionsförhör i syfte att identifiera bevisrelevanta handlingar 
förefaller endast ha prövats i ett mål, vilket är opublicerat.290 Målet avsåg en 
skadeståndstalan gentemot ett försäkringsbolag. Käranden förklarade att han 
hade för avsikt att framställa ett editionsyrkande, men ansåg att han för att 
kunna framställa ett preciserat yrkande först måste erfara vilka bevisrelevan-
ta handlingar, som bolaget eller dess befattningshavare innehade. På yrkan-
de av käranden fattade tingsrätten beslut om särskilt huvudförhandling med 
editionsförhör samt förelade vittnena att friska upp sina kunskaper. Tings-
rättens beslut överklagades, varvid som grund för prövningstillstånd åbero-
pades att frågan i vilken utsträckning part under åberopande av reglerna om 
edition skulle äga rätt att söka bland en stor mängd handlingar för att even-
tuellt hitta en bevisrelevant handling var oprövad. HD meddelade inte pröv-
ningstillstånd. 
 
En invändning från motparten att handlingarna aldrig kan bli tillräckligt 
identifierade genom förhör, bör inte medföra att förhöret inte företas. Det 
ska inte heller krävas att den sökande gör sitt materiella krav i målet sanno-
likt. Först avseende de eventuella editionsyrkanden som part kan framställa 
med hjälp av resultaten från editionsförhöret ställs krav på specifikation och 
betydelse som bevis. Däremot bör, för det fall förhörstemat är preciserat till 
                                                 
286 Se 42 kap. 19 § RB. SOU 1938:44 sid 415 och 439. Härmed instämmande Heuman, 
Edition, s 17, Fitger, a.a., 37:9 och 38:12. I doktrinen har ett de lege ferenda resonemang 
förts, varvid har föreslagits att i RB borde införas en regel som ger rätten möjlighet att 
förelägga part att uppge om han känner till någon ytterligare vittnesbevisning samt utvidga 
möjligheterna till vittnesförhör under förberedelsen. Ekelöf IV, sid 33 not 67och sid 34 not 
63, Heuman, Process och exekution, Vänbok till Robert Boman, 1990, sid 137. 
287 Heuman, Edition, sid 19 ff. 
288 Ett sådant föreläggande kan inte riktas mot part. 37 kap. 3 § 2 st e contrario. 
289 Heuman, Edition, sid 20, Fitger, a.a, 38:14. 
290 Stockholms TR T 112/74 och HD 2306/83. 
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att avse handlingar i svarandens besittning, en invändning att sökandens eg-
na uppgifter inte tyder på att svaranden innehar handlingarna godtas.291 En-
ligt Fitger behöver ett förhör inte begränsas till bevis avseende redan åbero-
pade rättsfakta. Editionsförhör får enligt denne även komma till stånd i syfte 
att möjliggöra för den sökande att kunna ta ställning till om ett visst ytterli-
gare rättsfaktum föreligger. Däremot kan förhöret inte avse bevis hänförliga 
till rättsfakta, som sökanden inte alls känner till huruvida de överhuvudtaget 
existerar. Det skall krävas av sökanden att han redovisar vilka bevisteman 
som han önskar styrka genom de efterfrågade handlingarna. Fitger förefaller 
uppställa ett krav på att handlingarna skall ha betydelse som bevis för att rätt 
till editionsförhör skall föreligga.292  
 
Sökanden äger rätt att ställa allmänna frågor om handlingarnas innehåll, då 
den fråga som skall avgöras genom editionsförhör är huruvida någon är 
skyldig att förete en skriftlig handling som bevis. Förhöret kan således om-
fatta alla de förhållanden som krävs för att editionsplikt skall föreligga. Den 
som skall höras vid ett editionsförhör kan åberopa de ovan genomgånga 
bevisförbuden, exempelvis att han inte vill närmare identifiera handlingarna 
för att därigenom yrkeshemligheter skulle avslöjas.  
 
I 42 kap. 8 § 4 p. RB föreskrivs en skyldighet för parterna att på framställ-
ning av motparten uppge, vilka andra skriftliga bevis de innehar. I förarbe-
tena härtill nämns endast att part bör ha skyldighet att uppge vilka skriftliga 
handlingar av betydelse för målet, som han innehar.293 I övrigt nämns inte 
något om denna skyldighets omfattning. Bestämmelsen ger uttryck för att 
det mellan parterna råder en ömsesidig informationsplikt och torde ha till-
kommit för att främja materiellt riktiga domar.294 Någon motsvarande skyl-
dighet beträffande tänkbara vittnen har dock inte föreskrivits. Hörs part un-
der sanningsförsäkran måste han dock sanningsenligt besvara en fråga om 
han känner till ytterligare vittnesbevisning än den som åberopats. I annat fall 
gör sig den hörde skyldig till osann partsutsaga.295

 

4.8.2 Bevisning till framtida säkerhet 

I regel tas bevis upp vid en domstol under en därvid pågående process. I 41 
kap. RB ges dock möjlighet att uppta bevis innan en process inletts.296 En-
ligt 1 § skall, där fara föreligger att bevis rörande en omständighet, som är 
av betydelse för någons rätt, skall gå förlorad eller endast med svårighet 
kunna föras, och rättegång inte inletts därom, detta bevis kunna tas upp vid 
tingsrätt. Syftet med bevisupptagningen är först och främst att säkerställa 
bevisning för en senare rättegång. En bevisupptagning i enlighet härmed kan 

                                                 
291 Heuman, Edition, sid 19 ff. Se 36 kap 8 § 1 st in fine RB. 
292 Fitger,a.a., sid 38:13. 
293 SOU 1938:44 sid 432. 
294 Lindell, Civilprocessen, sid 614 f. 
295 Ekelöf IV, sid 197 ff, Fitger, a.a, 37:9, 38:12 
296 41 kap. 1 § RB omfattar även editionsförhör. Fitger, a.a, sid 38:13. 
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dock även medföra att rättegång undviks.297 Det krävs enligt motiven för att 
bevisning skall tas upp att åtgärden påkallats av någon, vars rätt kan vara 
beroende av att bevisningen tillvaratas. Detta krav har dock inte kommit till 
uttryck i lagtexten.298 Däremot krävs uttryckligen att beviset skall röra en 
omständighet som är av betydelse för någons rätt. Beviset måste således 
avse ett rättsfaktum, som i en senare rättegång skall kunna åberopas till stöd 
för ett påstående eller en invändning.299 Den som begär att bevis upptas till 
framtida säkerhet skall uppge den omständighet, som han vill styrka med 
beviset. Det är dock inte nödvändigt att bevistemat individualiserats till en 
viss sak. Det behöver inte ens vara fastlagt hur partsförhållandet kommer att 
förete sig i en kommande process.300  
 
Möjligheten till bevisupptagning för framtida säkerhet omfattar samtliga 
bevismedel undantaget förhör under sanningsförsäkran med part. I motiven 
uttalas att det inte anses lämpligt att sådant förhör sker till framtida säkerhet. 
Frågan huruvida en viss person är part eller vittne, bedöms med hänsyn till 
den rättegång som kan väntas. Skulle han häri inta ställning som part, bör 
framställning om förhör med denne till framtida säkerhet avvisas.301 Fara för 
bevisets bestånd eller dess förande föreligger exempelvis då det kan föränd-
ras eller bli otillgänglig. Avseende vittnen föreligger alltid fara att beviset 
går förlorat på grund av dödsfall. Det krävs inte att risken är särskilt stor till 
exempel på grund av sjukdom eller hög ålder. Det räcker att det är möjligt 
att bevismedlet inte finns kvar vid en senare rättegång.302 Vid en efterföljan-
de rättegång äger 35 kap. 13 § RB tillämpning avseende bevisets upptagan-
de. 
 
Bevisupptagning enligt detta lagrum är inte tillåten om syftet därmed endast 
är att få fram uppgifter om identiteten hos den som skall vara part i en fram-
tida rättegång. Kan bevisupptagningen emellertid även leda till att andra 
omständigheter av betydelse för sökandens rätt kan styrkas, är bevisupptag-
ningen tillåten.303 I NJA 1982 s 650 handlade socialförvaltningen ett ärende 
angående fastställande av faderskap. Fadern var en man som modern träffat 
på en semesterresa. Barnet hemställde, under åberopande av 41 kap. 1 § RB 
att Vingresor skulle föreläggas att för sökanden förete gästförteckning för ett 

                                                 
297 SOU 1938:44 sid 425, Ekelöf IV, sid 247, Fitger, a.a., sid 41:4, Bevisupptagning till 
framtida säkerhet får dock inte förekomma i syfte att vinna utredning om brott. Däremot 
föreligger inte hinder att ta upp bevisning angående omständighet, som är av rättslig bety-
delse oavsett om brott begåtts eller inte, SOU 1938:44 sid 426. Sådan omständighet kan 
exempelvis vara omfattningen av inträffad skada, Gärde, a.a, sid 562. Bevisupptagning bör 
dock inte tillåtas rörande en omständighet som kan verka brottsutredande bara på grund av 
att sökanden kan visa upp ett syfte som inte är brottsutredande, Fitger, a.a, sid 41:7. Se även 
RH 1991:68 vari hovrätten avvisade ansökan om bevisupptagning, då syftet därmed ansågs 
vara att stryka förekomsten av sådan brottslig gärning, som medförde undantag från vagn-
skadeförsäkring. 
298 SOU 1938:44 sid 427. Förhör kan dock hållas med testamentsvittnen på begäran av 
testatorn, vilken härvid anses ha handlat på samtliga testamentstagares vägnar. 
299 Fitger, a.a, sid 41:4. 
300 Fitger, a.a, sid 41:9. 
301 SOU 1938:44 sid 426. 
302 SOU 1938:44 sid 426, Gärde, a.a, sid 561. 
303 Fitger, a.a., sid 41:4. 
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visst hotell under en viss tid. HD uttalade härvid att det var uppenbart att 
den omedelbara avsikten med ansökningen var att få fram uppgifter om vem 
som skall vara part i ett framtida mål om faderskapet till sökanden. Trots 
detta biföll domstolen sökandens yrkande, då det inte kunde uteslutas att 
bevisningen också kunde få betydelse för kärandens rätt, genom att vissa 
omständigheter, som framgick av de handlingar som ansökningen avsåg, 
kunde styrkas genom att handlingarna företeddes som skriftligt bevis.304 
Enligt Fitger bör samma principer tillämpas i de fall där bevisupptagningens 
direkta syfte är att åstadkomma utredning till stöd för ett beslut huruvida 
talan skall väckas eller angående utformningen av yrkanden i en eventuell 
process.305 Ekelöf har härvid anfört att 41 kap. 1 § RB inte tillåter bevisupp-
tagning, för att efterforska ännu okända rättsfakta eller rättsfaktumsmoment. 
Syftet är enligt denne att säkra bevis rörande omständighet inte att upptäcka 
omständighet.306

 
Bevisupptagning enligt 41 kap. RB får inte företas om det pågår rättegång 
angående den rätt för vilken den omständighet som förhöret avser har bety-
delse. Med rättegång likställs skiljeförfarande.307 Enligt Fitger betyder detta 
att bevisupptagning är otillåten när den omständighet, som beviset gäller, 
har betydelse i en rättegång i vilken den sökande är part.308 JO har dock an-
gående ett skiljeförfarande uttalat att härvid hänsyn bör tas till det egentliga 
syftet bakom begäran om bevisupptagning. Enligt JO kan bevis-
upptagningen tillåtas i förekommande fall om sökanden härmed avser att 
säkra bevisning för en framtida rättegång mot en annan motpart angående 
den i skiljeförfarandet anhängiga frågan.309  
 
Avslås en framställan om bevisupptagning i enlighet med detta kapitel är 
beslutet slutligt och kan överklagas genom besvär enligt 49 kap. 3 § RB. 
Vid bifall kan dock inte talan mot beslutet föras. Då part inte har varit när-
varande vid bevisupptagningen, torde den upptagna bevisningen inte ha nå-
got högre bevisvärde. Ett användande av beviset i den följande rättegången 
skulle även kunna vara i strid med EMRKs krav på jämställdhet mellan par-
terna och ett kontradiktoriskt förfarande.310

 

                                                 
304 Se även RH 1984 sid 47, 1987:132 och 1992:27. 
305 Fitger, a.a., sid 41:5.  
306 Ekelöf IV, sid 248. 
307 Heuman,Edition, s 234. 
308 Fitger, a.a., sid 41:5.  
309 JO 1953 s 61. 
310 Fitger, a.a., sid 41:9. Se vidare angående EMRK under rubriken Europakonventionens 
bevisrätt. 

 58



4.9  Verkan av bevisning anskaffad eller upp-
tagen i strid med bevisförbud 

4.9.1 Allmänt 

RB saknar uttryckliga regler angående verkan av bevis anskaffade eller upp-
tagna i strid med ett bevisförbud. I såväl doktrin som i rättspraxis har frågan 
tyvärr i stort sett uteslutande behandlats i samband med brottmål. Slutsatser 
avseende tvistemål torde dock kunna dras från den härvid förda argumenta-
tionen. 
 
I 35 kap. 1 § 2 st RB stadgas att vad om verkan av visst slag av bevis är 
stadgat vare gällande. Härigenom tillåts uttryckligen undantag i lag från den 
fria bevisprövningens princip. I doktrin har detta stadgande ansetts god-
känna ett bevisprövningsförbud föreskrivet i lag, men inte avgöra den här 
aktuella frågan.311 1955 framförde dåvarande riksåklagaren uppfattningen 
att domstolarna är berättigade och förpliktade att avvisa ett bevis endast i de 
fall då beviset har åtkommits på ett sätt som strider mot ett uttryckligt lag-
stadgande i RB eller annan författning av processuell karaktär.312 Principen 
om den fria bevisprövningen åtnjuter emellertid en stark ställning i svensk 
bevisrätt. Mot bakgrund härav är enligt majoritetsuppfattningen i doktrinen 
huvudregeln att bevisning som anskaffats och upptagits i strid med rättsreg-
ler och rättsgrundsatser får läggas fram i rättegången och även läggas till 
grund för domen.313  
 
Denna uppfattning har även fått genomslagskraft i lagstiftningsarbetet och i 
prop 1988/89:124 uttalade departementschefen att principen om fri bevis-
prövning är djupt rotad i Sverige och att den enligt allmän uppfattning ga-
ranterar det bästa materiella resultatet. En ordning där rätten att åberopa 
bevis begränsas eller som ålägger domstolen att bortse från viss bevisning 
skulle radikalt bryta mot denna princip. Inte heller kunde garanteras att rät-
ten verkligen kunde bortse från bevisning sedan den företetts.314 Även i 
rättspraxis är förbud att använda bevis som anskaffats eller upptagits i strid 
med ett bevisförbud sällsynta.315 Det råder emellertid även enighet om att 
det finns en gräns för vad som kan anses acceptabelt, varefter bevisningen 
måste förbjudas. Rätten kan således under vissa omständigheter avvisa ett 
åberopat bevis, exempelvis i vissa fall där den åtkommits i strid med grund-
lagarna.316 Likaså har uppfattningen framförts att bevisupptagning som skul-

                                                 
311 Essunger, Grundlagens bevisprövningsförbud RF 2:6 i straffprocessen, Lund, 1994, sid 
16, Lundqvist, a.a, sid 225 f. Enligt Heuman talar ett studium av lagtexten för att en dom-
stol saknar rätt att bortse från framlagd bevisning, Heuman, Lars, Recension av U. Lund-
qvists Bevisförbud, JT 98/99, sid 230. 
312 Heuman, M, SvJT 1955 s 237. 
313 Se sammanställning av Lundqvist a.a. sid 230 not 32. Heuman, Otillåtna, sid 42 f och 52 
f., Ekelöf IV, sid 193. Fitger, a.a, sid 35:27, Ahlstrand, Thomas, Till frågan om fri bevis-
prövning och bevisförbud, SvJT 2002, sid 548. 
314 Prop 1988/89:124 sid 31 f. 
315 Heuman, Otillåtna, sid 51. 
316 Ekelöf IV, sid 24, Fitger sid 35:27. 
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le uppfattas som uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen här i 
landet inte skall tillåtas.317  
 
Avseende den situationen att bevisning anskaffats, men ännu inte upptagits 
vid huvudförhandling inför domstol går meningarna i doktrinen isär. En upp-
fattning är att rätten i viss mån torde kunna förbjuda bevisning utan stöd i 
lag. Generellt torde härvid gälla att de ändamål som ligger bakom de ovan 
genomgångna förbuden inte får sättas ur spel genom någon form av kring-
gående, i vart fall inte till nackdel för en tilltalad. Förbud att åberopa viss 
handling får exempelvis inte kringgås genom vittnesbevisning om hand-
lingens innehåll.318 Likaså skall regleringen i 36 kap. 3 § RB inte kunna 
kringgås genom föredragning av närståendes förundersökningsutsaga när 
denne inte vill vittna vid huvudförhandlingen. Motsvarande bör gälla när en 
advokat hörts under förundersökningen rörande vad som förevarit vid sam-
tal med en klient.319 Rättspraxis har anslutit till denna uppfattning. I RH 
112:80 vägrade den tilltalades halvbror att vittna vid huvudförhandlingen i 
tingsrätten. Tingsrätten tillät då, på åklagarens begäran, att vittnesförhör 
hölls med förhörsledaren om vad halvbrodern uppgivit i förhör under för-
undersökningen. Hovrätten fann att tingsrätten med hänsyn till de i 36 kap 3 
§ RB givna inskränkningarna i vittnesplikten inte borde tillåtit vittnesförhö-
ret. Majoritetsuppfattningen i doktrinen är att rättsfallet återspeglar gällande 
rättspraxis.320 Welamson ställer sig emellertid kritisk härtill och menar att 
syftet med 36 kap. 3 § RB får anses överspelat i och med hörandet av vitt-
net.321

 
När det först efter det att ett bevis upptagits vid huvudförhandling upptäcks 
att vittnet enligt exempelvis 36 kap. 5 § RB var obehörigt att vittna härom 
går också uppfattningarna i doktrin isär. Enligt Ekelöf skall rätten i domen 
endast påpeka att ett fel begåtts, men låta bevisningen utgöra processmate-
rial. Likaså skall vid fullföljd den högre instansen godta vittnesutsagan som 
bevis i målet. Som skäl härför anförs att en avvisning av beviset inte repare-
rar skadan, att det i vissa fall är omöjligt för rättens ledamöter att vid bevis-
värderingen bortse från sådant som kommit till deras kännedom samt att det 
skulle vara orimligt att en tilltalad skulle bli fälld, därför att det bevis som 
visar hans oskuld avvisas.322 Häremot har anförts att ett förhör i strid med 
exempelvis 36 kap. 5 § RB inte medför att bevisförbudet helt förlorar sin 
verkan. Kränkningen av den däri företagna intresseavvägningen mellan ut-
rednings- och sekretessintresset kvarstår liksom ett allmänt intresse av att 
kunna anförtro sig till de däri upptagna yrkesutövarna. Avseende bevisning 
upptagen i strid med 36 kap. 3 § RB kvarstår våndan för den närstående 
även efter avgivandet av vittnesmålet, eftersom intressekonflikten har sam-
                                                 
317 Ekelöf IV, sid 246, Lundqvist sid 231, Heuman, Recension, sid 232. 
318 Fitger, a.a., sid 35:27. 
319 Heuman, Otillåtna, sid 42 f och 52 f. Ekelöf IV, sid 193. Heuman har även föreslagit att 
principen favor defensionis bör ställas mot grundsatsen om fri bevisföring, när tveksamhet 
råder huruvida viss bevisning bör få framläggas. Heuman, Otillåtna, sid 40. 
320 Essunger a.a, sid 39. 
321 Welamson, Svensk rättspraxis, SvJT 1989 sid 579. 
322 Ekelöf IV, sid 180, Häri instämmer Welamson, Svensk rättspraxis, SvJT 1989 sid 579 
och Fitger, a.a..sid 36:16. 
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band med de lämnade uppgifternas betydelse för utgången i målet. Även om 
den närstående upplevt visst obehag redan genom förhöret bör denne bespa-
ras ytterligare anspänning genom att bevisningen avvisas. Det förutsätts 
också allmänt att domare kan bortse från egna uppfattningar och inte påver-
kas av ovidkommande hänsyn.323 HovR gick i RH 1987:24 på den senare 
linjen dock utan att ansluta till den förda argumentationen. I målet hade den 
tilltalades bror hörts som vittne i tingsrätten. I hovrätten, där åklagaren be-
gärt omförhör med brodern, vägrade denne emellertid under åberopande av 
släktskapet att avlägga vittnesmål. Hovrätten uttalade att det redan av lag-
tolkningsskäl är tveksamt om man äger beakta vad, den som i hovrätten be-
gagnar sig av sin rätt att vägra vittna, har uppgett i tingsrätten. Då tingsrätts-
protokollet inte heller innehöll någon uppgift huruvida brodern före vittnes-
förhöret upplysts om att han inte var skyldig att vittna, fann hovrätten att 
utskriften i tingsrättens dom av dennes utsaga vid vittnesförhöret inte fick 
förebringas som bevis i hovrätten.324

  
Det torde i vart fall inte vara tillåtet att företa en restriktiv bevisvärdering på 
grund av att bevisningen åtkommits på ett otillbörligt sätt.325 Att ett bevis 
åtkommits eller upptagit i strid med en viss rättsregel eller rättsgrundsats 
förefaller således inte utesluta att det kan tillerkännas ett högt bevisvärde.326 
Heuman har emellertid med hänvisning till principen om fri bevisförings 
stora genomslagskraft i svensk rätt ifrågasatt om inte ett bevisvärderingsför-
bud skulle vara lämpligare än ett bevisföringsförbud.327 Frågan om ett för-
bud att använda viss anskaffad bevisning har senast behandlats avseende s k 
överskottsinformation. Härmed avses uppgifter som framkommit vid an-
vändning av hemliga tvångsmedel såsom exempelvis telefonavlyssning, 
som emellertid inte har samband med det brott som har föranlett tvångsme-
delsanvändningen.328 Under lång tid var den härskande uppfattningen att 
denna typ av information fick användas endast synnerligen restriktivt.329 
Under slutet av 1980-talet inträdde emellertid en ändrad syn och departe-
mentschefen anförde i prop 1988/89:124 att några lagregler som begränsar 
rätten att använda överskottsinformation inte borde införas, utan frågan bor-
de som dittills lösas i praxis. Lagrådet har emellertid anfört att en lagregle-
ring behövs från rättssäkerhetssynpunkt och härvid hänvisat till bl a be-
stämmelserna i 2 kap 6 och 12 §§ RF. Enligt Lagrådet kan en användning av 
överskottsinformation utan lagstöd också innebära en kränkning av artikel 8 
i EMRK.330  
 

                                                 
323 Lundqvist, a.a., sid 319 ff. 
324 Domslutet har ansetts återspegla rättsläget även av majoriteten av de som företräder 
förstnämnda uppfattning, Essunger, a.a, sid 39. Däremot har Welamson kritiserat avgöran-
det. Welamson, Svensk rättspraxis, SvJT 1989 sid 579. 
325 Heuman Otillåtna, sid 51. Jfr dock HDs uttalande i NJA 1986 s 489 ”…höga krav måste 
ställas vid bedömandet av bevisvärdet.” 
326 Fitger, a.a., sid 35:27, Ahlstrand, a.a, sid 548. 
327 Heuman, Recension, sid 229. 
328 Ds 2003:13 sid 11. 
329 Ds 2003:13 sid 23 och 60. Även SOU 1975:95. 
330 Ds 2003:13 sid 55. 

 61



I Ds 2003:13 har hovrättslagmannen Sigvard Helin utarbetat ett förslag till 
reglering av frågan om användning av överskottsinformation. Även denne 
tar härvid utgångspunkt i principen om den fria bevisföringen och finner 
varken RF eller artiklarna 6 och 8 EMRK medföra ett förbud mot att använ-
da överskottsinformation för att utreda och bevisa brott.331 Enligt Helin 
skulle framför allt två omständigheter kunna medföra att överskottsin-
formation inte skall få användas nämligen risken för missbruk från de 
brottsutredande myndigheternas sida och berörda personers integritetsint-
resse. Angående integritetsskyddet anförde Bertil Wennergren i sin reserva-
tion till tvångsmedelskommitténs huvudbetänkande att det inte skall höra till 
integritetsskyddet att den enskilde skyddas mot att bli utsatt för utredning 
och ställas till ansvar för ett brott som han har begått.332 Helin föreslår att 
överskottsinformation skall få användas för att förhindra förestående brott 
samt för utredning av begångna eller pågående brott, eftersom det härvid 
saknar betydelse hur informationen har åtkommits.333 Avseende använd-
ningen i rättegång uppställs dock ett kvalifikationskrav. Överskotts-
information bör enligt Helin användas som bevis i en rättegång endast om 
minst ett års fängelse är föreskrivet för brottet och det kan antas att brottet i 
det aktuella fallet inte föranleder endast böter. Grunden för kvalifikations-
kravet är den att det trots allt föreligger ett skyddsintresse som inte alltid 
måste ge vika i en rättegång. Så kan utredningsintresset vid bagatellartade 
brott anses vara så begränsat att det inte är motiverat att detta skyddsintresse 
träds för när. Överskottsinformation bör därmed få användas endast när ut-
redningsintresset har viss dignitet. Skyddsintresset kan även beaktas så att 
domstolen vid bevisvärderingen exempelvis inte låter enbart överskottsin-
formationen ligga till grund för en fällande dom. Det anses även föreligga 
en etisk gräns för när användning av överskottsinformation bör komma ifrå-
ga. Det anses således inte vara rimligt att åberopa ett inspelat samtal för att 
styrka exempelvis snatteri eller ringa misshandel.334Avseende överskottsin-
formation av sådant slag som avses i 36 kap. 5 § RB förseslås att sådan in-
formation får användas endast om det är tillåtet att efterforska uppgifterna 
vid vittnesförhör.335  
 

4.9.2 Frågan om bevisförbud i rättspraxis 

HDs behandlade för första gången frågan om användningen av otillåtet åt-
kommen bevisning i NJA 1986 s 489. I målet var frågan om bevisverkan av 
ett analysbevis vid åtal för rattfylleri när blodprov tagits av en laborato-
rieassistent och inte såsom föreskrivet i 28 kap. 13 § RB av en läkare eller 
legitimerad sjuksköterska. Den tilltalade hade härvid åberopat dels att prov-
tagningen skett i strid med RB, dels att provtagningen inneburit ett åsido-
sättande av bestämmelserna i 2 kap 6 och 12 §§ RF om skydd för den per-
sonliga integriteten. Majoriteten i HD konstaterade att den svenska bevis-
                                                 
331 Ds 2003:13 sid 60. 
332 Ds 2003:13 sid 62 och 69 ff. 
333 Ds 2003:13 sid 99. 
334 Ds 2003:13 sid 78 och 82 f. 
335 Ds 2003:13 sid 81. Helin har härvid emellertid felaktigt utgått från att det är uppgifterna 
i sig som skyddas.  
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rätten bygger på principen om fri bevisprövning, vilket innebär att även det 
som inte kan inordnas under de i RB angivna bevismedlen kan tjäna som 
bevis när det förekommit i målet. Avvikelsen från 28 kap. 13 § RB ansågs 
inte vara av sådan karaktär att den medförde att åtgärden kunde betecknas 
som grundlagsstridig. HD fann således att det i RB inte finns något hinder 
mot att åberopa ett analysbevis även om dess tillkomst inte helt överens-
stämmer med föreskrifterna i RB. Någon för den svenska rättsordningen 
grundläggande rättsprincip kunde inte heller anses så åsidosatt att analysbe-
viset inte fick åberopas. Däremot ställdes höga krav vid bedömningen av 
bevisvärdet.  
 
Dissidenten anförde däremot att den omständigheten att bestämmelserna 
åsidosatts inte utan vidare kunde medföra att blodprovet skulle frånkännas 
bevisverkan, utan att detta ankom på den närmare karaktären hos den före-
skrift som åsidosatts. Justitierådet fann härvid att den aktuella bestämmelsen 
hade till syfte att slå vakt om den enskildes personliga integritet och säker-
ställa ett fullödigt bevis, varför det inte i rättstillämpningen borde kunna gö-
ras avsteg därifrån. Trots detta menade dissidenten att principen om fri be-
visprövning borde kunna leda till att blodprovet tillerkändes bevisverkan. 
Mot bakgrund av betydelsen av blodprovet för den tilltalades straffansvar, 
det faktum att det skydd som bestämmelserna innebar endast blir fullt effek-
tivt om bevisverkan uteblir och att annan bevisning hade kunnat anför-
skaffas då det var känt att laboratorieassistenten inte var behörig fann justi-
tierådet emellertid övervägande skäl tala för att blodprovet inte skulle tiller-
kännas bevisverkan.  
 
HD, såväl majoriteten som dissidenten, har undvikit att uttryckligen ta ställ-
ning till frågan om en åtgärds grundlagsstridighet kan medföra ett undantag 
från principen om fri bevisprövning.336 HD synes dock inte ha uteslutit att 
avvikelser från andra bestämmelser skulle kunna medföra att det därigenom 
åtkomna beviset avvisas.  
 
Olika slutsatser har dragits av NJA 1986 s 489. Det har anförts att domen 
ansluter till den praxis som innebär att det är främmande för svensk rättstra-
dition att låta ett straffbart beteende förbli obeivrat, för att bevis om brottet 
åtkommits på ett otillåtet sätt.337 Däremot har framförts att målet utvisar att 
bevisning under vissa förhållanden sannolikt inte skulle accepteras.338 I RH 
2001:71 anknöt hovrätten till 1986 års fall och upptog som bevis en utskrift 
av ett förhör under förundersökningen med ett vittne vars identitet inte av-
slöjades för den tilltalade eller dennes försvarare. Hovrätten konstaterade 
härvid att förhör med anonyma personer anses strida mot grundläggande 
principer för ett rättssamhälle och således inte är tillåtna i svensk rätt. Efter-
som förhörsutskriften utgjorde det bästa bevismedlet tillät hovrätten med 
åberopande av principen om fri bevisprövning likväl att utskriften fick före-
dras som bevis, trots att det inte tillkommit i enlighet med rättegångsbalkens 
bestämmelser och bakomliggande intentioner. 
                                                 
336 Essunger, a.a, sid 19 och 22. 
337 Thelin, Krister, Grundlagen och blodprov – ett prov utan värde?, SvJT 1987, sid 129. 
338 Thelin, a.a, sid 132 f. 
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I mål B 2076-03, dom meddelad den 1 september 2003, uppkom frågan om 
användning av överskottsinformation. Målet avsåg grovt vapenbrott och 
åklagaren åberopade som bevisning bl a upptagningar och uppteckningar av 
meddelanden som åtkommits vid telefonavlyssning av de tilltalade med an-
ledning av att de varit skäligen misstänkta för grovt narkotikabrott. HD an-
förde härvid att huvudregeln enligt svensk processrätt är att allt som har ett 
bevisvärde får förebringas som bevis. Domstolen menade även att det inte 
fanns något hinder varken enligt RB eller EMRK mot att den av åklagaren 
åberopade bevisningen användes. Avseende bevisvärdet därav anfördes att 
avsaknaden av positiva lagregler om behandlingen av överskottsinformation 
inte i sig påverkar bevisvärdet därav, åtminstone inte när teleavlyssningen 
beslutats i föreskriven ordning och måste förutsättas ha varit lagligen grun-
dad. 
 

4.9.3 Lundqvists användarförbud 

Essunger och Lundqvist företräder uppfattningen att bevisförbuden har den 
funktionen att de förbjuder bevisningens användning när en rättsregel eller 
en rättsgrundsats åsidosatts.339 Användarförbudet har till syfte att skydda de 
intressen som genom bevisförbudet givits företräde framför utredningsint-
resset. En lösning innebärande att bevisningen alltid skall avvisas alternativt 
alltid användas förkastas däremot av Lundqvist, som i sin avhandling har ut-
vecklat en avvägningslära.340 Det förefaller härvid röra sig om en av denne 
föredragen teori som inte nödvändigtvis har stöd i rättskällorna. Det är där-
för svårt att avgöra om Lundqvists användarförbud utgör de lege lata eller 
de lege ferenda.341 Resonemanget är dock mycket intressant, varför det här 
skall behandlas i korthet. 
 
Vid bedömningen om ett bevis skall avvisas skall enligt Lundqvist bland 
annat följande kriterier beaktas:  

 
1. Finns en gränsdragning mellan utrednings- och skyddsint-

ressen som är relevant i sammanhanget? 
2. Har gränsen mellan utrednings- och skyddsintressen i det 

aktuella fallet överträtts? 
3. Motiverar hänsynen till formella eller materiella skyddsint-

ressen att bevisningen avvisas? 
 
Först skall således avgöras om den aktuella rättsregeln eller rättsgrundsatsen 
innebär ett ställningstagande avseende intressekonflikten mellan utrednings-
intresset och skyddsintressen. Därefter prövas om exempelvis ett lämnat 
samtycke medför att i det aktuella ärendet skäl för ett användarförbud sak-
nas. Slutligen prövas om ett formellt skyddsintresse har kränkts och med 
vilken varaktighet och frekvens så har skett. Prövningen är formell och abst-

                                                 
339 Essunger, a.a, sid 41 f, Lundqvist, a.a., sid 35 och 238 f.  
340 Lundqvist, a.a, sid 328. 
341 Heuman, Recension, sid 231 f. 
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rakt och företas utan beaktande av ett materiellt skyddsintresse.342 Någon 
avvägning med utredningsintresset sker härvid inte. Är kränkningen tillräck-
ligt stor avvisas beviset om inte särskilda skäl talar däremot, till exempel för 
att fria den oskyldigt åtalade eller dömde. I annat fall fortsätter bedöm-
ningen till att pröva om viktiga intressen knutna till den enskilde kränkts. 
Härvid beaktas hur allvarligt intresset kränkts och med vilken varaktighet 
och frekvens så har skett. Ju längre och ju högre frekvens desto större anled-
ning att avvisa beviset. Vid prövningen bör även hänsyn tas till hur allvarligt 
det åtalade brottet är och hur situationen skulle utveckla sig om bevisningen 
tilläts. Bedömningen av användarförbudet sker således med ledning av de 
skador som uppkommer på skyddsintressen genom åtgärden antingen vid 
tidpunkten för åsidosättandet eller då bevisningen används. Enligt Lundqvist 
bör användarförbudet även medföra att bevisning vars anskaffande möjlig-
gjorts av bevisning som anskaffad i strid med en rättsregel eller rättsgrund-
sats avvisas.343  
 
Lundqvist förefaller dock mena att vid brott av särskilt allvarligt slag utred-
ningsintresset alltid tar över, varför i dessa fall användarförbudet inte skall 
äga tillämpning. För en avvisning bör också krävas ett samband mellan åsi-
dosättandet av exempelvis 36 kap. 14 § 2 p. RB och kränkningen av berörda 
skyddsintressen.344

                                                 
342 Med formellt skyddsintresse avses den enskildes berättigade anspråk på ett effektivt 
skydd mot staten och att dess våldsmonopol alltid utövas under lagarna. Det materiella 
skyddsintresset är däremot ett bestämt intresse knutet till en bredare allmänhet eller en 
enskild. Lundqvist, a.a, sid 237. 
343 Lundqvist, a.a, sid 244 f. Man talar härvid om frukten från det förgiftade trädet. 
344 Lundqvist, a.a, sid 319 och 322. 
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5 Parternas rätt att disponera 
över bevisning 

5.1 Allmänt 

I RB återfinns i 49 kap. 2 § och 54 kap 2 § bestämmelser angående giltighe-
ten av avtal och utfästelser att inte överklaga en dom. Ett skriftligt345 avtal 
om att inte överklaga en dom346 som meddelas med anledning av en upp-
kommen eller framtida tvist, som kan härledas till ett visst angivet rättsför-
hållande, gäller, om förlikning om saken är tillåten. Paragraferna är grunda-
de på uppfattningen att avtal i processrättsliga frågor som regel anses vara 
ogiltiga, om det inte finns några bestämmelser om annat. I det lagförslag 
som remitterades till Lagrådet fanns inte denna paragraf. Lagrådet anförde 
härvid att en utfästelse att inte överklaga i mål där förlikning inte är tillåten 
självfallet är utan verkan. I övrigt ansåg Lagrådet att avtalsfrihet stämmer 
bäst överens med vad som annars gäller ekonomiska angelägenheter och att 
det inte torde innebära något åsidosättande av offentliga intressen. Lagrådet 
fann det särskilt svårt att motivera ogiltighet av utfästelse som avser en re-
dan meddelad dom. Lagrådet menade också att denna typ av avtal borde ges 
verkan av praktiska hänsyn, då härigenom gavs en möjlighet till ett snabbt 
avgörande utöver skiljedom. Risken att någon av oförstånd frivilligt skulle 
frånsäga sig sin fullföljdsrätt eller tvingas därtill av en ekonomiskt starkare 
medkontrahent var dessutom för liten för att föranleda att denna typ av avtal 
inte skulle få förekomma. Däremot borde av denna anledning utfästelser 
som gjorts innan tvist uppkommit inte godkännas. Däremot godkänns form-
lösa utfästelser efter det att dom har förkunnats. Departementschefen delade 
Lagrådets uppfattning.347 Avtalen beaktas av domstolen endast efter invänd-
ning från motparten.348

 
Möjligheten att även innan tvist uppstått avtala om överklagande infördes 
under slutet av 1980-talet.349 Skälen härtill var att parterna förmodades vara 
betydligt villigare att ingå sådana avtal om det kunde ske med bindande 
verkan innan tvist uppkom. Det ansågs finnas skäl att gynna denna typ av 
avtal då dessa hade positiva effekter på processkostnaderna såväl för de en-
skilda parterna som för samhället. Dessutom uppkommer härigenom tids-
vinster. Endast ömsesidiga avtal innan tvisten eller domen tillerkänns dock 
verkan.350

 

                                                 
345 Kravet på skriftlighet har tillkommit främst av bevissäkringsskäl. 
346 Bestämmelserna gäller inte beslut. 
347 Prop 1942:5 sid 233 f och 523. 
348 Fitger, a.a, sid 49:9. I NJA 1978 s 327 gjordes invändning först i HD, varvid ett av hov-
rätten ex officio fattat beslut om avvisning fastställdes av HD. 
349 SFS 1989:352. 
350 Prop 1988/89:78, sid 40 f och 44. 
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Avseende de s k småmålen har parterna inte givits någon dispositionsrätt fö-
re tvistens uppkomst, enär utgallringen av de mål härav som kan komma un-
der HDs prövning redan är effektiv genom kravet på prövningstillstånd till 
hovrätterna. Departementschefen ansåg det därför inte föreligga några skäl 
att ytterligare försöka hindra flödet av dessa mål till HD. Tvärtom borde 
värnas om de få målen av prejudikatvärde på den centrala civil- och konsu-
menträttens område, som kommer under HDs prövning. Genom undantaget 
tillgodoses även konsumentskyddet, även om departementschefen ställde sig 
tveksam till behovet härav. Denne menade även att det sällan torde föreligga 
skäl till jämkning av denna typ av avtal.351

 
RB saknar uttryckliga regler angående avtal avseende bevisning. Frågan 
ställer sig därför, vilka möjligheter parterna har att genom avtal disponera 
över bevisningen. 
 

5.2 Samtycke 

Frågeförbudet enligt 36 kap. 5 § 2-3 st RB bryts om den till vars förmån 
tystnadsplikten gäller samtycker därtill.352 Härvid förutsätts dessutom att 
samtycket utgör en giltig rättshandling. Likaså kan innehavaren av en yrkes-
hemlighet medge att hemligheten röjs, varvid bevisförbudet inte kan åbero-
pas av exempelvis ett vittne.353 Varken frågeförbudet eller förbudet avseen-
de yrkeshemligheter kan dock utvidgas genom exempelvis avtal eller formu-
leringar i fullmakter.354 Det är tveksamt huruvida ett samtycke kan begrän-
sas till att gälla endast viss uppgift. I vart fall torde vittnet inte behöva med-
verka till att lämna en missvisande bild rörande en viss omständighet.355

 
Frågan ställer sig vem som måste lämna samtycke. I doktrin har framförts 
att tystnadsplikten är en plikt mot den som anförtror sig till yrkesutövaren 
det vill säga med få undantag klienten eller patienten. Detta innebär att även 
uppgifter om exempelvis motpart och tredje man som omfattas av frågeför-
budet får lämnas i vittnesmål om klienten/patienten samtycker härtill. Mot-
parten kan inte kräva förtroende av exempelvis en advokat och detsamma 
gäller tredje man, såvida denne inte lämnat uppgiften till yrkesutövaren i 
förtroende.356 En uppfattning i doktrin är att advokaten skall presumeras äga 
rätt att för sin klients räkning samtycka till att advokaten vittnar om för-
hållanden som omfattas av frågeförbudet.357 Ekelöf har emellertid anfört att 
rätten skall iaktta frågeförbudet ex officio och att vittnet därmed inte har nå-
gon dispositionsrätt. Något undantag för advokater har inte anförts av Eke-
löf, varför dennes uttalande skulle kunna tolkas såsom innebärande att advo-
                                                 
351 Prop 1988/89:78, sid 43. 
352 Även om parterna vitsordar att ett skriftligt intyg får utgöra bevis är rätten emellertid 
inte bunden härav, utan 35 kap. 14 § RB äger fortsatt tillämpning. Gärde, a.a, sid 128. 
353 Ekelöf IV, sid 184. 
354 Shaughnessy, a.a, sid 534. 
355 Fitger, a.a, sid 36:22 b. 
356 Wiklund, a.a, sid 321, Welamson förefaller dela denna uppfattning, Läkarsekretessen, 
sid 47 ff. 
357 Shaughnessy, a.a, sid 513. 
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katen saknar rätt att lämna samtycke för klientens räkning.358 Shaughnessy 
har häremot anfört att Ekelöfs uttalande inte skall anses innebära att en ad-
vokat inte får utöva sin befogenhet att fatta de beslut avseende bevisning 
som är i klientens intresse.359

 
Den omständigheten att en klient/patient själv åberopar sin advokat eller 
läkare eller samtycker till att denne hörs som vittne angående ett visst för-
hållande innebär endast att tystnadsplikten bryts avseende detta förhållande 
och andra förhållanden i den mån vittnet måste lämna uppgift även därom, 
för att hans vittnesmål inte skall ge en felaktig bild av verkligheten. Avseen-
de övriga förhållanden som berör klienten/patienten bryts tystnadsplikten 
emellertid inte.360 Förordnas eller åberopas exempelvis en läkare som sak-
kunnig med patientens medgivande, bör detta medgivande in dubio dock 
uppfattas som ett medgivande att röja alla för sakkunniguppdragets fullgö-
rande relevanta omständigheter.361

 
I förhållandet mellan advokat och dennes klient är ett samtycke i praktiken i 
stor utsträckning underförstått. Flertalet av de uppgifter som lämnas av kli-
enten lämnar denne i syfte att advokaten skall föra dem vidare genom att 
exempelvis åberopa dem inför domstol. I den mån advokaten måste använda 
uppgifterna för att kunna utföra uppdraget i enlighet med klientens önske-
mål är det självklart att han får röja vad han erfarit i den utsträckning upp-
dragets utförande kräver det. I dessa fall krävs inget uttryckligt samtycke 
från klienten, utan det kan presumeras. I andra fall bör en advokat dock vara 
försiktig med att presumera samtycke.362

 
Rätten skall inte dra några för part negativa slutsatser av att den till vars 
förmån tystnadsplikten gäller vägrar att ge sitt samtycke till att advokaten 
vittnar. Ett samtycke bör kunna återtas, dock inte utan att förhållandet omin-
tetgör påbörjat eller avslutat vittnesmål. Rätten får härvid inte fråga ut den 
åtalade om varför medgivande återtas eller inte lämnas. Detta skulle näm-
ligen kunna leda till att omständigheter som frågeförbudet skall skydda mås-
te röjas.363

 

5.3 Bevisöverenskommelser 

Diverse avtalsvillkor får följdeffekter avseende bevisningen. Så medför ex-
empelvis avsteg från en dispositiv lagregel att bevisning avseende rättsfakta 
av betydelse för denna lagregel inte behöver upptas. Därutöver anses över-
enskommelser, som enbart reglerar bevisfrågan kunna träffas. Härmed avses 
överenskommelser innebärande att bevisföringen skall vara begränsad till 
vissa bevismedel. Sådana överenskommelser kan träffas såväl under som 

                                                 
358 Ekelöf IV, sid 174. 
359 Shaughnessy, a.a, sid 513 f. 
360 Wiklund, a.a, sid 305, Welamson, Läkarsekretessen, sid 46 f. 
361 Welamson, Läkarsekretessen, sid 60 f. 
362 Wiklund, a.a, sid 311. 
363 Heuman, Otillåtna, sid 49. 
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innan rättegång. För det fall att överenskommelsen träffats innan rätte-
gången bör den avse ett individualiserat rättsförhållande.364 I doktrin har oli-
ka typer av överenskommelser rörande bevisfrågor utkristalliserats: 
  

1. Parterna har träffat avtal om att ett visst faktum skall anses bevisat. 

2. Parterna har träffat överenskommelse om tillämpningen av en viss 

presumtion. För det fall överenskommelsen inte innehåller ett förbe-

håll om att motbevisning är tillåten, så skall ett visst faktum anses 

bevisat, även om det motbevisas. 

3. Parterna har träffat en överenskommelse avseende bevisföringen in-

nebärande att denna skall vara begränsad till vissa bevismedel. 

4. Parterna har överenskommit om att ett faktum skall tillmätas ett visst 

bevisvärde. 

5. Parterna har träffat en överenskommelse om att bevisbördan skall 

läggas på endera part.  

 

Avseende de bevisöverenskommelser som träffats innan en tvist uppkommit 
och som har ett sådant innehåll som återges i punkterna 1-2 kan paralleller 
dras till utfästelser att inte fullfölja talan. Det har anförts i doktrinen att så-
dana utfästelser inte äger giltighet främst då det föreligger en stor risk att en 
sådan överenskommelse beror på löftesgivarens oförstånd. Möjligheten att 
bedöma utfästelsens räckvidd har härvid betydelse. Lindell har dock invänt 
att det bör vara möjligt att träffa denna typ av bevisöverenskommelser även 
innan tvist uppkommit och att ett ovillkorligt förbud häremot inte är motive-
rat.365 Denna uppfattning stämmer väl överens med lagrådets och departe-
mentschefens argumentation avseende avtal om överklagande. 
 
Bevisöverenskommelser avseende bevisföringen kan ha väldigt olika om-
fattning. För det fall part har åtagit sig att inte förebringa någon bevisning 
alls, kan även här paralleller dras till utfästelse att inte fullfölja talan. Öve-
renskommelsen kan även innebära att part avstått från ett visst specifikt be-
vismedel. Den övervägande uppfattningen i doktrin förefaller vara att bevis-
överenskommelser, undantaget sådana som avser bevisvärdering, är tillåtna i 
dispositiva tvistemål.366 Dessa överenskommelser bör betraktas som proces-
suella och kunna åsidosättas vid kollusionsavsikt. Överenskommelserna 
innebär inte en inskränkning av rättskipningens funktioner, då part redan 
enligt dispositionsprincipen kan avstå från att föra viss bevisning och erkän-

                                                 
364 Lindell, Partsautonomins gränser – i dispositiva tvistemål och med särskild inriktning på 
rättsanvändning, 1988, sid 120. 
365 Lindell, Partsautonomin. sid 124. 
366 Bevisöverenskommelser ingås mellan parterna. Däremot äger exempelvis ett bolag inte 
inskränka bevisföringsmöjligheterna genom att förbjuda anställda att vittna angående vad 
de erfarit i sitt arbete. Heuman, Otillåtna, sid 44 
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na ett rättsfaktum. Bevisöverenskommelser skadar därmed inte rättskipning-
ens funktioner i större omfattning än vad dispositionsprincipen redan gör.367 
Enligt Lindell torde emellertid denna typ av överenskommelser, för det fall 
att de träffas innan tvist har uppkommit, ofta kunna åsidosättas med stöd av 
36 § AvtL om part begär det. Detta torde gälla när parterna inte är jämnstar-
ka eller den överenskomna inskränkningen är omfattande, för att risken för 
rättsförlust då är stor. En mindre omfattande inskränkning torde dock vara 
acceptabel, framför allt om parterna är jämnstarka. Det finns då goda möj-
ligheter att överblicka konsekvenserna av överenskommelsen och parts möj-
lighet att frambringa bevisning är endast i mindre del beskuren.368 Lindells 
uppfattning går emot den av departementschefen anförda angående avtal om 
överklagande. Det som talar för en större möjlighet till jämkning av bevis-
avtal är att de inte har ett direkt lagstöd, vilket egentligen torde krävas för 
deras giltighet. 
 
Avtal beaktas endast efter invändning från part, varefter måste prövas om 
överenskommelsen är av sådan karaktär att den kan accepteras.369 Invänd-
ningen måste framställas innan huvudförhandlingen är slut, annars är skadan 
redan skedd.  
 

                                                 
367 Lindell, Partsautonomin, sid 129 f. 
368 Lindell, Partsautonomin, sid 124 f. 
369 Lindell, Partsautonomin, sid 125. 
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6 Europakonventionens bevis-
regler 
Den allmänna uppfattningen är att det är de nationella domstolarna, som har 
de bästa möjligheterna att bedöma om bevisningen i ett mål är tillräcklig för 
att leda till ett visst domslut. De internationella organens uppgift i detta hän-
seende är således mycket begränsade. Först när det rör sig om klara fel-
bedömningar eller uppenbara rättsövergrepp kan de ingripa. De interna-
tionella organen kan däremot ta ställning till principiella frågor om bevis-
ningens karaktär och om tillåtligheten av viss typ av bevisning.370  
 
EMRK saknar ett principstadgande avseende bevisning likt det som finns i 
35 kap. 1 § RB. I art 6 (1) föreskrivs emellertid att var och en har rätt till en 
”…rättvis … förhandling…”. Denna rätt anses gälla såväl i tvistemål som i 
brottmål. Frågan ställer sig om denna rätt äger tillämpning på bevisning och 
i så fall vad den innebär för möjligheter och hinder i anskaffningen och upp-
tagandet av bevisning. Europadomstolen har härvid anfört att artikel 6 inte 
innehåller några regler om vilka bevis som skall vara tillåtna i en rättegång. 
Detta är istället först och främst en fråga för den nationella lagstiftningen att 
ta ställning till. Det är således i princip inte Europadomstolens uppgift att 
avgöra vilken bevisning som får förebringas och upptas av en nationell 
domstol. Den fråga som Europadomstolen däremot kan pröva är om rätte-
gången i sin helhet, d v s inbegripet bevisningen, varit rättvis.371

 
Frågan huruvida en rättegång har varit rättvis kan bedömas endast genom en 
värdering av rättegången i dess helhet.372 Europadomstolen har således inte 
utvecklat en för alla fall gällande bevisregel, utan bevisningens tillåtlighet 
bedöms mot de principer som enligt domstolens praxis rymms i begreppet 
rättvis förhandling. En sådan princip är att en part har rätt att bli hörd av 
domstolen, vilket innebär att han skall ges tillfälle att framföra vad han har 
att säga till stöd för sin sak och försöka övertyga domstolen om att hans 
ståndpunkt är välgrundad. Denna princip utgör samtidigt en yttre gräns för 
när och i vilken omfattning erbjuden bevisning får avvisas. Möjligheten att 
avvisa bevisning får alltså inte missbrukas så att parts rätt att försöka över-
tyga domstolen kränks.373  
 
En omfattande avvisning av erbjuden bevisning kan även innebära en kränk-
ning av en annan rättviseprincip, nämligen principen om parternas likställd-
het i processen vartill hör att proceduren inte får gynna den ene på den and-
res bekostnad (equality of arms).374 Det kan vara i strid med denna princip 
                                                 
370 Danelius, Hans., Mänskliga rättigheter, 4 uppl., sid 152. 
371 Ds 2003:13 sid 36. 
372 Se bl a Dikme mot Turkiet. Danelius, Mänskliga rättigheter, sid 152. 
373 Danelius Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europa-
konventionen om de mänskliga rättigheterna, Stockholm, 2002, sid 194 och 201. 
374 De Haes och Gijsels mot Belgien. I G.B. mot Frankrike ansåg Europadomstolen den 
nationella domstolens vägran att utse ytterligare en sakkunnig när den förste ändrat sin 
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att vissa utsagor avges under ed medan andra saknar rätt härtill. En kränk-
ning föreligger emellertid endast om frågan om ed har tillmätts betydelse 
vid bevisvärderingen375 Principen om parternas likställdhet hör nära sam-
man med kravet på ett kontradiktoriskt förfarande, vilket skall garantera att 
båda parter får kännedom om allt material i processen och får tillfälle att 
framföra sina synpunkter på detta material. Båda parterna skall även tillsäk-
ras lika goda möjligheter att åberopa bevisning och att föra sin talan i pro-
cessen.376  
 
Avseende brottmål har ovanstående principen om likställdhet konkretiserats 
i en uttrycklig rätt för den anklagade att förhöra eller låta förhöra vittnen 
som åberopas mot honom samt att själv få vittnen inkallade och förhörda 
under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom, artikel 6 (3) 
d.377 Då denna s k minimirättighet anses vara härledd ur rätten till en rättvis 
rättegång, borde den även äga tillämpning i tvistemål.378 Båda parterna i 
målet har alltså en rätt att få ställa frågor till vittnen och andra personer som 
hörs muntligen, för att på så sätt få fram ytterligare bevisning eller påvisa 
svagheter och oriktigheter i deras utsagor. Domstolen får således i regel inte 
till nackdel för part grunda sitt avgörande på muntliga utsagor av personer 
som denne inte har haft möjlighet att förhöra. Europadomstolen har emeller-
tid inte uppställt ett absolut förbud mot att använda exempelvis nedteck-
ningar av vittnesutsagor. För att denna typ av bevisning skall få användas 
krävs dock att parten eller dennes ombud vid något tillfälle har haft möjlig-
het att ställa frågor och/eller att sådan bevisning inte utgör den enda eller 
ens huvudsakliga bevisningen på vilken domen grundas. Föreligger således 
även annan bevisning som talar för ett visst domslut torde även uppteck-
ningar av utsagor få användas, även om part därigenom fråntas sin rätt till 
motförhör.379  
 
Det anses vara tillräckligt att part har haft möjlighet att ställa frågor till vitt-
net eller vidta andra åtgärder i anledning härav. Att part eller dennes ombud 
inte har tagit tillvara denna möjlighet, medför inte att beviset inte får använ-
das. I Pullar mot Förenade Konungariket fann Europadomstolen att ett 
skriftligt intyg av betydelse för frågan om en juryledamots opartiskhet, fick 
användas även om den tilltalades försvarare inte hade givits tillfälle att för-
höra den person som utfärdat intyget. Försvararna hade emellertid haft möj-
lighet att vidta en rad åtgärder med intyget såsom att framställa invänd-
ningar mot att domstolen tog del därav eller mot dess riktighet samt begära 
förhör med utfärdaren eller andra personer. Att försvaret hade underlåtit att 

                                                                                                                            
bedömning strida mot artikel 6 (1) och (3) c). I NJA 1993 s 566 har HD med tillämpning av 
principen om parternas jämställdhet funnit att vissa i Sverige sekretessbelagda uppgifter 
fick åberopas av enskild part inför Europadomstolen, då staten enligt sekretesslagen hade 
rätt härtill. 
375 Dombo Beheer B.V. mot Nederländerna och Ankerl mot Schweiz. 
376 Danelius, Praxis, sid 195. 
377 Danelius, Praxis, sid 249. 
378 Karnov not 42 i kommentaren till lag (1994:1219) om europeiska konventionen angåen-
de skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
379 Se bl a Unterpertinger mot Österrike, Asch mot Österrike, Isgró mot Italien och Solakov 
mot Makedonien.  
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vidta dessa åtgärder medförde enligt Europadomstolen inte att användningen 
av intyget stred mot artikel 6. I de fall där ett vittne eller en målsägande av 
psykologiska eller medicinska skäl inte kan eller bör vittna inför domstol 
eller detta skulle medföra en allvarlig risk förefaller Europadomstolen kräva 
att det antingen visas att sådan säkerhetsrisk föreligger eller att vid något 
tillfälle möjlighet till kontradiktion har givits.380 Kontradiktionsprincipen 
har stor betydelse och i Mantovanelli mot Frankrike tillämpade Europadom-
stolen denna även på sakkunnigs utredning. Domstolen anförde härvid att 
principen generellt inte gäller för utredningar av sakkunnig, men att utred-
ningen i det föreliggande fallet hade en så avgörande betydelse i målet att 
kärandena i målet hade bort beredas tillfälle att följa utredningen, ställa frå-
gor till de personer som hörts av den sakkunnige och få del av de handlingar 
som var av betydelse för utredningen. Då så inte skett hade artikel 6 (1) 
kränkts. 
 
Den rätt som tillkommer den tilltalade enligt artikel 6 (3) d anses dock inte 
innebära en obegränsad rätt för den tilltalade att inkalla vittnen. Den natio-
nelle lagstiftaren äger således uppställa villkor för inkallande och hörande 
av vittnen, under förutsättning att de är desamma för båda parter. De natio-
nella domstolarna äger också efter en prövning av om ett åberopat vitt-
nesförhör skulle bidra till utredningen, avvisa beviset om så inte är fallet.381

 
Till en rättvis förhandling hör även en rätt för den som är misstänkt för brott 
att inte behöva bidra till utredningen eller bevisningen i målet genom att 
göra medgivanden eller tillhandahålla belastande bevis. Den tilltalade är 
således inte skyldig att belasta sig själv.382 I Serves mot Frankrike medförde 
enligt Europadomstolen denna rätt ett undantag från vittnesplikten. Inför 
den nationella domstolen hade Serves vägrat att avlägga ed och vittna i en 
rättegång mot två andra personer avseende samma händelse som denne var 
misstänkt för. Europadomstolen konstaterade att Serves enligt artikel 6 (1) 
att haft rätt att vägra uttala sig om omständigheter som kunde vara belastan-
de för honom själv. Denna omständighet medförde emellertid inte en rätt att 
vägra avlägga ed, då detta inte hindrade att vittnet senare vägrade att lämna 
vissa uppgifter. Då domstolen åberopade första punkten torde detta innebära 
att denna rättighet även gäller i tvistemål.383  
 
Europadomstolen har även tillåtit användning av bevis som anskaffats på ett 
olagligt sätt såsom genom otillåten telefonavlyssning eller buggning. Även 
härvid torde dock användningen förutsätta att beviset i vart fall inte utgör 
det enda och möjligen inte ens det huvudsakliga beviset.384 Finner Europa-
                                                 
380 Se bl a S.N. mot Sverige. HD har anslutit till Europadomstolens praxis, NJA 1991 s 512 
och 1992 s 532. I sistnämnda fall ansåg HD rättegångsfel föreligga när den tilltalade fälldes 
till ansvar huvudsakligen på grund av uppgifter som målsäganden lämnat i polisförhör, när 
möjlighet inte förelegat att höra målsäganden i underrätterna. 
381 Danelius, Praxis, sid 249. 
382 Se även bl a Saunders mot Förenade Konungariket m fl. Danelius sid 216. 
383 I NJA 2001 s 563 ansåg HD att den som ålagts att beediga en konkursboupptecking hade 
rätt att vägra att beediga uppgifter som skulle avslöja att han begått brott och som kunde 
användas som bevis mot honom i en kommande rättegång. 
384 Schenk mot Schweiz och P.G. 
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domstolen att material har använts i strid med kravet på en rättvis rättegång 
saknar det betydelse om materialet har påverkat domen, rätten till en rättvis 
förhandling har likväl kränkts.385

                                                 
385 Se bl a Josef Fischer mot Österrike. 
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7 Slutsatser 
Den grundläggande principen i svensk bevisrätt är den i 35 kap. 1 § RB lag-
stadgade principen om fri bevisprövning. Principen har en stark ställning 
och ges stort genomslag i såväl lagstiftningsarbetet som i rättspraxis och 
doktrinen. Sedan införandet av den nya rättegångsbalken är det dessutom 
lagstiftarens uttryckliga avsikt att tillse att domstolarna, i sin dömande verk-
samhet, har ett så fullständigt och rättvisande material som möjligt till sitt 
förfogande. Härigenom skall domslut som överensstämmer med den materi-
ella sanningen främjas. Det ovanstående medför sammantaget att ut-
gångspunkten i svensk bevisrätt är att allt som kan tjäna som bevis får före-
bringas domstolen och tas upp som bevis. 
 
Det är enligt svensk rätt dessutom en allmän medborgerlig plikt att vara be-
hjälplig vid rättsskipningen. Denna plikt har för att främja insamlingen av 
bevis konkretiserats i vittnes-, editions- och exhibitionsplikterna. Dessa 
plikter har dessutom förstärkts med en rätt för domstolen att genom använd-
ning av tvångsmedel framtvinga att de fullgörs. Vittneseden innebär också 
en fördel för den part som åberopar vittnet, eftersom vittnesmålet härigenom 
får en viss tyngd. Det förhållandet att parter och målsäganden inte kan av-
lägga vittnesed skulle kunna innebära en kränkning av EMRKs krav på jäm-
ställdhet mellan parterna, om det tillmäts betydelse vid bevisvärderingen. 
Problem torde främst kunna uppstå i civilmål, eftersom målsäganden inte 
tillåts avlägga varken ed eller sanningsförsäkran just av den anledningen att 
denne härigenom skulle få en otillbörlig fördel i förhållande till den tilltala-
de.  
 
I linje med det ovanstående omfattas processens parter, undantaget tilltala-
de, samt vittnen av en sanningsplikt, som även innebär en plikt att positivt 
bidra till en fullständig utredning av de verkliga förhållandena. När parterna 
anlitar ombud tillåts detta inte försvåra rättsskipningen, utan dessa åvilar en 
sanningsplikt motsvarande klientens. Då tystnadsplikten mellan advokat och 
klient beaktas i RB genom frågeförbudet i 36 kap. 5 § och det åligger advo-
kater att tillvarata sin klients intressen, torde advokatens sanningsplikt inte 
drivas så långt som Wiklund förespråkat. En advokat är således inte skyldig 
att avsäga sig uppdraget, om klienten inte medger att omständigheter till 
fördel för motparten meddelas denne. 
  
Bestämda omständigheter har dock i form av s k bevisförbud tillåtits medfö-
ra avsteg från utgångspunkten. Då den fria bevisprövningen likväl är den 
grundläggande principen, skall dessa undantag emellertid vara så få som 
möjligt och de skall tillämpas restriktivt. Bevisförbud har således införts en-
dast när det har ansetts vara nödvändigt för att exempelvis skydda enskilda 
och/eller allmänna intressen såsom sekretessintresset i förhållandet mellan 
advokater och deras klienter samt avseende företagshemligheter. Samtliga 
bevisförbud har föregåtts av en avvägning mellan i de här fallen sekretess-
intresset och utredningsintresset, vilken resulterat i att utredningsintresset 
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har fått stå tillbaka. Mot bakgrund av att utgångspunkten alltjämt är princi-
pen om den fria bevisprövningen är de i 36 kap. 5 § RB uppräknade fallen 
att anse som en uttömmande reglering av de fall där tystnadsplikt ges före-
träde framför vittnes-, editions- och exhibitionsplikten. Bevisförbudet gäller 
således endast i den omfattning som har ansetts vara absolut oundgänglig. 
Tystnadsplikt för andra än de i paragrafen uppräknade yrkes- och person-
grupperna kan således inte åberopas för undantag från nämnda bevis-
plikterna. Då syftet med lagrummet varit att säkerställa exempelvis att per-
soner inte underlåter att uppsöka läkare eller att anlita juridiskt ombud, torde 
bevisförbudet inte innebära något hinder mot att höra de personer till vars 
förmån bevisförbudet har införts eller andra vittnen som inte har tystnads-
plikt. Lagrummet torde således, till skillnad från undantaget för yrkeshem-
ligheter, endast innebära ett skydd för förtroendet och inte informationen 
som sådan. Frågan har emellertid inte prövats i praxis, varför rättsläget är 
oklart. 
 
Bevisförbud har även införts i syfte att tillgodose principen om det bästa 
bevismaterialet. I 35 kap. 14 § RB återfinns således en begränsning av den 
fria bevisprövningen. Denna princip gäller dock endast när det verkligen 
finns ett bättre bevismedel och förbjuder således inte anskaffandet eller upp-
tagandet av en viss form av bevisning. Lagstadgandet förefaller vid första 
anblicken kunna innebära en tillämpning av det av Europadomstolen upp-
ställda kravet på kontradiktion, då det innebär en begränsning av möjlighe-
ten att åberopa skriftliga vittnesberättelser. Paragrafen är dock endast ett ut-
slag av principen om det bästa bevismedlet och parts rätt till ett kontradikto-
riskt förfarande tillvaratas inte härigenom, eftersom redan den omständighe-
ten att vittnet inte kan höras medför att en vittnesattest får användas som 
bevis. 
 
Under åren har processekonomiska överväganden tillåtits få allt större infly-
tande även på bevisrätten. Utredningsintresset ställs således mot intresset av 
en så snabb och billig process som möjligt. Dessa överväganden har medfört 
undantag från såväl den fria bevisprövningen som principen om det bästa 
bevismaterialet. Således har domstolen möjlighet att avvisa bevisning som 
uppenbart saknar betydelse i målet liksom att tillåta skriftlig bevisning när 
det inte anses ekonomiskt försvarbart att kräva muntlig bevisning. Det är 
dessutom ett krav för editions- och exhibitionsplikt att bevisningen är av 
betydelse för parts rätt. Processerna skall således inte betungas med onödigt 
bevismaterial. Dessa överväganden har medfört att skriftlig bevisning god-
känns i större utsträckning i de summariska processerna såsom kvarstad. Ett 
kvarstadsbeslut leder emellertid ofta till ett avgörande av tvisten, då den 
förlorande parten finner det meningslöst att fortsätta processen. Det får där-
med anses utgöra ett hot mot rättssäkerheten att i dessa förfaranden tillåta 
sekundär bevisning i större utsträckning än i de ordinarie processerna. En 
fullskalig bevisupptagning skulle dock medföra att dessa processer både för-
dröjdes och fördyrades, vilket är strid med den summariska processens syf-
te. Avvägningen är svår. 
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Anskaffningen av bevisning åvilar i enlighet med dispositionsprincipen i ci-
vilprocessen och den ackusatoriska principen i brottmål huvudsakligen par-
terna. Förslag på att ytterligare inskränka domstolens befogenhet att ex offi-
cio förordna om exempelvis syn och partsförhör har lämnats, för att på så 
sätt begränsa såväl parternas som samhällets kostnader för bevisningen. Det 
skall i enlighet härmed vara upp till parterna att avgöra vad de är villiga att 
riskera i kostnader för att få sin rätt. Det kan alltså sägas att det idag i fram-
förallt civilmål snarare är den funktionella sanningen och inte den materiella 
sanningen som eftersträvas.  
 
I dispositiva mål är det således huvudsakligen parterna som avgör vilken 
bevisning som skall förebringas domstolen. Likaså kan den till vars förmån 
bevisförbudet i 36 kap. 5 § RB införts genom samtycke tillse att även sådan 
information som omfattas av frågeförbudet blir processmaterial. Det torde 
inte heller föreligga någon begränsning i parternas rätt att genom avtal tillse 
att bevisning förebringas rätten. Parterna kan exempelvis genom avtal om 
editionsplikt kringgå de begränsningar som uppställts för processuell edi-
tionsplikt. På samma sätt torde möjlighet föreligga att kringgå även andra 
begränsningar där parterna har dispositionsrätt. Parterna i dispositiva mål får 
även anses äga rätt att ingå avtal om att ett visst bevismedel inte skall använ-
das i en framtida eller pågående tvist. Sådana avtal är nämligen jämförbara 
med avtal om överklagande samt väl förenliga med den avtalsfrihet som i 
övrigt råder mellan parterna. En sådan rätt är även i linje med dispositions-
principen. Avtalet torde dock endast beaktas efter invändning därom och 
domstolen bör ha rätt att pröva huruvida det skall godtas. Principen om den 
fria bevisprövningens starka ställning och den gällande gunduppfattningen 
att processrättsliga avtal utan lagstöd som regel är ogiltiga, kan dock medfö-
ra att domstolarna inte kommer att godta denna typ av bevisöverens-
kommelser. Frågan ställer sig härvid om detta endast kommer att innebära 
att bevisningen upptas oberoende av avtalet eller om avtalet i dess helhet 
kommer att anses vara ogiltigt. Frågan har stor betydelse för möjligheterna 
att genom avtalsrättsliga sanktioner säkerställa att avtalet följs. Parterna bör 
emellertid inte äga rätt att genom exempelvis sekretessavtal och fullmakter 
undandra rätten bevisning i vidare mån än som medges i 36 kap. 5-6 §§ RB. 
 
När part vet hur han skall utforma sin talan och ungefär vilka bevis som 
behövs och finns, kan han erhålla domstolarnas assistans vid anskaffningen 
av bevisningen. Det föreligger även möjlighet härtill utanför huvudförhand-
lingen och innan talan har väckts. I sistnämnda fall krävs dock förekomsten 
av en risk för att beviset i annat fall förstörs. Däremot har rättspraxis inte 
tillåtits att exempelvis instituten syn och editionsförhör används för att hjäl-
pa eventuell part att utforma sin talan eller bedöma om han har ett anspråk 
som kan göras gällande. De svenska domstolarna har med andra ord visat 
sig beredda att hjälpa en part att samla in bevisning när han väl har väckt 
talan och dessutom vet vilken bevisning som finns. En part kan däremot inte 
förvänta sig bistånd från domstolarna med att finns bevis eller grunder för 
en talan. 
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Avseende i vart fall grov brottslighet görs undantag från gällande bevisför-
bud. Undantaget från frågeförbudet har införts i lagtexten och avser endast 
vissa former av grov brottslighet. Avseende yrkeshemligheter återfinns där-
emot inget direkt undantag i lagtexten, men kan utläsas i definitionen av yr-
keshemlighet. Undantagen har medgivits för att i fråga om brott rättsskip-
ningens säkerhet har ansetts böra överväga de intressen som föranlett bevis-
förbuden. Det får också anses strida mot en modern rättsordnings grundprin-
ciper att en oskyldig döms på grund av att ett bevisförbud medför att friande 
bevisning inte förebringas rätten. Ytterligare en grundprincip i brottmål, 
nämligen att den tilltalade inte kan åläggas att vara aktiv i utredningen, har 
givits genomslag i bevisförbudet i 36 kap. 6 § RB. 
 
Vid förekomsten av bevisförbud uppkommer automatiskt frågan hur bevis-
ning som har anskaffats och upptagits i strid härmed skall behandlas. Härvid 
kan inget entydigt svar lämnas. Uppfattningarna i doktrin går vitt isär och 
det saknas entydig rättspraxis. Faktum kvarstår dock att principen om den 
fria bevisprövningen är stark i Sverige och mycket tyder på att domstolarna 
snarare är benägna att tillåta bevisning än att avvisa den. Däremot är det inte 
tillåtet att direkt kringgå bevisförbuden genom att exempelvis åberopa en 
vittnesattest som bevisning när en närstående uttnyttjar sin rätt att vägra 
vittna. 
 
Bevisrätten anses huvudsakligen vara en angelägenhet för de nationella 
domstolarna. I EMRK finns inte någon grundläggande allmän princip av-
seende bevisning och en sådan har inte heller utvecklats av Europadomsto-
len. Någon rätt motsvarande den fria bevisföringen finns således inte i 
EMRK och har inte heller kommit till uttryck i Europadomstolens praxis. 
Däremot anses de krav som innefattas i en parts rätt till en rättvis rättegång 
enligt artikel 6 även kunna tillämpas på bevisfrågor i såväl civil- som i 
brottmål. Bedömningen huruvida en rättegång har varit rättvis kan emeller-
tid endast företas efter processens avslutande och med beaktande av samtli-
ga i målet förekommande omständigheter. Huruvida användningen av viss 
bevisning skall anses vara förenlig med artikel 6 beror således på samtliga i 
målet föreliggande omständigheter. I enlighet härmed har Europadomstolen 
inte gjort några principiella uttalanden angående vilken bevisning som är 
tillåten respektive förbjuden. Domstolen har dock varit tämligen obenägen 
att förbjuda användningen av olovligt åtkommen bevisning. Däremot har 
domstolen i dessa fall, liksom när användningen av bevisningen strider mot 
jämställdhets- och/eller kontradiktionsprincipen uppställt kravet att beviset 
inte utgör det huvudsakliga eller i vart fall inte det enda beviset. Avseende 
kontradiktionsprincipen förefaller det vara tillräckligt att möjlighet till kont-
radiktion har förelegat vid något tillfälle innan beviset används. EMRK fö-
refaller således inte kräva att de nationella domstolarna avvisar bevisning 
som åberopas i strid med ett bevisförbud eller som inte är förenlig med kra-
vet på en rättvis rättegång. Däremot får en dom inte grundas uteslutande 
eller huvudsakligen på sådan bevisning 
 
Även om RB inte kan anses till fullo uppfylla de krav som ställs genom 
EMRKs krav på en rättvis rättegång, så har svensk rättspraxis anslutit här-
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till. Den svenska bevisrätten får således anses vara förenlig med och till stor 
del överensstämmande med EMRKs bevisrätt. 
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