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kunna mycket väl finna dem vara rättspolitiskt verksamma och an-
taga en lag på grundval av en sådan i samhället erkänd åskådning.

Lagstiftningen är emellertid icke i första hand ett uttryck för
rättspolitiska ståndpunktstaganden, den kommer till för praktiska
behov. För min del har jag icke känt mig övertygad om det nöd-
vändiga behovet av en lagstiftning med vidsträckt rättsskydd åt
avliden, ty åtskilliga olägenheter synas kunna följa. Jag har icke
här funnit tillräckligt många konkreta exempel på problemets bety-
delse och generella räckvidd. Om man emellertid önskar gemensamma
nordiska lagregler, är detta icke en sak, där det ena landet skall
driva den ideologiska linjen gentemot det andra landets praktika-
bilitetssynpunkter. Om denna fråga kunna vi säkert gott nå enighet.

SEKTION II.

Under ordförandeskap av høyesterettsdommer SVERRE GRETTE

behandlades ämnet:

A D V O K A T E R S OCH L Ä K A R E S

T Y S T N A D S P L I K T I R Ä T T E G Å N G .

(Se bil IV.)

Referenten, professor TAUNO TIRKKONEN (Helsingfors): Såsom
grund för vårt överläggningsämne om advokaters och läkares
tystnadsplikt i rättegång föreligger ett av mig utarbetat referat.
Då detta referat redan i förväg tillställts mötesdeltagarna, så har
väl envar, som intresserar sig för överläggningsämnet, haft till-
fälle att närmare sätta sig in i saken. Därför och för att även
spara på vår dyrbara tid lär det ej vara behövligt att här re-
kapitulera referatet. I det följande vill jag endast framföra vissa
synpunkter, vilka enligt mitt förmenande är o av speciellt in-
tresse. Dessa synpunker kunna kanske i viss mån vara vägle-
dande för den efterföljande diskussionen.

Den processrättsliga eller processuella tystnadsplikten, som
påbjudits med hänsyn till rättegång, har nog sin största prak-
tiska betydelse vid vittnesbeviset. Vad speciellt läkare beträffar,
så är det dock lätt att konstatera, att en läkare kan i en och
samma rättegång fungera såsom ett vanligt vittne, såsom ett
s. k. sakkunnigt vittne och såsom sakkunnig. Möjligheten att på
dessa olika sätt använda läkaren såsom kunskapskälla verkar
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ej principiellt på vidden av hans tystnadsplikt såsom vittne.
Men i praktiken kan det nog vara i någon mån svårt att fast-
ställa, vilka uppgifter läkaren fått under sådana förhållanden,
att uppgifterna med hänsyn till omständigheterna i övrigt böra
anses som förtroliga.

Lagstiftningarna i de nordiska länderna inskränka ju advo-
katers och läkares vittnesplikt genom att statuera för dem en
tystnadsplikt: inom gränserna för denna tystnadsplikt är ad-
vokat och läkare tvungen att undandra sig vittnesmålet beträf-
fande vissa omständigheter. Tystnadspliktens existens och vidd
avgöres härvidlag icke av vittnet utan av någon myndighet, när-
mast just domstolen. Detta system med en tystnadsplikt torde
nog, åtminstone teoretiskt taget, vara att föredraga framför
systemet med en rätt till tystnad: i det senare fallet beror det ju
på vittnets egen prövning, huruvida han vill använda sig av sin
rätt att ej uttala sig om vissa omständigheter. Att överlämna be-
slutanderätten i detta hänseende åt vittnet, måste nämligen leda
till mindre tillfredsställande resultat: det kommer då att bero
på vittnets subjektiva åsikt — för att nu inte säga hans god-
tycke — huruvida han vill undandraga sig vittnesmålet. Jag
är dock villig att medgiva, att systemet med en tystnadsplikt
ofta i praktiken måste leda till ungefär samma resultat. Saken
är nämligen den, att domstolen är i allmänhet tvungen att lita
på vittnets uppgifter därom, att de ifrågavarande omständig-
heterna äro underkastade tystnadsplikt. Att härvidlag fordra
att vittnet medelst sannolika skäl alltid borde styrka sin vägran
att avgiva vittnesmål beträffande vissa omständigheter, vore
nämligen ofta liktydigt med att tvinga vittnet att på indirekt
väg uppenbara just sådana hemligheter, vilka äro underkastade
tystnadsplikt.

I referatet har berörts förhållandet mellan å ena sidan den
processuella tystnadsplikten och å andra sidan den straffrättsliga
tystnadsplikten samt den angivelseplikt, som begränsar den
straffrättsliga tystnadsplikten. Härvidlag har jag omfattat den
ståndpunkten att dessa båda arter av tystnadsplikt nog hava
samma rättspolitiska grund men att de åtminstone i princip äro
av varandra oberoende. Jag har även påpekat att det för lag-
stiftaren är praktiskt taget lättare att besluta sig för en straff-
rättslig än för en processuell tystnadsplikt. I referatet hävdas
uttryckligen, att den straffrättsliga angivelseplikten, som enligt
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flera länders lagstiftningar åligger varje medborgare, ej begrän-
sar den processuella utan endast den straffrättsliga tystnads-
plikten. Samma synpunkt har framförts med hänsyn till den
anmälningsskyldighet eller anmälningsrätt, som enligt vissa för-
valtningsrättsliga stadganden åligger t. ex. just läkare. Även
en sådan skyldighet eller rätt betyder således en begränsning
av enbart den straffrättsliga tystnadsplikten. Naturligtvis ute-
sluter det nu anförda ej den möjligheten att lagstiftaren uttryck-
ligen tillåter samma undantag från den processrättsliga som
från den straffrättsliga tystnadsplikten. Detta har enligt mitt
förmenande skett t. ex. i Sverige (Nya RB 36: 5: »— med
mindre det är i lag medgivet — —- -—»). — Ja, det vore faktiskt
mycket intressant att få höra, av vilken åsikt mina ärade jurist-
kolleger äro i denna fråga om den processuella tystnadspliktens
förhållande till de nu berörda fallen av tystnadsplikt, anmäl-
ningsskyldighet samt anmälningsrätt.

I mitt referat har jag i förbigående uppkastat följande fråga:
om advokat eller läkare såsom vittne uppenbarat omständig-
heter, vilka enligt lag äro underkastade tystnadsplikt, får då
domstolen vid behov använda dessa omständigheter såsom
grundlag för sitt avgörande i saken? Kallenberg har ju svarat
på frågan nekande och jag har anslutit mig till denna hans
åsikt. För ett jåkande svar, som även haft förespråkare, kan
man nog anföra, att det stode i uppenbar strid med den fria
bevisteorin och allt sunt förnuft, om man i ifrågavarande situa-
tion skulle tvinga domstolen att ignorera det å saken verkande
processmaterialet.

På detta juristmöte ha vi även som överläggningsämne frågan
om personlighetsskydd för avliden. Detta för oss osökt till föl-
jande problem: upphör tystnadsplikten i följd därav att den,
vars hemligheter medelst denna plikt skyddas, senare avlider?
Denna fråga har även berörts av justitierådet Eyjölfsson i hans
referat. Jag skall ej närmare ingå på frågan, som i doktrinen
givit upphov till djupsinniga utläggningar och lärda kontrover-
ser, vilka måhända ej alltid stått i riktig proportion till frågans
praktiska bärvidd.

Det problem, som enligt mitt förmenande gör anspråk på den
största uppmärksamhet, är följande: finnes det tillräcklig grund
att statuera en processuell tystnadsplikt för läkare? Att en så-
dan plikt borde anses såsom någonting självklart är nämligen
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en åsikt, som i doktrinens och lagstiftningarnas ljus ej låter sig
upprätthållas. Vad speciellt Finland beträffar, så är ju saken
den, att vi först genom 1948 års lag fick bestämmelser i ämnet.
Tidigare var doktrin och praxis enhälliga därom, att någon tyst-
nadsplikt såsom vittne ej ålåg läkare. Och det var väl huvud-
sakligen endast på läkarhåll, som denna lagens ståndpunkt kri-
tiserades. Man påpekade nämligen, att förhållandet mellan läka-
re och patient ej gestaltar sig på ett tillfredsställande sätt utan
en tystnadsplikt i rättegång. Ja, nu ha vi ju infört bestämmelser
i ämnet. Men de äro till den grad radikala, att man även på
läkarhåll anser, att lagstiftaren gått alldeles för långt vid skyd-
dande av de s. k. läkarhemligheterna. Det är ju endast vid rätte-
gångar beträffande s. k. grova brott, som läkarens tystnadsplikt
såsom vittne Aiker för det allmänna intresset av att sanningen
i målet kommer fram. Såsom betecknande för den sinnesföränd-
ring, som skett i våra lakar kretsar, må anföras följande hän-
delse. Då jag i våras för jurister och läkare i Åbo höll ett före-
drag om advokaters och läkares tystnadsplikt i rättegång, så rik-
tade jag till de närvarande läkarna den frågan, huruvida läkares
tystnadsplikt som vittne vore oundgänglig för skyddande av det
förtroendeförhållande, som enligt sakens natur bör härska mel-
lan läkare och patient. En av de närvarande Eskulapiitjänarna
svarade på min fråga med ett klart nej. Denna deklaration väckte
ingen direkt opposition bland de övriga läkarna. Och alla när-
varande — både läkare och jurister — tycktes vara ense därom,
att den nya finska bevislagstiftningen till men för sanningens
utletande gått för långt vid skyddande av patientens hemlig-
heter.

Beträffande advokaters tystnadsplikt är lagstiftaren även
tvungen att brottas med vissa problem. Inledningsvis må konsta-
teras att man utan större principiella betänkligheter kan utgå
från att viktiga hänsyn berättiga att uppställa en processuell
tystnadsplikt för advokater. Svårigheterna uppstår först då det
gäller att ordna om detaljerna. Man kan t. ex. fråga: Vilka per-
soner äro att anse såsom advokater och i denna egenskap under-
kastade tystnadsplikt? Och huru långt sträcker sig denna tyst-
nadsplikt? I dessa hänseenden bjuda de nordiska lagstiftningar-
na på en ganska brokig bild. I det följande vill jag i all korthet
beröra frågan, huru långt advokatens tystnadsplikt sträcker sig.
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Vad finsk rätt beträffar, så äro lagens ordalag mycket restrik-
tiva. Man kan ej taga lagen strängt efter orden, men då uppstår
åter problemet: Huru långt kan man i tolkningsväg gå då det
gäller att tillämpa bestämmelserna om advokaters tystnadsplikt
som vittne? Enligt dansk och norsk rätt torde man anse, att
advokatens tystnadsplikt omfattar alla sådana situationer, då
advokaten fungerar såsom juridisk rådgivare, men ej sådana,
där han varit verksam som konsulent i ekonomiska frågor. Detta
låter nog plausibelt i teorin. Men är det möjligt att i det prak-
tiska livet draga en bestämd gräns mellan dessa bägge sidor av
advokatens verksamhet?

Såväl beträffande advokat som läkare gäller att tystnadsplik-
ten omfattar sådana uppgifter som med hänsyn till omständig-
heterna i övrigt böra anses såsom förtroliga. Då det sedan gäller
att i ett förekommande fall avgöra, om den ifrågavarande upp-
giften faktiskt är till sin natur förtrolig, så kan man nog lätt
stöta på svårigheter. Närmast avser jag nu de s. k. läkarliem-
ligheterna. En advokat har det härvidlag bättre ställt. Saken är
nämligen den, att läkarverksamheten ofta bjuder på så pass
komplicerade situationer, att det även för en skolad jurist är
ytterst svårt att avgöra, huruvida läkaren fått sina uppgifter
under sådana förhållanden att uppgifterna måste anses som för-
troliga. Dessutom är ju advokaten såsom jurist mera skickad
att handskas med tolkningsfrågor än en läkare. För att exem-
plifiera dessa tolkningssvårigheter har jag i mitt referat anfört
följande ur det praktiska livet tagna situation: Får läkaren så-
som vittne uppgiva, att en viss person varit hans patient vid en
bestämd tidpunkt? Om det t. ex. gäller att i ett äktenskapsskill-
nadsmål utreda, huruvida svaranden lidit av någon könssjuk-
dom, så bli svarandens hemligheter kanske blottade redan där-
igenom, att en specialist på området uppgiver att han vid en viss
tidpunkt haft svaranden såsom patient. Ja, det berättas om en
berömd Helsingfors-dermatolog, att han aldrig på gatan besva-
rade en hälsning. Han var till den grad mån om sina patienters
hemligheter.

Den svåraste lagstiftningsfrågan tyckes vara den, huru man
skall ordna om begränsningarna i advokaters och läkares tyst-
nadsplikt som vittne. Även i detta hänseende gå de nordiska lag-
stiftningarna i olika riktningar. Utan att nu befatta mig med
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detaljerna vill jag fästa uppmärksamheten vid följande syn-
punkter.

Om man underkastar de olika kulturländernas respektive lag-
stiftningar en granskning, så kan man konstatera att lagstifta-
ren ofta ansett sig föranlåten att statuera större undantag från
läkares än från advokaters tystnadsplikt i rättegång. Detta sak-
förhållande torde åtminstone delvis bero därpå, att advokaters
processuella tystnadsplikt anses såsom en mer eller mindre själv-
klar sak i jämförelse med läkares motsvarande plikt. Men även
andra synpunkter spela härvidlag in. Så t. ex. i brottmål, där
favor defensionis-principen fordrar att den tystnadsplikt, som
åligger försvararen, strängt upprätthålles. Å andra sidan har
man just i brottmål ansett sig vara tvungen att tillåta större
undantag från tystnadsplikten än i civila mål. Det allmänna
intresset, som förknippar sig med brottmålens allsidiga utre-
dande, kräver nämligen en sådan tingens ordning. Detta i syn-
nerhet för att förebygga att någon bleve orättfärdigt dömd.

Borde lagen noggrant uppräkna och beskriva undantagen från
tystnadsplikten eller vore det bättre att ordna saken på det
viset, att domstolen finge tillfälle att i det enskilda fallet över-
väga, om klientens eller patientens intresse av att hans hemlig-
heter ej bli uppenbarade eventuellt skall vika för ett större
allmänt eller enskilt (d. v. s. partens) intresse? Det förra sättet
kunde kallas det enumeratoriska systemet och det senare åter
intresseavvägningssystemet. Även en kombination av dessa bägge
system är möjlig. Om lagstiftaren omfattat det enumeratoriska
systemet, så har han nog jämnat vägen för lagtillämparen: dom-
stolen behöver ej verkställa komplicerade intresseavvägningar
och rättspraxis blir härigenom mera enhetlig. Men å andra sidan
är detta sätt att ordna saken mindre smidigt. Fördelen av smi-
dighet ernås åter, om lagstiftaren ställt sig på intresseavväg-
ningens ståndpunkt. Härvidlag uppstår dock en avsevärd olä-
genhet: Domstolarna äro tvungna att verkställa mer eller mindre
svåra intresseavvägningar och såsom resultat får vi en oenhetlig
praxis.

Beträffande yrkesidkares affärshemligheter har Kallenberg
yttrat, att det är mycket svårt, kanske ej möjligt att finna en
tillfredsställande ordning för beredande av skydd för annans
yrkeshemligheter. Enligt mitt förmenande kunde detsamma sä-
gas då det gäller skyddande av klientens eller patientens hemlig-
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heter. Det är nämligen faktiskt svårt att på ett tillfredsställande
sätt ordna frågan om advokaters och läkares processuella tyst-
nadsplikt.

Korreferenten, hæstaréttardomari ARNI TRYGGVASON (Reyk-
javik) : Herr ordförande. Ärade församling! Ämnet Advokaters
och läkares allmänna tystnadsplikt är på många sätt ett intres-
sant internordiskt diskussionsämne. Frånsett att dessa folks
släktskap och kulturband göra det önskvärt att Nordens rättsreg-
ler är o likartade på så många områden som möjligt, kommer här-
till den praktiska synpunkten, att det blir allt vanligare att dessa
folks medborgare söka sig till varandra för att få de yrkesut-
övares hjälp, som diskussionsämnet angår.

Eftersom detta endast är ett sektionsämne har man dock nöd-
gats begränsa det till att omfatta dessa yrkesutövares processu-
ella tystnadsplikt och vidare, för tidens skull, endast avse deras
processuella tystnadsplikt angående de privata angelägenheter,
vilka kommit till deras kännedom under utövandet av deras
verksamhet. Man kan visserligen säga, att detta icke är ämnets
mest praktiska sida, eftersom det är relativt sällan som bevaran-
det av privathemligheter sättes på prov inför rätta. Å andra si-
dan är denna del av ämnet intressant, då det här lätt kan äga
rum de mest betydelsefulla kollisioner både för den enskilde
och för samhället, vilka man måste söka lösa på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Bakom dessa kollisioner stå också de viktigaste in-
tressen. Och innan jag går vidare vill jag med några allmänna
ord beröra dessa.

Rätten att få åtnjuta ett ostört privatliv anses vara en av varje
individs fundamentala rättigheter i ett kultursamhälle. Jag erin-
rar härvidlag om § 12 i Förenta Nationernas förklaring om män-
niskorättigheterna. Ännu så länge förekommer dock inte i natio-
nernas lagstiftningar generella stadganden om denna rätt, men
endast om denna rätts enskilda delar. En betydelsefull sida av
denna är rätten till sekretess om privata angelägenheter. Lag-
stiftaren har ännu icke givit den enskilde allmänt skydd av den-
na rätt, även om många anser det mycket önskvärt, utan har
begränsat det till vissa betydelsefulla yrkesutövare, som på
grund av sin verksamhet särskilt få kännedom om personers
privata angelägenheter. Bland dem äro advokater och läkare.

Här är det först och främst fråga om den enskildes intressen,
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såsom lagstiftaren också väsentligen avser, d. v. s. individens
viktiga intressen angående privatlivets helgd. Det bör också erin-
ras att just i vår tid finns särskild anledning att vara på vakt
för att skydda dessa rättigheter, vilka utan tvivel nu befinna sig
i farozonen.

Men här stå också flera intressen bakom. I många fall är det
en förutsättning för att tillfredsställande kunna utöva läkare-
och advokatyrket, att dessa yrkesmän erhålla kännedom om de
personers privata angelägenheter, som söka deras hjälp, och
det är högst osäkert, om sådana upplysningar komma att ges
med mindre sekretessplikt följer dessa yrken. Stadgande av tyst-
nadsplikt är därför ägnat att stärka det nödvändiga förtroende-
förhållandet mellan advokat och hans klient samt mellan läkare
och patient och på så sätt bidrar tystnadsplikten till att dessa
yrken kunna utövas på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt är
det ett sunt samhällsintresse att dessa yrken kunna utövas på
bästa möjliga sätt och att den enskilde åtnjuter största möjliga
skydd för sina privata angelägenheter.

Det är därför mycket viktiga intressen allmänt sett, som stå
bakom stadgandet om advokaters och läkares hemlighållande av
personers privathemligheter. Å andra sidan bör man komma
ihåg, att samhället ger skydd åt sina egna och sina medborgares
rättsliga intressen dels genom stadgandet av materiella rätts-
regler och dels genom rättsutövningen, som anförtros åt vissa
institutioner, här domstolarna. För att tillförsäkra sig själv och
medborgarna största möjliga skydd ger samhället dessa institu-
tioner rättslig befogenhet till olika åtgärder, om vilka process-
reglerna innehålla närmare bestämmelser. Det ligger i den en-
skildes och samhällets allmänna intresse att processreglerna äro
så effektiva som möjligt för att kunna utöva rättsutövningens
syfte.

Som den ärade referenten påpekat, bygger ett kultursamhälle
sitt processystem på den s. k. fria bevisteorin, som å ena sidan
innebär den huvudregeln att inga begränsningar uppställas med
avseende på de kunskapskällor, som får användas för sanning-
ens utletande inför rätta, »fri bevisföring», och å andra sidan
ger domstolarna full frihet att bedöma rättsvärdet av den fram-
komna bevisningen, »fri bevisvärdering». Processuell nödvän-
dighet kräver, att bevismedel i mål innebära de utförligaste möj-
liga upplysningar om fakta och det är därför huvudregeln att
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sådan upplysning får ges. Nu är det tydligt att här kan före-
komma en kollision mellan skyldigheten att föra bevis och skyl-
digheten att iakttaga tystnad om privathemligheter. Det är fort-
farande och har varit lagstiftarens, domstolarnas och doktrinens
uppgift att lösa dessa problem.

Den ärade inledaren har i sitt referat redogjort för den gäl-
lande nordiska rätten, och jag hänvisar givetvis härtill. Jag
skulle ha velat ge några ytterligare upplysningar om den gäl-
lande rätten, men ser att tiden icke räcker till och kommer där-
för närmast att beröra dessa problem »de lege ferenda». I förbi-
gående vill jag dock omtala, att jag icke är enig med den ärade
referenten att en domstol absolut ej bör fästa avseende vid en
rapport, som en läkare eller en advokat har givit inför rätta
mot sin tystnadsplikt. Jag anser att professor Hurwitz' upp-
fattning i hans straffprocessrätt är mera naturlig, eftersom refe-
rentens lösning får anses outförbar när man erkänner domsto-
larnas fria bevisvärdering. Det kunde vidare leda till resultat
som är stötande för allmän rättskänsla.

Som redan påpekats stå så viktiga intressen för den enskilde,
för omnämnda yrkesutövare och för samhället bakom kravet om
sekretess att det förefaller självklart att detta hemlighållande
görs till en rättsplikt och då också som huvudregel inför rätta,
eftersom man ej kan godtaga såsom en generell lösning att för-
utnämnda processuella intressen allmänt sett äro så mycket vik-
tigare än de, som stå bakom nämnda sekretessintressen, att
tystnadsplikt angående privata angelägenheter ej bör gälla inför
rätta. Målen äro olika, från att vara ren bagatell til] att inne-
bära de viktigaste välfärdsangelägenheter, liksom det ej heller
kan nekas, att samma grad- och artskillnad kommer i fråga an-
gående de s. k. privata angelägenheterna. Det bör anses vara
naturligt att, som nu sker, stadga i lag som huvudregel läkares
och advokaters sekretess inför rätta i dessa avseenden.

Men då frågar man sig, om det anses vara mera ändamålsenligt
att denna huvudregel innebär ett förbud mot rapport inför rätta,
som nu sker i de nordiska länderna, eller om läkaren eller ad-
vokaten skall själv kunna avgöra, huruvida han skall uttala sig,
såsom är allmänt enligt tysk rätt. Starkare skäl talar för den
nordiska lösningen, dvs. för förbud. Domstolen bör också ex
officio tillse att denna plikt upprätthålles och ge parterna möj-
lighet till procedur. Det får också anses vara onaturligt och
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olämpligt att en part, som står utanför processförfarandet och
är otränad i dylika intresseavvägningar, anförtros avgörandet
huruvida dessa upplysningar skulle ges eller ej.

Men vilka personer böra anses tillhöra de nämnda grupperna
av yrkesutövare? Så viktiga som dessa yrken äro är det själv-
klart att de borde skötas av personer med speciella kunskaper,
och då är det naturligt och även lämpat för att få allmänheten
att söka de dugligaste att tystnadsplikten åligger särskilt dessa
personer. Så länge allmänheten ej har tillgång till särskilt ut-
bildade advokater, något som ännu förekommer på somliga stäl-
len, förefaller denna tystnadsplikt också böra sträcka sig till
andra, i varje fall om de äro professionella sakförare, men å
andra sidan kan man ej finna anledning till att låta detta gälla
icke utbildade läkare (kvacksalvare). Då borde man väl på lik-
nande sätt som nu låta tystnadsplikten omfatta också läkares
och advokaters biträden och medarbetare, och lagtekniskt sett
förefaller inte någon annan väg mera framkomlig än den nu
valda, dvs. att domstolarna avgöra i varje tillfälle vilka perso-
ner skola anses tillhöra dessa kategorier. Och tystnadsplikten
skall naturligtvis liksom nu gälla, även om den tystnadspliktige
skulle lämna sitt yrke. Jag anser också att detsamma bör gälla,
även om den, vars hemligheter genom tystnadsplikten skyddas,
avlider eftersom här allmänt sett stå betydelsefulla intressen
bakom. Jag kan inte ytterligare motivera denna synpunkt här,
men hänvisar till att ämnet debatteras närmare i en annan sek-
tion här i dag. (Personlighetsskydd för avliden.) Jag vill dock
nämna, att Islands Högsta Domstol har i domar från åren 1945
och 1946 ansett tystnadsplikten fortfarande gälla trots döds-
fallet.

Med hänsyn till de särskilt utbildade läkarnas och advokater-
nas verksamhet i det nutida samhället kan jag ej inse, att något
motiverar en skillnad i tystnadsplikt för dessa två grupper av
yrkesutövare och jag kan ej heller inse att dylik skillnad bör
göras enligt kriteriet, huruvida det är fråga om tvistemål eller
brottmål. Dessa två grupper kan var för sig vara obetydliga eller
viktiga och alla grader däremellan.

Avgörandet av vad som skall anses vara privata angelägenhe-
ter får väl i fortsättningen liksom nu ligga hos domstolarna.
Det blir väl också svårt att avfatta en tillfredsställande lagtext
i det ämnet. I de fall det visar sig vara besvärligt för domarna
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att utreda, om det är fråga om privata angelägenheter, är det väl
riktigast att ge den, som hänvisar till tystnadsplikt, såsom nu
enligt isländsk processlag, rätt att gå ed eller avgiva försäkran
om sina påståenden, och det borde väl övervägas om det ej vore
ändamålsenligt att ha om andra bevismedel liknande bestäm-
melse som nu finnas i isländsk processlag om editionsplikt un-
der förtroende. — Det förefaller som om villkoret för det sätt
på vilket läkare eller advokat skall ha erhållit kännedom om
privata angelägenheter kan få stå oförändrat.

Däremot talar alla skäl för att advokaters tystnadsplikt bör
omfatta alla de privathemligheter, varom de erhålla kännedom
i sin verksamhet, såsom denna har gestaltat sig genom praxis,
dvs. både i den pläderande verksamheten och i den rådgivande.

Nästa fråga blir då, om det skall göras några undantag från
förbudet mot avgivande av upplysningar inför rätta, och om så
anses vara fallet, då vilka. Såsom omnämnts ligga visserligen
viktiga intressen bakom erkännandet av tystnadsplikt, men
de motsatta processuella intressena kunna också vara av största
värde och motivera att undantag bör kunna göras från detta
förbud. Men man borde alltid tänka på att icke bryta detta för-
bud med mindre viktiga intressen så fordra och andra upplys-
ningsmöjligheter medföra väsentligt större svårigheter. Man
känner exempel från praxis, där man försökt underlätta arbetet
för sig genom att bryta detta förbud, även om nödvändiga upp-
lysningar kunde uppnås efter andra relativt framkomliga vägar.
Det borde man icke ha lov till. Och om förbudet brytes, är det
självklart, att det skall göras på ett så hänsynsfullt sätt som
möjligt, såsom inför stängda dörrar i likhet med vad nu sker.

Men vilka undantag skulle då göras? De nordiska ländernas
lagstiftning är nästan överensstämmande häruti att samtycke från
den hemligheten angår kan befria från tystnadsplikt. Det före-
faller också vara rätt att behålla det undantaget, således att den
person, myndig och andligen sund, vars intressen först och
främst beröras, kan befria från detta förbud. Men frågan är
om denna regel skall vara allmängiltig. Det kan hända att en
advokats och kanske särskilt en läkares yppande av hemlig-
heter medför den största skada och olycka för den, som okunnigt
samtycker, t. ex. när han själv inte känner till sin allvarliga
hemlighet, och det är klart att tystnadsplikten omfattar också
dessa hemligheter. Det borde övervägas om ej i dylika fall läka-
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ren eller advokaten skulle äga rätt till att meddela domaren sak-
förhållanden under djupaste förtroende och domaren sedan ha
rätt till att låta tystnadsplikten stå orubbad, trots samtycket och
jämväl trots direkt krav. Jag har dock klart för mig, att en så-
dan tystnad ibland kan vara tämligen vältalig och olika miss-
tankar uppstå. De regler angående samtycket, som för övrigt
anses gällande, förefalla att kunna stå oförändrade. Om den
vars hemligheter genom tystnadsplikten huvudsakligen beskyd-
das, avlider, är det högst tvivelaktigt att ge t. ex. närmaste släk-
tingar befogenhet att befria från tystnadsplikt beträffande den
avlidnes privata angelägenheter. Man känner till ett isländskt
rättsfall som utgör ett eklatant bevis på, att släktingarnas in-
tressen och de, som stå bakom ett personlighetsskydd för av-
liden, kunna starkt kollidera. Dessutom kan den avlidne ha varit
särskilt intresserad av att just hans närmaste ej finge känne-
dom om hans privata angelägenheter. Å andra sidan kunde det
tänkas, att man borde göra ett undantag, även om den hemlig-
heten angår har avlidit, t. ex. när han före sin död har anmält
ett brott och det kan förmodas, att det varit hans önskemål att
alla tillgängliga upplysningskällor framskaffas.

Men man måste väl göra flera undantag, eftersom det obestrid-
ligen ej är tillfredsställande ur rättfärdighetssynpunkt att be-
gränsa undantagen endast till vederbörandes samtycke. I detta
hänseende är de nordiska ländernas lagstiftning nu för tiden
olikartad. Med bästa vilja kan jag inte inse, att de positiva be-
stämmelser som hittills utfärdats angående andra undantag lösa
dessa problem på ett tillfredsställande sätt. Visserligen torde
många av de brottmål, som beskrivits enligt finsk, svensk och
isländsk rätt, vara betydelsefulla, men knappast kan med säker-
het dras den slutsatsen angående brottets viktighet av strafflagens
straffminimum. Vid bestämmandet av dessa minimalsatser har
lagstiftaren väl också haft andra synpunkter i tankarna. Men
det förekommer otaliga andra mål, både tvistemål och brottmål,
som får anses vara så viktiga, att förbudet borde brytas. Och jag
kan inte se att det lagtekniskt finns någon möjlighet att för-
fatta en uttömmande lagklausul i det ämnet. Ibland är målet
obetydligt, hemligheten av största vikt eller omvänt och dess-
utom alla grader där emellan. Det är högst sannolikt att här
såsom i flera andra fall kommer lagstiftarens framsynthet till
korta inför livets mångsidigheter. Jag medger villigt att exakta
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lagbestämmelser utan värderingsmässiga element äro viktiga

stöttepelare och ett starkt värn mot subjektivitet och villkorlig-

het och då särskilt i brytningstider. Men jag kan ej inse hur

man i dessa tillfällen kan utforma en tillfredsställande lagtext,

och vad ligger då närmare till hands än att anförtro denna in-

tresseavvägning åt domstolarna i varje särskilt fall. Det erkännes

också allmänt att dylika befogenheter ofta är av stort värde för

att motarbeta den orättfärdighet och hårdhänthet, som stela och

oböjliga rättsbud så lätt kunna föra till. Såsom ofta sagts har

man på olika områden angående tystnadsplikten hållit sig till

domarens värderingar utan att det ansetts vara betänkligt. Det

kan heller knappast bestridas att domarna äro särskilt tränade i

olikartade intresseavvägningar som de måste verkställa på olika

områden. Jag anser därför, att det vore mest ändamålsenligt be-

träffande övriga undantag från tystnadsplikten att stadga en

intresseavvägning, verkställd av domstolarna, en intresseavväg-

ning, som borde begränsas på ett liknande sätt som nu förekom-

mer i de danska och isländska läkarelagarna.

Landsretssagfører AXEL H. PEDERSEN (København) : Da emnet nu

er begrænset til advokatens og lægens tavshedspligt i retsplejen, må
spørgsmålet efter min opfattelse ses ud fra synsvinkelen: Hvorledes
skal konflikten mellem vidnepligt og tavshedspligt løses?

Denne begrænsning af emnet er næppe uden forbindelse med den
retshistoriske udvikling i Norden, der viser, at vidnepligten er den
ældste, og at lovgivningen oprindelig ikke har kendt begrænsninger
i vidnepligten. Det er først i nyere tid, da advokaternes og lægernes
gerning har udviklet sig til et selvstændigt, ja til et samfundsmæssigt
set betydningsfuldt, erhverv, at kravet om en legal anerkendelse af
tavshedspligten opstår. Men allerede da tavshedspligten kom til eksi-
stens, opstod kollissionen med vidnepligten.

Når man desuden tager i betragtning, at advokaternes virkeområde
oprindeligt kun har været retssager, er det forståeligt at de første
lovregler om tavshedspligten bliver af processuel karakter. Det sker
i Danmark allerede i 1793.

Disse processuelle regler omhandler udelukkelse eller fritagelse
fra at afgive vidneforklaring i retten, og derfor kan vi af disse
lovbestemmelser kun indirekte udlede, at der består en tavshedspligt
som en egentlig retspligt.

Men på denne måde kommer vi, om jeg så må sige, baglæns ind
i dagens emne, fordi problemet kun bliver opstillet processuelt. Vi
ser kun spørgsmålet i relation til den almindelige oplysningspligt i
en retssag. Hertil kommer, at den højtærede referent sondrer mellem
en processuel tavshedspligt og en strafferetlig tavshedspligt og den
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højtærede referent hævder, at den processuelle og den strafferetlige
tavshedspligt er uafhængig af hinanden. Jeg beklager at måtte sige,
at jeg ikke mener, at de kan behandles isolerede.

Jeg anser det nemlig for nødvendigt, at man rejser spørgsmålet:
Er det vidnepligten, som begrænser tavshedspligten? Eller er det
tavshedspligten, som begrænser vidnepligten? Efter min opfattelse
er det her, hovedproblemet ligger.

For at bedømme den processuelle tavshedspligt må man med andre
ord foretage en afvejelse af tavshedspligten contra vidnepligten.

Lad mig sige med det samme, at efter min opfattelse resulterer
denne afvejelse i, at advokaters og lægers tavshedspligt bør fastslås
som en positiv retspligt, og at deres vidnepligt må opfattes som en
begrænset undtagelse fra tavshedspligten.

Ved denne afvejelse mener jeg, at tyngdepunktet ligger i borgernes
uindskrænkede adgang til at henvende sig til en læge eller advokat
uden frygt for retlige følger. Det må være en selvfølgelig ret for
ethvert menneske, men man har dog fundet det nødvendigt at tilsige
enhver ret til lægehjælp i art 25 i De forenede Nationers verdens-
erklæring om menneskerettighederne af 1948, ligesåvel som man i
art 12 omtaler de garantier, som er fornødne for forsvaret af en
anklaget.

Der må derfor foreligge endog meget tungtvejende grunde, hvis
tavshedspligten skal fraviges. En almindelig henvisning til 1) en
processuel, 2) en politimæssig eller 3) en politisk interesse kan ikke
være tilstrækkelig.

Det er hensynet til borgerne, som taler for advokatens og lægens
uindskrænkede pligt til at. tie.

Men hertil kommer et andet efter min opfattelse vigtigt synspunkt.
Det er dette, at lægen og advokaten føler tavshedspligten som etisk
pligt, og den er en forudsætning for udøvelsen af deres gerning.
Lægen og advokaten kræver ret til at tie.

Det har iøvrigt vist sig på et helt andet område, at tavshedspligten
kan være en så væsentlig forudsætning for udøvelsen af en gerning,
at den kan hævdes på tværs af alle lovregler om vidnepligt. Ingen
journalist vil nogensinde røbe sin kilde. Ulemperne for en journalist
ville blive større end de ulemper, der ville følge af tilsidesættelsen
af lovens krav om vidnepligt.

Ved et kort rids af udviklingen i danske ret, vil det ses, at vidne-
pligtens historiske overvægt i forhold til tavshedspligten bekræftes.

Lægernes tavshedspligt har i Danmark været dybt forankret i den
lægelige tradition, der gennem århundreder er gået fra generation til
generation, men først sent er tavshedspligten kommet til udtryk i lov-
givningen.

Ved Strfl. af 1930 § 263 stk. 2 blev der pålagt tavshedspligt for
personer, som udøver et erhverv i medfør af offentlig beskikkelse eller
anerkendelse — altså også læger — med mindre de har været for-
pligtet til at udtale sig. Herunder går vidnepligten, der således bliver
en undtagelse fra tavshedspligten.
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I Lægeloven af 1934 blev der tilvejebragt harmoni i retsreglerne:
§ 9 hjemler tavshedspligt, medens § 10 hjemler en undtagelse ved
vidnepligten udfra et interesseafvejningssynspunkt, der skal foretages
konkret i den enkelte sag.

Jeg skal i denne forbindelse henvise til overlæge Hans Wulffs in-
struktive afhandling i Ugeskrift for Læger 1950 og professor le Maires
bemærkninger hertil.

Dansk lovgivning om advokaters tavshedspligt frembyder et broget
og et trist billede, og her er der ingen harmoni i retsreglerne.

I Danske Lov af 1683 var vidnepligten uindskrænket, men en høj-
esteretsdom fra 1792 statuerede, at advokaten havde tavshedspligt.
Denne dom var anledningen til forordning af 1793 om advokaters
vidneudsagn i civile retssager. I indledningen fastslås det, at enhver
bør med fuldkommen tillid kunne betroe den sit Velfærd, sit Tarv
og sine Hemmeligheder, og forordningen bestemte, at advokaterne
ikke alene var fritaget for at aflægge Vidnesbyrd, men at det også
var dem forbudt. Her har vi problemet både i relation til klienten,
og til advokaten, både pligt og ret til at tie.

Denne forordning af 1793 var gældende, indtil Rpl. af 1916, hvor
man afløste den med en temmelig mangelfuld regel i § 169. Man
tænkte kun på konflikten mellem tavshedspligten og vidnepligten.
Det blev m. a. o. en rent processuel regel, og man gik blot ud fra
forudsætningsvis lovfæstet tavshedspligt. Rpl. § 169 er ikke senere
taget up til revision og bragt i overensstemmelse med Strfl. af 1930,
der som allerede nævnt fastslår tavshedspligten som en almindelig
retspligt.

Til nærmere belysning af advokatens vidnepligt tillader jeg mig
at henvise til professor Stephan Hurwitz to bøger, Tvistemål fra
1941 og Den danske Strafferetspleje 2. udg. fra 1949 samt til be-
mærkningerne i min bog Inledning til Sagførergerningen I, som först
er udkommet i år.

Efter disse fremstillinger kan jeg ikke tilslutte mig den ærede re-
ferents gengivelse af dansk rets stilling til vidnepligten i civile sager,
der hviler på H. Munch-Petersens fremstilling. Tiden tillader mig ikke
at gå nærmere ind på disse spørgsmål.

Ved en fremtidig revision ikke alene af dansk, men af nordisk lov-
givning, bør man ikke tage udgangspunktet i en processuel pligt til
at tale, men i en etisk, en standsmæssig, en materielretlig pligt og
ret til at tie.

Vidnepligten bør henvises til den beskedne plads, der tilkommer
den: som en begrænset undtagelse fra tavhedspligten.

Men dette forudsætter selvfølgeligt en højtudviklet læge- og advo-
katstand, som er autoriseret af lovgivningen.

Til slut vil jeg gerne berøre spørgsmålet om begrænsning af tavs-
hedspligten gennem anden lovgivning, som kan medføre en yderligere
udvidelse også af den processuelle vidnepligt. Der er for advokater
og læger al mulig grund til at være opmærksomme herpå, da de
generelle lovbestemmelser, der findes om tavshedspligten, alle åbner



ADVOKATERS OCH LÄKARES TYSTNADSPLIKT I RÄTTEGÅNG. 165

en ventil ved en henvisning til pligten til at åbenbare hemmelig-
heder efter andre lovbestemmelser.

Hvad læger angår kan jeg henvise til lægelovens § 11, hvorefter
lægerne er forpligtet til at opfylde den oplysnings- og indberetnings-
pligt, der påhviler dem efter lovgivningen. Professor le Maire har i
en karakteristik af lægegerningen i dag fremhævet, at det ikke er
lægens tavshedspligt, men måske lægens udstrakte anmeldelses- og
indberetningspligt, som er det karakteristiske i dag.

Norske og danske advokater vil erindre lovgivningen efter 1945
mod »barakbaronerne» og »værnemagerne». Ved de norske registre-
ringslove og de danske værnemagerlove mente lovgiverne ikke alene
at måtte tilsidesætte advokaternes tavshedspligt, men endog at måtte
pålægge dem angiverpligt.

Det danske Sagførerraad kridtede imidlertid støvlerne og stod fast.
Det udtalte, at det strider mod sagførerpligterne at lade en sagfører
skønne over, hvorvidt der kan blive tale om at rejse sigtelse mod
en af hans klienter, og i givet fald foretage anmeldelse herom.

De offentlige myndigheders interesse i at »røntgenfotografere» bor-
gernes privatliv bør ikke medføre uforsvarlige indgreb i tavsheds-
pligten.

Jeg er klar over, at mine synspunkter er farvede af lægens og
advokatens syn på spørgsmålet om tavshedspligten. Men jeg har fun-
det det naturligt i en forsamling af nordiske jurister at advare imod
den tiltagende fare, der ligger i myndighedernes stigende videbegær-
lighed, hvadenten dette skyldes fiskale, politimæssige eller politiske
hensyn. Centraladministrationen og myndighederne tiltager sig en
stedse stigende myndighed over de enkelte borgere. Skemaerne bliver
flere og flere, og bliver større og større. Læger og advokater må
derfor modsætte sig ethvert indgreb i tavshedspligten.

Borgernes tillid til lægen og advokaten er et retsgode, der bør
respekteres i størst mulig omfang, således at lægen og advokaten har
både ret og pligt til at bevare fortrolige meddelelser som fortrolige.

Jeg tror, at dette stemmer med nordisk livssyn.

Advokaten GUNNAR BOMGREN (Göteborg): Herr ordförande, mina
damer och herrar! Frågan om advokaternas och läkarnas tystnads-
plikt är för närvarande positivt löst i alla de nordiska ländernas lag-
stiftning, vare sig nu lösningen är definitiv eller inte och vare sig
den ifråga om detaljer kan anses väl avvägd eller inte. Man kan där-
för fråga sig om det finnes anledning att taga upp ämnet till behand-
ling på ett nordiskt juristmöte, där man huvudsakligen brukar ägna
sig åt frågor berörande en kommande lagstiftning.

Jag tror emellertid att det är välmotiverat att ämnet fått tagas upp
här. Det har nog varit och är nog fortfarande så, att stor oklarhet
råder om grunderna för läkares och advokaters tystnadsplikt. Jag
tror vidare att denna oklarhet, om den inte undanröjes, kan både för
det närvarande och i fortsättningen leda till icke önskvärda resultat.

Jag vill till en början för min del klart och bestämt ansluta mig till
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den uppfattning, som uttalats av justitierådet Tryggvason och lands-
retssagfører Axel H. Pedersen, nämligen att advokatens och läkarens
tystnadsplikt är det primära och att frågan om deras vittnesplikt
endast kommer upp då det gäller att på ett visst område draga grän-
serna för denna tystnadsplikt. Det är nämligen ett självständigt sam-
hällsintresse att det finns en tystnadsplikt för läkare och advokater.

Ser man på problemet ur advokatsynpunkt, kan man säga att det
är två skäl som föranlett att en tystnadsplikt för advokater Införts
i olika länders lagstiftning. Det ena är att det i samhället finns ett
behov hos individerna att kunna anförtro sig till vissa medmänniskor
med förvissning om att vad de säger inte i någon form kommer att
uppenbaras.

Jag vill i anslutning till vad en föregående talare sagt framhålla,
att detta behov gör sig alltmer kännbart ju mer samhällets intresse
av att ingripa i de enskilda medborgarnas verksamhetsområden gör
sig gällande. Och det är väl inte utan skäl som i Nationernas för-
bunds stadga införts en bestämmelse att privatlivet skall hållas fre-
dat. Men det är nog inte bara en mer eller mindre naturrättslig
önskan, som ligger bakom en sådan tankegång. Erfarenheten har be-
styrkt just vad jag sade, att ju starkare det allmänna ingriper i med-
borgarens enskilda handlingsvärld dess större känns behovet att
kunna med förtroende vända sig till vissa personer. Det är i detta
hänseende typiskt, att första gången som den moderna uppfattningen
om tystnadsplikten fick ett klart uttryck i en allmän lagföreskrift
skedde detta i kejsartidens Frankrike.

Vad jag nu har sagt gäller naturligtvis i stor utsträckning även för
läkare. Men den synpunkt jag framfört tror jag har särskild bety-
delse i fråga om advokaternas tystnadsplikt, och det av den anledning-
en, att när samhället utsträcker sitt verksamhetsområde och griper in
på de enskilda medborgarnas områden, så sker det just genom att
samhället begagnar sig av lagstiftning och av administrativa beslut
såsom medel. De medel som staten här använder är alltså juridiska
och det är därför givet att den enskilde medborgaren i ett sådant fall
i första hand vill vända sig till en i detta avseende tekniskt utbildad
person, till en jurist, med sina förtroenden, en jurist som enligt den
gängse definitionen på en advokat står fri gentemot alla utomstå-
ende synpunkter, även de statliga.

Jag sade att det fanns ytterligare ett skäl att statuera en tystnads-
plikt för advokater och läkare. Var och en som ägnat sig åt advokat-
yrket har många gånger gjort den erfarenheten, att en av hans största
svårigheter är att kämpa mot vad en amerikansk författare kallat den
outrotliga instinkten hos människan att fördölja en del av sanningen,
även för den läkare eller den advokat för vars tjänster han är be-
redd att betala ett arvode. Jag tror att denna instinkt är djupt rotad
hos människan. Jag skall inte närmare gå in på de former den tar
sig, men jag kan nog säga, att den erfarenhet en advokat gör är att ett
av de få medel, som han har att bryta denna instinkt hos den en-
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skilda människa, som befinner sig i svårighet, är att kunna hänvisa
till att det föreligger en absolut tystnadsplikt för honom.

Denna sida av saken får en stor betydelse även i processer, där-
för att om advokaten på detta sätt skaffar sig möjlighet att tränga
fram till sanningen, kan han ge ett råd som är så riktigt som ett på
detta stadium, d. v. s. före rättegångens början givet råd överhuvud-
taget kan vara. Han kan sålunda råda klienten att inte processa, han
kan framhålla för honom riskerna med en process, han kan få reda
på, såvitt det nu är möjligt genom att bara höra den ena parten,
var sanningen i målet ligger. Det är naturligtvis av stort processuellt
intresse att dessa möjligheter finnas och det är alltså även av rent
processuellt intresse att tystnadsplikten för advokater göres så all-
män och absolut som möjligt.

Här har i dag behandlats frågan om man skall statuera en rätt för
advokaten till tystnad eller en tystnadsplikt. Av vad jag sagt fram-
går att jag för min del är av den uppfattningen, att det endast kan
bli fråga om en tystnadsplikt. Den rätt att undandra sig vittnesplik-
ten, som finns statuerad i vissa moderna processlagar, även i vår,
är given i vittnets intresse med hänsyn till hans förhållanden. Det
är inte i advokatens intresse och inte heller i läkarens intresse som en
tystnadsplikt statueras. Det är i klientens och i patientens intresse.

Det är alltså fullt riktigt som landsretssagfører Axel H. Pedersen
framhöll, att det för advokater och läkare anses vara en plikt, en
yrkesplikt, att inte nämna något om vad de får sig anförtrott under
sin yrkesutövning. Här anknyter man till en gammal tradition. När
den moderna uppfattningen om advokatens inhabilitet som vittne
första gången klart fastslogs, skedde detta genom en dom av Frank-
rikes Gour de Cassation, vilken som motiv för sin vägran att med-
giva vittnesförhör med en advokat om ett förtroligt meddelande ut-
talade att detta följde av att tystnadsplikten var »un devoir special
de la profession d'avocat».

Vad den svenska rättens ställning angår skulle jag först vilja fram-
hålla, att enligt gällande svensk rätt finns det en klar lagbestämmel-
se om skyldighet för advokater —• jag avser här advokater i den
svenska processlagens mening — att förtiga vad de erfarit under sin
yrkesutövning. Den bestämmelsen finns visserligen inte direkt in-
skriven i rättegångsbalken, men den är uttalad i Advokatsamfun-
dets stadgar, där det står att ledamot är skyldig att där god advokat-
sed så fordrar, förtiga vad han erfar i sin yrkesutövning. Denna be-
stämmelse i Advokatsamfundets stadgar är inte någon privat före-
skrift utfärdad av en privat sammanslutning1. Den återfinnes i stad-
gar godkända av K. M:t. Viktigare är dock att det i rättegångsbal-
ken föreskrives att en advokat är skyldig att i allo fullgöra vad god
advokatsed fordrar. I och med detta är det också klart utsagt att
en advokat är lagenligt förpliktad att på sätt samfundets stadgar
föreskriver, d. v. s. på sätt god advokatsed fordrar, iakttaga tystnads-
plikt.
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Jag skulle vilja tillägga, att förhållandet är analogt med vad som
tidigare gällde beträffande förbudet för domare att vittna om vad som
förekommit inför lyckta dörrar. Plikten för domaren att ej yppa
vad som hade behandlats vid rättens enskilda sammanträde fanns
föreskriven i domareden, men inte i dåvarande 17 kapitlet rättegångs-
balken. Det rådde dock icke någon tvekan om att man ansåg att
denna plikt gick framför den allmänna plikten att vittna.

Jag tror att den nuvarande rättegångsbalken ger uttryck för den
principiella uppfattning, som här uttalats och till vilken justitierå-
det Tryggvason och landsretssagfører Axel H. Pedersen anslutit sig,
nämligen att tystnadsplikten är det primära och att frågan om vitt-
nesplikten endast blir en fråga om, var man i det aktuella fallet skall
dra gränsen för advokatens och läkarens tystnadsplikt.

Det är givet, att här blir förhållandet något olika för advokaten
och läkaren. Eftersom jag inte har några erfarenheter av iäkaryrket,
får jag inskränka mig till några allmänna reflexioner om advoka-
tens tystnadsplikt i rättegång.

Den nya rättegångsbalken har, trots att den som nyss sagts i
princip ansluter sig till den uppfattning om tystnadsplikten, vil-
ken jag anser vara den riktiga, inte löst alla frågor som komma upp
i detta sammanhang. För att först ta en detalj, så framhöll inledaren
att det stod i lagtexten att tystnadsplikten gällde såvida inte annat
var föreskrivet. Om jag inte missminner mig är detta undantag till-
kommet huvudsakligen med tanke på läkare och barnmorskor. För
dessa finns nämligen i särskilda instruktioner föreskriven skyldig-
het att i vissa fall lämna uppgifter.

En fråga, som av lätt insedda skäl inte har berörts i rättegångs-
balken, är frågan om avgränsning av tystnadsplikten i förhållande
till den skyldighet, som tidigare funnits och fortfarande principiellt
finnes, att medverka till att vissa brott inte blir oupptäckta. Detta
problem hade större betydelse före 1942 än det har nu, men jag har
velat erinra om saken därför att det är i detta sammanhang som
frågan om tystnadsplikten från början blivit aktuell.

Man har i nya rättegångsbalken bibehållit en anordning som justi-
tierådet Tryggvason omnämnde, nämligen den, att klienten har rätt
att befria advokaten från hans tystnadsplikt. Jag har för min del
tidigare anslutit mig till denna uppfattning, men jag får säga att jag
kommit att mer och mer luta över till den åsikt, som justitierådet
Tryggvason gav uttryck för. Det finns numera ett mycket ringa in-
tresse för en klient att höra advokaten som vittne om vad han har
förtrott denne. Möjlighet gives ju för honom att begära att bli hörd
som part under sanningsförsäkran. Vad skall då vittnesmålet med
advokaten tjäna till? Det kan inte få annan karaktär än vad man i
engelsk doktrin kallar för corrobated evidence. Dess verkan inskrän-
ker sig till att stödja klienten/partens uppgifter om att han vid visst
tillfälle yttrat sig på visst sätt.

Här stöter man på en svårighet, som nog varje advokat har er-
farenhet av, nämligen att det är praktiskt taget omöjligt att efter
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några år erinra sig vad en viss klient har sagt i en detaljfråga. Jag
tror att man skulle komma till ett inte önskvärt resultat, om klienten
i rättegången plötsligt skulle säga till advokaten: jo, men kommer Ni
inte ihåg att jag sade så och så. Advokaten svarar då sanningsenligt,
nej, det kommer jag inte ihåg. Det är dock sannolikt att klienten har
rätt, eftersom allt talar för att han bör ha ett bättre minne av vad som
hänt, men genom sitt svar, som är det enda svar han kan ge, för-
svagar advokaten verkan av vad parten under sin utsaga under san-
ningsförsäkran sagt. Det finns även andra skäl — men som jag här
inte skall gå in på — som tala för att man vid den översyn av rätte-
gångsbalken, som nu igångsatts, bör ta upp denna fråga till förnyat
övervägande. Jag tror förresten att bestämmelsen är en reminiscens
från det gamla legala bevisprövningssystemet.

Det finns en annan fråga som också lämnats öppen av den nya
rättegångsbalken och det är den kanske viktigaste av alla: frågan
hur man skall bestämma tystnadspliktens omfattning in casu, d. v. s.
frågan vad som egentligen ligger bakom lagens ord om »något som på
grund av deras ställning förtrotts dem eller de i samband därmed
erfarit». Det förhåller sig möjligen så att domstolen i princip har
rätt att avgöra denna fråga, och det förhåller sig möjligen också så,
att advokaten i princip är skyldig att lämna alla de upplysningar som
behövs för att domstolen skall kunna avgöra om det här är fråga om
något som anförtrotts advokaten, alltså om ett förtroende.

I praktiken ställer sig saken annorlunda. Det är nog så, som justi-
tierådet Tryggvason framhöll, att det kan vara farligt att lämna några
uppgifter, t. o. m. generellt om det ämne samtalet rört, därför att
redan genom dessa uppgifter hemligheten kan röjas. Samtidigt kan
det, och det har vi väl alla erfarenhet av, vara lika farligt att tiga.
Detta problem blir för advokaterna av särskilt stor betydelse, där-
för att de är skyldiga att i allo följa vad god advokatsed bjuder,
och god advokatsed bjuder, så mycket är klart, att om det är fråga
om förtroliga meddelanden eller liknande förhållanden får advokaten
inte på något sätt yppa vad han erfarit. I praktiken har frågan så-
vitt jag vet hittills icke ställts på sin spets, men skulle den komma
upp, så tror jag att den här i Sverige skulle få lösas på det sättet,
att parten under förberedelsen nämnde, att han önskade höra en
viss advokat, varefter denne advokat, när han fått meddelande om att
hans hörande påkallats, finge förklara för domstolen att han i den
saken icke komme att kunna vittna eller att han komme att kunna
avge endast ett begränsat vittnesmål. Jag tror att frågan i och med
detta oftast skulle lösas av sig själv och att det bleve ytterst få fall
där den ställdes på sin spets, i varje fall beträffande en advokat.
Skulle den ställas på sin spets, tror jag att nästa steg finge bli att
advokaten, som ju är skyldig att själv bedöma vad som är god advo-
katsed, finge begära anstånd med huvudförhandlingen i målet för att
kunna inhämta ett vägledande yttrande från Advokatsamfundets sty-
relse. För det har han säkerligen rätt till, hur vidsträckt tystnads-
plikten än är, att till dem av sina kolleger som handhar disciplin-
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rätten lämna de upplysningar, som behovs för att denna disciplin-
instans skall kunna avgöra om det föreligger skyldighet för advoka-
ten att vittna eller inte.

Det kan kanske förefalla egendomligt att jag så hårt förfäktar den-
na ståndpunkt, men jag tror att den svenska lagstiftaren ifråga om
advokaterna lagt huvudvikten vid att tystnadsplikten gäller i den
mån god advokatsed fordrar att en sådan tystnadsplikt skall finnas.
Jag tror inte att man kan komma längre, utan att man får nöja sig
härmed. Jag tror därför också att det är klokt att man överlämnat
åt praxis — enligt min tolkning i första hand åt Advokatsamfundets
styrelse — att avgöra frågan om tystnadspliktens omfattning in
casu, ty därmed har man medvetet eller omedvetet kommit in till
problemets kärnpunkt, nämligen till att tystnadsplikten är »un devoir
special de la profession d'avocat».

Riksadvokaten ANDREAS AULIE (Oslo) : Herr ordförer, mine damer
og herrer. Jeg har oppfattet det slig når man har satt dette emne
opp til diskusjon her i dag, at det har vært önskelig å dröfte og fä
utredet fra forskjellige land, for det förste rent prinsipielt hvorvidt
man bör opprettholde legers og sakförers taushetsplikt, og dernest
generelt hvorledes den bör ordnes i loven. Vi har sett av innlederens
betenkning at det er gjort rede for rettssystemet i samtlige nordiske
land for så vidt. På samme mate som det har vært utredet av repre-
sentantene for Island, Danmark og Sverige, så kan vi også si for Norges
vedk. at det gjennom de siste generasjoner har vært en klar og uom-
tvistet regel og et prinsipp som er godtatt av den almene rettsopp-
fatning, dette at leger og advokater skal ha ikke bare en taushets-
rett, men en etisk begrunnet plikt til taushet. Og dette er et prinsipp
som må være så sterkt, at det skal overordentlig vektige grunner
til å gjöre fravikelse fra det. Etter gjeldende norske rettsregler er,
kan man si, legenes og sakförernes plikt til å bevare taushet om
betroelser i sine klienters interesser stort sett samsvarende. Det blir
noen detaljforskjell m. h. t. grunnsetningens gjennomföring, det er
det eneste. Det kommer jo av de to yrkers egenart. Legen er admi-
nistrativt tilknyttet det offentlige helsevesen, hvilket har fört til visse
spesialregler for legene, regler som jo ikke kommer på tale for sak-
förerne. Dette vil jeg komme tilbake til om en liten stund. Men grunn-
setningen er den samme, det er alene hva advokater og leger er blitt
betrodd under utövelsen av sitt kall de ikke har lov til å röpe. Over-
tredelsen av denne taushetsplikten rammes av den samme straffebe-
stemmelsen i den borgerlige straffelov og dette utgångspunkt kan man
si tilkjennegir at det er den samme interesse loven i begge tilfelle
vil beskytte. Samfunnet erkjenner på denne maten at et sterkt garan-
tert privilegium finnes for det anonyme individ. Selv det usleste
menneskevrak skal ha adgang til å kunne gå til en rådgiver, aner-
kjent av samfunnet som sådan, og be om fortrolighet. Og det under
en sikker fortröstning til rådgiverens diskresjon, privat og offentlig.
Det er nærmest fölelsesmessig tilstede en forestilling om at hvem som
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helst av oss för eller senere kan komme i den situasjon i livet da en
sån garanti i virkeligheten forekommer en som noe av det mest
umistelige man overhodet eier igjen. Det kan gjelde en selv, det kan
gjelde det som verre er, ens nærmeste. Tanken bak lovbestemmelsen
tilsier at tausheten skal bevares i og utenfor rettssalen og den skal
bevares. Rådgiveren selv skal nöye passe på det, domeren skal passe
på det og gripe inn, om ingen annen gjör det. Og så har vi da lov-
giveren, som det allerede har vært talt en del om her i dag. Når
lovgiveren stilles overfor dette å måtte overveie om det er nödven-
dig å gjöre unntak fra hovedreglen, så må også han passe meget nöye
på. Taushetsplikten bör ikke hulles ut så lenge at den bare blir et
tomt skall uten kjerne. Og jeg vil gjerne nevne det med en gang, hvis
der skulle være en tendens til det, da var det meget bedre straks
å få innfört den regel som har vært nevnt også av höyesterettsdom-
mer Tryggvason, at det bör overlates til dommeren å foreta en in-
teresseavveining. Det blir ikke betryggende bare å ha de eksakte reg-
ler i loven som etter hvert utvides eller legges til. Taushetsplikten om-
fatter betroeisene. Det er viktig å holde fast ved at betroelser kan
være uttalelser av klienten selv, skriftlig eller muntlig, aktstykker,
som klienten har betrodd sin sakförer, eller som klienten har satt
sakföreren på sporet etter mens denne har arbeidet med saken. For
legens vedkommende er det resepter og journaler og sykehusenes
röntgenfotografier, notat om spedbarns mål og vekt, betroelser som
omfatter diagnoser og prognoser om legemlige og sjelelige tilstander.
Når en lege er oppnevt som sakkyndig for å kunne konstatere en
tilstand, da vil det som han derved konstaterer jo ikke lenger kunne
betraktes som noen betroelse. Men hvis den sakkyndige så henvender
seg til andre leger enn den behandlende lege, eller til et sykehus for
å få opplysninger, så er det ikke adgang til å ta imot betroelser derifra
og gjengi dem i den sakkyndige erklæring eller på annen mate,
iallfall ikke uten da at observantens samtykke er gitt. Det er mulig
at den oppfatningen jeg her har fremholdt, etter hva jeg har hört fra
psykiatrisk hold, vil kunne gjöre det vanskelig for den sakkyndig
oppnevnte psykiater i visse tilfelle å begrunne sine konklusjoner til-
strekkelig. Det kan bli vanskelig å overbevise både den domstol som
behandler saken og den rettsmedisinske kommisjon som kontrollerer
erklæringen om at begrunnelsen förer til det resultat den sakkyndige
kommer til. Men dette er i tilfelle en erfaring som burde före til
en ny lovregel hvoretter sykehusjournaler i visse tilfelle, f. eks. med
dommerens samtykke, bör kunne refereres om strengt nödvendig. Men
da må det samtidig före til at sakkyndige erklæringer av denne art
blir omfattet med större sekretess enn hittil.

Når jeg nu kommer inn på unntakene fra taushetsplikten, som jeg
i og for seg regner for det viktigste og som selve kjernen for disku-
sjonen i dag, da er det vi får se at legene kommer i en mere utsatt
stilling, tror jeg, iallfall er det så i Norge, enn sakföreren gjör. Visst-
nok er det så at de generelle regler er felles for sakförere og leger.
Det prinsipielle, hovedgrunnsetningen, er den samme. Det er dette at
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vedkommendes samtykke opphever plikten til diskresjon, en ord-
ning som jeg for mitt vedkommende synes det er rimelig å opprett-
holde. Videre at plikten til diskresjon bortfaller for begge, for legen
og for sakföreren etter norsk rett, hvor loven pålegger hvermann å
gjöre en anmeldelse, og det gjör den i visse tilfelle: Det er når det
er påkrevet for å avverge at noen blir uskyldig dömt, eller for å av-
verge en overhengende livsfare for en eller annen person eller for å
hindre visse truende naturkatastrofer som kan sette menneskeliv i
fare eller for å avverge visse grovere förbrytelser som er under opp-
seiling, vel å merke, avverge dem, ikke anmelde dem etterpå. En
anmeldelsesplikt til politimyndigheten påhviler her enhver som har
fått kjennskap til et slikt forhold, også en lege eller en sakförer som
har fått kunnskapene ved betroelse. Men for legens vedkommende
kommer ytterligere åpenbaringsplikt til på grunn av de spesialfor-
skrifter som finnes i den sosialmedisinske lovgivning, og det er det
som stiller ham i en særstilling. Legene skal gi anmeldelser til andre
instanser om diagnoser som de stiller om tuberkulose, om kjönns-
sykdommer, om födsel og dödsfall, og i siste fall skal også döds-
årsaken etter gjeldende bestemmelser föres opp. Jeg forstod inn-
lederens utredning sån at denne anmeldelsesplikt ikke uten videre
medförer plikt eller adgang til å kunne vitne om de samme forhold
under rettergang, etter finsk, og vel da kanskje også etter svensk lov.
Alene den omstendighet at det foreligger en åpenbaringsplikt for
legene, skulle ikke kunne före til det. Norsk lov gir visstnok ikke noen
mulighet for å kunne sondre på samme maten. Hos oss er det slik
at hvor legen etter lov har plikt til å åpenbare, alltså opplyse, et
forhold så bortfaller hele taushetsplikten. Det er ikke gjort noen
reservasjon i loven. Det må da bety, at det samme gjelder hvor det
bare er tale om en leges melding til en kontrollinstans. Dette vil hos
oss være en regel som tör trenge reform. Det er nok så at mange av
de leger som gir meldinger på denne mate, de er også offentlige
tjenestemenn, og for dem gjelder særlige regler om taushetsplikt, en
taushetsplikt som alene vil kunne oppheves av den overordnede
medisinske instans. Men er norsk lov å forstå sån som jeg nu hevder,
rettspraksis har svært lite om det, da mener jeg at den bör forandres
for så vidt. Den omstendighet at en lege er pålagt å fylle ut skjemaer
til en medisinsk instans, til et kontrollråd, eller til et helsekontor, et
statsfysikat o. s. v., det burde ikke uten videre bety at han dermed
også skal være löst fra sin plikt til diskresjon i rettergang i ethvert
rettslig anliggende som måtte komme for domstolene, betydningsfuld
eller betydningslöst. Dette tror jeg' det er grunn til å feste oppmerk-
somheten ved, og det er mulig at man på norsk side vil ha grunn
til å overveie om det ikke da ville være heldigere som jeg nevnte å
innföre den danske regel om en interesseavveining som domstolen
skal foreta, om hva som veier tyngst i det aktuelle tilfelle, betydning-
en av diskresjon eller betydningen av en åpenbaring. Som det ble
nevnt av landsretssagförer Axel H. Pedersen så har det fra dansk hold
vært fremholdt at de mange unntak fra legens taushetsplikt som nu
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begynner å komme til, de förer for vidt. Og det har vært antydet
at det overhodet er få mennesker som i den grad er blitt pålagt å
rapportere dit og dat om sine medmennesker enn nettopp legene.
Og det er det varsku som samfunnet i tilfelle bör vokte på. Sosial-
lovgivningen kan bli så perfekt at den blir ganske uutholdelig. Pro-
blemet reiser seg neppe på samme mate for sakförerne i det dag-
lige, så vidt vi kan se, når vi da unntar denne omtvistede lovbestem-
melsen om registreringsplikt etter frigjöringen, som en av talerne var
inne på. Det er vanligvis for advokatene ingen spesiallovgivning nu
som pålegger dem å opptre som angivere, i videre utstrekning enn
det enhver plikter å gjöre. Unntakene fra taushetsplikten finnes
bare i de generelle straffelovsbestemmelsene som jeg har nevnt för.
Jeg vil i den forbindelse bare komme tilbake til det forhold at enhver
norsk borger, også da selv om han ellers har taushetsplikt, må være
parat til å avverge visse i loven oppregnede grovere förbrytelser.
Og det kan han vanligvis alene gjöre ved å anmelde forholdet til
politiet. Er en sakförer gjennom en klient og hans betroelser kommet
til kunnskap om slike planer, så er hans taushetsplikt opphört å binde
ham. Blandt de förbrytelser som her kommer i betraktning, og som
er regnet opp i en spesialbestemmelse i loven, kan jeg nevne lands-
forrederi, spionasje, mytteri, drap, ran, grovere sedelighetsforbry-
telser o. s. v. Og vel å merke, selv ikke en offentlig oppnevnt forsva-
rer er her unntatt. En del av dette gjelder jo et område hvor man
kan si at individets interesser generelt sett må vike for statens. Nu er
det nok så at etter den norske lov er ingen, heller ikke sakföreren
naturligvis, pliktig til å anmelde en helt avsluttet forbrytersk virk-
somhet. Plikten består bare når og så lenge det er mulig å avverge
förbrytelsen, eller å avverge förbrytelsens fölger. Et fait accompli
kan jo ikke avverges. Denne bestemmelsen inneholder vel åtskillig
av en betryggelse derved at det bare er en forestående förbrytelse
som skal anmeldes, aldri et avsluttet forhold. Men her må jeg få
föye inn en liten digresjon for å markere en aktuell statsinteresse
som kommer inn i biidet, sån at man kanskje kan ta den i betrakt-
ning under senere overveielser. I våre dager kan man ikke godt
diskutere rettsregler uten å komme inn på beredskapslovgivningen.
Og således vil det naturligvis være tvilsomt om man kan gå i gang
med en reformlovgivning som omhandler sakförernes stilling under
rettergang, særlig under straffeprosessen, uten å tenke på den slags
straffesaker som angår landets forsvarsmessige beredskap og dets be-
skyttelse mot landsforrederi. Det er nettopp her man kan se mest
innlysende dette at statens interesser kan bli de overveiende. Nu er
det så, som jeg har nevnt, at selv en oppnevnt forsvarer, under trussel
om straff, har en troskapsplikt mot landet, som bl. a. går ut på at han
skal gå til anmeldelse hvis han derved kan avverge f. eks. spionasje
eller andre anslag mot riket av forredersk karakter når han er blitt
betrodd at den slags er planlagt eller det pågår. Men samtidig har vi i
Norge prosessregler som förer til, og som det er grunn til å anta
blir strengt håndhevet fordi de er viktige i og for seg, at retten ikke
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kan nekte å etterkomme den mistenktes önsker om å få uppnevt en
bestemt sakförer som sin forsvarer, etter at tiltale er reist. Og så
vidt jeg vet, er et lignende prinsipp kommet til syne i en F. N.
deklarasjon om menneskerettigheter. Men å nekte å oppnevne, det kan
retten ikke en gang om den vet om denne sakförer, som da natur-
ligvis ikke horer til dem man gjerne ser i skranken, og om hans uten-
rikspolitiske sympatier at de kan gi grunn til å frykte at han ikke
alene ville sette seg ut over plikten til å anmelde betroelser om fore-
stående aksjoner, om så var tilfellet, men han ville vel etter sin inn-
stilling, også sörge for at spionens etterretningsmateriale, som han
hadde fått ved enroms besök hos den mistenkte i cellen, gikk di-
rekte eller indirekte til nettopp den fremmede makt som tiltalte har
konspirert med. Denne prosessuelle inkurie ville vel sikert bli ut-
nyttet til fulle av fremmede makter som måtte ha spioner i virk-
somhet på vårt landområde. I instruks til sine etterretningskilder
ville vel en slik oppdragsgiver for fremtiden iallfall ikke forsömme
å utpeke nettopp den sakförer som det turde være mest nyttig å få
oppnevnt hvis en av hans håndtlangere blev arrestert. Og la oss se
videre på konsekvensen av det: Ble så saken fört for lukkede dorer av
hensyn til rikets forhold til fremmed stat eller liknende, så ville en
måtte anta at vedk. fremmede makt ville være den eneste som var
helt sikker på å bli holdt a jour med det som skjedde i retten under
forhandlinger in camera.

På ordförandens förslag beslöts begränsa tiden för ytterligare
diskussionsinlägg i förevarande ämne till högst tio minuter.

Jur. dr AARO AHTEE (Helsingfors) : Då jag i egenskap av jurist vid
medicinalstyrelsen i Finland ofta har kommit att befatta mig med
frågor, som beröra läkares tystnadsplikt, ber jag att med några ord
få uttala mig om densamma. Dock ämnar jag ej befatta mig med tolk-
ningsfrågor, vilka med tanke härpå föranledas av den nya finska be-
vislagstiftningen. Enligt min åsikt, som såvitt jag vet även är refe-
rentens, är 17 kapitels 23 paragraf i den finska rättegångsbalken,
som från och med begynnelsen av år 1949 ändrade stadgandet
om läkares tystnadsplikt till raka motsatsen till vad det varit förut,
i sin nuvarande form mindre tillfredsställande.

Såsom av referentens översikt över stadgandena angående läkares
tystnadsplikt i de nordiska länderna framgår, har finsk rätt mest
radikalt tillägnat sig principen om läkares tystnadsplikt. Fastän den-
na princip också bör godkännas såsom allmän huvudregel, ävenlyrar
den dock otvivelaktigt, genomförd ända till ytterlighet, den konkreta
sanningens uppdagande vid rättegång och kan i många fall rent av
omöjliggöra uppnåendet av de mål, till vilka speciallagstiftningen,
t. ex. vid reglerandet av äktenskapsskillnaderna och barnaunderhåll,
strävar. Läkarverksamheten kan nog med framgång bedrivas, såsom
bland annat Englands exempel utvisar, fastän rättegångsordningen
ej alls skulle känna till läkarens tystnadsplikt. — Enligt min åsikt är
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Danmarks och Islands rättsordningars ståndpunkt i denna fråga den
mest lyckade i hela norden.

Jag ämnar dock ej begagna min tur att yttra mig, till att desto mera
klandra mitt eget lands och berömma Danmarks och Islands lagstift-
ning. Jag skulle blott önska de lege ferenda behandla frågan, om det
är skäl att skapa undantagen från läkares tystnadsplikt vid rättegång
med stöd av intressejämförelse eller efter enumerativt system.

Referenten har även i sitt hemland utförligen dryftat frågan och
ställer sig så vitt jag vet en smula tveksam till ett på intressejäm-
förelse byggt system. Fastän jag gärna medger, att därav kan uppstå
vissa olägenheter med avseende å rättspraxis' enhetlighet, önskar jag
dock framhålla ett sådant systems stora fördelar. Intressejämförelsen
skulle i varje händelse utföras av domstolarna. Dessa utföra även i
många andra fall, i synnerhet med stöd av nyare lagstiftning, en dy-
lik jämförelse. En sådan jämförelse är allra lättast tillämpad på det
vardagliga livets mångskiftande förhållanden. Livet i sig självt är,
bildligt talat, i synnerligen många avseenden ett jämförande av in-
tressen, och genom intressejämförelser och kompromisser födes ju
också ofta lagstiftningen i det demokratiska samhället. Dessutom kun-
na olägenheter, som till en början kanske allt för ofta uppstå genom
oenhetlig rättspraxis, märkbart minskas med tillhjälp av rättsveten-
skap och de högre domstolarnas prejudikat.

Docenten ERIK KARLMARK (Stockholm): Tidigare än problemet rö-
rande de gränser, som böra fastställas för läkares åliggande att inför
domstol iakttaga sekretess, bör utredas åtminstone ett annat: Vilken
är den i djupet liggande grunden för läkares åliggande att iakttaga
sekretess?

Det kan ligga nära till hands att framdraga förtroendet från pa-
tient till läkare på ett så markant sätt, att den slutsatsen faller i da-
gen, att detta förtroende utgör rättsinstitutets djupaste grund. Längre
synes man emellertid komma, om man frågar efter grunden till beho-
vet av detta förtroende i de betydelsefulla situationerna. Varför och
i vilka fall sker markerat en läkarkonsultation i förtroende? En så-
dan granskning synes så mycket mera påkallad, som den person, vil-
ken förblir vid en uppfattning, att ett visst förtroende är det väsent-
liga och slutgiltiga, riskerar att låsa sig fast, innan han nått fram
till sista länken i den kedja, som han strävar att lösgöra från vid-
häftande sociala faktorer av icke-utslagsgivande art. De flesta på pa-
tientens initiativ företagna hänvändelserna till läkare i vanligt kon-
sultationssyfte göras otvivelaktigt i större eller mindre förtroende
(till läkarens teoretiska kunskap, tekniska skicklighet, organisatoriska
förmåga o. s. v.). Största delen av dessa hänvändelser må präglas
av förtroende på grund av ena eller andra egenskapen hos läkaren
(eller hos patienten), men skyddsberättigat behov av sekretess kunna
de flesta läkarkonsultationer icke sägas vara präglade av. Den härpå
tvivlande torde bli övertygad, om han beaktar de fall, i vilka patien-
ten »förtroendefullt» vänder sig till läkare i fall av blindtarmsinflam-
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mation, åderförkalkning, ledgångsreumatism, njur- eller gallsten, mag-
sår, influensa, struma o. s. v., konsultationer, beträffande vilka patien-
ten själv i regel för diskussioner i detalj med vilken intresserad som
helst. Grov överdrift måste den sägas göra sig skyldig till, som beträf-
fande sådana sjukdomstillstånd söker hävda så påfallande behov av
skydd, att informationer härom endast i judicielit kvalificerade situa-
tioner böra lämnas.

Andrager man däremot sådana medicinska tillstånd som syfilis,
sinnessjukdom, gonorrhé, havandeskap, orsakat av annan man än
make, psykopati, patologisk alkoholhunger o. s. v., blir förhållandet
något annat, och varför? Man kan ej göra gällande, att exempelvis
åderförkalkning eller ledgångsreumatism äro så mycket mindre smärt-
samma, medföra så mycket mindre medicinska komplikationer eller
orsaka så mycket mindre invaliditet eller antal dödsfall än syfilis,
psykopati etc. En (riktig eller oriktig) uppfattning har uppkom-
mit, att social mindervärdighet, oduglighet eller skadlighet föranleder
dessa medicinska tillstånds uppkomst eller föranledes av tillståndens
härjningar hos människan, varför den av sådana tillstånd drabbade
skall vara att betrakta som sämre eller mera socialt oduglig eller skad-
lig än andra, m. a. o. är att anse som till personvärdet sänkt. Den
av dylika tillstånd drabbade kommer i behov av värn (visserligen
mot sjukdomarna på samma sätt som andra sjuka men dessutom
också) mot att bli påklistrad personvärdeaccenter, härrörande ur dy-
lika, av en allmänhet konventionellt accepterade betraktelsesätt. Följ-
derna av att bli försedda med dylika personvärdeaccenter kunna för
de drabbade bli ödesdigra nog, många gånger betydligt ödesdigrare
än tillståndens rent medicinska följder för den enskilde patienten.
Den av en allmänhet här så ofta brukade generaliseringen med or-
dens makt över tanken som eftersläpning går ut över de av tillstån-
den drabbade som en många gånger alldeles oförskylld plågoskärp-
ning. Man betänke t. ex., hur svårt det kan vara för en man, som
med djupaste grund i gengasförgiftning gjort sig skyldig till försking-
ring, eller en kvinna, som stjäl i morfinrus efter gallstensanfall eller
utan att vara lagvigd hustru framföder barn, att bli betraktade som
socialt fullvärdiga.

Allmänhetens slutsatsdragande kan förmodas ske något i följande
stil:

1. Medicinska tillstånd av typen R. bruka sammanhänga med kon-
ventionellt accepterad mindervärdighet, (översatsen.)

2. A. har varit behäftad med ett tillstånd av typen R. (Mellansatsen.)
3. Alltså är A. av nämnda skäl att anse som mindervärdig. (Slut-

satsen.)
Här har ett försök gjorts att ådagalägga, att yttersta grunden tilll

läkarsekretessen ej är patientens »förtroende» till läkaren. Samtidens
värderingar av sådan art, vilka enligt Westermarck och Hägerström
icke ens kunna vara varken sanna eller falska, grunda behov av läkar-
sekretess; avtaga för vissa tillstånd dessa accenter i styrka, t. ex. på
grund av medicinska landvinningar (på förslagsvis alkoholforsk-



ADVOKATERS OCH LÄKARES TYSTNADSPLIKT 1 RÄTTEGÅNG. 177

ningens område) minskas i motsvarande omfattning behovet av jurii-
ciellt men även av administrativt verkande sekretess. Av dessa skäl
måste man svara nekande på den från Förenta Nationerna (Se E.
Karlmark, Läkareetiken, i Svenska Läkartidningen 1950: 47:2634, nr
46!) framställda frågan: Kan den medicinska tystlåtenhetsplikten
vidmakthålla sin styrka och praktiska karaktär under alla förhållan-
den?

Går man igenom de rättsligt accepterade normer, som funnits tidi-
gare, finner man i de fornbabyloniska, kinesiska och egyptiska kul-
turerna inga normer bevarade rörande läkarsekretessen. Må nu vara
med avgränsningen av läkarvetenskapen under dessa kulturers blomst-
ringstid hur som helst, så ligger dock en jämförelse nära till hands
med sanskrit-tidens fornhinduiska kultur och med Forngreklands. Den
fornhinduiska kulturen präglades i flera avseenden markerat av män-
niskovärdering och i Forngrekland åstadkommo de resultat, som täv-
lingsivern framkallat, nära nog trappstegsartat konsekutiva människo-
värderingar. Hos såväl Forngreklands Hippokrates som hos Indiens
berömda Caraka finnas också normer för läkarsekretess (närmare
se E. Karlmark, Läkaredernas klausuler om tystlåtenhetsplikten,
Svenska Läkartidningen 19, 1946!).

Om nu föreskriften om läkarsekretess ytterst tillkommit för att
hindra läkaren att nyttja sin inblick i patientens medicinska tillstånd
på det sättet, att risk uppstår för deklassering av patientens person -
värde, blir frågan, vilka medicinska saklägen, som äro så beskaffade,
att för närvarande en sådan risk kan uppstå. M. a. o.: Vilka medi-
cinska tillstånd äro kringvärvda av sådana betraktelsesätt, att risk
för persondeklassering av medicinska skäl kan föreligga. I skilda fall
tilldraga sig dessa värdeaccenter mycket olika styrka, varför behovet
av sekretessåliggande framträder på betydligt olikartat sätt. I stället
för att göra klart för sig, att det i djupet var fråga om de nämnda
värdeaccenterna, sökte man tidigare komma ifrån svårigheterna med
varjehanda orakelspråk, här i Sverige exempelvis med hjälp av ter-
men »i oträngt mål», vilken visserligen förekom i en administrativ
förordning (Läkarinstruktionens 60:e paragraf), men, vilken i brist på
uttrycklig, till läkar-patient-situationerna anknytande föreskrift i Rät-
tegångsbalken kom att spela en icke oväsentlig roll vid de judiciellt
förekommande avgränsningsbemödandena.

Vad utlandet beträffar, är situationen i stort sett följande: Föreskrif-
ter om läkarsekretess, närmast anknytande till utgångslägen med
straffpåföljd, förekomma i Schweiz, Frankrike, Italien, Brasilien, Iran
och Japan. Österrike, Spanien och nutidens Grekland ha föreskrifter,
närmast anslutande till läkarverksamhetens prägel av rådgivning. I
Västtyskland anslutes i vissa föreskrifter till utgångslägen med straff-
påföljd, och i andra föreskrifter till läkarverksamhetens prägel av
rådgivning. I Portugal återfinnas särskilt intressanta föreskrifter, när-
mast med prägel av interkollegiala normer. I viss mån kan detsamma
sägas gälla i Egypten, där dock ålderdomliga former spela roll. Ar-
gentinska lagstiftningen uppvisar föreskrifter, närmast anknytande
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till utgångslägen med straffpåföljd men dessutom också ganska ut-
förliga, mera detaljerade föreskrifter, delvis av civillags karaktär. 1
England äro de venerologiskt anknutna sekretesspörsmålen på ganska
framträdande sätt reglerade, men dessutom består i det väsentliga
läkarsekretessen som en inom läkaryrket tillämpad etisk norm, i hu-
vudsak tillfinnandes utan stöd i lag eller stadga. I Indien har praxis
i huvudsak utformats efter engelska principer. I U.S.A. saknar den
federala lagstiftningen särskilda föreskrifter om läkarsekretess, men
denna lagstiftnings bestämmelser om »break of confidence» kunna
bli tillämpliga. I ett 30-tal delstater förekomma särbestämmelser om
läkarsekretess. I en del kanadensiska delstater finna de venerologiskt
betydelsefulla sekretesspörsmålen framträdande handläggning.

När det gäller själva avgränsningen, m. a. o. utmejslingen av de
situationer, beträffande vilka sekretesskydd är gällande, lämnas ofta
av föreskrifternas texter mycket diffusa besked: »vad som i sakens
natur bör hemlighållas», »något som på grund av läkares ställning
betrotts dem», »det som med hänsyn till utövningen av kallet har ka-
raktär av hemligheter» o. s. v. Ser man på de svenska förhållandena,
var, mig veterligen, detta spörsmål första gången inför handläggning
i ett rättsfall av år 1875, vilket rättsfall jag påträffat vid genomgång
av Sundhetskollegii arkiv och i vilket rättsfall problemet löstes på
ett sätt, som varit förtjänt att bli betydligt uppmärksammat i stället
för att, som förhållandet varit, bli bortglömt:

En läkare hade genom en mans konsultation blivit upplyst om
hans veneriska o. s. v. sjukdomstillstånd. Hustrun yrkade på äkten-
skapsskillnad på grund av mannens s. k. »liderliga» leverne. Spörs-
målet blev, om läkaren inför domstol kunde åläggas yppa, vad han
i saken ägde kännedom om. Läkaren vägrade under åberopande av
läkareden. Hans vägran godkändes av underrätterna. Ärendet remit-
terades från Högsta Domstolen till Sundhetskollegium, och här för-
klarades, att detta var ett rättsförhållande, som borde förbehållas
juridisk prövning och resolution. Högsta Domstolen kom till det
resultatet, att läkaren kunde förständigas att yppa vissa delar av
det, som parten begärt upplysning om, men icke andra delar. M, a. o.:
Högsta Domstolen tog i detta fall klart och tydligt hänsyn till lämp-
ligheten av en närmare avgränsning. (Fallet ställdes av mig till skatte-
direktören Sandströms förfogande; denne refererade detsamma i en
inlaga till J. O. Se J. O:s skrivelse d. 20 febr. 1945! Fallet förekom-
mer ej i NJA; i Sundhetskollegii handlingar återfinnes det, ävensom
i Riksarkivet, där akten har utslagsnummer 625/1875.)

Vad den finska gränsdragningen beträffar: »sådana fakta frän pri-
vatlivet, av vilkas hemlighållande den, som beröres, har intresse och
som icke förut äro allmänt kända», så syns den vara alltför vid
för fall av psykiatrisk art, vari vederbörande läkare vid besök i en
patients hem kan komma till insikt om fakta, som i hög grad kunna
verka personvärdediskvalificerande och därför måste ha karaktär av
»hemlighet» i enlighet härmed; det torde väl förtjäna övervägande,
ifall en läkare, som i omedelbar kontakt med asocialiteten hemma
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hos en alkoholist påträffar en misshandlad hustru eller apparater för
brännvinstillverkning eller hos en psykopat pressar för sedelförfalsk-
ning, skall anse dessa iakttagelser omfattade av läkarsekretessen,
oaktat de självklart kunna utgöra »sådana fakta från privatlivet, av
vilkas hemlighållande den, som beröres, har intresse och som icke
förut äro allmänt kända».

Man frågar sig sålunda, vad det är som med fog bör omfattas av
den nutida läkarens åliggande att iakttaga sekretess. Ingen anbringar
några personvärdeaccenter i anslutning till fall av blindtarmsinflam-
mation, varbildning i näsans bihålor, åderbråck, öroninflammation,
etc, varemot varjehanda sjukdomar som syfilis, psykiska sjukdomar
o. s. v. påstämplas värdeaccenter av en nutid. Avgränsningen bör allt-
så ske under hänsynstagande till samtidens personvärdeaccenter.

I de för närvarande skyddsberättigade fallen synes praktiskt taget
alltid vara fråga om obstetriska, gynekologiska, psykiatriska eller
venerologiska spörsmål; accenterna ha sin speciella effekt här.

Läkarens situation måste vidare ses mot bakgrunden av, att han
kan ha rapporteringsikyldighet, alltså skyldighet att utan någon som
helst anmodan lämna upplysning, och informationsskyldighet (-plikt)
= åliggande att på anmodan lämna upplysningar. Enligt svensk
lag har läkaren i enlighet med 25 § i lagen om åtgärder mot utbred-
ning av smittsamma könssjukdomar föreskriven informationsskyl-
dighet till vederbörande åklagare och domstol men ej till vederböran-
de kriminalpolischef.

Vad till slut beträffar nutidens psykiatri, så förtjänar utan tvivel
den s. k. narkoanalytiska undersöknings- resp. behandlingsmetodi-
ken här att särskilt uppmärksammas. Under en narkoanalys kan en
läkare få ingående insikt i patientens värderingsliv. Av patientens
livsföring kan man bli i mycket hög grad benägen att taga intryck
av de konventionellt som personvärdediskvalificerande godtagna fakta.
Vid narkoanalys framkomma uppgifterna under väsentlig reduktion
av patientens »normala» (konventionellt påtvungna) hämningar, nå-
got som gör, att man härvidlag synes nödsakad att beakta behovet av
sekretess särskilt starkt. Narkoanalys har nämligen icke sällan prä-
gel av värdefullt behandlingsförfarande och möjligt är, att läkare i
större utsträckning än nu kunna bli benägna att använda narko-
analytiska metoder.

I sammanfattning uttalat synes mig till slut berättigat att betona,
att läkarsekretessen som rättsinstitut synes vila på ett utbrett och av
Westermarck och Hägerström starkt gisslat oskick att söka objekti-
vera personvärderingar.

Advokaten, viceharadshövdingen HELVI SIPILÄ (Helsingfors): Herr
ordförande, Mina damer och herrar! Enligt professor Tirkkonens för-
menande bör ifrågavarande lagar tolkas så, att domstolarna åtmins-
tone i Sverige och Finland icke är berättigade att in casu överväga,
huruvida patientens intresse av att hans hemligheter ej bli uppenba-
rade eventuellt bör vika för ett större allmänt eller enskilt, d. v. s.
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partens intresse. Försåvitt jag vet har nian åtminstone i Finland i
praktiken tolkat lagen på samma sätt under de få år den varit gäl-
lande. En advokat kommer kanske närmast i tillfälle att konstatera,
hur förhållandena ställer sig i praktiken enligt den nuvarande lag-
tolkningen.

I synnerhet kan man se det i äktenskapsskillnadsmål, enär just i
äktenskapet, som betyder ett ständigt samliv med en annan person,
makens eller makans psykiska och fysiska hälsa spelar en mycket
viktig roll. Åtminstone den finska äktenskapslagen ger den ena maken
rättighet att fordra äktenskapets återgång på grund av att den andra
maken har hemlighållit, eller att den ena utan sitt eget fel misstagit
sig angående något mycket viktigt som angår den andra makens per-
sonlighet, det må sedan vara ett kroppsligt lyte eller svår sjukdom
eller något annat dylikt som skulle ha förhindrat henne eller honom
att ingå äktenskap med den andra. Även har man rättighet att få
skilsmässa på grund av den andra makens könssjukdom eller sinnes-
sjukdom. I dessa fall har den ena maken rättighet att yrka skadeer-
sättning och att den andra maken skulle förverka sin rättighet att på
grund av giftorätt erhålla en del av den andras egendom.

Men för att kunna i praktiken tillämpa allt det som lagen tillåter
har den ena maken naturligtvis skyldighet att bevisa den andras
kroppsliga eller psykiska fel. Vem kan bevisa det? En läkare, och
vanligtvis endast en läkare. Men kan en läkare göra det? Nej, därför
att läkarens tystnadsplikt omfattar både de uppgifter, som en patient
meddelat honom, och de iakttagelser han själv gjort när han under-
sökt patienten. Resultatet är alltså, att man har rättighet till äkten-
skapsskillnad med viktiga ekonomiska påföljder på flera grunder,
men man har berövats möjlighet att någonsin utnyttja dessa rättig-
heter i praktiken på grund av bristen på vittnen.

Man kan påstå att sådana skäl ändock kan bli orsak för skilsmäs-
san, ifall den andra maken ger sitt samtycke till läkaren för ett utlå-
tande. Men det är väl ganska lättsinnigt att tro, att den andra maken
gör detta om man betänker de stora ekonomiska förluster det hela
kan resultera i.

Man behöver inte tänka på den obekanta andra makens tankegång,
man behöver bara tänka på sig själv. Skulle vi i sådana fall ge åt
vår make adressen till vår läkare med ett skriftligt samtycke till läka-
ren att han får uppenbara vad som angår vår personlighet och även
vittna för domstolen? Nej, vi skulle kanske säga: »tag det lugnt, du
har inga vittnen, så det kan inte göras något åt saken utan mitt sam-
tycke. Och om du inte vill leva med mig så får du fara, men hälften
av din egendom skall jag få, och kanske ersättning för att du så där
brutit vårt äktenskap». Eller, om jag äger egendomen, »att du avstår
från all rättighet till den».

Varför då allt detta? Jo, för den skull, »att läkarens verksamhet
ur samhällets synpunkt är både nyttig och värd att främjas och att
dess effektiva utövande förutsätter att personer, som söker läkarens
hjälp, kan anförtro sina hemligheter utan att behöva frukta att dessa
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hemligheter blir uppenbarade, att uppenbarandet av den anförtrodda
hemligheten förhindras och att förtroendeförhållandet mellan en lä-
kare och hans patient därigenom skyddas».

Alltså, samhället fordrar att en person skall fortsätta sitt äktenskap
och sitt samliv med en annan person, fast denna svårt brutit äkten-
skapet eller är oförmögen att leva ett normalt äktenskapligt samliv.
Och allt detta bara för den skull att ett förtroendeförhållande mellan
denna make och hans eller hennes läkare skall skyddas. Är inte tyst-
nadsplikten då alltför långt gången?

Enligt mitt förmenande är den danska och isländska lagen i detta
avseende, där domstolen har givits rättighet att befria läkaren från
sin tystnadsplikt, mycket mera lyckad. Så borde även den finska
lagen kunna tolkas, fast det naturligtvis är mycket svårt enligt lagens
nuvarande lydelse. Om det vållar svårigheter att väga mellan de olika
intressena så torde man dock kunna befria läkaren från sin tystnads-
plikt, om lagen förbehållit en person rättigheter, som han eller hon
absolut inte kan utnyttja utan att låta förhöra en läkare som vittne.

Sedan riksmarskalken EKEBERG intagit ordförandeplatsen, be-
handlades ämnet

OM JÄMKNING AV KONTRAKT

PÅ GRUND AV ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN.

(Se bil V.)

Referenten, professor KNUT RODHE (Stockholm): Herr ordfö-
rande, mina damer och herrar! Eftermiddagens diskussionsämne
lyder: »Om jämkning av kontrakt på grund av ändrade förhål-
landen.»

Utgångspunkt för ämnet är den för avtalsläran grundläggande
principen pacta sunt servanda — avtal skall hållas. Man sluter
avtal på grundval av en kalkyl över framtiden, man får stå för
avtalet även om kalkylen inte håller. Till sina yttersta konse-
kvenser har väl denna princip aldrig upprätthållits, men vad som
i dag motiverar att principen upptages till diskussion är att vi
under det sista halvseklet har upplevat hur domstolar och lag-
stiftare blivit alltmera benägna att medge undantag från denna
princip. Det finns därför anledning att undersöka var vi i dag
står, vart utvecklingen pekar, och att fråga om vi är nöjda med
de regler, som nu möjligen kan anses vara gällande rätt.

I det tryckta referatet har jag försökt skildra dagens läge och


