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I. ALLMÄNNA SYNPUNKTER.

1. Alla mera utvecklade processystem torde omfatta den s. k.
fria bevisteorin: lagen uppställer ej några begränsningar med
avseende på de kunskapskällor, som få användas för sanning-
ens utletande (fri bevisföring), och domaren bör fritt bestämma
bevisvärdet av den inlupna bevisningen (fri bevisvärdering). Åt-
minstone i moderna processlagar upprätthålles den fria bevis-
värderingens princip utan några större generella undantag. Det-
ta är däremot inte fallet med den fria bevisföringen, som knap-
past någonstädes kommer undantagslöst till användning. Saken
är faktiskt den, att de praktiska skälen tala betydligt starkare
för fri bevisvärdering än för fri bevisföring.

Processlagarnas bestämmelser angående vittnesbeviset utgöra
ett eklatant belägg för det ovan anförda: fri bevisvärdering har
införts, men den fria bevisföringen lider av många, mer eller
mindre omfattande undantag. De synpunkter, som för lagstifta-
ren varit bestämmande vid utformandet av dessa undantag, hava
i allmänhet varit sådana, att de även funnit beaktande, då det
gällt att reglera användningen av vissa andra bevismedel. Vad
speciellt straffprocessen beträffar är det otvivelaktigt, att undan-
tagen från den fria bevisföringens princip i allmänhet måste ut-
sträckas till att även omfatta förundersökningen i brottmål.

Gällande processlagstiftningar utvisa, att det är möjligt att på
många olika sätt begränsa den fria bevisföringen vid vittnesbe-
viset. Man kan t. ex. omfatta den ståndpunkten, att vissa perso-
ner på grund av sitt förhållande till parterna eller till själva sa-
ken äro antingen uteslutna att vittna i målet eller berättigade
att undandraga sig vittnesmålet. Det är även möjligt att statuera
en partiell befrielse från plikten att yppa allt, som vittnet vet i
saken. Härvid kan lagstiftaren välja mellan tvenne alternativ:
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antingen bestämmes att vittnet ej behöver yppa vissa i lag när-
mare angivna omständigheter eller statueras att sådana omstän-
digheter ej få av vittnet uppenbaras. I förra fallet är det fråga
om en rätt till tystnad, i det senare åter om en tystnadsplikt. I
vilka situationer och i vilken omfattning en sådan rätt eller plikt
bör i lag fastställas, hör ej till de lättaste lagstiftningsproblemen.
Man har nämligen att beakta följande sakförhållande: varje be-
gränsning av vittnesplikten betyder, att möjligheten att utforska
sanningen i motsvarande mån minskas. Härvidlag måste lagstif-
taren försöka att på intresseavvägningens väg komma fram till
godtagbara resultat. Såsom rättesnöre bör uppställas det legisla-
tiva kravet, att endast viktiga hänsyn berättiga till avvikelser
från den obegränsade vittnesplikten. Då det sedan gäller att
närmare bestämma, vilka hänsyn äro av en sådan beskaffenhet,
komma mycket olika synpunkter att spela in. Och resultatet har
blivit, att lagstiftningarna just i fråga om begränsningarna av
vittnesplikten bjuda på en ganska brokig bild. Det är dock möj-
ligt, att nämna några s. a. s. grundtyper, som i större eller
mindre utsträckning förekomma i nästan alla modernare lag-
stiftningar. Härom i det följande några ord.

I allmänhet har lagstiftaren ej velat tvinga vittnet att yttra sig
angående omständigheter, vilkas yppande skulle röja att vittnet
förövat en brottslig handling. Härvidlag har man tagit hänsyn
till individens naturliga självbevarelsedrift. En likadan rätt till
tystnad förekommer i de nyare processlagarna beträffande om-
ständigheter, som äro att hänföra till yrkeshemligheternas kate-
gori. Härigenom gives skydd åt yrkesidkares affärshemligheter.

I vissa andra fall ha lagstiftningarna åter statuerat antingen
en rätt till tystnad eller en tystnadsplikt för vittnet. Gemensamt
för dessa och för de i det föregående nämnda tvenne fallen är,
att lagstiftaren har givit skydd åt olika slag av hemligheter.
Den närmare grunden för ett sådant skydd kan utgöras antingen
av ett allmänt eller av ett enskilt intresse. Såsom exempel på en
tystnadsplikt, som grundar sig på ett allmänt intresse, må näm-
nas de i olika processlagar ingående bestämmelserna om ämbets-
eller tjänstemäns plikt att ej underkasta sig vittnesförhör an-
gående något, varom de på grund av denna deras ställning ha
att iakttaga tystnad. Till samma kategori hör det till alla under-
såtar riktade förbudet att yppa statshemligheter.

En rätt till tystnad eller en tystnadsplikt, som närmast tager
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hänsyn till den enskildes intressen av att vissa hemligheter ej
bliva uppenbarade, möter oss i stadgandena, som inskränka ad-
vokaters och läkares allmänna vittnesplikt.

2. Det är således möjligt att i lagstiftningsväg inskränka advo-
katers och läkares vittnesplikt genom att statuera för dem an-
tingen en rätt till tystnad eller en tystnadsplikt. I följd härav
kan man fråga sig: vari består skillnaden mellan en rätt att
vägra uttala sig om vissa omständigheter och en plikt att inte
yttra sig angående dessa omständigheter? Skillnaden är enligt
mitt förmenande den, att vittnet i det förra fallet ej är tvunget
att yttra sig, men är nog därtill berättigat; det är vittnet som
äger bestämma, huruvida han vill använda sig av sin rätt att inte
uttala sig om vissa omständigheter.1 Då åter tystnadsplikt råder,
är vittnet tvunget att undandraga sig vittnesmål beträffande de
ifrågavarande omständigheterna; tystnadspliktens existens och
vidd avgöres icke av vittnet utan av någon myndighet, närmast
just domstolen. — Där tystnadsplikt gäller, bör domstolen ex
officio tillse, att denna plikt ej i det enskilda fallet åsidosattes.
Detta är även lagstiftningarnas ståndpunkt. Om åter lagen om-
fattat det systemet, att vittnet är berättigat att vägra att uttala
sig, kan lagstiftaren ställa sig på den ståndpunkten, att vittnet
bör proprio motu använda sig av denna rätt; men även en sådan
ordning är möjlig, att domstolen ålägges att göra vittnet upp-
märksamt på denna hans rätt.

Vad beträffar de nordiska ländernas lagstiftningar, med vilka
jag i det följande kommer att befatta mig, så ha de statuerat en
tystnadsplikt för advokater och läkare: dessa äro ej berättigade
att såsom vittnen yppa vissa, dem anförtrodda hemligheter.2

Rubriken för mitt ämne är således inte missvisande. Men prin-
cipiellt är den nog för trång.

3. Den ovan berörda tystnadsplikten för advokater och läkare
är till sin natur en processrättslig eller processuelt tystnadsplikt:
den har påbjudits med hänsyn till rättegång och den blir ju ak-
tuell endast i rättegång. Nu framställer sig osökt följande fråga:
i vilket förhållande står denna processuella tystnadsplikt till den

1 I den tyska litteraturen torde denna mening vara förhärskande, om ock ej
allenarådande. Man har nämligen på sina håll ansett, att rätten att vägra yttra
sig icke utan vidare betyder, att man även är berättigad att yttra sig.

2 I dansk rätt talar man härvidlag om »udelukkelsegrunde» och anser att ett så-
dant vittne är inkompetent. Även KALLENBERG betecknar vittnet i dessa situatio-
ner såsom inkompetent.

23—517260.
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av strafflagstiftningen eventuellt reglerade motsvarande tyst-
nadsplikten, som jag för korthetens skull vill kalla den straff-
rättsliga tystnadsplikten? Jag skulle anse, att dessa bägge fall
av tystnadsplikt äro i princip oberoende av varandra. Som ett be-
lägg härför må anföras, att först genom den nya bevislagstift-
ningen av år 1948 infördes i finsk rätt en processuell tystnads-
plikt för läkare; den straffrättsliga tystnadsplikten har däremot
redan länge varit gällande.1

I många länder har lagstiftaren med straff belagt underlåten-
heten att, medan brottet ännu kan förhindras, angiva vissa i la-
gen nämnda grova brott, om vilka någon på förhand fått känne-
dom. Varje medborgare åligger i sådant fall en angivelseplikt,
som enligt mitt förmenande ej står i någon nödvändig relation
till den processuella tystnadsplikten: angivelseplikten begränsar
nämligen ej den processuella utan endast den straffrättsliga
tystnadsplikten. Till samma resultat bör man även komma be-
träffande den anmälningsskyldighet eller anmälningsrätt, som
enligt vissa till förvaltningsrätten hörande stadganden åligger
t. ex. just läkare.2

4. Genom de processrättsliga och straffrättsliga bestämmelser-
na om advokaters och läkares tystnadsplikt gives omedelbart
skydd åt enskilda (privata) intressen. Det är ju här fråga om
skyddande av privata hemligheter, vilka blivit advokat eller lä-
kare anförtrodda av den, som sökt hans hjälp. — Vad förstås
med hemlighet? Frågan har varit mycket omdebatterad i doktri-
nen, men man har inte lyckats uppnå enighet. Uttrycket är fak-
tiskt mycket svävande. Enligt finsk doktrin förstås med hem-
lighet sådana fakta från privatlivet, av vilkas hemlighållande
den, som beröres av dem, har intresse och som icke förut äro
allmänt kända (FORSMAN). I vidare mån kan jag ej ingå på den-
na fråga.

1 Finlands strafflag av år 1889 bestämmer (38: 3) i detta hänseende följande:
»Uppenbarar sakförare eller annan ombudsman, läkare, fältskär, barnmorska eller
apotekare, eller sådan persons biträde i yrket, olofligen enskild persons eller familjs
hemligheter, hvarom han eller hon i utöfning af yrket fått kännedom; straffes med
böter eller fängelse i högst sex månader.» Detta lagrum avsåg ej att införa någon
ändring i stadgandena angående personers skyldighet att tala, då lagen så före-
skriver (t. ex. i skyldigheten att avlägga vittnesmål).

2 Allt detta naturligtvis under förutsättning, att positiv rätt ej annorlunda be-
stämmer. Jfr i sagda hänseende Sveriges nya rättegångsbalk 36:5, andra stycket
(»med mindre det är i lag medgivet») samt GÄRDE m. fl., Nya rättegångsbalken
(1949) s. 499.
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Vilka synpunkter ha varit vägledande vid statuerandet av
advokatens och läkarens tystnadsplikt? Inledningsvis må påpe-
kas, att de processrättsliga och de straffrättsliga stadgandena,
som reglera denna tystnadsplikt, hava överhuvudtaget samma
rättspolitiska grund. En processuell tystnadsplikt betyder dock
alltid en viss inskränkning i möjligheten att utforska sanning-
en i målet. Detta är åter inte fallet med den straffrättsliga tyst-
nadsplikten, som innehåller endast ett förbud att olovligen (olag-
ligen) uppenbara andras hemligheter. Det är således fråga om
en tystnadsplikt »utom rättegången». Härav följer, att vissa
rättspolitiska överväganden nog kunna anses motivera statue-
randet av en straffrättslig tystnadsplikt men inte utgöra en till-
räcklig grund för en motsvarande, »inom rättegången» gällande
processrättslig bestämmelse.1

Följande synpunkter hava framförts till förmån för bestäm-
melserna om advokaters och läkares tystnadsplikt i rättegång:
advokatens och läkarens verksamhet är ur samhällets synpunkt
både nyttig och värd att främjas; dess effektiva utövande förut-
sätter, att de personer, som söka advokatens och läkarens hjälp,
kunna anförtro dem sina hemligheter utan att behöva frukta,
att dessa hemligheter bli uppenbarade; mellan advokaten och
hans klient samt mellan läkaren och hans patient bör således
härska ett förtroendeförhållande; uppenbarandet av de anför-
trodda hemligheterna kan förhindras och förtroendeförhållandet
skyddas därigenom, att man statuerar för advokaten och läka-
ren en tystnadsplikt.2 — Det torde vara en smaksak, om man an-
ser att bestämmelserna angående tystnadsplikten skydda nämn-
da förtroendeförhållande eller om man ställer sig på den stånd-
punkten, att såsom skyddsobjekt härvidlag är själva den anför-
trodda hemligheten.

1 Det är således för lagstiftaren praktiskt taget lättare att statuera en straff
rättslig än en processrättslig tystnadsplikt. Jfr dock svensk rätt, som endast kän
ner till advokatens processuella tystnadsplikt.

2 Amerikanaren WIGMORE förnekar kategoriskt, att det skulle finnas tillräcklig
anledning att statuera en processuell tystnadsplikt eller rätt till tystnad för läkare.
Han anför i detta hänseende följande: en processuell tystnadsplikt vore motiverad
endast om det kunde påvisas, 1) att förhållandet mellan läkare och patient ej
skulle gestalta sig på ett tillfredsställande sätt utan en sådan tystnadsplikt, samt
2) att uppenbarandet av anförtrodda hemligheter skulle skada sagda förhållande
mera än det skulle gagna målets utredande. Detta anser Wigmore inte vara fallet.
Se WIGMORE, A treatise on the anglo-american system of evidence in trials at com-
mon law, V (2 uppl., Boston 1923) s. 1 f (jfr ib. s. 206 ff).
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Man har med rätta påpekat, att det blivit advokaten och läka-
ren givet att i det moderna samhället spela den forne biktfaderns
hjälpande och medlande roll. I de nutida lagstiftningarnas ljus
kan man dock konstatera en viss skillnad mellan advokatens
och läkarens tystnadsplikt i rättegång: den förra är i allmänhet
mera undantagslös och följaktligen strängare. Det finnes även
processystem — så t. ex. Englands — vilka ej innehålla bestäm-
melser om läkares tystnadsplikt. Och först mycket sent blev en
sådan tystnadsplikt införd i Danmark och i Finland.1

Såsom en komplettering till den föregående framställningen
kan följande fråga uppställas: om advokat eller läkare såsom
vittne uppenbarat omständigheter, som falla inom ramen av
hans tystnadsplikt, kan domstolen då fästa avseende vid vittnes-
berättelsen? Frågan har av doktrinen uppmärksammats, och bå-
de ett nekande och ett jåkande svar har fått anhängare. Jag
skulle i anslutning till KALLENBERG omfatta det nekande svaret.

Det är naturligt, att advokats eller läkares tystnadsplikt be-
träffande de hemligheter han i denna sin egenskap fått vetskap
om, är gällande även sedan han ej mera fungerar såsom advokat
eller läkare. Svårare är det att komma tillrätta med följande
problem: Upphör tystnadsplikten i följd därav, att den, vars
hemligheter genom tystnadsplikten skyddas, avlider? Frågan har
i doktrinen givit upphov till kontroverser. Jag skall dock ej
närmare ingå på dessa.

5. Inom ramen av de följande underavdelningarna skall här
ges en detalj granskning av de bestämmelser, som de nordiska
lagstiftningarna innehålla om vårt ämne. Härvid fästes upp-
märksamheten företrädesvis vid stadgandena om advokaters och
läkares tystnadsplikt såsom vittnen. De viktigaste av dessa stad-
ganden skola i det följande antingen citeras eller refereras.

I Finland bestämmer rättegångsbalken 17:23 (enligt lag av
29. 7. 1948):

»Vittnesmål må icke avfordras:

3) läkare, apotekare eller barnmorska eller deras biträden om vad
de på grund av sin ställning erfarit och vad till följd av sakens natur
bör hemlighållas, såframt icke den, i vars intresse tystnadsplikten
påbjudits, samtycker till avgivande av vittnesmålet;

1 I Danmark var det först i »Lov om Udøvelse af Lægegerning» av år 1934 som
läkare ålades en tystnadsplikt såsom vittnen. Tidigare lagstiftning begränsade lä-
kares tystnadsplikt att omfatta läkare »ved Fødselsstiftelsen i København».
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4) ombud eller rättegångsbiträde därom, vad huvudman honom an-
förtrott för målets utförande, i fall icke huvudmannen samtycker
till avläggande av vittnesmålet.

Utan hinder av förestående, i 1 mom. 3 och 4 punkterna ingående
stadganden kan annan i desamma avsedd person än rättegångsbiträ-
de för den anklagade förpliktas att vittna i saken, då allmän åkla-
gare utför åtal för brott, å vilket kan följa sex års tukthus eller
strängare straff, eller för försök till eller delaktighet i dylikt brott.

Vad i 1 mom. 1, 3 och 4 punkterna är stadgat, skall iakttagas, ehu-
ru vittne ej längre befinner sig i den ställning, i vilken den omstän-
dighet, som skulle bevisas, kommit till hans kännedom.»

Sveriges nya rättegångsbalk (36: 5) stadgar i ämnet följande:

Ej heller må advokat, läkare, barnmorska eller deras biträden hö-
ras angående något, som på grund av denna deras ställning förtrotts
dem eller de i samband därmed erfarit, med mindre det är i lag med-
givet eller den, till vilkens förmån tystnadsplikten gäller, samtycker
därtill.

Rättegångsombud, biträde eller försvarare må ej höras som vittne
om vad för uppdragets fullgörande förtrotts honom, med mindre par-
ten medgiver, att det må yppas.

Utan hinder av vad i andra eller tredje stycket sägs vare annan än
försvarare skyldig att avgiva utsaga i mål angående brott, vara icke
kan följa lindrigare straff än straffarbete i två år.»

I Danmark ingå de motsvarande bestämmelserna i Lov om
Rettens Pleje (169 § enligt lag av 7. 5. 1937, 1 §), som innehåller
stadganden om advokaters tystnadsplikt, samt i Lov om Udøvel-
se af Lægegerning av 14. 3. 1934 (10 §), där läkarens tystnads-
plikt regleras. — Retsplejeloven bestämmer följande:

»Mod dens Ønske, som har Krav paa Hemmeligholdelse, maa Vid-
nesbyrd ikke af kræves:

2) i Straffesager Forsvarere angaaende, hvad der er betroet dem i
denne deres Egenskap, og i borgerlige Sager Sagførere angaaende det,
som de ved Partens Fortrolighed har erfaret i en Sag, der har været
dem betroet til Udførelse, eller hvori deres Raad har været søgt.

Foranstaaende Regler kommer dog ikke til Anvendelse i Straffesa-
ger, naar Retten skønner, at det for at forebygge, at nogen urettelig
domfældes, er magtpaaliggende, at det paagældende Vidnesbyrd af-
lægges. Dog skal i saa Fald Vidnesbyrdet aflægges for lukkede Døre
og ikke udstrækkes ud over det for Øjemedet nødvendige.»

Ur läkarelagen må åter citeras följande:
»Mod dens Ønske, som har Krav paa Hemmeligholdelse, maa Vid-

nesbyrd i Retssager ikke afkræves en Læge med Hensyn til, hvad
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han under Udøvelse af sit Kald har erfaret angaaende Privatlivet til-
hørende Hemmeligheder, medmindre hans Vidnesbyrd maa antages
at ville være af afgørende Betydning for Sagens Udfald, og Sagens
Beskaffenhed og dens Betydning for vedkommende Part eller for
Samfundet findes at berettige til, at Vidnesbyrd afkræves. Dersom
herefter Vidnesbyrd vil være at aflægge, skal det ske for lukkede
Døre. Vidnesbyrdet maa ikke udstrækkes ud over det for Øjemedet
nødvendige. Foranstaaende Bestemmelser gælder ogsaa Læ-
gens Medhjælpere.»

Norska straffprocesslagens 178 § (enligt lag av 14. 12. 1917)
åter stadgar:

»Uten samtykke av den, som har krav paa hemmeligholdelse, maa
retten ikke ta imot vidnesbyrd av sakførere, forsvarere i
straffesaker, læger, apotekere og jordmødre om noget, som er betrodd
dem i deres kald, undtagen naar de efter lov er pligtige til at aapen-
bare det.

Det samme gjælder underordnede og medhjælpere, som i stillings
medfør er kommet til kundskap om det, som er betrodd de nævnte
personer.

Forbudet bortfalder, naar vidnesbyrdet trænges for at forebygge,
at nogen uskyldig blir straffet.

Hvis ikke den, som har krav paa hemmeligholdelse, samtykker i,
at avhøringen foregaar offentlig, skal vidnesbyrdet bare meddeles
retten og parterne i møte for lukkede dører og ander paalæg av
taushetspligt.»

Bestämmelserna i den norska civilprocesslagen (205 §) äro nästan
ordagrant likalydande, dock med det på sakens natur beroende un-
dantaget, att det ej givits en bestämmelse, som skulle motsvara tredje
stycket av ovan citerade 178 §.

Beträffande advokaters tystnadsplikt enligt isländsk rätt må
åter anföres följande:

Högstadomstolsadvokater och underrättsadvokater måste fylla vissa
kompetenskrav. Enligt lagen om sakförare av år 1942 äro de offent-
liga tjänstemän och på grund av denna sin ställning underkastade
tystnadsplikt angående omständigheter, som parten anförtrott dem
i deras verksamhet. Vid underrätt kan part dock såsom rättegångs-
ombud använda vilken som helst redbar person, som är till myndig
ålder kommen och andligen normalt utvecklad. -— Beträffande offent-
lig tjänstemans tystnadsplikt stadgas i civilprocesslagen av år 1936
(§ 126), att med mindre den, som har rätt därtill, medgiver annat, må
en ämbetsman eller en offentlig tjänsteman ej höras såsom vittne
angående omständigheter, vilka kommit till hans kännedom under
utövandet av hans verksamhet och vilka hänföra sig till privata per-
soners förhållanden eller gärningar, varom han enligt lag eller sakens
natur skall iakttaga tystnad. Vittnet är dock skyldigt att yppa dessa
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omständigheter, om samhällets eller allmänhetens intressen så ford-
rar. — Den nya straffprocesslagen av år 1951 bestämmer (§ 93)
åter, att en ämbetsman eller offentlig tjänsteman ej, med mindre ve-
derbörande minister samtycker därtill, må höras som vittne angående
omständigheter, om vilka han i sin verksamhet erhållit kännedom och
varom han bör iakttaga tystnad. Beträffande försvarare stadgas i
samma lag (§ 94), att försvarare ej må höras som vittne angående
omständigheter, som den misstänkte anförtrott honom i målet efter
det han åtagit sig försvaret, med mindre den, som har rätt därtill,
medgiver detta. Rätten kan dock besluta om avgivande av vittnes-
utsaga, om det anses vara nödvändigt för den misstänktas försvar.

Vad tvistemålen beträffar, så kommer härvidlag även i betraktande
en gammal förordning av 19. 6. 1793, som har följande lydelse:

»Naar en prokurator indstævnes til vidne i nogen civil sag, som
enten har været ham overdraget til udförelse, eller hans raadförsel
deri været brugt, bör han ei alene være fritagen for men det bör
endog være ham aldeles forbudt at aflægge vidnesbyrd deri, forsaa-
vidt som de spörgsmaal, der til ham fremsættes, ikke kunne besvares
uden ved at aabenbare hvad ham af hans part, eller den, der har
raadfört sig med ham, maatte være ham betroet; .»

Om läkares tystnadsplikt såsom vittne bestämmes åter i lag
av 23. 6. 1932 (artikel 10) följande:

»Enhver læge skal iagttage fuldstændig tavshed om private anliggen-
der han under udövelsen af sit kald maatte faa rede paa, medmindre
loven bestemmer anderledes eller han har vished om, at andet ud-
kræves paa grund af andres paatrængende nödvendighed. I saa fald
skal han dog kun aabenbare hvad der mindst behoves for at afværge
fare.

Om saadanne private anliggender kan en læge ikke afhöres som
vidne i en domsag mod den persons vilje, hvis private anliggender
der er tale om, undtagen sagens udfald kommer til at afhænge af
vidnets udsagn og sagen har stor betydning for parterne eller sam-
fundet.

Hvis en læge bliver forpligtet til at afgive vidneforklaring, skal
vidneförselen foretages for lukkede döre.

Bestemmelserne i denne artikel gælder ogsaa for personer, som
har faaet en begrænset tilladelse til at udöve lægevirksomhed, samt
for jordemödre og lægeassistenter.»

Då det i slutet av det ovan citerade lagrummet talas om personer,
som erhållit ett begränsat tillstånd att utöva läkaryrket, omfattar den-
na kategori både tandläkare och massörer. — Emedan vissa läkare
anses såsom ämbetsmän eller offentliga tjänstemän, så gäller angående
deras tystnadsplikt detsamma som ovan anförts om advokaters tyst-
nadsplikt. — Den nya isländska straffprocesslagen av år 1951 inne-
håller (§ 94) även bestämmelser om läkares tystnadsplikt: Läkare
må ej höras som vittne angående personers privata angelägenheter,
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som på grund av denna deras ställning anförtrotts dem, med mindre
den, som har rätt därtill, medgiver detta. Tystnadsplikten gäller dock
ej i mål angående brott, vara icke kan följa lindrigare straff än
straffarbete i två år. Rätten kan även besluta om avgivande av vittnes-
utsaga, om det anses vara nödvändigt för den misstänktas försvar.

II. ADVOKATERS TYSTNADSPLIKT.

1. De i slutet av föregående underavdelning anförda stadgan-
dena utvisa, att alla nordiska länder ha infört en mer eller
mindre vittgående tystnadsplikt för advokat, som höres såsom
vittne i ett rättegångsmål. Det första problemet, som det gäller
för lagstiftaren att härvidlag lösa, är frågan därom, vilka per-
soner som skola anses vara advokater och i denna egenskap un-
derkastade tystnadsplikt. Enligt dansk och norsk rätt synes sa-
ken vara klar: advokatyrket är förbehållet personer, som efter
avlagd juridisk examen ha fått tillstånd att idka detta yrke; en
part är även regelenligt förpliktad att använda sig av en sådan
legitimerad sakförare, såvida han ej själv driver sitt mål. Det har
således ej varit behövligt att vid regleringen av advokaters
tystnadsplikt skilja mellan olika kategorier av sakförare. Detta
tillvägagångssätt har däremot kommit till användning i Sverige,
där stadgandena i nya rättegångsbalken göra en bestämd skill-
nad mellan personer, som äro berättigade att använda titeln
advokat, och andra sakförare (»rättegångsombud, biträde eller
försvarare»): de förras tystnadsplikt är ratione materiae vid-
sträcktare än de senares. I Finland, där utövandet av advokat-
kallet inte har blivit på något sätt reglerat och där nästan vem
som helst kan ägna sig åt advokatyrket, har lagstiftaren varit
tvungen att med hänsyn till advokaters tystnadsplikt behandla
alla sakförare på enahanda sätt. Detsamma gäller även personer,
som endast tillfälligt fungera såsom ombud eller biträde i rätte-
gång.

Av praktiska skäl har lagstiftaren eller lagtillämparen varit
tvungen att utsträcka advokats tystnadsplikt till hans biträden.
Man måste nämligen utgå från att, om klienten ej uttryckli-
gen annat bestämmer, så har han samtyckt till att advokaten
efter behov får i saken konsultera byråns övriga jurister samt
även överlåta utförandet av maskinskrivnings- och andra arbe-
ten åt byråns lägre personal.

Omfattar tystnadsplikten endast sådana advokaten anförtrodda
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hemligheter, vilka av advokaten utnyttjas, då han fungerar så-
som rättegångsombud eller biträde för sin huvudman? Eller
sträcker sig tystnadsplikten även till sådana omständigheter,
som annars anförtrotts advokaten i denna hans egenskap? En-
ligt svensk rätt gäller det senare alternativet just beträffande
advokater i lagens mening, medan åter det förra alternativet
kommer i fråga i andra fall. Vad åter finsk rätt beträffar, så är
lagens ordalag (»vad huvudman honom anförtrott för målets
utförande») mycket restriktiva. I följd härav ha olika åsikter
uttalats därom, huruvida tystnadsplikt åligger även en sådan ad-
vokat, som endast fungerat såsom juridisk rådgivare utan att
avsikten varit att använda honom som rättegångsombud eller
biträde. Däremot har man ansett, att tystnadsplikten bör enligt
ratio legis omfatta alla sådana omständigheter, vilka huvudman-
nen har förtrott advokaten i och för målets drivande, och såle-
des alldeles oberoende därav, om detta har skett före rättegång-
ens början eller först under dess lopp. Det har dessutom påpe-
kats, att lagens anda och mening tvingar att utsträcka tystnads-
plikten till sådana omständigheter, som ha blivit advokaten an-
förtrodda för målets utförande, fastän advokaten av någon an-
ledning ej sedan kommer att befatta sig med målet. — Om den
danska rättens ståndpunkt i förevarande hänseende yttrar
MUNCH-PETERSEN, att det allmänna förbudet för advokater (»Sag-
førere») att vittna angående omständigheter, som advokaten
»ved Partens Fortrolighed» erfarit, gäller enbart i tvistemål; för-
budet kommer till användning endast för så vitt advokaten själv
sköter om målet eller då han har konsulterats i anledning av en
anhängig eller förestående process. Enligt dansk straffprocess-
rätt är advokatens tystnadsplikt begränsad till sådana omstän-
digheter, som blivit ombetrodda försvararen i denna hans egen-
skap. — I norsk rätt är förhållandet enligt SKEIE det, att de ifrå-
gavarande bestämmelserna komma till användning, då advoka-
ten fungerar som juridisk rådgivare, men att hans verksamhet
som konsulent i ekonomiska frågor (t. ex. såsom medlare av ett
fastighetsköp) inte kan hänföras hit. I detta hänseende torde
den norska och den danska rätten stå på samma ståndpunkt.
Munch-Petersen påpekar nämligen, att advokat kan höras som
vittne beträffande allt det, som hänt vid ingående av ett avtal.

De flesta nordiska lagstiftningarna begränsa uttryckligen advo-
katens tystnadsplikt att omfatta endast sådana omständigheter,
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som klienten anförtrott advokaten i denna hans egenskap. Man
måste dock på tolkningsväg komma till det resultatet, att det ej
är nödvändigt, att klienten uttryckligen förtrott advokaten sina
hemligheter. Ännu mindre kan man fordra, att hemligheten bli-
vit anförtrodd under tysthetslöfte. Det är tvärtom tillräckligt, att
advokaten vid drivandet av sin klients sak kommit över uppgif-
ter, vilka hänföra sig till klienten och vilka med hänsyn till
övriga omständigheter böra anses såsom förtroliga. Man kan dock
som regel uppställa, att klienten antingen av eget initiativ eller
på grund av gjord förfrågan har för advokaten uppenbarat sina
hemligheter.

2. Svårast torde det vara att på ett tillfredsställande sätt ord-
na frågan därom, vilka undantag som borde statueras från advo-
katens tystnadsplikt. Någon enighet vid lösandet av denna fråga
har man ej att vänta. Härpå giva även de nordiska lagstiftning-
arna ett klart belägg. I ett hänseende äro dessa lagstiftningar
dock eniga: klienten kan giva sitt samtycke därtill, att hemlig-
heten får av advokaten yppas. Denna klientens viljeförklaring
är ej formbunden och kan även ske konkludent. — Beträffande
de andra undantagen gå de nordiska lagstiftningarna mer eller
mindre åtskils. Så gäller t. ex. enligt finsk rätt endast det i lagen
uttryckligen fastställda undantaget, att i mål beträffande grova
brott även ombud eller rättegångsbiträde kan förpliktas att vitt-
na; detta undantag berör dock ej försvararen i målet, som all-
tid är underkastad tystnadsplikt. Ett motsvarande stadgande in-
går även i Sveriges nya rättegångsbalk, där det tillika bestäm-
mes, att undantag från tystnadsplikten även gälla, när så i lag
medgivits. Också de norska processlagarna ha uppmärksammat
det sist anmärkta undantaget (»undtagen naar de efter lov er
pliktige til at aapenbare det»).

Dansk och norsk rätt har även på andra sätt begränsat advo-
katens tystnadsplikt såsom vittne. Längst går i detta hänseende
den danska retsplejeloven: i tvistemål är advokatens tystnads-
plikt undantagslös, men i brottmål lider den av <så stora princi-
piella undantag, att man nästan kunde våga det påståendet, att
advokaten i sådana mål är regelenligt pliktig att vittna. I ett
brottmål åligger ju tystnadsplikt endast försvararen och även
denna plikt träder tillbaka, då rätten finner, att det för förebyg-
gande av att någon blir orättfärdigt dömd är oundgängligt, att
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vittnesmålet avlägges. I Norge har frågan ordnats på det viset,
att tystnadsplikt för advokat gäller principiellt både i tvistemål
och i brottmål; i sistnämnda mål viker tystnadsplikten dock, då
»vidnesbyrdet trænges for at forebygge, at nogen uskyldig blir
straffet».

Hänföra sig bestämmelserna om advokaters tystnadsplikt som
vittne endast till den rättegång, där advokaten fungerar såsom
ombud eller biträde eller juridisk rådgivare? Eller är saken den,
att tystnadsplikten har betydelse även i sådana rättegångar,
där klienten ej är part i målet? I sistnämnda fall förutsattes, att
de omständigheter, som klienten anförtrott advokaten, äga bety-
delse för målets utredning. Goda grunder tala för det senare al-
ternativet. Bestämmelserna om advokats tystnadsplikt äro ju
avsedda att skydda klienten mot uppenbarande av anförtrodda
hemligheter; dessutom äro de ägnade att stärka förhållandet
mellan advokaten och klienten. Och dessa syften ernås icke, om
tystnadsplikten begränsas enligt det förra alternativet. Jag skul-
le utan tvekan anse, att finsk och svensk rätt ha omfattat det
senare alternativet: advokatens tystnadsplikt gäller även sådana
rättegångar, där klienten ej är part i målet. Det måste dock med-
givas, att tystnadsplikten har sin största praktiska betydelse i
sådana mål, där klienten är part. Huru denna fråga bör bedömas
enligt dansk, norsk och isländsk rätt, är ett spörsmål, som jag
ej vågar inlåta mig på.

3. Jag har tidigare fäst uppmärksamhet vid det sakförhållan-
de, att de avsteg man gjort från den fria bevisföringen, äro i all-
mänhet sådana, att de komma i fråga ej endast vid vittnesbevi-
set utan även vid vissa andra bevismedel. Vad speciellt angår
advokaters tystnadsplikt, så kan man i detta hänseende anföra
följande.

Då en sakkunnig i motsats till vittnet utreder erfarenhetssat-
ser och ej fakta, så torde man inte behöva undersöka frågan
därom, i vilken utsträckning bestämmelserna om advokaters
tystnadsplikt kunde tillämpas vid sakkunnigbeviset. Annat är
åter fallet, då det gäller editionsplikten vid (skriftliga bevis. Här
är nämligen förhållandet faktiskt sådant, att lagstiftaren har all
anledning att begränsa editionsplikten även enligt de principer,
som fått sitt uttryck vid ordnandet av vittnesbeviset. Så har
skett i de nordiska länderna. Finsk, svensk, dansk och norsk
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lagstiftning innehåller t. ex. ett stadgande därom, att editions-
plikten ej kommer i fråga i de fall, då en motsvarande tystnads-
plikt skulle åligga advokaten såsom vittne.

Vid det normerade partsförhöret — som i Sverige och Fin-
land kallas för förhör med part under sanningsförsäkran —
måste man av naturliga skäl ordna frågan om partens tystnads-
plikt på enahanda sätt som vid vittnesbeviset. Denna synpunkt
har varit vägledande åtminstone för finsk, svensk och dansk
rätt.

I detta sammanhang kan följande specialfall uppmärksammas.
Låt oss antaga, att advokaten är tvungen att i rättegångsväg
yrka på klientens skyldigkännande att betala till advokaten
honom tillkommande arvodesbelopp. Är advokaten i en sådan
rättegång berättigad att yppa omständigheter, isom av klienten
anförtrotts honom, såvida dessa omständigheter äro oundgäng-
liga för målets utredande? I tysk doktrin har frågan debatte-
rats, men åsikterna gå i olika riktningar. Hos oss har SALMIALA

ställt sig på den ståndpunkten, att om yppandet av hemligheten
även skulle kränka en annan persons än motpartens (klientens)
rätt, så måste frågan avgöras enligt de principer, som äro gäl-
lande vid nödtillstånd: det intresse, som är väsentligen mindre,
måste vika för det större intresset. Men om yppandet av hemlig-
heten endast kränker motpartens rätt, är Salmiala av den me-
ning, att yppandet är tillåtligt, såvida advokaten endast här-
igenom kunde vinna sin sak; om det tillärnade yppandet måste
motparten i förväg underrättas. — Dessa av Salmiala uttalade
åsikter, som grunda sig på läran om nödtillstånd, äro enligt min
mening plausibla och torde även kunna tillämpas vid det norme-
rade partsförhöret.

III. LÄKARES TYSTNADSPLIKT.

1. Då man i största allmänhet gör en jämförelse mellan advo-
katens och läkarens tystnadsplikt i rättegång, så kan man åt-
minstone ur finsk ståndpunkt påstå följande: frågan om läkares
tystnadsplikt såsom vittne uppkommer i det praktiska rättslivet
betydligt oftare än motsvarande fråga beträffande advokat. Re-
dan detta sakförhållande förklarar, att läkares tystnadsplikt i
praktiken givit upphov till mycket större tolkningssvårigheter
än advokaters tystnadsplikt. Dessa tolkningssvårigheter få sin
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förklaring hos oss i Finland även därav, att bestämmelserna om
läkares tystnadsplikt såsom vittne äro redan i och för sig ägna-
de att väcka svåra tolkningsfrågor.1 Praxis har ej heller haft till-
fälle att stadga sig, ty bestämmelserna om läkares tystnadsplikt
i rättegång hava i Finland varit gällande endast en ganska kort
tid. Min personliga åsikt är dessutom den, att bestämmelserna
om läkares tystnadsplikt äro redan på grund av sakens natur
ägnade att lättare giva upphov till tolkningssvårigheter än stad-
gandena om advokaters tystnadsplikt.

Det är lagstiftarens sak att avgöra, vilka personer som sko-
la i egenskap av läkare anses böra vara underkastade tystnads-
plikt. Åtminstone i de nordiska länderna omfattar uttrycket läka-
re endast de egentliga läkarna, men ej tandläkare och ännu
mindre veterinärer. Islands lag har dock, som ovan anmärkts, ut-
sträckt tystnadsplikten även till personer, som erhållit ett be-
gränsat tillstånd att utöva läkaryrket. Härigenom kommer tyst-
nadsplikten att omfatta tandläkare och massörer.

Betydligt svårare är det att komma till rätta med frågan vil-
ka personer som böra anses vara i det läge, att de kunna beteck-
nas såsom läkares biträden. Frågan har en stor praktisk bety-
delse, ty dessa biträden hava ju i förevarande hänseende blivit av
lagstiftaren likställda med läkare. Svårigheterna uppkomma när-
mast därav, att den personal, som står till en läkares förfogan-
de, kan vara till sin sammansättning så »brokig», att det är myc-
ket svårt att i det enskilda fallet avgöra, huruvida personen i
fråga bör i lagens mening betraktas såsom läkarens biträde.
Från den finska lagens ståndpunkt torde man kunna karakteri-
sera en läkares biträde på följande sätt: han är en person, som
omedelbart under läkarens ledning och uppsikt biträder läkaren
vid dennes utövning av läkaryrket. Jag är dock villig att medgi-
va, att det levande livet även här trotsar alla definitioner. Det
kan nämligen lätt uppkomma situationer, där det är nästan
omöjligt att med säkerhet avgöra, var gränsen mellan ett biträ-
de och ett icke-biträde går.

1 Detta gäller i synnerhet det problemet, huruvida enligt finsk lag frågan om
läkarens tystnadsplikt såsom vittne skall in casu avgöras genom intresseavväg-
ning eller inte. Lagen använder ju utrycket »vad till följd av sakens natur bör hem-
lighållas». Av skäl, som jag ej här kan närmare ingå på, skulle jag giva ett nekande
svar på frågan. Men även en motsatt åsikt har hos oss fått förespråkare.
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Läkarens tystnadsplikt som vittne omfattar sådana omstän-
digheter, som patienten anförtrott läkaren på grund av denna
hans ställning. Uttrycket »anförtro» måste tolkas på enahanda
sätt, som i sammanhang med frågan om advokaters tystnads-
plikt: det är tillfyllest, att läkaren fått sina uppgifter under så-
dana förhållanden, att uppgifterna med hänsyn till omständig-
heterna i övrigt böra anses som förtroliga. Det torde vara skäl
att uttryckligen konstatera, att läkares tystnadsplikt omfattar ej
endast uppgifter, som patienten meddelat honom, utan sträcker
sig även till sådana iakttagelser, vilka läkaren har gjort då han
undersökt patienten. I det senare fallet måste tystnadsplikten
omfatta även sådana av läkaren iakttagna omständigheter, som
inte äro av betydelse för utförande av det uppdrag, som läkaren
åtagit sig. En så långt gående tystnadsplikt kan — såsom EKE-
LÖF påpekat — väl motiveras med tystnadspliktens syftemål. I
nu nämnda situation måste dock förutsättas, att de av läkaren
iakttagna omständigheterna äro av den art, att de redan i och för
sig böra anses som förtroliga.

Överhuvudtaget är saken den, att läkaren just vid undersök-
ningen ofta får reda på sin patients viktigaste, ja kanske enda
hemlighet. I dessa fall är det även möjligt, att patienten ej i
förväg har någon aning om vikten av läkarens iakttagelser. Si-
tuationen är således praktiskt taget alldeles en annan än då det
gäller hemligheter, som blivit anförtrodda advokaten: i sistnämn-
da fall är ju regeln den, att klienten av eget initiativ eller på
grund av gjord förfrågan för advokaten uppenbarar sina hem-
ligheter. Även en annan skillnad är i ögonen fallande: en klient
är nog ej alltid villig att anförtro sig åt advokaten, utan anser
sig på mer eller mindre goda grunder vara tvungen att rosa
sanningen. En patient åter torde ej i allmänhet undertrycka san-
ningen och har ej ens alltid tillfälle därtill.

Då det sedan gäller att i praktiken avgöra, om en viss om-
ständighet bör anses såsom en »läkarhemlighet», kan situationen
te sig nog så brydsam. Är det — för att taga ett exempel från
finsk rättspraxis — läkaren förbjudet att såsom vittne uppgiva,
att en viss person varit hans patient vid en bestämd tidpunkt?
Man kan vid första ögonkastet påstå, att här ej är fråga om
någon anförtrodd hemlighet. Men å andra sidan måste det med-
givas, att en sådan uppgift faktiskt kan betyda, att patientens
hemlighet blir på indirekt väg avslöjad.
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2. De intressantaste problemen uppkomma, då det gäller att
bestämma inskränkningarna i läkarens tystnadsplikt. Jag har
redan tidigare anfört, att denna tystnadsplikt i allmänhet blivit
underkastad större inskränkningar än advokatens motsvarande
plikt. Lagstiftaren kan nämligen ställa sig på den ståndpunk-
ten, att viktiga offentliga intressen — närmast hänsynstagande
till den materiella sanningens princip i brottmål — eller partens
enskilda intresse att få saken klarlagd, berättiga till vidsträckta
undantag från läkarens tystnadsplikt. I detta hänseende står
finsk rätt på en annan ståndpunkt: de i lagen (statuerade undan-
tagen från läkares och advokats tystnadsplikt äro praktiskt ta-
get desamma. Lagen har härvidlag icke omfattat intresseavväg-
ningens princip. Enligt mitt förmenande är domstolen nämligen
ej berättigad att in casu överväga, huruvida patientens intresse
av att hans hemligheter ej bliva uppenbarade, eventuellt bör vika
för ett större allmänt eller enskilt (d. v. s. partens) intresse.

I förevarande avseende står svensk rätt på samma ståndpunkt
som finsk lag. Dock bestämmer nya rättegångsbalken, att un-
dantag från tystnadsplikten även gälla, då det i lag medgivits.
Man måste i alla fall konstatera, att även den svenska lagen ord-
nat frågan om begränsningarna i läkares tystnadsplikt såsom
vittne på samma sätt som motsvarande fråga beträffande advo-
kater.

Mot den finska och svenska lagens ståndpunkt i förevarande
ämne kan man med fog anföra, att den inverkar menligt på möj-
ligheten att utforska sanningen i målet. Detta sätt att ordna
frågan om tystnadsplikten har dock en god sida: domstolarna
behöva ej verkställa svåra intresseavvägningar och ernå härige-
nom mera enhetliga resultat.

Dansk rätt har beträffande läkares tystnadsplikt såsom vittne
ställt sig på intresseavvägningens ståndpunkt: läkares tystnads-
plikt får vika, då det kan antagas, att hans vittnesmål är av av-
görande betydelse för utgången av målet, och målets beskaffen-
het och dess betydelse för ifrågakommande part eller för sam-
hället befinnes berättiga till att av läkare kräva vittnesmål. —
Även den isländska lagen av år 1932 omfattar intresseavvägning-
ens princip: läkare må avlägga vittnesmål, om målets utgång
beror på hans utsaga och saken är av stor betydelse för parterna
eller samhället.
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Vad åter norsk rätt beträffar, så har den ordnat frågan om
undantagen från läkares tystnadsplikt på följande sätt: tyst-
nadsplikten gäller både i tvistemål och i brottmål, såvida läka-
ren ej enligt lag är förpliktad att uppenbara patientens hemlig-
heter. Och i brottmål träder tystnadsplikten tillbaka även i det
fall, att rätten finner att det för förebyggande av att någon bleve
orättfärdigt dömd är oundgängligt att vittnesmålet avlägges. I
Norge gäller således samma undantag från läkares som från
advokaters tystnadsplikt.

3. Tidigare har jag berört frågan i vilken utsträckning det vo-
re möjligt att beträffande andra bevismedel tillämpa bestämmel-
ser, som motsvara stadgandena om advokats tystnadsplikt som
vittne. De synpunkter jag då anfört, äga väl sitt berättigande
även med hänsyn till läkares tystnadsplikt.

Vad åter beträffar det specialfall, att läkare i rättegångsväg
yrkar på att utfå sitt arvode, så uppstår här frågan huruvida
läkare är berättigad att för vinnande av sin sak yppa patients
hemligheter. Svaret måste, enligt mitt förmenande, gå i samma
riktning som i det tidigare anmärkta fallet, då advokat proces-
sar mot sin klient angående betalning av innestående arvodes-
belopp.


