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Sammanfattning 
 
Den mest allvarliga kritiken mot yppandeförbud menar att institutet äventyrar jämlikheten i 
brottmålsprocessen, speciellt försvararens utredande funktion, och därmed det 
kontradiktoriska förfarandet som är centralt för att principen om equality of arms ska 
respekteras. Därför är syftet med den här uppsatsen att undersöka om institutet yppandeförbud 
är förenligt med principen om equality of arms. För att kunna genomföra undersökningen 
måste det konstateras om försvararen har en utredande funktion och om han hindras i 
densamma när han åläggs yppandeförbud. Vidare ska principen om equality of arms 
definieras och det ska även utredas om principen är tillämpbar på yppandeförbud. Dessutom 
behöver det redovisas vilka typer av yppandeförbud som är relevanta enligt svensk rätt. 
Studien är utförd enligt den rättsvetenskapliga metoden. Författaren har kommit fram till att 
yppandeförbud kan åläggas en försvarare vid förhör enligt 23 kap. 10 § sista st. RB eller i 
samband med häktningsförhandling enligt 5 kap. 4 § RB. Det kan även konstateras att 
försvararen har en utredande funktion och att principen om equality of arms är tillämpbar på 
institutet yppandeförbud. Vidare förefaller det troligt att ett ålagt yppandeförbud för en 
försvarare kränker principen om equality of arms och det kontradiktoriska förfarandet, men 
det är beroende på hur yppandeförbudet är utformat och vad för åtgärder som vidtas för att 
väga upp den obalans i brottmålsprocessen som uppstår. Till sist handlar det om vad 
rättsstaten vill prioritera; rättssäkerhet eller effektivitet. Det kommer även att presenteras ett 
antal förslag på hur institutet yppandeförbud kan förändras. De viktigast är att lagstiftningen 
borde förtydligas och att domstolarna i större utsträckning borde redovisa de skäl till varför de 
meddelar yppandeförbud. För att komma till rätta med problemet att försvararen inte kan 
bemöta läckor ur förundersökningen i media, anser författaren att meddelarfriheten ska 
lämnas orörd men att en attitydförändring gällande när den ska användas måste ske hos vissa 
myndigheter.  
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund  
 
I brottmålsprocessen motverkas den starka ställning som åklagaren har av att den misstänkte 
har möjlighet att anskaffa eller förordnas en försvarare. Åklagaren är ofta expert på sitt 
område och har polis till sin hjälp medan den misstänkte bara har sin förvarare. 
Brottmålsprocessen är således inte alltid likställd. Det finns dessutom möjlighet att ålägga 
försvarare yppandeförbud dels vid förhör enligt 23 kap. 10 § sista st. Rättegångsbalk 
(1942:740) (RB) och dels i samband med häktningsförhandling enligt 5 kap. 4 § RB. Vid 
båda dessa typer av yppandeförbud fungerar förbudet som ett komplement till 
förundersökningssekretessen. Möjligheten att ålägga försvarare yppandeförbud har kritiserats 
de senaste åren. Från försvararens sida har det uttalats att yppandeförbudet är en ”bastard i det 
svenska rättssystemet” och en ”munkavle som äventyrar rättssäkerheten”. 1 Enligt författaren 
är yppandeförbudet ett viktigt verktyg för att en effektiv brottmålsprocess ska kunna 
genomföras, men kan kritiseras eftersom försvararen antagligen hindras i sin utredande 
funktion och att det därmed finns en risk att parterna i brottmålsprocessen inte blir jämställda. 
Följaktligen innebär det en risk att principen om equality of arms inte uppfylls och att 
rättssäkerheten därmed riskeras. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och den grundläggande principen om 
equality of arms har alltså en avgörande roll i diskussionen gällande yppandeförbud för 
försvarare.  
 
Åklagaren är bunden av objektivitetsprincipen, en princip som ytterst syftar till att säkerställa 
att en oskyldig person inte ska kunna dömas för brott. Principen kommer till uttryck i 23 kap. 
4 § 1 st. RB. Enligt bestämmelsen ska vid en förundersökning inte bara de omständigheter 
som talar emot den misstänkte, utan även de som är gynnsamma för honom eller henne, 
beaktas. Vidare ska bevis som är till den misstänktes förmån tas tillvara. 2 Trots åklagarens 
objektivitetsplikt blir det ofta i praktiken att försvararen ensam spelar en central roll gällande 
att upprätthålla den misstänktes rättigheter. Advokaten ansvarar ofta för att en någorlunda 
jämlikhet i brottmålsprocessen upprätthålls och således är det allvarligt om han hindras i sitt 
uppdrag att tillvarata sin klients intressen genom att åläggas yppandeförbud.  
 

1.2 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om ett meddelat yppandeförbud för en försvarare 
strider mot principen om equality of arms i EKMR. Ett delsyfte blir att redogöra för gällande 
rätt angående yppandeförbud och principen equality of arms för att bl.a. klargöra om 
                                                 
1 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skarp-kritik-mot-att-35-aringens-advokat-tystas_109863.svd. 
2 SOU 2011:45 s. 16 f.  
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försvararen har en utredande funktion och om principen om equality of arms är tillämpbar på 
institutet yppandeförbud. Ett ytterligare delsyfte är att utreda vilka förändringar som kan 
komma att krävas för att institutet yppandeförbud ska vara förenligt med principen om 
equality of arms.  
 

1.3 Frågeställningar 
 
I uppsatsen blir följande frågeställningar aktuella:  
 

• Vilka typer av yppandeförbud för försvarare är aktuella i svensk rätt? 
• Vilken betydelse har det att ålägga en försvarare yppandeförbud? 
• Vad innebär principen om equality of arms i EKMR? 
• Strider institutet yppandeförbud mot principen om equality of arms? 
• Om institutet yppandeförbud strider mot principen om equality of arms, vilka åtgärder 

borde vidtas för att korrigera det? 
 

1.4 Metod och material  
 
Studien är utförd enligt den rättsvetenskapliga metoden. Det innebär att undersökning 
kommer ske av relevant rättsinformation som berör frågeställningen. Lag, förarbeten och 
rättspraxis m.m. kommer att studeras. Rättsreglerna kommer att tillämpas på den aktuella 
frågeställningen genom att tolka dem och argumentera för varför just denna tolkning är den 
rätta. Materialet präglas av äldre förarbeten och praxis. Det finns dock aktuell litteratur från 
främst Fitger, Edelstam, Dahlqvist och Danelius. Vidare finns det ett flertal intressanta 
rättsfall från främst Europadomstolen, men även HD och HovR, att tillgå. Ett kritiskt 
perspektiv till materialet, och ett begränsad komparativt perspektiv för att förstå och analysera 
det inhemska rättssystemet, kommer att användas. Författaren har valt det danska 
rättssystemet för en komparativ jämförelse eftersom det av tradition är likt det svenska, men 
har en annan reglering gällande yppandeförbud.  
 
Studien riktar sig primärt till personer med grundläggande juridisk kunskap och författaren 
förutsätter därmed förståelse för vedertagna juridiska termer. Naturligtvis kommer det dock 
redogöras för relevanta termer och begrepp mer ingående där det behövs.  
 
Förarbetena till RB är drygt 70 år gamla, och rättsutvecklingen har gått framåt sedan de 
författades med hjälp av bl.a. nya förarbeten och motivuttalanden som skrivs inför varje 
ändring och tillägg till RB. Själva lagtexten har modifierats ett flertal gånger och det finns 
ständigt uppdaterade lagkommentarer. Dessutom används den rättsvetenskapliga metoden 
som riktar in sig på i princip samtliga rättskällor. Det finns även en del praxis på området och 
vägledande utlåtanden från Advokatsamfundet. Den stora mängden debattartiklar på området 
visar att det är tydligt att yppandeförbudet, dess konsekvenser och eventuella förenlighet med 
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principen om equality of arms är ett ämne som ofta diskuteras. Författaren anser 
sammanfattningsvis att den rättsdogmatiska metoden är en lämplig metod.  
 

1.5 Avgränsningar  
 
Uppsatsen kommer att behandla yppandeförbud för försvarare vid förundersökning och 
häktningsförhandling och de konsekvenser som kan uppkomma för möjligheten att 
upprätthålla principen om equality of arms. Därför kommer det att undersökas om det finns 
praktiska skillnader mellan yppandeförbud för försvarare och för åklagare. Den tystnadsplikt 
som gäller för rättens ledamöter samt det yppandeförbud som kan meddelas andra parter 
kommer inte att behandlas. Yppandeförbud som kan meddelas under huvudförhandling 
kommer inte behandlas närmare i uppsatsen, eftersom det dels är den förstärkta 
förundersökningssekretessen som är det största hotet mot en jämlik process och det dels är 
mycket ovanligt att ett sådant beslut meddelas. Vidare kommer principen om equality of arms 
endast att undersökas utifrån dess betydelse enligt EKMR.  
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sex delar. Del ett består av en inledning med underrubrikerna 
bakgrund, syfte, frågeställningar, metod och material, avgränsningar, disposition och 
terminologi. Del två består av en redogörelse av institutet yppandeförbud, advokaters 
tystnadsplikt och därtill knutna sanktioner. I del tre redogörs det för principen om equality of 
arms och om den är tillämpbar på yppandeförbud. I del fyra utreds om det råder obalans 
mellan parterna i brottmålsprocessen med anledning av yppandeförbudet. I del fem analyseras 
om institutet yppandeförbud strider mot principen om equality of arms, vad det får för 
konsekvenser när en advokat åläggs yppandeförbud och vad som borde förändras för att 
yppandeförbudet inte ska riskera att strida mot principen om equality of arms. Uppsatsen 
avslutas med en slutsats, del sex.  
 

1.7 Terminologi 
 

I uppsatsen kommer begreppet yppandeförbud, och inte exempelvis begreppet 
tystnadspliktsförordnande, att användas för att beteckna det förbud som kan meddelas dels vid 
förhör enligt 23 kap. 10 § sista st. RB och dels i samband med häktningsförhandling enligt 5 
kap. 4 § RB. Anledningen är att yppandeförbud förefaller vara det mest vedertagna begreppet 
i doktrin och offentliga sammanhang. Med termen brottmålsprocessen menas förfarandet 
under förundersökningen och rättegången, alltså även häktningsförhandlingen. 
 
Gällande principen om equality of arms i EKMR förekommer en del variationer av begreppet 
såsom likabehandlingsprincipen och likhetsprincipen. Författaren kommer använda sig av 
begreppet equality of arms eftersom det är det mest vedertagna begreppet i doktrin och 
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offentliga sammanhang. Vidare innebär en användning av begreppet att ingen 
sammanblandning sker av den aktuella principen med andra principer som existerar i svensk 
rätt, exempelvis den kommunala likställdhetsprincipen. 
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2. Yppandeförbud, tystnadsplikt och sanktioner 
 

2.1 Inledning 
 
I ifrågavarande deskriptiva del kommer det redogöras för vad som krävs för att ålägga 
försvarare yppandeförbud vid förhör och häktningsförhandling. Vidare kommer eventuella 
skillnader mellan advokaters tystnadsplikt och institutet yppandeförbud utredas. 
Avslutningsvis kommer sanktioner vid brott yppandeförbud och tystnadsplikt undersökas.  
 

2.2 Krav för att ålägga en försvarare yppandeförbud 
 
2.2.1 Inledning 
 
Yppandeförbud kan åläggas försvarare vid förhör enligt 23 kap. 10 § sista st. RB eller i 
samband med häktningsförhandling enligt 5 kap. 4 § RB. För att yppandeförbud ska kunna 
meddelas, måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda och de skiljer sig beroende på om det 
är fråga om yppandeförbud vid förhör eller häktningsförhandling.  
 
2.2.2 Yppandeförbud vid förhör  
 
Enligt 23 kap. 10 § sista st. RB får det förordnas att vad som förekommit vid förhör inte får 
uppenbaras. Syftet med yppandeförbudet är i huvudsak att förhindra att sekretessbelagda 
uppgifter inte förs vidare av sådana förhörsvittnen som inte har tystnadsplikt enligt någon 
annan grund. Det är dock även möjligt att ålägga försvarare yppandeförbud genom 
bestämmelsen. Det är förundersökningsledaren som beslutar om yppandeförbud vid förhör 
och beslut kan därmed fattas av både polis och åklagare. Vanligast är dock att åklagaren fattar 
beslutet. 3  
 
Enligt 7 § 5 st. Förundersökningskungörelse (1947:948) (FUK) innebär ett yppandeförbud att 
en advokat inte får röja vad som förekommit vid förhöret. Däremot kan en försvarare inte 
åläggas yppandeförbud i förhållande till sin klient. Yppandeförbud kan enligt 23 kap. 10 § 
sista st. RB, till skillnad från förbud som meddelas enligt 5 kap. 4 § RB, riktas mot endast 
någon eller några som har närvarat vid förhöret. Det är följaktligen möjligt att endast ålägga 
ena parten, exempelvis försvararen, yppandeförbud medan övriga närvarande genom sin 
meddelarfrihet fritt kan yttra vad som förekommit under förhöret. 4 I anslutning till det 
nämnda ska det också poängteras att anställda hos polisen och åklagarmyndigheten kan i 
princip fritt muntligt lämna sekretessbelagda uppgifter ur en pågående förundersökning för 
publicering. Den tystnadsplikt som följer av sekretess enligt 18 kap. 1 § Offentlighets- och 

                                                 
3 Edelstam, Offentlighet och sekretess i rättegång, s. 177 f. 
4 Dahlqvist, Sekretess inom rättsväsendet, s. 262 f. och Diesen m.fl., Förundersökning, s. 580. 
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sekretesslag (2009:400) (OSL) inskränker endast delvis den rätt att meddela och offentliggöra 
uppgifter enligt Tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF) och Yttrandefrihetsgrundlag 
(1991:1469) (YGL), vilket följer av 18 kap. 19 § 2 och 4 st.  OSL och 13 kap. OSL. Blott 
uppgift om hemlig teleavlyssning, hemlig tele- och kameraövervakning, hemlig 
rumsavlyssning, beslut av domstol eller kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, 
omfattas av kvalificerad tystnadsplikt. 5  
 
Det har inte ställts upp några specifika regler hur 23 kap. 10 § sista st. RB ska tillämpas. Dock 
torde förundersökningsledaren genomföra en viss typ av prövning innan han meddelar 
yppandeförbud. Ledning kan hittas i förarbetena där det anges att lagrummet kan tillämpas då 
röjande av en uppgift skulle försvåra utredningen, lända enskild person till men eller vara 
skadligt med hänsyn till rikets säkerhet. 6 Liknande rekvisit återfinns i 18 kap. 1 § och 35 kap. 
1 § OSL. Det är då rimligt att utgå från OSL:s skaderekvisit vid prövning av om 
yppandeförbud enligt 23 kap. 10 § sista st. RB ska meddelas. Det borde följaktligen krävas att 
det råder sekretess enligt OSL avseende uppgifter som omfattas av yppandeförbudet enligt 23 
kap. 10 § sista st. RB. 7 
 
Det finns en intressant processuell säkerhetsåtgärd som eventuellt väger upp de negativa 
konsekvenser som ett yppandeförbud innebär för den misstänkte och hans advokat, nämligen 
säkerhetsåtgärden i 23 kap. 18 § RB. Enligt bestämmelsen har den som är skäligen misstänkt 
och hans försvarare rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta 
del av vad som har förekommit vid förundersökningen. De har vidare rätt att ange den 
utredning de anser önskvärd och i övrigt anföra vad de anser nödvändigt. På begäran ska 
förhör eller annan utredning äga rum, om detta kan antas vara av betydelse för 
förundersökningen. Beslut om avslag kan prövas av domstol enligt 23 kap. 19 § RB. 8 En 
utredning kring ifrågavarande säkerhetsåtgärd och dess betydelse för yppandeförbudet 
kommer att ske i analysavsnittet. 9 
 
2.2.3 Yppandeförbud vid häktningsförhandling 
 
Yppandeförbud fyller en viktig funktion redan på förhörsstadiet, men är om möjligt av ännu 
större vikt vid häktningsförhandlingen. Bestämmelserna om yppandeförbud vid 
häktningsförhandlingen finns i 5 kap. 4 § RB. Av bestämmelsen framgår att personer, som 
varit närvarande vid förhandling som hållits inom stängda dörrar, får av rätten åläggas 
yppandeförbud avseende sekretessbelagda uppgifter som därvid förebringats. Yppandeförbud 
meddelas av domstolen på begäran av åklagaren och gäller samtliga parter som deltagit i 
häktningsförhandlingen. En försvarare som biträtt sin klient under häktningsförhandlingen 
omfattas alltså av förbudet automatiskt. Förordnandet kan omfatta samtliga uppgifter som 

                                                 
5 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 279 ff.  
6 SOU 1938:44, s. 289. 
7 Diesen m.fl. a.a., s. 580 f. Noterbart är att författaren har uppdaterat laghänvisningarna då Sekretesslag 
(1980:100) (SekrL) är upphävd och ersatt av OSL.  
8 Fitger, Rättegångsbalken (1942:740). En kommentar på internet, Kommentar till 23 kap. 18 §. 
9 Se avsnitt 5.1.  
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lämnats under förhandlingen, men rätten torde inskränka förordnandets omfattning till de 
mest skyddsvärda uppgifterna och till en viss tidpunkt. 10  
 
För att rätten ska kunna förordna om yppandeförbud måste ett antal förutsättningar vara 
uppfyllda. Enligt 5 kap. 4 § RB ska det finnas en möjlighet att hålla förhandlingen inom 
stängda dörrar enligt 5 kap. 1 § 2 st. samma lag. Det krävs även att det finns risk för att det 
under förhandlingen kommer att förebringas uppgift för vilken sekretess föreligger vid 
domstolen enligt OSL. 
 
Enligt 5 kap. 1 § 1 st. RB ska förhandling vid domstol vara offentlig. Emellertid kan 
inskränkningar i offentligheten ske. Vad som krävs för att hålla  häktningsförhandling inom 
stängda dörrar med tanke på förundersökningssekretessen framgår av 5 kap. 1 § 2 st. RB. En 
förhandling får hållas inom stängda dörrar om det gäller en sekretessbelagd uppgift av visst 
slag, utan att det är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs, när det gäller 
förundersökningssekretessen enligt 18 kap. 1, 2, 3 eller 17 § eller 35 kap. 1 eller 2 § OSL (jfr 
35 kap. 6 § och 7 § samma lag). 11 Det ska poängteras att i fortsättningen kommer fokus att 
ligga på 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 § OSL, dvs. de paragrafer som är centrala för 
förundersökningssekretessen, eftersom det främst är de paragraferna som är relevanta i den 
här framställningen.  
 
Ett krav för att rätten ska ha möjlighet att förordna om stängda dörrar under en 
häktningsförhandling är sålunda att det måste föreligga en risk för att det kommer förebringas 
uppgifter som omfattas av sekretess enligt bl.a. 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 § OSL. 
 
Utredningssekretessen enligt 18 kap. 1 § OSL innebär i huvudsak följande. Sekretess gäller 
för uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål, om det kan antas att syftet med 
beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om 
uppgiften röjs. Skaderekvisitet är rakt, vilket innebär en presumtion för offentlighet. Ett rakt 
skaderekvisit innebär således att tillämparen har ett stort handlingsutrymme vid bedömningen. 
Skadebedömningen sker inom relativt vida ramar och sekretess föreligger bara vid en viss 
skaderisk. Sekretess ska anses föreligga om uppgiften är av den art att ett utlämnande typiskt 
sett kan vara ägnat att skada utredningen. 12 
 
Enligt 35 kap. 1 § OSL gäller sekretess i utredning enligt bestämmelserna om 
förundersökning i brottmål för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon till honom 
närstående lider skada eller men, och uppgiften förekommer i bl.a. utredning enligt 
bestämmelserna om förundersökning i brottmål. Till skillnad från 18 kap. 1 § OSL tillämpas 
ett omvänt skaderekvisit: sekretess är huvudregeln och tillämparen har begränsat utrymme vid 
bedömningen. Många gånger måste mottagarens identitet och avsikter vara kända för att en 

                                                 
10 Edelstam, a.a., s. 177. 
11 Fitger, a.a., kommentar till 5 kap. 1 §. 
12 SOU 2003:99 Del 1, s. 131 och Karnov, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), En kommentar på 
internet, kommentar till 18 kap. 1 §.  
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korrekt bedömning ska kunna ske om en uppgift kan lämnas ut eller inte och det är av 
inneboende skäl inte möjligt vid en öppen domstolsförhandling. Konsekvensen blir att 
stängda dörrar i regel ska förordnas under en häktningsförhandling, där ifrågavarande 
personliga och ekonomiska förhållanden riskerar att förebringas. 13 
 

2.3 Skillnaden mellan advokaters tystnadsplikt och yppandeförbud 
 
2.3.1 Inledning 
 
Advokater har tystnadsplikt och med anledning av det blir det intressant att undersöka om det 
är överflödigt att ålägga en advokat yppandeförbud eller om det har en självständig betydelse. 
För att kunna utreda frågan på ett tillfredställande sätt måste skillnaden mellan advokats 
tystnadsplikt enligt 8 kap. 4 § RB och ett ålagt yppandeförbud enligt 23 kap. 10 § sista st. 
eller 5 kap. 4 § RB undersökas. Om förundersökningssekretessen i 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 § 
OSL omfattas av en advokats tystnadsplikt, kan det diskuteras om det överhuvudtaget finns 
något syfte att ålägga en advokat yppandeförbud. Omfattas förundersökningssekretessen i 
OSL inte av en advokats tystnadsplikt, kan det konstateras att yppandeförbudet har 
självständig betydelse och att ytterligare efterforskning krävs av dess omfattning och 
konsekvenser.  
  
2.3.2 Gällande rätt 
 
Inledningsvis kan det konstateras att det är enbart de försvarare som är advokater som 
omfattas av tystnadsplikt enligt 8 kap. 4 § RB. För en försvarare som inte är advokat, och 
således inte bunden av advokatsamfundets regler om god advokatsed, existerar förutom 
yppandeförbudet inga sekretessbestämmelser avseende uppdraget. Därför utgör 
yppandeförbudet det avgörande verktyget för att behålla förundersökningssekretessen för 
dessa personer. 14  
 
Av 8 kap. 4 § RB framgår att en advokat är skyldig att förtiga vad han får kännedom om i sin 
yrkesutövning när god advokatsed kräver det. Vad som är god advokatsed utvecklas, enligt 
vad HD angav i rättsfallet NJA 2003 s. 403, i första hand genom advokatsamfundets regler 
och genom praxis i ärenden från samfundets disciplinnämnd. Vad som omfattas av advokats 
tystnadsplikt avgörs således av vad som kan anses vara god advokatsed, dvs. de 
handlingsnormer som uppställs av advokatkåren och som kommer till uttryck i de beslut som 
fattas av advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd. Handlingsnormerna är skriftliga och 
publiceras i VRGA. Av de vägledande reglerna och advokatsamfundets stadgar framkommer i 
huvudsak följande. En ledamot är skyldig att, när god advokatsed kräver, förtiga vad han får 
veta i sin yrkesutövning. 15 En advokat har tystnadsplikt avseende det som i förtroende 
meddelats advokaten inom ramen för advokatverksamheten, eller som advokaten i samband 
                                                 
13 SOU 2003:99 Del 1, s. 132 och Karnov, a.a., kommentar till 35 kap. 1 §. 
14 Dahlqvist, a.a., s. 270. 
15 34 § i advokatsamfundets stadgar. 
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därmed fått kännedom om. Det finns dock undantag från tystnadsplikten, nämligen om 
klienten samtyckt därtill eller advokaten har laglig skyldighet att lämna upplysning. Undantag 
gäller vidare i den mån yppandet är nödvändigt för att advokaten ska kunna värja sig mot 
klander från klientens sida eller hävda befogat ersättningsanspråk avseende det ifrågavarande 
uppdraget. 16  
 
Enligt Peyron kräver god advokatsed att advokaten iakttar återhållsamhet med att sprida 
upplysningar om andra än klienter när upplysningarna kommit fram i advokatverksamheten. 
Någon egentlig tystnadsplikt gäller emellertid knappast till förmån för vare sig för tredje man 
eller motparter. Tystnadsplikt kan dock gälla för tredje mans personliga förhållanden, men 
andra tredjemansuppgifter omfattas inte av tystnadsplikten, om inte uppgifterna lämnats med 
förbehåll att de inte får föras vidare. 17 
 
Det är inte klart om Fitger i sin kommentar till RB anser att en advokats tystnadsplikt enligt 8 
kap. 4 § RB ovillkorligt omfattar samtliga uppgifter där förundersökningssekretess gäller, 
eller om den endast gäller i förhållande till klienten. Han uppger bland annat att en advokat 
kan bryta mot god advokatsed t.ex. genom att avslöja vad som förekommit inom stängda 
dörrar vid en förhandling, oberoende om uppgifterna skulle ha omfattats av ifrågavarande 
paragraf. Fitger refererar även till processlagsberedningen, som uttalar att en advokats plikter 
avser både huvudmannens och det allmännas intressen. 18 Fitgers uttalanden pekar enligt 
författarens mening på att en advokats tystnadsplikt avser samtliga uppgifter där 
förundersökningssekretessen gäller.  
 
Enligt Edelstam saknar det inte självständig betydelse att ålägga advokater yppandeförbud. 
Om klienten samtyckt till det, eller om förhållandet rör sekretessbelagd information som 
advokatens klient inte kan disponera över enligt 19 § VRGA, strider det inte mot god 
advokatsed om advokaten lämnar sådana upplysningar om förhållanden som framkommit 
under en häktningsförhandling bakom stängda dörrar. Rätten bör alltså, i och med att man 
förordnar om handläggning inom stängda dörrar, inte ta för givet att de uppgifter som lämnas 
därvid kommer att åtnjuta fullständigt sekretesskydd. Det kan därför vid varje förordnande 
om stänga dörrar finnas anledning för rätten att överväga om yppandeförbud enligt 5 kap. 4 § 
RB ska meddelas. 19 Edelstams ståndpunkt får tolkas såsom att meddelat yppandeförbud 
enligt 5 kap. 4 § RB har en självständig, och viktig, roll i förhållande till 
förundersökningssekretessen enligt 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 § OSL.  
 
Wiklund uppfattar tystnadsplikten i 8 kap. 4 § RB som en plikt mot den som anförtrott sig åt 
advokaten, dvs. klienten. Klienten kan lösa advokaten från dennas tystnadsplikt. Wiklund 
betonar dock att det inte är förenligt med god advokatsed för en advokat att utan giltiga skäl 
yppa vad han erfarit om motpart eller tredje man. 20 Wiklunds ställningstagande får tolkas 

                                                 
16 19 § VRGA. Se även Advokatsamfundet, Vägledande regler om god advokatsed med kommentar, s. 7. 
17 Peyron, Advokatetik. En praxisgenomgång, s. 166 f.  
18 Fitger, a.a., kommentar till 8 kap. 4 §. Se även NJA II 1943 s. 85. 
19 Edelstam, a.a., s. 184 ff. 
20 Wiklund, God advokatsed, s. 299 ff. och s. 321. 



14 
 

som att en advokats tystnadsplikt i huvudsak endast sträcker sig till klientens intressen och 
inte tredje man.  
 
2.3.3 Egen slutsats  
 
Enligt författarens mening borde tystnadsplikten tolkas på det sätt som främst Edelstam anger, 
nämligen att advokatens tystnadsplikt enligt 8 kap. 4 § RB gäller i första hand klienten och 
dennes intressen. Orsaken är att en försvarare har som huvuduppgift att tillvarata sin klients 
intressen. Således är yppandeförbudet ett viktigt verktyg i att behålla 
förundersökningssekretessen. Åläggs försvararen yppandeförbud, får han full tystnadsplikt 
gällande de sekretessbelagda uppgifterna och reglerna om god advokatsed sätts ur spel 
gällande vilka uppgifter som får lämnas ut. Är en advokats klient häktad och belagd med 
restriktioner enligt 24 kap. 5 och 5 a §§ RB, måste advokaten vara mycket försiktig i sin 
kontakt med tredje man avseende uppgifter som är belagda med yppandeförbud. Advokaten 
kan förmodligen till viss del utnyttja uppgifter som hans klient uppger utan att bryta mot 
yppandeförbudet, men samråd med åklagaren är lämpligt.  
 

2.4 Sanktioner vid brott mot förordnat yppandeförbud och brott mot 
tystnadsplikt  
 
2.4.1 Inledning  
 
Gällande de sanktioner som kan ådömas en försvarare är det viktigt att skilja på dels de 
sanktioner som gäller brott mot ett förordnat yppandeförbud enligt 23 kap. 10 § sista st. eller 5 
kap. 4 § RB och dels de sanktioner som gäller brott mot tystnadsplikten enligt 8 kap. 4 § RB. 
Det kan dock konstateras att försvararen enligt 44 kap. 2 § p 1-2 OSL inte har någon 
meddelarfrihet. Det ska även poängteras att brott mot tystnadsplikten, och därmed den 
inskränkta meddelarfriheten som den innebär, endast kan ådömas advokater, dvs. medlemmar 
av Advokatsamfundet.  
 
2.4.2 Brott mot yppandeförbud  
 
Enligt 9 kap. 6 § RB dömes den, som utan giltigt skäl röjer vad som enligt rättens eller 
undersökningsledarens förordnande inte får uppenbaras, till böter. Som framgår av lagtexten 
är det inte alltid straffbart att bryta mot yppandeförbudet utan det krävs för straffbarhet att 
röjandet ska ha skett utan giltigt skäl. Det är sålunda inte avsett att yppandeförbudet ska 
medföra några inskränkningar i den allmänna vittnesplikten och under särskilda 
omständigheter kan även i annat fall den som ålagts yppandeförbud anses vara obunden av 
den. Som särskilda omständigheter kan nämnas att den tilltalade, försvararen och 
målsäganden måste anses oförhindrade att vid rätten tala om vad som förekommit vid förhör 
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under förundersökningen. 21 I förarbeten har angivits att bestämmelsen inte under alla 
omständigheter bör vara ovillkorlig. 22 Hur uttalandet ska tolkas är inte helt klart, men 
förmodligen kan det ges utrymme för en advokat, att vid egna utredningsåtgärder, bryta mot 
yppandeförbudet vid mycket speciella omständigheter. Något skaderekvisit har inte angetts i 
paragrafen, emellertid har JK beaktat om någon skada inträffat. 23 Inte heller anges i 
paragrafen om oaktsamhet räcker för att en överträdelse ska vara straffbar. Eftersom inget är 
särskilt föreskrivet i paragrafen är det nödvändigt att vända sig till 1 kap. 2 § 1 st. Brottsbalk 
(1962:700) (BrB) där det anges att en gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, 
anses som brott endast då den begås uppsåtligen. Vid straffbestämmelser utanför BrB, i det 
här fallet RB, tar uppsåtspresumtionen över i de fall där det inte med hjälp av en normal 
tolkningsoperation framgår att annat är särskilt föreskrivet. 24 Således borde det krävas uppsåt 
för att brott mot yppandeförbud ska anses föreligga. 
 
2.4.3 Brott mot tystnadsplikt  
 
Vid brott mot den tystnadsplikt som kan meddelas enligt 8 kap. 4 § RB, blir följande 
straffrättsliga sanktioner relevanta (det existerar dock även disciplinära sanktioner). Enligt 20 
kap. 3 § BrB kan en advokat dömas för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst 
ett år. Befogenhet att åtala en advokat för att han åsidosatt sin tystnadsplikt tillkommer enligt 
8 kap. 7 § sista st. RB exklusivt JK. Det krävs dessutom att åtal är påkallat ur allmän 
synpunkt. 25 I förarbetena uttalas att möjligheten att väcka åtal i regel bör utnyttjas endast när 
advokaten brutit mot tystnadsplikt genom att offentliggöra uppgifter i något massmedium. 
Ingripande i disciplinär ordning bör vara det normala sättet att beivra en advokats brott mot 
tystnadsplikt. 26  
 
2.4.4 Konkurrens mellan sanktionerna för brott mot yppandeförbud och brott mot 
tystnadsplikt  
 
Om en advokat bryter mot yppandeförbud bryter han i regel även mot tystnadsplikten enligt 8 
kap. 4 § RB av den orsaken att det anses strida mot god advokatsed att bryta mot 
yppandeförbudet. Konsekvensen är att det uppkommer konkurrens mellan bestämmelsen som 
gäller för brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § BrB och bestämmelsen som gäller för brott 
mot yppandeförbud enligt 9 kap. 6 § RB. Av 20 kap. 3 § BrB framgår att lagrummet ska 
tillämpas endast om gärningen ej annars är särskilt belagd med straff. Således är brott mot 
tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § BrB subsidiär till straffbestämmelsen i 9 kap. 6 § RB om 

                                                 
21 Söderlund, Kommentar till rättegångsbalken Del I. Kap. 1–12, s. 196 f. Se även Fitger, a.a., kommentar till 9 
kap. 6 §. 
22 SOU 1938:44, s 137. 
23 JK dnr 2868-93-31. 
24 Holmqvist m.fl., Brottsbalken (1962:700). En kommentar på internet, kommentar till 1 kap. 2 §.  
25 Holmqvist m.fl. a.a., kommentar till 20 kap. 3 §. 
26 Prop. 1979/80:2 Del A, s 397.  
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brott mot yppandeförbud. 27 JK har dock uttryckt att bestämmelsen i 20 kap. 3 § BrB bör ha 
företräde, men det har inte fått genomslag i praxis. 28  
 

2.5 Komparativt perspektiv 
 
Som avslutning kommer det att presenteras ett kort komparativt perspektiv. Jag har valt att 
lägga fokus på dansk rätt. En mer ingående analys kommer att ske i analysavsnittet. 29 Till 
skillnad från svensk rätt har dansk rätt valt att knyta tystnadsplikten direkt till förordnandet 
om stängda dörrar. Den tystnadsplikt som gäller där innebär dock endast ett förbud mot 
”offentlig gengivelse”30, det finns således inget hinder mot att meddela uppgifter till 
exempelvis kollegor. Edelstam anser att den svenska ordningen är onödigt komplicerad och 
förordar istället en modell likt den danska. Detta skulle innebära en reglering om att det 
automatiskt inträder tystnadsplikt för samtliga närvarande när domstolen förordnar om 
stängda dörrar samtidigt som det ej råder meddelarfrihet. 31 
 

                                                 
27 Fitger, a.a., kommentar till 8 kap. 4 § och Holmqvist m.fl., a.a., kommentar till 20 kap. 3 §. 
28 JK dnr 1708-04-71 och NJA 2006 Not N 55.  
29 Se avsnitt 5.2. 
30 Retsplejeloven 29 d §.  
31 Edelstam, a.a., s. 177 f.  
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3. Europakonventionen och principen om equality of 
arms  
 

3.1 Inledning  
 
EKMR och dess tilläggsprotokoll har införlivats i svensk lag genom lagen (1994:1219) om 
den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, som innebar en inkorporering av EKMR i svensk rätt. I EKMR 
artikel 6 fastslås den grundläggande rätten till en rättvis rättegång. En viktig utgångspunkt för 
en rättvis rättegång är principen om equality of arms som ska garantera att parterna är 
jämställda i brottmålsprocessen. Hand i hand med principen om equality of arms går det 
kontradiktoriska förfarandet och det kan vara svårt och problematiskt att särskilja dem. Det 
kontradiktoriska förfarandet ger parterna rätt att få kännedom om och möjlighet att bemöta 
vad den andra parten framfört och även bemöta den i målet existerande bevisningen. 32 
Europadomstolen har poängterat att rätten till en rättvis rättegång vid brottmål innebär att 
förfarandet ska vara kontradiktoriskt och att det ska råda likställdhet mellan åklagaren och 
försvararen. 33 Således har Europadomstolen behandlat både principen om equality of arms 
och det kontradiktoriska förfarandet samtidigt och på samma sakomständigheter och därför 
måste båda beaktas vid en analys av yppandeförbudets förenlighet med artikel 6 i EKMR.  
 

3.2 Definition av principen om equality of arms  
 
Bedömningen huruvida en rättegång är rättvis i den meningen som avses i artikel 6 EKMR 
grundas på flera olika faktorer. En är parternas jämlikhet, dvs. equlity of arms som i sin tur 
byggs upp av ett antal faktorer bl.a. frågan om a) parternas ställning under utredningen och 
processen, b) kontradiktoriskt förfarande eller vilket material parterna har tillgång till och c) 
möjligheten att få ersättning för rättsligt biträde. 34 Principen om equality of arms innebär att 
det i praktiken ska finnas två jämställda parter. Ingen av dessa ska procedurmässigt gynnas på 
den andres bekostnad. Två jämställda parter blir viktigast i de mål där det finns stor risk att tro 
att parterna naturligt inte kommer att vara jämställda, såsom i en brottmålsprocess. 35 
Europadomstolen har uttalat att för att principen om equality of arms ska anses uppfylld ska 
varje part, i praktiken, beredas samma effektiva möjlighet att framföra sin sak under 
förhållanden som inte sätter ena parten i underläge gentemot motparten. 36 
 
Principen om equality of arms existerar i såväl civil- som brottmål. Fokus i den här uppsatsen 
ligger på principens betydelse i brottmål. Principen definierades av Europakommissionen i 
                                                 
32 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 217 och 227 ff.  
33 Rowe och Davis mot Storbritannien, punkt 60. 
34 Danelius, a.a., s. 217 ff. 
35 Danelius, a.a., s. 218 
36 Allenet de Ribemont mot Frankrike, punkt 35. 
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fallet Pataki och Dunshirn mot Österrike redan 1963. 37 Vid den nationella processen hade 
åklagaren, men inte försvaret, givits möjlighet att närvara vid handläggningen i överrätt. 
Europakommissionen ställde krav på fullständig processuell likhet mellan parterna, något som 
inte är praktiskt möjligt i brottmål eftersom det exempelvis skulle innebära att den tilltalade 
skulle få möjlighet att förfoga över tvångsmedel. 38  
 
Även Europadomstolen har definierat principen om equality of arms i ett flertal fall. Den 
definition som varit mest påtaglig under Europadomstolens tid slogs fast i fallet Bulut mot 
Österrike. 39 Det centrala i domstolens definition är att varje part i en process måste erhålla 
rimlig möjlighet att framföra sin sak under förhållanden som inte försätter ena parten i 
underläge gentemot motparten.  
 
En modifiering av hur principen om equality of arms ska definieras genomfördes i fallet Salov 
mot Ukraina. Europadomstolen försökte precisera den grad av underlägsenhet som krävs för 
att ett brott mot equality of arms ska anses föreligga och använde sig av begreppet 
”substantial”.  40 Begreppet kan översättas med väsentlig. 41 I ovannämnda fall, Bulut mot 
Österrike, presenterades inget krav på väsentlighet. Frågan blir då om ett krav på väsentlighet 
kan tas för givet eller inte. Ett nyligen avgjort mål från Europadomstolen, Huseyn m.fl. mot 
Azerbadjan, bidrar till att klargöra rättsläget. I nämnda fall uttalar domstolen följande: ”The 
Court reiterates that the principle of equality of arms, as one of the fundamental elements of 
the broader concept of a fair trial, requires each party to be given a reasonable opportunity to 
present his or her case under conditions that do not place him or her at a substantial 
disadvantage vis-à-vis his opponent”. 42 Således kan det konstateras att det förmodligen krävs 
en väsentlig balansrubbning för att brott mot principen om equality of arms skall föreligga. 
 
Det kan poängteras att det inte är förbjudet att göra inskränkningar i principen equality of 
arms. Europadomstolen har prövat frågan huruvida inskränkningar i principen om equality of 
arms kan anses tillåtna och då uttalat i huvudsak att sådana begränsningar som är strikt 
nödvändiga är förenliga med artikel 6.1 i EKMR. Sådana begränsningar måste dessutom 
vägas upp av processuella säkerhetsåtgärder som ska garantera att försvarets rättigheter 
beaktas i den utsträckning som krävs för att processen som helhet ska betraktas som rättvis. 43 
 

3.3 Principen om equality of arms tillämpbarhet på yppandeförbud 
 
3.3.1 Inledning 
 
Principen om equality of arms är en del av artikel 6 EKMR och för att principen ska bli 
aktuell måste således artikeln vara tillämplig. I det här avsnittets första del kommer det att 
                                                 
37 Pataki och Dunshirn mot Österrike, Rapport 1963-03-28.  
38 Danelius, a.a., s. 221. 
39 Bulut mot Österrike, punkt 47.  
40 Salov mot Ukraina, punkt 87. 
41 Författarens översättning.  
42 Huseyn m.fl. mot Azerbadjan, punkt 188.  
43 Jasper mot Storbritannien punkt 52.  
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redogöras för när principen om equality of arms är tillämpbar. Vidare har möjligheten att 
ålägga försvarare yppandeförbud kritiserats av många advokater. Det problem som 
genomgående har lyfts fram är att yppandeförbud hindrar försvararens möjlighet att företa 
egna utredningar. 44 För att kunna utreda om yppandeförbudet är förenligt med principen om 
equality of arms, måste det därmed konstateras om försvararen har en utredande funktion och 
det kommer att ske i kapitlets andra del.  
 
3.3.2 När är principen om equality of arms tillämpbar?  
 
För att artikel 6 i EKMR ska vara tillämplig i brottmål krävs att det föreligger en anklagelse 
om brott. Anklagelse om brott i EKMR:s mening är liksom andra begrepp i konventionen ett 
autonomt begrepp, dvs. tolkningen av ett sådant begrepp ska vara sådan att den är oberoende 
av hur motsvarande begrepp tolkas i de nationella rättssystemen. Avgörande är alltså inte när 
det föreligger en anklagelse enligt nationell rätt. Europadomstolen har mera generellt gett 
uttryck för att "charge", anklagelse, kan definieras som "the official notification given to an 
individual by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal 
offence". 45 I brottmål anses sålunda en person anklagad för brott när personen erhåller en 
officiell underrättelse om att han är misstänkt för brott. Istället för en officiell underrättelse 
kan det ibland vara fråga om andra åtgärder som markerar att det föreligger en misstanke om 
brott och som på liknande sätt påverkar den misstänktes situation. 46 Underrättelsen kan 
konkret manifestera sig i att personen i fråga häktas eller att förundersökning inleds mot 
honom. 47  
 
I fallet Engel m.fl. mot Nederländerna slog Europadomstolen fast följande tre kriterier som 
kan användas för att avgöra om en gärning kan betraktas som ett brott:  

1. klassificeringen i den nationella rätten, 
2. överträdelsens natur samt dess förhållande till sanktionens syfte och 
3. påföljdens natur och omfattning. 48 

 
Om en konventionsstat klassificerar ett förfarande som straffrättsligt ska EKMR:s 
förfarandegarantier tillämpas på förfarandet. Dock kan ett förfarande, som ovan nämnts, 
omfattas av förfarandegarantierna även om det i nationell rätt klassas som icke straffrättsligt. 
Gällande överträdelsens natur kan det konstateras att man får undersöka hur stor krets av 
personer som normen riktar sig till. Ju större krets av personer som kan begå 
normöverträdelsen, desto mer motiverade är förfarandegarantierna. När det gäller sanktionens 
syfte får man titta på om syftet med den är avskräckande och bestraffande. Är svaret jakande, 
talar det för att kriteriet är uppfyllt. Angående kriteriet påföljdens natur och omfattning kan 

                                                 
44 Hellberg, Yppandeförbudet: yrkesförbud för advokater, s. 2 f.  
45 Eckle mot Tyskland, punkt 73, se även Van Dijk & van Hoof, Theory and Practice of the European 
Convention on Human Rights, s. 540. 
46 Danelius, a.a., s. 151 ff. och Eckle mot Tyskland punkt 73. 
47 Neumeister mot Österrike, punkt 8. 
48 Engels mot Nederländerna, punkt 82.  
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det konstateras att ju större ingrepp i individens integritet som sanktionen innebär, desto mer 
talar för att kriteriet är uppfyllt. 49 
 
Yppandeförbud kan som bekant åläggas en advokat redan på förundersökningsstadiet. Det blir 
därmed intressant att undersöka om artikel 6 i EKMR, och principen om equality of arms, kan 
tillämpas redan på förundersökningsstadiet. Europadomstolen har uttalat att artikel 6 kan 
tillämpas på förundersökningsstadiet, speciellt vad avsåg minimirättigheterna i artikel 6.3 
såsom att var och en som blivit anklagad för brott har rätt att få tillräcklig tid och möjlighet att 
förbereda sitt försvar (artikel 6.3 b) och rätten att få förhöra vittnen samt att själv få vittnen 
inkallade och förhörda under samma förhållanden som motparten (artikel 6.3 d). Domstolen 
motiverade sitt ställningstagande med i huvudsak att om det redan råder ett visst underläge 
under förundersökningsstadiet skulle möjligheterna för en rättvis och likställd rättegång under 
processens senare del kunna försvåras. 50 
 
Det är inte enkelt att konstatera när principen om equality of arms är tillämpbar och därmed 
följer en konklusion. En anklagelse om brott föreligger med största säkerhet vid 
yppandeförbud som meddelas vid häktningsförhandling enligt 5 kap. 4 § RB. En häktning 
innebär, som det har redogjorts för, att en officiell underrättelse har skett. Rättsläget är dock 
inte lika klart vid yppandeförbud i samband med förhör enligt 23 kap. 10 § sista st. RB. 
Förordnas offentlig försvarare efter delgivande om misstanke enligt 23 kap. 18 §, föreligger 
det förmodligen en anklagelse om brott. Anlitar den som är föremål för ett förhör en 
försvarare privat, får en prövning göras i varje enskilt fall om det förelegat en anklagelse om 
brott. Ett förhör kan innebära att artikel 6 i EKMR blir tillämplig, eftersom det kan vara 
relativt ingripande och påverka den misstänktes situation. Vidare kan ett förhör mycket väl 
vara en indikation på att det föreligger en misstanke om brott. Trots det relativt begränsade 
utrymmet som principen om equality of arms får på förundersökningsstadiet med anledning 
av det inkvisitoriska förfarandet, torde det inte påverka principens tillämplighet på 
yppandeförbud eftersom ett sådant förbud kan påverka den tilltalades möjligheter till egen 
utredning och därmed omöjliggöra en rättvis och likställd rättegång under processens senare 
del. 51  
 
3.3.3 Har försvararen en utredande funktion?  
 
Enligt 21 kap. 7 § 1 st. RB ska försvararen med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes 
rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning. Under förundersökningen ska 
försvararen således främja sin klients intressen genom att ge råd och att företa de åtgärder som 
behövs för att bevaka hans rätt. Försvararen ska åberopa omständigheter och bevis som talar 
till den misstänktes fördel och på så sätt verka för sakens riktiga belysning. 52 
 

                                                 
49 Van Dijk m.fl., a.a., s. 543 ff. 
50 Imbrioscia mot Schweiz punkt 36.  
51 Imbrioscia mot Schweiz, punkt 36. 
52 Blomkvist, Försvararen, s. 3. 
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En försvarare anses, enligt Blomqvist, fri att skaffa den utredning han anser behövlig i det 
enskilda fallet. En utredning kan bestå i att analysera bevisningen genom att undersöka 
åklagarens bevisning och att anskaffa bevisning, för sin klients räkning, genom att exempelvis 
höra vittnen även under speciella omständigheter. 53 
 
I advokatsamfundets vägledande uttalande angående förvararens rätt att vidta egna 
utredningar uttalas bl.a. följande. ”En försvarare har att med nit och omsorg självständigt 
tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning. Det 
föreligger inga särskilda begränsningar i försvararens rätt att under förundersökning eller 
inför huvudförhandling vidta egna utredningar i arbetet med att förbereda försvaret. Det gäller 
även vid införskaffande av upplysningar från personer som har hörts eller kommer att höras 
under utredningen eller vid kommande huvudförhandling. Försvararen har samma rätt som 
åklagaren att ta kontakt med eventuella vittnen. ” 54 Enligt Advokatsamfundet har försvararen 
således mycket omfattande möjligheter att vidta egna utredningar.  
 
NJA 1981 s. 1035 gällde frågan i vad mån en offentlig försvarare hade rätt till ersättning för 
åtgärder i syfte att skaffa fram heroin som hans huvudman tagit befattning med. HD ansåg att 
så var fallet och motiverade domen med i huvudsak att det är försvararens plikt att tillvarata 
huvudmannens rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning. I fallet hade 
försvararen haft anledning att räkna med att hans åtgärder för att ge polisen tillgång till 
narkotikapartiet skulle kunna få positiv betydelse för hans huvudman i brottmålsprocessen.  
 
RH 1991:113 berör försvararens utredande funktion. I fallet begärde den offentlige 
försvararen ersättning för arbete med att före huvudförhandlingen höra tilltänkta vittnen. 
Vittnena hade hörts under förundersökningen. HovR tilldömde den offentlige försvararen den 
ifrågavarande ersättningen och uttalade i huvudsak följande. Det är en försvarares uppgift att 
biträda sin huvudman i brottmålsprocessen och han ska med nit och omsorg tillvarata den 
misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning. Det är av stor betydelse 
för den enskildes rättssäkerhet och en grundläggande regel att försvararen agerar självständigt 
i förhållande till polisen, åklagaren och domstolen, både under förundersökningen och 
rättegången. Försvararen är därmed fri att på egen hand skaffa utredning i saken genom att 
t.ex. höra tilltänkta vittnen.  
 
Författaren anser att försvararen har en utredande funktion. Försvararen har inte bara rätt, utan 
även skyldighet, att på egen hand skaffa utredning i saken. Har en försvarare inte rätt att 
företa egna utredningar, skulle möjligheten till en likställd och rättvis rättegång allvarligt 
riskeras. Dock föreligger det sannolikt begränsningar i försvarares möjlighet att utreda, hans 
utredning får med största sannolikhet inte förhindra eller äventyra förundersökningen i stort. 
Samråd med åklagaren bör ske vid tvivelaktigheter.  
 

                                                 
53 Blomkvist, a.a., s. 33. 
54 Advokatsamfundets vägledande uttalande angående försvararens rätt att vidta egna utredningar eller 
vittnesförhör, 1998-04-24. 
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4. Den eventuella obalansen mellan parterna med 
anledning av yppandeförbudet 
 

4.1 Inledning 
 
Ovan har det konstaterats att principen om equality of arms innebär att det i praktiken ska 
finnas två jämställda parter under brottmålsprocessen och att ingen av parterna ska gynnas på 
den andres bekostnad. 55 Jag kommer i följande avsnitt undersöka om det råder en obalans 
mellan parterna vid yppandeförbud vid förhör enligt 23 kap. 10 § sista st. och yppandeförbud 
vid häktningsförhandling enligt 5 kap. 4 § RB.  
 

4.2 Yppandeförbud vid förhör  
 
Vid förhör kan yppandeförbud enligt 23 kap. 10 § sista st. RB åläggas endast någon eller 
några vid förhöret närvarande personer, exempelvis den misstänkte och dennes försvarare. 
Således är det tydligt att det i den här situationen blir en obalans i brottmålsprocessen. För att 
undvika obalans skulle exempelvis samtliga närvarande behöva åläggas yppandeförbud, och 
det är inte ens säkert då att processen skulle bli helt jämställd eftersom åklagaren, till skillnad 
från advokaten, relativt enkelt kan avgöra vad som kan yppas och vad som inte kan yppas 
eftersom han lätt kan bedöma vad som skadar utredningen. 56 
 

4.3. Yppandeförbud vid häktningsförhandling 
 
Situationen är inte lika klar gällande yppandeförbud vid häktningsförhandling som vid 
yppandeförbud vid förhör. Ett yppandeförbud som kan förordnas av domstol under 
häktningsförhandling enligt 5 kap. 4 § RB gäller, till skillnad från yppandeförbud vid förhör, 
samtliga närvarande vid förhandlingen. Det torde vara en garant för en jämlik process. Kanske 
i teorin men förmodligen inte i praktiken. Visserligen omfattas även åklagaren av 
yppandeförbudet, men i praktiken är det svårt för en åklagare att bryta mot yppandeförbudet 
eftersom det är han som bäst avgör vad som kan anses skada utredningen och således är det 
åklagaren som bäst avgör vad som får yppas. Följaktligen kan åklagaren uttala sig i 
massmedia med vetskapen att det inte skadar utredningen och han har dessutom möjligheten 
att åtala en försvarare som bryter mot yppandeförbudet. Naturligtvis kan försvarare som 
ålagts yppandeförbud också försöka bedöma vad som skulle kunna vara till skada för 

                                                 
55 Se avsnitt 3.3.2. 
56 Se avsnitt 4.3. 
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utredningen, men i praktiken är bedömningen mycket svår och konsekvensen är att 
försvararen agerar försiktigt för att inte bryta mot yppandeförbudet. 57  
 
Yppandeförbud vid häktningsförhandling gäller som ovan nämnt endast de individer som 
varit närvarande vid förhandlingen. Det får en rad negativa konsekvenser. Exempelvis kan 
personer som inte närvarat under förhandlingen, men som är involverade i förundersökningen, 
genom meddelarfriheten enligt 1 kap. 1 § TF samt 1 kap. 2 § YGL, fritt lämna uppgifter till 
massmedia. 58 Polisen kan alltså lämna uppgifter till massmedia medan försvarare inte ges 
samma möjlighet eftersom de omfattas av yppandeförbud: någon meddelarfrihet vid 
yppandeförbud finns inte enligt 44 kap. 2 § p 1 och 2 OSL. Noterbart är dock att åklagare inte 
har full meddelarfrihet. Uttalanden som helt klart görs i tjänsten av någon som företräder 
myndigheten omfattas normalt inte av meddelarfrihet, medan uttalanden som har samband 
med tjänsten men snarast har karaktär av personliga meningsyttringar omfattas av den. 59  
 

4.4 Advokaters och rättsvetenskapsmäns synpunkter  
 
I det här avsnittet kommer det kortfattat att redovisas vad vissa advokater och 
rättsvetenskapsmän, som är verksamma i Sverige, anser om yppandeförbudet. Jag har valt de 
rättsvetenskapsmän som är framträdande på området och advokater som ofta har förekommit i 
media med anledning av yppandeförbudet. Advokater är de som i praktiken oftast omfattas av 
yppandeförbudet och de har därmed en bra inblick trots att de kan vara partiska.  
 
Advokat Per E. Samuelson anser att yppandeförbudet innebär att rapporteringen vinklas till 
fördel för åklagarsidan och att advokaten inte kommer till tals när han är ålagd 
yppandeförbud. Massmedierna skapar en åsikt från början som är svår att ändra. Det är 
dessutom möjligt att mediernas rapportering kan påverka domstolen. 60 Edelstam uttalar att 
även om risken för att en domare böjer sig för den i massmedia återgivna opinionen bör 
betraktas som ytterst liten, är risken icke obefintlig att den enskilde domaren tar intryck av de 
argument som där framförts. Kanske är risken för påverkan större hos de icke lagfarna 
ledamöterna, d.v.s. nämndemännen, än hos de lagfarna ledamöterna. 61 Att medierna har en 
påverkan på rättsväsendet får stöd av Stefan Wahlberg, som studerat mediernas och 
rättsväsendets agerande i två fall, nämligen när Mona Sahlin avslöjades ha använt sitt 
kontokort för tjänsten till privata inköp 1995 och efter intrånget i socialdemokraternas interna 
datanätverk 2006. Wahlberg konstaterar att rättsväsendet inte behandlade dessa båda fall som 
vilka ärenden som helst. I Sahlinaffären beslutade Riksåklagaren om en förundersökning, och 
dataintrånget utreddes med förtur av Rikskriminalen, trots att det i båda fallen rörde sig om 
misstankar om brott med låga straffsatser. 62 
 
                                                 
57 Hellberg, a.a., s. 2 f.  
58 Dahlqvist, a.a., s. 375 f. 
59 JK dnr 4023-07-21. 
60 Brandberg m.fl., Medierna och rättvisan, Advokaten, s. 29 ff. 
61 Edelstam, a.a., s. 450 f. 
62 Wahlberg, Ett oavvisligt allmänintresse, s. 21 ff.  
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Advokat Tomas Nilson anser att yppandeförbudet för en misstänkts advokat kan få stora 
sociala konsekvenser för den misstänkte, eftersom allmänheten, med den information de har 
tillgänglig, får en snedvriden bild. När en misstänkt person namngivits och fått sin bild 
publicerad, och när tidningarna varje dag publicerar nya bevis mot personen, kan allmänheten 
lätt få uppfattningen att saken redan är klar. När media dessutom uttalar sig i skuldfrågan 
hjälper det kanske inte om den tilltalade frias av domstolen, han är redan fälld i allmänhetens 
ögon. 63 
 
Nära kopplad till frågan om det råder någon obalans mellan parterna med anledning av 
yppandeförbudet är frågan hur vanligt det egentligen är att yppandeförbud meddelas. JuU har 
undersökt hur yppandeförbud enligt 23 kap. 10 § sista st. samt 5 kap. 4 § RB tillämpas i det 
svenska rättsväsendet under 2001 och 2002. Undersökningen visar i huvudsak följande. 25 av 
landets dåvarande 72 tingsrätter meddelade yppandeförbud med stöd av 5 kap. 4 § RB i cirka 
200 fall under perioden, de flesta i samband med häktningsförhandlingar. Det förekommer 
stora regionala skillnader mellan landets tingsrätter, 75 % av yppandeförbuden har förordnats 
inom domkretsen för HovR för västra Sverige. Gällande beslut om yppandeförbud under 
förhör enligt 23 kap. 10 § sista st. RB visar undersökningen att det rör sig om totalt 20 beslut 
på ett år. Huvuddelen av dessa förbud har förordnats vittnen och icke frihetsberövade 
misstänkta. 64  

                                                 
63 Brandberg m.fl., a.a., s. 30 
64 JuU, Slutrapport rörande genomförd uppföljning om användning av yppandeförbud, enligt 5 kap. 4 § och 23 
kap 10 § 5 st. RB. Notera att 23 kap. 10 § 5 st. RB ändrats genom SFS 2008:67. Numera är det 23 kap. 10 § sista 
st. som behandlar yppandeförbud.  



25 
 

5. Analys  

 

5.1 Strider institutet yppandeförbud mot principen om equality of arms och 
vilken betydelse har det att ålägga en försvarare yppandeförbud?  
 
Vilka konsekvenser uppstår för den misstänkte när försvararen åläggs yppandeförbud? I 
inledningen av en process, där en försvarare är belagd med yppandeförbud, hämtar media i 
princip all information från polis och åklagarsidan. Rapporteringen vinklas därmed ofta till 
fördel för åklagarsidan. Det kan skada förtroendet för rättsväsendet eftersom allmänheten har 
svårt att förstå när en misstänkt under lång tid utpekas som skyldig i media men sen frias av 
domstolen. Kanske jämnar obalansen i brottmålsprocessen ut sig när det är dags för rättegång, 
och yppandeförbudet således i princip försvinner, men då har ofta både allmänheten och 
kanske även domstolen sin klara bild av fallet. I allmänhetens ögon är en tilltalad person ofta 
synonym med en skyldig person och de tenderar att göra ställningstaganden och föregripa 
skuldfrågan. Om rättsväsendet påverkas av massmedias bild är svårt att säga. Wahlbergs 
undersökning talar för att åtminstone åklagarmyndigheten kan göra det. 65 Något som kan 
konstateras är att de som agerar i domstolen är människor, och kanske blir påverkade på det 
ena eller andra sättet, oavsett om de själva medger det eller inte. Som det har påpekats är det 
inte omöjligt att de icke lagfarna ledamöterna i större mån påverkas än de lagfarna 
ledamöterna. 66 Det allvarliga är i alla fall att advokaten inte kan försvara sin klient i media 
när han åläggs yppandeförbud. Här torde det ställas större krav på objektivitet och diskretion 
när åklagare pratar med media och kanske även en förändring på lagstiftningens område.  
 
För att anta ett kritiskt perspektiv till de åsikter som framförs av advokater, vill författaren 
poängtera att yppandeförbud inte innebär helt bakbundna händer för en advokat. Han kan, 
genom att framföra kritik via medierna innan en förhandling, påverka allmänheten inställning 
till sin klient och kanske till och med skapa sympati. Det finns dessutom en möjlighet, om det 
är framgångsrikt ska vara osagt, att vid ett förlorat brottmål skylla på ett ofördelaktigt 
medieklimat. Den mest allvarliga konsekvensen av ett ålagt yppandeförbud är trots allt att 
försvararen begränsas i sin utredande funktion. Han hindras att bedriva egen utredning. Det är 
även just försvararens bristande möjlighet att bedriva egen utredning som är utgångspunkten 
vid den här analysen om yppandeförbudet för försvarare riskerar att bryta mot principen om 
equality of arms.  
 
För att visa vilka konsekvenser ett yppandeförbud kan innebära, och om konsekvenserna är av 
den art att ett brott mot såväl principen om equality of arms som det kontradiktoriska 
förfarandet riskerar att inträffa, kommer författaren att utgå från ett fiktivt fall. Vi antar att en 
försvarare åläggs yppandeförbud gällande brottsplatsen och vittnesuppgifter. Vad får det för 

                                                 
65 Se avsnitt 4.4. 
66 Se avsnitt 4.4. 
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konsekvens i praktiken? En snedvriden mediabild inträder eftersom advokaten inte kan 
försvara sin klient i media gällande ovannämnda uppgifter. Vidare finns det, tack vare 
meddelarfriheten, för andra involverade personer i förundersökningen möjlighet att fritt 
meddela uppgifter gällande vittnen och brottsplats. Dessutom blir förmodligen försvararen i 
princip helt förhindrad att vidta egen efterforskning gällande brottsplatsen och där tillhörande 
uppgifter. I och för sig kan han sannolikt besöka den själv, men han är säkerligen förhindrad 
att anlita exempelvis brottsplatsexperter. Försvaren får inte heller någon möjlighet att 
kontakta vittnen. Obalans torde dessutom råda i förhållandet mellan advokaten och hans 
klient och åklagaren, eftersom åklagaren fritt kan göra efterforskningar så länge han inte 
bedömer att det skadar utredningen. 67 
 
Strider yppandeförbudet mot artikel 6 i EKMR och principen om equality of arms? Som ovan 
nämnts, omfattar principen om equality of arms även de i artikel 6.3 EKMR angivna 
minimirättigheterna. 68 Dessa minimirättigheter är ett viktigt verktyg i att förverkliga 
principen om equality of arms och därmed även det kontradiktoriska förfarandet. 
Rättigheterna har lika stor betydelse under förundersökningen som vid huvudförhandlingen. 
Om en försvarare, såsom det ovan har konstaterats, hindras att vidta egna utredningsåtgärder 
under en förundersökning föreligger det en risk för att ovannämnda minimirättigheter 
försvagas. För att återknyta till det fiktiva exemplet ovan, ponera att en försvarare åläggs 
yppandeförbud gällande brottsplatsen och vittnesuppgifter. Vad får det för konsekvenser? Det 
innebär ett hinder i möjligheten att förbereda sitt försvar när en advokat inte kan bedriva 
utredning å sin klients vägnar. Det resulterar även i en otillåten begränsning i rätten, enligt 
artikel 6.3 d EKMR, att kalla in och förhöra vittnen under samma förhållanden som 
motparten, när advokaten åläggs ett specifikt yppandeförbud gällande just vittnen. Frågan är 
dock om det är en väsentlig balansrubbning i brottmålsprocessen eller inte. I just den här 
delen av brottmålsprocessen är det förmodligen fallet, men det är tveksamt om det är det i 
brottmålsprocessen som helhet. Det är beroende av vittnesuppgifternas och brottsplatsen 
betydelse i den aktuella brottmålsprocessen i stort.  
 
Författarens slutsats i den här delen blir att ett yppandeförbud vid brottmålsprocessen mycket 
väl kan innebära att både principen om equality of arms och det kontradiktoriska förfarandet 
riskerar att överträdas. Samtidigt är det inte helt förbjudet att inskränka principen om equality 
of arms. Begränsningarna ska vara strikt nödvändiga och vägas upp av processuella 
säkerhetsåtgärder som garanterar att försvarets rättigheter beaktas och att brottmålsprocessen 
därmed i helhet betraktas som rättvis. 69 Således borde det vara tillåtet, och kanske även 
nödvändigt, att i vissa fall meddela yppandeförbud såsom vid grovt organiserad brottslighet 
där kollusionsfaran är särskilt stor. Författaren ställer sig dock tveksam till att den 
inskränkning som yppandeförbudet innebär skulle kunna vara tillåten, främst med anledning 
av att brottmålsprocessen i många fall i praktiken inte blir rättvis eftersom försvararen hindras 
i sin utredande funktion. Vidare är det tveksamt om obalansen verkligen är väsentlig eller 

                                                 
67 Se avsnitt 4.3 för mer angående den praktiska obalans som kan råda.  
68 Se avsnitt 3.3.2. 
69 Se avsnitt 3.2. 
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inte, det får avgöras från fall till fall beroende på vad yppandeförbudet omfattar och hur länge 
det åläggs.  
 
Åklagaren har som det ovan har poängterats en objektivitetsplikt och ska utreda och 
undersöka även sådant som talar till den misstänktes förmån. Han ska även hålla sig neutral 
vid bedömningen av vad som har inträffat och om det kan bevisas i domstol. 70 Det innebär 
även att åklagaren ska hålla sig objektiv under brottmålsprocessen. Räcker det för att 
principen om equality of arms ska anses vara uppfylld? Svaret är nej. Det är inte omöjligt att 
en åklagare, åtminstone till viss del, blir speglad och inte helt neutral eftersom det trots allt 
föreligger en viss prestige i att en kanske långvarig, åklagarledd, förundersökning ska ge 
resultat. Därmed hamnar den misstänkte i underläge och där kommer försvararen in och 
spelar en ytterst viktigt roll, främst med sin utredande funktion. Trots objektivitetsplikten är 
det således av största vikt att försvararen inte hindras i sin utredande funktion.  
 
Det har tidigare redogjorts för säkerhetsåtgärden i 23 kap. 18 § RB. 71 Väger den upp de 
negativa konsekvenser ett yppandeförbud innebär för en misstänkt? Bestämmelsen fungerar 
som en viktig motvikt till yppandeförbudet. Men precis som med åklagarens objektivitetsplikt 
kan den aldrig helt ersätta en förvarares utredande funktion. Det är viktigt att försvararen är 
självständig i straffrättsprocessen. Även om försvararen beviljas de utredningsåtgärder han 
vill enligt ifrågavarande paragraf, är det fortfarande inte försvararen som utför utredningen 
och han har inte heller kontroll över den på samma sätt som om han själv utförde den. 
Försvararen kan inte heller åläggas tystnadsplikt i förhållande till sin klient. Dessutom kan 
exempelvis begäran om att ett förhör ska äga rum avslås. Beslutet kan dock överklagas.  
 
Det har ovan konstaterats att det är mycket möjligt att yppandeförbudet innebär att principen 
om equality of arms överträds. Som avslutning på den här delen blir det därmed intressant att 
kommentera JuU:s rapport om hur vanligt det är att yppandeförbud meddelas. Som ovan 
nämnts förekommer det stora regionala skillnader och det kan konstateras att yppandeförbud 
inte meddelas i någon större omfattning. 72 Rapporten kan kanske användas som ett argument 
för att avfärda hela problematiken kring yppandeförbud, just eftersom yppandeförbud är 
ovanligt; det kan anses överflödigt att lägga ner tid och resurser på att reformera ett institut 
som mycket sällan används. Författaren ansluter sig inte till de som hävdar att det inte 
föreligger några problem gällande yppandeförbud. Enligt min mening räcker det att ett fåtal, 
eller till och med en enda, försvarare hindras i sin utredande roll och därmed att principen om 
equality of arms riskerar att inte respekteras, för att en problematik ska kunna konstateras vara 
relevant. Den enskildes rättssäkerhet måste således respekteras i 100 fall av 100. Det räcker 
inte med 99 fall av 100.  
 
 

                                                 
70 Se avsnitt 1.1. 
71 Se avsnitt 2.2.2. 
72 Se avsnitt 4.4. 
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5.2 Vad borde förändras för att yppandeförbudet inte ska riskera att strida 
mot principen om equality of arms?   
 
Det är, som tidigare nämnts, troligt att ålagt yppandeförbud för en försvarare kränker 
principen om equality of arms och det kontradiktoriska förfarandet. 73 Trots att 23 kap. 18 § 
RB existerar, och att yppandeförbud kanske därmed skulle kunna utgöra en tillåten 
inskränkning i principen om equality of arms, är rättsläget inte helt klart. Därför är det möjligt 
att det föreligger en obalans i brottmålsprocessen. Risken att en misstänkts rättssäkerhet 
riskeras är inte acceptabel. Det har på senare år i såväl doktrin som media diskuterats 
varierande lösningar på nämnda problem. Borde yppandeförbud för försvarare avskaffas helt 
och hållet? Argument som talar för det är att reglerna är fakultativa, oklara och att försvararen 
i praktiken hindras att vidta egna utredningar och att det därmed råder en obalans under 
brottmålsprocessen. Enligt författarens mening verkar ett avskaffande av yppandeförbudet 
inte lämpligt av den anledning att det faktiskt är nödvändigt med yppandeförbud i vissa fall, 
speciellt vid grov organiserad brottslighet, för att kunna utföra en så effektiv utredning som 
möjligt. Den grova organiserade brottsligheten har växt sig allt starkare på senare år och 
speciellt i dessa fall kan det finnas ett behov av att skydda förundersökningar och vittnen. 
Författaren anser således att yppandeförbudet som institut är nödvändigt och att det därmed 
ska finnas kvar. 
 
Det finns de som hävdar att advokaters tystnadsplikt enligt 8 kap. 4 § RB gör 
yppandeförbudet överflödigt. Författaren delar inte den åsikten. En advokats tystnadsplikt är 
inte tillräcklig för att tillförsäkra full sekretess. Den främsta anledning är att en advokat alltid 
har, och måste ha, som huvuduppgift att tillvarata sin klients intressen. Emellertid är dagens 
regelverk inte tillfredställande eftersom de regler som finns gällande en advokats tystnadsplikt 
och yppandeförbud är alltför komplicerade. Reglerna om tystnadsplikt gäller dessutom endast 
advokater. Inte ens våra främsta rättsvetenskapsmän är ense om hur reglerna ska tolkas. 
Således krävs det, för att en rättssäker och likställd process ska kunna garanteras, att 
regelverket ändras och förtydligas på följande sätt. Advokaters tystnadsplikt enligt 8 kap. 4 § 
RB behöver förtydligas främst eftersom lagrummet hänvisar till god advokatsed. Reglerna 
utvecklas av Advokatsamfundet som i och för sig är ett samfund som åtnjuter ett stort 
förtroende, men reglerna, och samfundets praxis är inte tillräckligt tydliga och ger därmed 
alltför bristfällig vägledning. Konsekvensen är att advokaterna blir alltför aktsamma i sitt 
arbete eftersom de är rädda att bryta mot tystnadsplikten och därmed riskera sanktioner. 
Advokaters klienter drabbas i sin tur eftersom ovannämnda aktsamhet riskerar att inverka på 
försvararens möjlighet att tillvarata sin klients intressen i allmänhet, och hans utredande 
funktion i synnerhet. Således har Advokatsamfundet ett betydande och viktigt arbete framför 
sig med att förtydliga sina riktlinjer och beslut.  
 
Dansk rätt kopplar tystnadsplikten direkt till beslutet om stängda dörrar. Det innebär ett 
förbud mot att meddela uppgifter till offentligheten, men inte till exempelvis kollegor. 74 I 

                                                 
73 Se avsnitt 5.1. 
74 Avsnitt 2.5. 
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Sverige är det mycket vanligt att en häktningsförhandling hålls inom stängda dörrar, men det 
är inte alls är lika vanligt att yppandeförbud meddelas. Enligt författarens mening är en 
lösning likt den danska intressant, men alltför genomgripande, eftersom försvararen då 
nästintill automatiskt begränsas och kanske till och med fråntas sin utredande funktion. 
Eftersom häktningsförhandlingar är vanligt förekommande, skulle en reglering likt den 
danska inte vara tillfredställande ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  
 
Det har från advokatkårens sida uttalats att yppandeförbud förordnas alltför regelbundet och 
vanemässigt. Oavsett om det stämmer eller inte, anser författaren att problemet snarare ligger 
i att det i många fall är en bristfällig formulering till varför ett yppandeförbud meddelas. Det 
innebär osäkerhet och förvirring hos försvarsadvokaterna och många anser säkerligen därför 
att deras klients rättssäkerhet är i fara. Ett väl motiverat beslut är alltid ett krav för att 
rättssäkerheten ska garanteras. Lagstiftaren borde ändra lagstiftningen så att det krävs att 
åklagaren och domstolen i detalj redogör för varför yppandeförbud meddelats, utan att det 
riskerar att syftet med yppandeförbudet riskeras. De rättsliga grundera ska således preciseras 
bättre än vad det gör idag. Dessutom är åklagaren i princip i samtliga fall 
förundersökningsledare och är således bäst insatt i förundersökningsmaterialet. Konsekvensen 
blir att domstolen vid sin bedömning ofta får svårt att gå emot åklagarens yrkande om 
yppandeförbud. Det blir dessutom ofta svårt för advokaten att ifrågasätta yppandeförbudet då 
han inte har ett tillfredställande underlag. Därför borde domstolen mer regelmässigt inskränka 
beslutets omfattning till de mest skyddsvärda uppgifterna. Dessutom borde domstolen vara 
mer generös i sin bedömning gällande den tidsbegränsning som finns på så sätt att ett 
avslöjande sker direkt när skälen för att yppandeförbud meddelats inte längre existerar.  
 
Kommuniceringen mellan åklagaren och advokaten när ett beslut om yppandeförbud 
meddelas borde bli bättre i hänseendet att parterna i samtliga fall dokumenterar exakt vad för 
uppgifter som det råder yppandeförbud för och vilka uppgifter det inte råder yppandeförbud 
för. Om statusen kring någon uppgift ändras torde kommunikation från åklagarens sida ske 
omedelbart. På det sättet minskar risken för missförstånd och advokaten får även en bättre 
bild av yppandeförbudets omfattning och likställdheten mellan parterna ökas och därmed 
införlivas principen om equality of arms på ett mer tillfredställande sätt. Vidare ökar 
försvararens möjlighet att vidta egna utredningsåtgärder utan att bryta mot yppandeförbudet. 
Arbetsbelastningen för åklagaren torde inte bli något problem eftersom det är relativt ovanligt 
att yppandeförbud meddelas. I vilket fall får rättssäkerheten gå före eventuella 
effektivitetsaspekter. Enligt författarens mening räcker det inte att åklagaren är tillgänglig för 
advokaten. Det krävs ett formaliserat förfarande för att säkerställa likställighet i 
brottmålsprocessen. Advokaten måste kunna utföra egna utredningsåtgärder utan att behöva 
kommunicera dessa med åklagaren.  
 
Det finns ytterligare ett spörsmål som påverkar principen om equality of arms på ett negativt 
sätt och det är meddelarfriheten. Meddelarfriheten är grundlagsskyddad och således extra 
skyddsvärd, men det finns dessvärre personer som missbrukar den. Alltför ofta uppstår läckor 
i förundersökningen eftersom personer som arbetar med den väljer att, ofta mot ersättning, 
lämna uppgifter till media. Advokaten kan inte bemöta de uppgifter som publiceras i media 
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om han är ålagd yppandeförbud och det kan därmed argumenteras för att meddelarfriheten 
borde inskränkas. Författaren anser dock att meddelarfriheten är betydelsefull även för 
exempelvis polisen eftersom det är viktigt att enskilda poliser har möjlighet att läcka om 
brottsutredningar vid vissa tillfällen, exempelvis när någon bryter mot reglerna. För att 
komma till rätta med problemet kan man alltså antingen argumentera för en förändring i 
meddelarfriheten, såsom att inskränka den för poliser och åklagare eller att det ska gå att spåra 
och lagföra de personer som byter mot den, eller försöka påverka inställningen hos främst 
polismyndigheten och eventuellt även åklagarmyndigheten. Författaren tror dock att 
problemet främst ligger hos polismyndigheten och inte åklagarmyndigheten, eftersom 
åklagaren i regel kan göra en bättre bedömning vilka konsekvenser det får om material från 
förundersökningen läcker ut i media. Det positiva med meddelarfriheten överväger det 
negativa och istället för att inskränka meddelarfriheten blir följande åtgärder aktuella. 
Polismyndigheten kan i större utsträckning försöka rekrytera personer med hög etik och moral 
som inte missbrukar sin meddelarfrihet. Vidare torde det krävas en attitydförändring hos delar 
av den redan existerande personalstyrkan, det behöver poängteras varför meddelarfriheten 
existerar. Dessutom borde ansvariga utgivare på dagens största tidningar ta ett större 
samhällsansvar och i större utsträckning undvika publicering av vissa uppgifter. Det senare 
nämnda kan vara svårt då tidningarna drivs av att sälja lösnummer. Ett sätt att komma till rätta 
med problemet kan vara att öka möjligheten att döma ut skadestånd när medier felaktigt 
utpekar någon som skyldig. Sammanfattningsvis tror alltså författaren mer på att försöka 
förändra inställningen hos polisen och kanske även samhället i stort snarare än att inskränka 
meddelarfriheten. Det kan dock konstateras att det kan behövas kraftiga åtgärder mot de som 
missbrukar sin meddelarfrihet. Det blir dock svårdefinierat vad som kan anses vara missbruk. 
En försiktighet hos enskilda som är anställda på myndigheter gällande att avslöja felaktigheter 
för att man är rädd för att missbruka sin meddelarfrihet vore mycket olyckligt. 
Meddelarfriheten behövs i en rättsstat för att garantera transparens och undvika 
maktmissbruk.  
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6. Slutsats  
 
Det har ovan konstaterats att om en advokats åläggs yppandeförbud riskerar principen om 
equality of arms att kränkas. Det finns möjlighet att göra inskränkningar i principen om 
equality of arms om de är strikt nödvändiga och begränsningarna vägs upp av processuella 
säkerhetsåtgärder som garanterar att försvarets rättigheter beaktas och att brottmålsprocessen 
därmed i helhet kan betraktas som rättvis. Ett yppandeförbud innebär att försvararen hindras i 
sin utredande funktion och de eventuella åtgärder, såsom 23 kap. 18 § RB, räcker inte för att 
förvarets rättigheter fullt ut ska garanteras. Brottmålsprocessen blir inte rättvis. Min slutsats 
blir att yppandeförbudet kan innebära en väsentlig balansrubbning i brottmålsprocessen och 
därmed kränka principen om equality of arms och det kontradiktoriska förfarandet. Dock 
beror en hel del på vad yppandeförbudet omfattar och vad för åtgärder som vidtas från främst 
åklagarsidan för att väga upp den nackdel det innebär för försvaret. Frågan behöver utredas. I 
vilket fall är det en ogynnsam konsekvens när yppandeförbud åläggs att det blir en snedvriden 
bild i media kring utredningen. Försvararen kan inte bemöta de uppgifter som presenterats av 
källor inom polismyndigheten eller av åklagaren. Det får negativa sociala konsekvenser för 
den misstänkte eftersom han redan innan rättegången är dömd på förhand. Oavsett om 
domstolen skulle ogilla åtalet, är den tilltalade ofta redan dömd i media. Det verkar inte spela 
någon roll hur väl utformade domskäl som domstolen skriver. Vidare finns risken att 
domstolen påverkas av mediabilden. Författaren tror dock att risken är minimal att de lagfarna 
ledamöterna påverkas, men risken helt klart är större hos de icke lagfarna ledamöterna.  
 
Det krävs förändringar gällande institutet yppandeförbud. Oavsett om man väljer att 
reformera meddelarfriheten eller inte, krävs det tydligare regler gällande dels institutet 
yppandeförbud och dels advokaters tystnadsplikt. Det behövs även bättre redovisning av vilka 
skäl som förelegat för att ålägga yppandeförbud och en ständig prövning med inriktning på att 
yppandeförbudet ska upphävas så tidigt som möjligt och begränsas till endast nödvändiga 
uppgifter. 
 
Diskussionen gällande yppandeförbudets vara eller icke vara fortsätter. Men till slut handlar 
det ändå enligt författarens mening om en diskussion om det är rättssäkerhet eller effektivitet 
som ska prioriteras i brottmålsprocessen. För rättssamhället är det mycket viktigt att 
effektivitet råder. Samtidigt är det viktigt för den enskilde att principen om equality of arms 
uppfylls och att det därmed råder likställdhet i brottmålsprocessen. Principen om equality of 
arms ska dock inte dras så långt att den misstänkte och åklagaren får samma processuella 
befogenheter, utan det gäller att hitta en väg så att ingen av parterna får sämre möjlighet att få 
sin sak prövad av domstol. Ur effektivitetssynpunkt är yppandeförbudet nödvändigt. 
Förundersökningar måste kunna genomföras effektivt och i lugn och ro. Emellertid måste 
rättssäkerhet gå före effektiviteten i rättssamhället. Likväl är det kanske så att ett förfarande 
som är effektivt, men inte rättssäkert, inte är effektivt i begreppets rätta mening. Men det ena 
behöver inte utesluta det andra.  
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