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Referenten, advokatyrke Gunnar Aas, Norge:

Referenten framförde sitt referat såsom detta är publicerat i möteshandlingarna
(s. 23-36 i Del I).

Korreferenten, jur.dr Lena Ebervall, Sverige:

Korreferenten framhöll att referenten har tagit upp ett ämne som är av oerhört stor
vikt i en demokratisk rättsstat samt att det är lätt att hålla med referenten i allt han
framfört. Försvarsadvokatens rättigheter och skyldigheter har avgörande betydel-
se för den enskilde misstänkte medborgaren, som enligt alla överstatliga konven-
tioner har rätt till en "fair trial". Korreferenten faste vikt vid referentens slutsats
om att advokaten skall sträva till bästa möjliga resultat för sin klient. Korreferen-
ten konstaterade att det är mycket svårt att definiera vad som avses med "bästa
möjliga resultat". Är det vad klienten själv vill, vad advokaten vill, det som
rättvisan, samhället eller allmänheten vill?

Korreferenten ställde ytterligare frågan: Vad bör advokaten göra med de
eventuellt negativa bevis han hittar? Det är ju klart att advokaten inte överlåter
dessa bevis till åklagaren men någonstans måste de ju leta sig in i advokatens
medvetande, eftersom det är svårt att själv bortse från dem. Korreferenten frågade
sig även ifall man kan låta bli att som advokat skaffa sig en uppfattning i
skuldfrågan. Hon konstaterade att om man i sin egen efterforskning finner någon-
ting som pekar på att klienten är skyldig, blir det en väldigt besvärlig situation för
advokaten.

Korreferenten hänvisade till referentens inlägg beträffande huruvida man som
advokat ska råda klienten att hålla tyst och får man som advokat svara på
klientens frågor. 1 detta sammanhang berättade korreferenten en anekdot om en
god vän som är försvarare i Stockholm: En klient kom upp på försvararens kontor,
tittade sig oroligt omkring och sade: "Nu är det såhär att jag är efterlyst för ett
brott." "Jaha", sa försvararen. Klienten fortsatte: "Men jag har för mig att det där
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preskriberas om ungefar sex månader, stämmer det?". Försvararen tog upp lagbo-
ken, hittade lagrummet och visade det for klienten. Försvararen sade: "Det
preskriberas om sex månader." Klientens fråga var då "Ska jag hålla mig undan?"
Försvararen svarade givetvis inte på den frågan utan sa "Det preskriberas om sex
månader". Klienten: "Ja, men tycker du att jag skall hålla mig undan?" Försvara-
ren: "Det preskriberas om sex månader." Korreferenten påpekade att meningsut-
bytet återspeglar vad man lite elakt brukar kalla för advokatyr, precis såsom
alternativhypoteserna: "Det kanske var så att han slog dig först eller du kände dig
rädd osv." Det finns enormt många tolkningsmöjligheter kring dessa frågor.
Korreferenten hänvisade till referenten som framhöll att försvarsadvokatens gär-
ning endast i ringa mån är fastlagd i detaljerade lagbestämmelser. Det är reglerna
i straffþrocessen och riktlinjerna i advokatetiken som sätter gränser för och i viss
mån vägleder försvararens agerande. Dessa principer är tämligen likartade i de
flesta västerländska demokratier. Mellan de nordiska länderna är likheterna än
större. Detta innebär att problematiken rörande försvararens yrkesgärning i prin-
cip är likartad även den.

Korreferenten konstaterade att den ovanstående problematiken starkt förenklat
kan sägas bestå av två företeelser. För det första gäller problemet att försvarargär-
ningen är så svår att definiera och av flera olika skäl saknar detaljerade regler. För
det andra balanseras inom försvararyrket två mycket tungt vägande intressen i en
och samma yrkesroll: allmänhetens och brottsoffrens berättigade krav på lagfö-
ring av brottslingar kontra den enskildes rätt till ett fullgott försvar. Dessa två
problem präglar varje diskussion kring försvararyrket.

Korreferenten påpekade att referenten definierar "aktivt försvar" som ett för-
svar som i motsats till ett passivt försvar, genomförs redan under förundersök-
ningsstadiet. Referenten sade även att försvararens insats traditionellt har gjorts
under huvudförhandlingen, när åtal redan är väckt. Korreferenten hänvisade till
referentens yttrande om att full kontradiktion av olika skäl inte gällt i Norge
förrän under huvudförhandlingen. Enligt korreferenten är detta förhållande, vil-
ket Europadomstolen uppmärksammat, mycket viktigt att diskutera. Ett skäl till
att försvararen inte kunnat arbeta aktivt under förundersökningen ligger i statens
sätt att organisera försvararuppdragen. Om offentlig försvarare tillsätts på ett
tidigt stadium, ökar naturligtvis försvararens möjligheter att vidta egna undersök-
ningar och sålunda föra ett aktivt försvar. Korreferenten tog upp referentens
jämförelser mellan privat och offentligt försvar i Norge, och påpekade att det kan
vara så att privat välstånd ger ett mera aktivt försvar. Korreferenten konkluderade
att denna fråga trots allt bör överlämnas till de nationella lagstiftarna.

Korreferenten sade att om vi för diskussionens skull håller med referenten om
att ett aktivt försvar betyder kritiskt engagemang från försvararens sida, kontroll
av förundersökningen, arbete med komplettering eller alternativbevisning, egna
sakkunniga, egna efterforskningar, generell skepsis och ett ökat deltagande i
media, leder detta till den springande punkten i dagens diskussion: hur långt bör
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eller får den aktiva försvararen gå i sitt arbete för klienten? Korreferenten ansåg
att man redan här bör stanna upp och förtydliga frågeställningen. Det är stor
skillnad i definitionen av vad försvararen bör göra och vad hon får göra. Det
senare handlar naturligtvis om att försvararen inte får bryta mot lagregler och
otvetydiga direktiv i advokatreglerna. Inte i något nationellt rättssystem får en
försvarsadvokat införa falska bevisuppgifter, förstöra bevisning eller påverka
vittnen på ett otillbörligt sätt. Givetvis får en försvarare inte heller processa
försumligt eller otillbörligt. Varje förfarande som faller utanför ett lagenligt
beteende är enligt korreferentens åsikt ointressant att diskutera.

Det som är av stort intresse att diskutera är naturligtvis frågan om vad en aktiv
försvarare bör göra och var gränsen går för hennes åtgärder. Här uppstår genast en
mängd delfrågor. Ur vems synpunkt diskuterar man denna gräns? Ur den tilltala-
des, domstolens, rättvisans, advokatens eller allmänhetens synpunkt? Är det
verkligen så att det bara finns en acceptabel gräns för försvararens agerande eller
kan det finnas flera gränser? En grundläggande tes i korreferentens forskning är
att det finns flera alternativ innanför dessa gränser vilket leder till en djupare
problematisering av de frågor som referenten tagit upp.

Korreferenten hänvisade sedan till referentens behandling av konkreta spörs-
mål såsom försvarets egna efterforskningar, råd till klienten, skuld- och påföljds-
frågan etc. Korreferenten konstaterade att som forskare i försvararfrågor vet hon
att samtliga dessa punkter är mycket angelägna och viktiga för praktikerna och
flertalet av dem ställer till med besvärliga problem i advokaternas vardag. Det
finns ett stort behov av vägledning från advokatsamfunden rörande dessa och
andra praktiska och konkreta frågor. Dock ställde sig korreferenten frågande till
att advokatsamfunden i sin normgivning, i synnerhet rörande brottmålsarbete, har
varit mycket försiktiga med att ge någon konkret rådgivning i andra än svävande
och generella ordalag rörande sådana här frågor. Enligt korreferenten borde man
kunna diskutera dessa frågor öppet och utan rädsla för att ge bindande direktiv.
Det är inte till någon glädje för en praktiker med en brännande etisk fråga att få
beskedet att hon skall "främja klientens intressen men aldrig främja orätt". En
dylik vägledning är ingenting annat än en "contradiction in terms" och hjälper
inte den enskilda advokaten som ställs inför ett praktiskt dilemma.

Problemet med en sådan konkret behandling är att den sällan håller för en mera
principiell, teoretisk granskning. Det blir oftast ett "å ena sidan - å andra sidan"-
svar. Korreferenten konstaterade att svaret på flertalet av de frågor referenten
behandlar blir helt enkelt att försvararen måste lära sig att gå balansgången mellan
lagens och klientens intressen, men detta svar tillfredsställer kanske inte i sin
trivialitet. Man undviker då de riktigt svåra problem som ligger likt gigantiska
isberg, dolda under ytan. Som exempel hänvisade korreferenten till referentens
diskussion om skuldfrågan: Bör försvararen i princip följa klientens vilja om han
vill bli friad/få en lindrigare påföljd, men inte om klienten vill bli dömd och kan
vara oskyldig? Bör försvararen alltid följa sin klients instruktioner och önskemål
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(så länge de inte är olagliga), helt enkelt därför att de är klientens önskemål, eller
bör forsvararen gå emot klientens önskemål om de förefaller irrationella eller
omoraliska? Under ytan på den till synes enkla frågan gömmer sig juridiska,
etiska och moraliska problem som är mycket större än toppen av isberget.
Liknande problem stöter man på då det gäller vilka råd advokaten bör ge sin klient
och hur mycket försvararen bör avslöja för sin egen klient om förundersökningen.
Korreferenten konstaterade att det inte går att ge ett enkelt svar på frågan som
referenten ställer.

Ett viktigt underlag för korreferentens tes är att den lagstiftning som existerar
kring försvarargärningen inte har tillkommit i syfte att lösa advokatens dilemma
när hon ställs inför ett val mellan flera handlingsalternativ. Lagstiftningen har
tillkommit av helt andra skäl, t.ex. på processekonomiska eller allmänt rättspoli-
tiska grunder.

Problemet med den oskyldige klienten som vill bli fälld är ett äkta dilemma för
advokaten: hur hon än gör, uppstår en konflikt med något värde. Det finns ingen
självklar lösning. Normgivarna, dvs. lagstiftare och advokatsamfund, har inte
lämnat advokaterna någon sådan lösning, helt enkelt därför att de inte har beaktat
dessa frågor på det sätt som korreferenten presenterat dem. Det är advokaterna
själva som blir tvungna att lösa problemet, medvetet eller omedvetet med stöd av
argument och resonemang som kan sammanfattas som advokatideologier. På
något sätt klarar de av det och på något sätt träffar de rätt, för det är, som
korreferenten konstaterade, väldigt få fall som går till disciplinnämnd och som
resulterar i en uteslutning av advokaten.

Det råder ingen tvekan om att det i alla jämförbara rättssystem finns försvarare
som förespråkar både det ena och det andra alternativet. Enligt korreferentens
mening är det intressanta inte vem som gör rätt och fel utan snarare vilka idéer om
försvarsadvokater som ligger bakom att man väljer ett visst handlingssätt. Den
advokat som följer klientens instruktioner sätter klientautonomin i högsätet. Det
klientcentrerade advokatidealet utgår i hög grad från individens rättigheter, något
som står i samklang med grunderna i den klassiska liberalismen. Enligt ett sådant
synsätt bör som bekant alla tillförsäkras friheten att handla efter egen vilja så
långt detta är möjligt.1 Ideologin är därför starkt antipaternalistisk. Enligt antipa-
ternalistiska principer borde advokaten inte bara låta klienten få sin vilja igenom
när det gäller valet mellan flera likvärdiga (lika goda eller lika kloka) alternativ,
utan också när klienten träffat ett val som kan innefatta ett oetiskt handlande.2

1 Se t.ex. John Stuart Mill som på 1800-talet skriver (On Liberty, 1859) att människan bör ha en absolut
rätt att fa handla efter sin vilja så länge hon inte ingriper i andras angelägenheter, "Om friheten"
(Lund 1995) s. 63, jämför senare tiders John Rawls "A Theory of Justice" (Oxford 1971) s. 60.

2 Jämför Hazard, Ethics in the Practice of Law 136 (1978), "(m)any courses of action taken by a client
are 'wrong' at least in the exacting sense that they are not what would be done by a supremely moral
person unconcerned with costs. If this were the standard by which a lawyer should judge whether to
continue his association with a client, there would be few of either clients or lawyers.
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Systemet är ett handlingsfält där advokaten skall inta den individuella klientens
position; de handlingar som den enskilda advokaten utför omfattas inte av det
moraliska börats värld. Systemet som helhet fungerar rättvist om advokaten
koncentrerar sig på klientens intressen (oavsett om dessa förefaller omoraliska).
Inte heller handlandets konsekvenser påverkar advokatens beslut att låta klientens
preferens avgöra. Korreferenten påpekade att i den klientcentrerade advokatens
roll ligger inte att döma eller utreda skuld, hon är försvararen som försvarare,
lawyer qua lawyer.

Den advokatideologi som förespråkar att advokaten skall eftersträva att finna
den materiella sanningen i målet och därmed uppmana klienten att tala sanning
även inför rätta, och som kan tänka sig att gå emot klientens instruktioner om
syftet med dessa är omoraliskt eller orätt, är en helt annan. Den auktoritära
advokatmodellen lär oss att en god advokat inte bör inta en extremt klientcentre-
rad position. Advokaten bör medverka till materiellt riktiga domslut och till den
änden behöver hon anlägga ett synsätt som inte är enögt klientcentrerat; en god
försvarare kan behöva uppträda som domare och åklagare för att få fram sanning-
en. Man kan inte blint lita på att systemet, lämnat åt sig självt, automatiskt
producerar ett gott resultat. Enligt detta ideal är rättssystemets uppgift - och
därmed också aktörernas - att främja sanning och rättvisa. En viss finjustering
krävs: för att få en god output kan krävas att försvararen tar ansvar för en god
input. Försvararen är en "officer of the court".

För att parafrasera Blackstone kan den auktoritära försvararen genom en enkel
cost-benefit analys hävda att om tio skyldiga mördare går fria blir skadan för tredje
man och det allmänna generellt sett avsevärd, i vissa fall kanske större än skadan för
en enda oskyldig som blir fälld. Enligt detta ideal skall en god försvarare ta och
behålla kontrollen över klienten, the whip hand, och utöva sin auktoritet.

Dessa båda typer av försvarare har som synes olika syn på rättssystemet och till
försvararens roll i detta. Den som följer klientinstruktionerna hyllar den klassiska
devisen "det är bättre att tio skyldiga går fria än att en oskyldig fälls". Hon följer
klientens instruktioner, därför att klientautonomin inte får kränkas. I konsekvens-
ens namn kommer hon kanske att medverka till att en massmördare går fri. Det är
priset denna försvarare är villig att betala för den rättssäkerhet hennes ideal
förespråkar. Den auktoritära typen finner emellertid att detta kan vara ett alltför
högt pris för samhället att betala och eftersträvar därför materiellt riktiga domar
och placerar denna målsättning högre än värdet av att till varje pris tillmötesgå
klienten. Rättssystemet hävdar visserligen den enskildes rätt i form av diverse
processprinciper, som in dubio pro reo och åklagarens bevisbörda, men rättskip-
ningens yttersta ändamål är inte att fria de skyldiga utan att fälla materiellt riktiga
domar. Eftersom rättens innehåll är oklart eller mångtydigt, saknar advokaten
annan vägledning än sina ideal.

Korreferenten konstaterade slutligen att det intressanta är att båda dessa in-
ställningar till försvararens roll ryms inom ramen för lag och god advokatsed.
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Försvararen kan alltså vara aktiv - på alla de sätt referenten räknar upp - respekti-
ve passiv - utan att for den skull bryta mot lag eller god advokatsed. Det viktiga är
vilka argument advokaten har för det val hon träffar i ett dilemma. Det är
argumenten bakom handlandet som säger oss något om försvararrollerna.

Kriminaldommer Peter Garde, Danmark:

Læsning af referentens indlæg og den foreliggende norske praksis om rækkevid-
den af forsvarets rettigheder viser, at tvisten om det aktive forsvar gælder mindst
to ting: (1) Hvor langt må forsvareren gå? (2) Hvor meget kan forsvareren kræve
betaling for? Det synes, som om referenten ønsker en kombination af det bedste
fra alle verdener. Han ønsker friheden til at efterforske selv uden hensyn til
politiets og anklagemyndighedens parallelle efterforskning, men han ønsker også,
at det offentlige skal anerkende forsvarerens skøn om den nødvendige efterforsk-
ning, når regningen til sin tid forelægges. Jeg kan ikke acceptere referentens teser.
I det følgende vil jeg koncentrere mig om to spørgsmål, forsvarerens udenretlige
henvendelse til vidner, særlig det allerede afhørte vidne, og forsvarerens krav på
udgiftsdækning for egen efterforskning.

I alle de nordiske lande gælder princippet, at politiet har ansvaret for en alsidig
efterforskning. Forsvarernes ripost - som ikke kan afvises på forhånd - er, at jo
mere mistanken koncentreres imod en bestemt person, des mere er politiet fristet
til at koncentrere efterforskningen i samme retning for at styrke sagen først til
tiltalerejsning og dernæst til fældende dom, medens bevisdata, som muligt kunne
have afsvækket mistanken, lades ude af betragtning. Heroverfor har forsvareren to
vigtige komplementære rettigheder: Vigtigst er retten til aktindsigt, rpl. § 745 (på
norsk dokumentinnsyn, strpl. § 242), en igennem årene stadig udvidet ret. Princi-
pielt lige så betydningsfuldt, om end i praksis sjældent anvendt, er forsvarerens
krav på at begære efterforskningen udvidet og bestemte efterforskningsskridt
foretaget, rpl. § 746 og strpl. § 241. I begge love således at politiets afslag på
forsvarerens begæring kan påklages til retten; efter norsk ret skal retten tage
begæringen til følge, medmindre det begærte rettergangsskridt er uegnet til at
afkræfte mistanken, og medens den danske regel ikke indeholder en tilsvarende
formodning til fordel for forsvareren, administreres den i praksis velvilligt i
forhold til forsvaret.

Men hvad gør den forsvarer, som f.eks. ser, at politiet nok har afhørt et
nøglevidne, men ikke har stillet vidnet de spørgsmål, som måske kunne have
afkræftet mistanken? Her har forsvareren to legitime våben: Han kan vente til
domsforhandlingen og dér underkaste vidnet en indgående modafhøring for at
fremdrage de disculperende omstændigheder med henblik på frifindelse. Han kan
også, hvis han og den mistænkte er meget utålmodige, bede politiet genoptage
afhøringen af vidnet og i begæringen nævne de spørgsmål, der ønskes stillet
vidnet, nu med henblik på påtaleopgivelse uden tiltalerejsning. Men kan han selv
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henvende sig til vidnet og foreholde det de omstændigheder, der taler i retning af
at afkræfte mistanken? Referenten synes at ville give forsvareren denne ret. I
dansk praksis er antaget, at hvor politiet har afhørt et vidne, som må forventes
indkaldt til domsforhandlingen, må forsvarerens udenretlige henvendelse til vid-
net karakteriseres som utilbørlig, jfr. Højesterets kendelse UfR 1982,800 HKK.
Det højeste, jeg vil kunne anerkende, er, at forsvareren skriftligt - med kopi af
brevet til dommeren og anklageren - underretter vidnet om, hvilke emner han vil
komme ind på under modafhøringen, f.eks. med henblik på, at vidnet ransager
denne del af sin erindring og måske medbringer yderligere materiale, som ikke
tidligere har været inddraget i sagen. Det afgørende er, at forsvarerens ukontrolle-
rede samtale med vidnet frembyder risiko i snart sagt enhver retning. Vi aner ikke,
hvordan forsvareren afhører vidnet, eller hvad han foreholder vidnet af oplysning-
er under afhøringen. Hvis forsvareren nedskriver et referat af samtalen, er han
ifølge referenten berettiget til at undlade at medtage, hvad vidnet måtte have sagt
som belastende den mistænkte, men hvis nu vidnet under domsforhandlingen
forklarer i modstrid med forsvarerens opfattelse af den tidligere samtale, skal
forsvareren så kunne foreholde vidnet denne diskrepans? Også i lyset af, at netop
forsvarersamtalen med vidnet frembyder så godt som ingen garantier for rigtig-
hed? Hvis forsvareren indskrænker sig til i fuld åbenhed at modafhøre vidnet eller
skriftligt har tilkendegivet sin opfattelse af stridspunkterne, kan han kikkes i
kortene, og det fremkomne virker med fuld vægt. I virkeligheden er dette i den
mistænktes interesse: Et vigtigt bevis, som forsvareren gemmer til sidste øjeblik
for derefter at lade bomben springe som en overraskelse under domsforhandling-
en, har ofte mindre vægt end hvis politiet havde kunnet efterprøve sporet straks.

Det her sagte gælder, om end i mindre sikker grad, forsvarerens henvendelse til
helt nye vidner, som anklagemyndigheden ikke har afhørt eller påtænkt at afhøre.
Her anerkender praksis, at forsvareren henvender sig til vidnet for at høre, om
vidnet overhovedet vil kunne bidrage med noget til sagen, men derefter må det
være slut. Jeg husker endnu den forsvarer, som i en sag for min ret triumferende
mødte med et alibividne, med hvem forsvareren havde talt i en hel time i over-
værelse af den mistænkte, inden han oplyste retten og anklagemyndigheden om
vidnets navn. Det er næppe nogen overraskelse, at tiltalte blev dømt til trods for
dette vidneudsagn. Vidnet ville have virket med langt større vægt, hvis forsvare-
ren uden at tale med ham havde tilskrevet politiet: "Min klient meddeler mig, at
NN kan give ham et alibi for det afgørende tidsrum. Jeg opfordrer politiet til at
afhøre NN og i påkommende tilfælde at indkalde ham for retten." Men måske
havde vidnet ikke været lige så entydigt i den mistænktes favør uden det forudgå-
ende møde.

Det andet punkt, jeg vil nævne, er omkostningerne. Strafferetsplejen bliver
efterhånden endog meget dyr. Københavns Byrets præsident fortæller i rettens
årsberetning for 2001 om tre store økonomiske straffesager, med udgifter på
respektive 14, 41 og 20 mill. DKK blot til advokater og revisorer. Referentens



344 Sektionsmöte

ønsker om et aktivt forsvar vil i to henseender fordyre sagerne end mere. For det
første vil forsvarerens eget timeforbrug stige drastisk, hvis advokaten ikke blot
skal forberede sagen til retten og deltage i retsmøderne, men også styre en
alternativ efterforskning, og for det andet vil de af forsvareren antagne efterfors-
kere eller eksperter medføre betydelige og ukontrollable yderligere omkostninger,
ikke ukontrollable således at forstå, at de unddrager sig en senere kontrol og
revision, men i den forstand, at forsvareren eller den af ham antagne efterforsker
selv bestemmer, hvor meget man vil arbejde med sagen, og hvor store omkost-
ninger dette arbejde vil belaste sagen med. Jeg vil ikke udelukke, at forsvareren
kan have et legitimt behov for sagkyndig hjælp for at kunne forstå sagkyndige
erklæringer, og at det kan være indiceret f.eks. at sætte en beløbsramme, en øvre
grænse for, hvad forsvaret må bruge til f.eks. at lade en revisor efter eget valg
gennemlæse anklagemyndighedens revisors erklæring og anvise, hvor erklæring-
en vil kunne angribes. Men forsvareren kan aldrig antage egne sagkyndige på
egen hånd på det offentliges bekostning. Den norske høyesterettskendelse Rt.
1998, side 1632, som fastslår dette princip, er givetvis også stemmende med
dansk ret.

Sluttelig vil jeg blot advare imod at foretage for mange følgeslutninger ud fra
det abstrakte menneskeretlige begreb om forsvarerens krav på ligestilling med
anklagemyndigheden. Princippet skamrides ved, at alle stridspunkter om forsva-
rerens ret til uafhængig efterforskning og maksimal udgiftsdækning kræves af-
gjort i forsvarerens favør ud fra et meget generelt begreb. Det er min opfattelse, at
man ikke ud fra et slagord om "égalité des armes" - som i øvrigt ikke nævnes
direkte i Den europæiske Menneskeretskonvention - men kun indirekte som et
led i overbegrebet "retfærdig rettergang" - kan fortolke sig til en ret til et
ubegrænset "aktivt forsvar".

Advokat Christian Wiig, Norge:

Wiig kommenterade korreferentens inlägg med att konstatera att det var en
överraskning för honom att inte alla advokater frånsäger sig uppdraget, ifall
klienten meddelar att han är skyldig. I ett sådant fall sade Wiig att han alltid
frånträder uppdraget. Dock uppmanar Wiig klienten att alltid berätta vilken ställ-
ning till sin skuld klienten ämnar ta inför domstolen.

Wiig konstaterade att det är viktigt att betrakta de fenomen den aktiva försvara-
ren möter i sitt arbete, dvs. det Wiig kallade aktivt negativt domararbete samt
aktivt negativt polisarbete. Med aktivt negativt domararbete avser Wiig t.ex.
förhör under rättegång som hålls av domstolen. I Norge är det domstolens skyl-
dighet att hålla sådana förhör t.ex. med personer yngre än 14 år i samband med
sedlighetsbrott. Wiig ansåg att domstolens roll under sådana förhör blir snedvri-
den och att domstolarna därmed inte lever upp till maximen om oavhängighet.
Även juryn kan bli lätt influerad av ett subjektivt domarförhör.
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Wiig nämnde även aktivt negativt polisarbete, med vilket Wiig avser att polis-
myndigheten i Norge gör upp egna interna rapporter innan den egentliga förun-
dersökningen har börjat, dvs. innan personen som misstankar riktar sig mot har
informerats om sin ställning i förundersökningen. Wiig tog sedan upp frågan om
självinkriminering. Han ansåg att den norska straffprocesslagen antagligen står i
strid med FN konventionen om de mänskliga rättigheterna i det att en norsk
domstol bör enligt lagen meddela den åtalade att ifall denna tiger under rättegång-
en kan detta tala emot honom. Till slut, i en kommentar till referenten, ansåg Wiig
det som självklarhet att försvararen skall ha en rätt att uppmana klienten till att
tiga under förundersökningen, eftersom försvaret då får en bättre ställning i
processen.

Advokat Per E. Samuelson, Sverige:

Samuelson var av samma åsikt som referenten i det att det inte längre räcker med
det traditionella sättet att arbeta som försvarare. Åtminstone i Sverige går utveck-
lingen i den riktningen att polis och åklagarmyndighet gör ensidiga brottsutred-
ningar, trots att de enligt lagen är förpliktigade till objektivitet under förundersök-
ningen. Samuelson konstaterade att av denna anledning har det rent av blivit en
skyldighet för försvararen att göra egna undersökningar. Genom passivitet ger
försvaret lätt ett intryck av att det inte existerar motbevisning i saken.

Samuelson konstaterade att det i Sverige är en självklarhet att försvaret kan
kontakta vem som helst för att få fram upplysningar. Dock rekommenderar
advokatsamfundet att ett vittne är närvarande vid förhöret samt att förhöret
dokumenteras. Enligt Samuelson finns det en risk att försvararen gör sig skyldig
till brott mot exempelvis sekretessbestämmelser om försvararen inleder under-
sökningar innan polismyndigheten. Dessutom kan försvararens aktiviteter leda
till att försvararen själv blir åtalad. Samuelson var dessutom kritisk mot att
försvaret saknar i regel insyn i polismyndighetens material i ett tidigt skede. Som
konklusion uttryckte Samuelson att en tidig utredning bör ske i samråd med polis-
och åklagarmyndighet, men samtidigt riskerar försvaret att utredningen leder
fram till bevisning som är till klientens nackdel.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen, Norge:

Enligt Eriksen kan aktivt försvar definieras enligt en amerikansk författare som
åtgärder i syfte att skaffa fram en översikt om den information som kommer till
polis- och åklagarmyndighetens kännedom. Eriksen konstaterade att området
kräver lagstiftning. Eriksens erfarenhet av aktivt försvar är att polis- och åklagar-
myndigheten ofta är betjänta av dialog med försvaret innan åtalet formuleras. Ifall
god dialog uppnås med försvaret slipper man ofta en onödig polarisering mellan
parterna. Eriksen ansåg att detta även innebär att försvaret borde få en full
dokumentinsyn. Som negativa fenomen såg Eriksen det att försvaret ofta inte
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önskar samarbeta under forundersökningen, att försvaret vidta egna förhör utan
att polis-/åklagarmyndighet är närvarande och att försvaret aktivt misstänkliggör
andra personer i ett utomrättsligt förfarande. Han instämde även med tidigare
talare som ansåg att försvararen kan ställas i ett dilemma gällande de negativa
upplysningar försvararen kan tänkas få ifall försvararen skaffar fram egna upplys-
ningar.

Lagdommer Iver Huitfeldt, Norge:

Huitfeldt konstaterade att det kan vara riskabelt för försvaret att anlita privata
detektiver eftersom dessa har full förklaringsplikt inför rätten. Dock menade
Huitfeldt att aktivt försvar är helt acceptabelt. Beträffande lagstiftningsåtgärder
på detta område ansåg Huitfeldt att sådana knappast är nödvändiga, eftersom ett
aktivt försvar kan uppnås mycket väl genom självreglering.

Korreferent, jur.dr Lena Ebervall, Sverige:

Debatten visar hur viktigt det är att diskutera försvararens etik samt att det
existerar en svår balansgång i försvararens yrke kring dessa frågor.

Referent, advokat Arne Gunnar Aas, Norge:

Referenten replikerade till Garde att han inte är bekymrad över arvodesfrågor,
eftersom man i Norge använder enhetspriser. Referenten ville som en kommentar
till Wiig klargöra att det är helt legitimt att som försvarare säga till klienten att
denne bör tiga när omständigheterna kräver detta.


