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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

I rättegångsbalkens 21 kapitel regleras när den som är misstänkt för brott har rätt till en 

offentlig försvarare. När denna bedömning har gjorts och den misstänkte ska tilldelas en 

offentlig försvarare så meddelas en förfrågan till den advokat som antingen den miss-

tänkte själv önskat eller som domstolen har valt. Enligt Vägledande regler om god advo-

katsed 3.1 finns det ingen skyldighet för försvararen att anta ett uppdrag som erbjudits 

denne. I och med att en försvarare i alla lägen har möjlighet att tacka nej till ett erbjudet 

uppdrag så finns det i själva verket ingen egentlig garanti för att den misstänkte får till-

gång till en försvarare. Avböjandet i sig kan även förmedla en bild av att den misstänkte 

är skyldig. Anledningen till att försvararen avböjer uppdraget kan vara att den aktuella 

brottsligheten anses särskilt förkastlig, kanske är försvararen rädd att det skulle skrämma 

iväg andra klienter om denne åtog sig uppdraget.1 Detta var fallet i Japan för ett antal år 

sedan då ingen ville försvara de sektmedlemmar som släppt ut giftig gas i Tokyos tunnel-

bana.2 Problemet som kallas ”last lawyer in town” är att ingen försvarare i staden på grund 

av moraliska övertygelser vill åta sig uppdraget.3 Denna problematik blev också aktuell 

på 1990-talet då den belgiske pedofilen och barnamördaren Marc Dutroux stod inför rätta 

och fick agera utan försvarare i underrätt trots att Belgien har advokattvång.4 Andra ex-

empel på samma problematik är när Norges regeringschef efter andra världskriget stod 

inför rätta för landsförräderi, dennes försvarare fick utstå en mängd förföljelser.5 Även 

när ökända nazister från andra världskriget stått inför rätta för grova brott mot mänsklig-

heten har problematiken varit uppe för debatt.6 Den försvarare som i sådana lägen avböjer 

ett uppdrag tar då i regel för givet att det finns någon annan som kan ta på sig uppdraget.  

Vissa hävdar att det bör finnas en social-etisk skyldighet för försvararen att åta sig upp-

drag och att det därför bör finnas särskilda skäl för att en försvarare ska vara moraliskt 

berättigad att avböja ett uppdrag.7 Försvararen är en måltavla för kritik oavsett vilken väg 

                                                           
1 http://www.dagensjuridik.se/2007/11/problemet-med-att-nobba-klienter (15-12-09) 
2 http://www.dagensjuridik.se/2007/11/problemet-med-att-nobba-klienter (15-12-09) 
3 Ebervall, Försvararens roll s. 90 
4 Ebervall, Försvararens roll s. 89 ff 
5 Ebervall, Försvararens roll s. 91 
6 Ebervall, Försvararens roll s. 91 
7 Wiklund, God advokatsed s. 162 

http://www.dagensjuridik.se/2007/11/problemet-med-att-nobba-klienter
http://www.dagensjuridik.se/2007/11/problemet-med-att-nobba-klienter
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denne väljer. Om försvararen åtar sig ett uppdrag att försvara en person som begått grov 

brottslighet kan försvararen anklagas för att försvara brottsligheten i sig och hjälpa förö-

vare att gå fria men om försvararen väljer att avböja uppdraget kan denne anklagas för att 

inte ta sin uppgift sin uppgift i rättssamhället på allvar.8  

I Sverige finns en rättighet för den som är misstänkt för brott att betraktas som oskyldig 

till dess att detta motbevisats i domstol, den så kallade oskuldspresumtionen. Denna pre-

sumtion finns inskriven i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna art 6 § 2 och lyder ”Var och en som blivit anklagad för brott 

skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.”. Hur förkastligt ett 

brott än kan verka så har den misstänkte, så länge fällande dom inte meddelats, alltså rätt 

att betraktas som oskyldig i och med oskuldspresumtionen. Att en försvarare avböjer ett 

uppdrag av moraliska skäl kan inte anses förmedla en bild av den misstänkte som oskyl-

dig. Att försvararen bör hylla oskuldspresumtionen är en sak men i denna uppsats ska jag 

också ta upp frågan om det i själva verket kan innebära ett brott mot oskuldspresumtionen 

att en eller flera försvarare avböjer att försvara en klient av moraliska övertygelser. 

Jag valde att skriva om det här ämnet efter att ha läst om försvararens rätt att avböja 

uppdrag. Jag läste på många olika ställen att försvararen bör hylla oskuldspresumtionen 

men det framgick ingenstans vilken påverkan oskuldspresumtionen har eller borde ha på 

försvararens rätt att avböja uppdrag. Enligt mina exempel ovan så framgår det enligt mig 

tydligt att dagens reglering kan innebära att den misstänkte hamnar i ett negativt utgångs-

läge som implicerar att den misstänkte är skyldig om ingen försvarare vill ta på sig upp-

draget. Även om situationen inte kan anses vara särskilt vanligt så finns det i både teorin 

och praktiken en lucka som kan innebära att den misstänkte pekas ut som skyldig innan 

denne blivit dömd i domstol. Därför valde jag att utreda försvararens rätt att avböja upp-

drag av moraliska skäl sett i ljuset av oskuldspresumtionen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda om och i så fall under vilka omständigheter 

en försvarare bör ha rätt att avböja ett uppdrag av moraliska övertygelser. För att svara på 

denna fråga kommer jag också svara på vad som krävs för att enligt svensk rätt förordnas 

                                                           
8 Ebervall, Försvararens roll s. 91 ff 
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en offentlig försvarare. Jag kommer också att utreda vilken problematik som finns i sam-

band med ett avböjande av uppdrag. Jag ska för att svara på huvudsyftet utreda betydelsen 

av oskuldspresumtionen i svensk rätt. Till sist ska jag svara på frågan om försvararen bör 

kunna avböja ett uppdrag sett i ljuset av oskuldspresumtionen. Med hjälp av hur andra 

rättsordningar löst problemet kommer jag att svara på frågan om det finns en bättre lös-

ning än den svenska. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Uppsatsen ger en utförlig beskrivning av reglerna om offentligt försvar samt reglerna om 

försvararens rättigheter och skyldigheter enligt RB, VRGA och EKMR. Möjligheten att 

anlita en privat försvarare kommer inte att beröras i större utsträckning, delvis för att 

möjligheten tillkommer den som har medel att betala samt att det inte är särskilt vanligt.9 

Den större delen av uppsatsen fokuseras på möjligheten för försvararen att avböja erbju-

det uppdrag och de spörsmål detta kan vara förenat med. Jag kommer att undersöka rätten 

att avböja uppdrag mot bakgrund av den i EKMR fastslagna och sedan länge hävdvunna 

principen om oskuldspresumtion. Uppsatsen är inriktad på oskuldspresumtionen som den 

ser ut enligt EKMR och Europadomstolens praxis på grund av skäl som jag kommer gå 

igenom i kapitel fyra. Jag kommer i denna uppsats lägga stor vikt vid reglerna om för-

svararuppdrag för advokater eftersom deras verksamhet är reglerad i en helt annan om-

fattning än den för juridiska ombud. Dessutom så är det i princip alltid en advokat som 

förordnas som offentlig försvarare.10 

 

1.4 Begrepp 
 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av begreppet försvararen då jag talar om en 

advokat eller ett juridiskt ombud i brottmål. När jag talar om rätten att bli betraktad som 

oskyldig till dess detta motbevisats i domstol så använder jag termen oskuldspresumt-

ionen framför det enligt mig mer svåruttalade oskyldighetspresumtionen som används i 

vissa arbeten. Jag har valt att fokusera på ett avböjande av uppdrag av moraliska skäl, 

                                                           
9 Ebervall, Försvarens roll s. 159 
10 Ekelöf, Rättegång I s. 196 
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med detta menar jag att uppdraget avböjs eftersom det inte överensstämmer med försva-

rarens egna värderingar. Det kan vara antingen med hänsyn till den misstänkte, brottet 

eller omständigheterna i övrigt. Begreppet tilltalad avser en person som det väckts talan 

mot, för fall innan talan väckts används termen misstänkt.11 Att det föreligger advokat-

monopol i ett land innebär att endast den som är försvarare får agera juridiskt ombud eller 

offentlig försvarare.12 Begreppet används i kontexten att en stat antingen har advokatmo-

nopol eller så har den inte det. Advokattvång betyder att en part saknar rätt att själv föra 

sin talan och måste företrädas av en försvarare.13 

 

1.5 Disposition 
 

Efter detta första kapitel så kommer jag i kapitel två att redogöra för syftet med ett försvar 

och vilken funktion försvararen ska fylla. I det tredje kapitlet går jag igenom reglerna om 

förutsättningarna för att förordnas ett offentligt försvar enligt svensk rätt. Dispositionen 

bygger på att till att börja med utreda vad som krävs för att få tillgång till en försvarare i 

brottmål. Det fjärde kapitlet handlar om oskuldspresumtionen och vad den enligt rätts-

praxis bedömts innefatta. Garantin för att rätten till försvar upprätthålls har av lagstiftaren 

lagts på advokaterna, eftersom det inte finns någon skyldighet att anta uppdrag, och därför 

kommer femte kapitlet att handla om försvararens valmöjligheter och vilka regler som 

finns för denne att rätta sig efter. I det sjätte kapitlet kommer en jämförelse göras med 

utländsk rätt för att belysa hur nämnda problematik lösts på andra sätt än i Sverige. I det 

sista kapitlet sammanfattar jag och diskuterar ämnet. 

 

1.6 Metod och material 
 

Jag har valt den rättsdogmatiska metoden för att utreda vad som är gällande rätt i frågan. 

Syftet med den rättsdogmatiska metoden är att söka lösningen på ett rättsligt problem 

genom att applicera relevanta rättsliga regler på problemet.14 Utgångspunkten för att 

                                                           
11 Eklund, Straffprocessen s. 178 
12 Ekelöf, Rättegång I s. 196 
13 Ekelöf, Rättegång I s. 192 
14 Korling Zamboni, Juridisk metodlära s. 21 
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kunna göra detta finns i de allmänt accepterade rättskällorna såsom lagstiftning, rätts-

praxis, förarbeten och doktrin.15 Min uppsats har främst ett teoretiskt perspektiv då pro-

blemet med att försvarare avböjer uppdrag av moraliska skäl inte för mig framstått som 

särskilt vanligt. Rättsdogmatiken utgår dock oftast från ett konkret problem och därför 

har jag valt att ta upp de få fall då dagens reglering blivit ett problem vilket jag beskrivit 

ovan.16 Att använda den rättsdogmatiska metoden kan i princip sägas vara att tolka gäl-

lande rätt och därför anser jag att det är den bästa metoden för den här uppsatsen som till 

stor del handlar om att ta reda på hur en specifik situation regleras i svensk rätt.17  Jag 

kommer att föra en de lege ferenda diskussion för att för egen del ta ställning till om rätten 

att avböja uppdrag av moraliska skäl kan anses rimlig med tanke på oskuldspresumtionen. 

Materialet består av erkända rättskällor både inom svensk rätt samt vissa utländska källor. 

Praxis hämtas i huvudsak från Europadomstolens avgöranden men det finns även avgö-

randen från HD, JK, JO och Advokatsamfundets disciplinnämnd. 

 

  

                                                           
15 Korling Zamboni, Juridisk metodlära s. 21 
16 Korling Zamboni, Juridisk metodlära s. 23 
17 Korling Zamboni, Juridisk metodlära s. 25 
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2. Försvararens funktion 

2.1 Försvararen historiskt sett och idag 
 

Enligt 1734 års lag hade den som var tilltalad rätt till biträde efter att domstolen tagit 

ställning till frågan.18 Det framgick inte av bestämmelserna i 1734 års lag att ombuden 

skulle vara lagfarna utan det beskrevs som att den som skulle tala för annan skulle ha gott 

rykte och vara ärlig, redig och förståndig.19 År 1890 avskaffades regeln om att rätten 

måste ge tillstånd för att en tilltalad skulle få ha ett ombud och därmed blev möjligheten 

till ett försvar ovillkorlig.20 Advokatsamfundet bildades år 1887 som en frivillig organi-

sation av akademiskt utbildade advokater.21 Ledamöterna i samfundet kunde under denna 

period möta motstånd inom det övriga rättsväsendet, det hände till och med att försvarare 

blev utslängda ur rättssalen av domare som ansåg att de dominerade processen.22 Först år 

1948 lagreglerades samfundets verksamhet i och med ikraftträdandet av RB.23 Jämfört 

med övriga Europa måste detta anses vara relativt sent, många europeiska länder använde 

sig i stor utsträckning av försvarare redan under medeltiden.24 Sverige var fram till tidigt 

1900-tal ett jordbruksland vilket kan förklara varför behovet av en reglerad advokatverk-

samhet var litet.25 Innebörden av att Advokatsamfundets verksamhet har reglerats i lag är 

att endast den som är medlem i nämnda samfund får kalla sig advokat.26 Allmänt sett 

föreligger i dagsläget inte något advokatmonopol i Sverige, det vill säga att endast den 

som är advokat får agera offentlig försvarare eller juridiskt ombud, men som huvudregel 

gäller att endast den som är advokat kan förordnas som offentlig försvarare.27 

 

 

 

                                                           
18 Blomkvist, Försvararen s. 1 
19 Modéer, Juristernas nära förslutna s. 161 
20 Ekelöf, Rättegång II s. 93 
21 Ekelöf, Rättegång I s. 194 
22 Modéer, Juristernas nära förflutna s. 162 
23 Blomkvist, Försvararen s. 1 
24 Ekelöf, Rättegång I s. 192 
25 Ekelöf, Rättegång I s. 192 
26 Ekelöf, Rättegång I s. 191 
27 Ekelöf, Rättegång I s. 196 
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2.2 Försvararens uppgift 
 

I RB 21:7 stadgas att försvararen med nit och omsorg ska tillvarata den misstänktes rätt 

och verka för sakens riktiga belysning. Att verka för sakens riktiga belysning kan tolkas 

som ett slags objektivitetskrav för försvararen.28 Det får anses förenligt med att försvara-

ren inte får lämna uppgifter i rätten som är osanna eller åberopa bevisning som denne vet 

är förvanskad.29 Enligt VRGA 1 så beskrivs försvararens främsta skyldighet som att visa 

trohet och lojalitet mot sin klient. Försvararen ska som oberoende rådgivare företräda och 

tillvarata klientens intressen. Vidare sägs i sistnämnda paragraf att en fri och självständig 

advokatkår är en viktig del av samhället samt en förutsättning för att den enskildes fri- 

och rättigheter ska kunna tillvaratas. Advokatsamfundet har visserligen en offentligrätts-

lig karaktär men är trots det ingen myndighet i förvaltningslagens mening.30 När en för-

svarare förordnas som offentlig försvarare så är denne alltså självständig i förhållande till 

rätten och i förlängningen även till staten vilket är en viktig omständighet för den senare 

utredningen i denna uppsats. Om en försvarare åsidosätter en misstänkts rättigheter kan 

det således inte betraktas som ett övergrepp från statens sida.31 Även om försvararen vid 

offentliga försvar får betalt av staten så kan denne alltså inte kallas statsanställd. Försva-

rarens roll är inte att hjälpa statsmakten eller tjäna domstolen genom att på något sätt vara 

samhällsmoralens förlängda arm.32 Att betrakta försvararen som en samhällets funktionär 

blir endast relevant när det kommer till den enskildes rättssäkerhet.33 

 

2.3 Syftet med ett försvar 
 

Att få möjligheten att biträdas av en försvarare motiveras inte bara av att den misstänkte 

kan vara begränsad i sina möjligheter att själv föra talan.34 Processen i Sverige präglas av 

förhandlingsprincipen vilket innebär att parterna ska vara aktiva under rättegången.35 Att 

företrädas av en försvarare innebär att denne har de grundkvalifikationer som krävs för 

                                                           
28 Eklund, Straffprocessen s. 179 
29 Eklund, Straffprocessen s. 179 
30 Fitger, Processrätt I s. 136 
31 Ebervall, Försvararens roll s. 176 
32 Blomkvist, Försvararen s. 5 
33 Blomkvist, Försvararen s. 5 
34 Ekelöf, Rättegång I s. 190 
35 Ekelöf, Rättegång I s. 190 
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att förhandlingen ska kunna ske på lika villkor för båda parter.36 Enligt mig kan försvara-

rens uppgift i korthet beskrivas som att utöva tillsyn över förundersökningen och under 

rättegången åberopa bevis eller rättsfakta som kan vara den tilltalade till fördel. Försva-

raren ska lägga fram saken från klientens synpunkt och göra allt för att uppnå den för 

klienten gynnsammaste utgången av målet.37 Att den misstänkte biträds av en försvarare 

innebär en garanti för att den misstänktes rättigheter tas tillvara samt att motparten, polis 

och åklagare, inte gör sig skyldiga till maktmissbruk vare sig detta är medvetet eller 

omedvetet.38  

 

  

                                                           
36 Ekelöf, Rättegång I s. 190 
37 Blomkvist, Försvararen s. 6 
38 Ekelöf, Rättegång V s. 136-137 
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3. Förutsättningar för att förordnas en 

offentlig försvarare 

3.1 Förordnande enligt rättegångsbalken 
 

För att titta närmare på frågan om försvararens rätt att avböja uppdrag så blir det relevant 

att börja med att fastställa vad som krävs för att få tillgång till en försvarare. Det är först 

när den misstänkte förordnats en försvarare, alternativt anlitat en försvarare privat, som 

det blir aktuellt för försvararen att bedöma om denne vill åta sig uppdraget. När det före-

ligger skälig misstanke om brott ska den misstänkte underrättas om detta av förhörsleda-

ren, densamme ska då också informera om den misstänktes möjlighet att enligt RB 21:3 

st 1 anlita en försvarare.39 Om det finns förutsättningar för att förordna en offentlig för-

svarare så ska förundersökningsledaren göra en anmälan om detta hos rätten enligt RB 

23:5 p 1.40 När det gäller unga lagöverträdare så är reglerna mildare i förhållande till vad 

som gäller för vuxna. Enligt Lag (1964:167) om särskilda bestämmelser för Unga Lagö-

verträdare § 24 ska offentlig försvarare förordnas för den som är under arton år om det 

inte är uppenbart att det saknas behov det. 

Rätten till ett offentligt försvar regleras i RB 21:3 a som säger att en misstänkt som är 

häktad eller anhållen alltid ska förordnas en offentlig försvarare om denne begär det. Det-

samma gäller för den som är misstänkt för ett brott som inte har ett lindrigare straff än 

fängelse sex månader föreskrivet i straffskalan. Utöver i dessa fall ska offentlig försvarare 

förordnas om följande omständigheter föreligger. 

Enligt punkt ett i 21:3 a RB ska en offentlig försvarare förordnas om den misstänkte är i 

behov av en försvarare med hänsyn till utredningen av brottet. Detta har preciserats i 

förarbetet där det anges att om den tilltalade erkänt brottet borde det med hänsyn till ut-

redningen inte motivera att en offentlig försvarare förordnas om det inte finns andra skäl 

som talar för det. Om den tilltalade förnekar gärningen finns det ett större behov för denne 

av att kunna hävda sig om målet innehåller komplicerade sak- eller rättsfrågor eller om 

utredningen är omfattande och på så sätt svåröverskådlig, exempelvis då bokförings-

material åberopas. Endast den omständigheten att det förekommer förhör med målsä-

gande eller vittnen utgör inte i sig ett skäl att förordna en offentlig försvarare om målet är 

                                                           
39 Ekelöf, Rättegång V s. 136 
40 Ekelöf, Rättegång II s. 91 
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av enklare slag. I de fall där det finns läkarintyg eller andra värderingsintyg finns det 

sällan anledning att förordna en offentlig försvarare. Exempel på juridiska frågor där det 

inte sällan förordnas offentliga försvarare är då den misstänkte invänder att gärningen 

skett i nöd eller nödvärn. Om den misstänkte invänder i rubriceringsfrågan så är denna 

fråga något som rätten ska pröva självmant och alltså inte i sig motiverar ett förordnande 

av offentlig försvarare.41 

I punkt två 21:3 a RB finns möjlighet att förordnas en offentlig försvarare om påföljds-

valet är tveksamt och det kan bli aktuellt med annan påföljd än böter eller villkorlig dom 

eller sådana påföljder i förening. I lagmotiven till nämnda lagrum angav departements-

chefen att dessa påföljder inte kan anses så ingripande att någon försvarare behövs.42 Jag 

anser denna formulering något märklig eftersom villkorlig dom i själva verket döms ut 

när ett brott är på fängelsenivå, således finns det en risk att den tilltalade döms till en 

frihetsberövande påföljd. Det känns främmande att då på förhand säga att den tilltalade 

inte kommer kunna förordnas en offentlig försvarare. Departementschefen anger vidare 

att vid rattfylleribrott så bör det inte förordnas en offentlig försvarare enbart av den an-

ledningen att det kan bli en frihetsberövande påföljd.43 Även vid vissa förmögenhetsbrott 

kan det på förhand i princip stå klart att påföljden kommer bli skyddstillsyn och i dessa 

fall har det uttalats att offentliga försvarare bör förordnas med restriktivitet.44 Enligt mig 

så låter dessa uttalanden märkliga då den misstänkte enligt punkt två i 21:3 a RB borde 

förordnas en offentlig försvarare eftersom det kan bli aktuellt med en frihetsberövande 

påföljd. Jag tolkar uttalandena så att denna typ av brott som beskrivit oftast leder till 

samma påföljd och det torde oftast finnas teknisk bevisning som styrker åtalet varför en 

offentlig försvarare ansetts onödig av lagstiftaren. Om det skulle bli aktuellt med andra 

påföljder vid den typen av brott så blir det enligt mig relevant att skälen för att förordna 

en offentlig försvarare ses över. 

I punkt tre 21:3 a RB anges att den misstänkte kan förordnas ett offentligt försvar om det 

i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden. 

Dessa skäl kan exempelvis vara att den misstänkte har problem att klara sitt eget försvar 

med hänsyn till hög levnadsålder, allvarlig psykisk eller fysisk sjukdom, nedsatt syn eller 

                                                           
41 För hela stycket se prop. 1983/84:23 s. 483 
42 Prop. 1983/84:23 s. 484 
43 Prop. 1983/84:23 s. 484 
44 Prop. 1983/84:23 s. 484 
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hörsel eller annat allvarligt handikapp. Då det blir aktuellt med rättspsykiatrisk undersök-

ning bör enligt departementschefen offentlig försvarare förordnas även vid mindre allvar-

liga brott.45  

Dagens formulering av RB 21:3 a är en skärpning av reglerna i förhållande till äldre rätt 

där offentlig försvarare skulle förordnas om det med hänsyn till sakens beskaffenhet eller 

omständigheterna i övrigt visade sig att den misstänktes rätt inte skulle kunna tillvaratas 

utan biträde. Syftet med att skärpa reglerna var enligt departementschefen att återföra 

domstolarnas praxis till en mer restriktiv nivå, då det ansågs alltför frikostigt att förordna 

offentliga försvarare på bekostnad av ökade utgifter för staten. Det anges att det inte i 

något fall bör bli aktuellt att förordna en offentlig försvarare enbart av kurativa skäl.46  

 

3.2 Försvar vid resning 
 

Rätt till ett offentligt försvar tillerkänns även den som blir föremål för en ansökan om 

resning enligt RB 21:3 b. Denna rätt hänger ihop med åklagarens skyldighet att enligt RB 

58:6 i vissa fall återuppta förundersökning. En förundersökning ska återupptas om det i 

en ansökan om resning åberopas eller på annat sätt framkommer en omständighet eller ett 

bevis som inte tidigare lagts fram och det är sannolikt att omständigheten utgör grund för 

resning. Rätten till en offentlig försvarare vid resning är villkorad av att den tilltalade 

enligt RB 21:3 b ska vara i behov av en försvarare eller att det annars finns synnerliga 

skäl. Behovet av försvarare avgörs med beaktande av brottets beskaffenhet, den tidigare 

tilltalades personliga förhållanden och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas. Vid all-

varliga brott finns det anledning att anta att en försvarare behövs. Blir det aktuellt med 

nya förhör så borde det finnas ett behov av offentligt försvar. När det gäller den tidigare 

tilltalades personliga förhållanden så görs ungefär samma avväganden som redogjorts i 

samband med RB 21:3 a. HD kan i undantagsfall besluta om förordnande av offentlig 

försvarare även innan förundersökningen är återupptagen. Detta kan bli fallet om den 

tidigare tilltalade behöver hjälp att överväga om det finns anledning att ansöka om res-

ning. Målet kan innehålla svåra juridiska frågor som den tidigare tilltalade har svårt att 

formulera.47 När extraordinära rättsmedel blir aktuella så är det bara vid resning som det 

                                                           
45 För hela stycket se prop. 1983/84:23 s. 485 
46 För hela stycket se prop. 1983/84:23 s. 482 
47 För hela stycket se Ekelöf, Rättegång II s. 99-101 
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finns en möjlighet att förordnas en offentlig försvarare. HD har slagit fast att offentlig 

försvarare inte kan förordnas vid klagan över domvilla eller vid ansökan om återställande 

av försutten tid.48 

 

  

                                                           
48 NJA 1980 s 416 och NJA 1975 s. 28 
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4. Den misstänktes rättigheter 

4.1 Europakonventionen 
 

Enligt Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänsk-

liga rättigheterna och de grundläggande friheterna så är nämnda konvention att betrakta 

som svensk lag från lagens ikraftträdande. Det innebär att ingen svensk lag kan stiftas om 

Europakonventionen sätter upp hinder mot dess genomförande. Det innebär att den en-

skilde kan åberopa rättigheter enligt denna lag som om de vore reglerade i vilken annan 

svensk lag som helst. I regeringsformen 2:19 anges att lag eller annan föreskrift inte får 

meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt EKMR. Det står dock inte uttryckligen 

att Europadomstolens avgöranden ska vara vägledande men Cameron anger att svenska 

domstolar har valt att följa Europadomstolens praxis.49 Jag ställer mig ändå tveksam till 

det uttalandet då min utredning visat på motsatsen vilket jag går igenom närmare nedan. 

 

4.2 Rätten till en rättvis rättegång 
 

EKMR art 6 har rubriken ”rätt till en rättvis rättegång” och är en av de artiklar som har 

lett till störst antal mål i Europadomstolen.50 Artikeln är uppdelad i tre olika punkter där 

den första, art 6 § 1, stadgar att var och en ska vara berättigad till en rättvis och offentlig 

förhandling inom skälig tid och inför en opartisk och oavhängig domstol, vid en prövning 

av hans civila rättigheter och skyldigheter eller vid en anklagelse för brott. Denna första 

del är en generell rättighet eftersom den är tillämplig på både civilrättsliga mål och brott-

mål. De efterföljande rättigheterna betraktas som specifika uttryck av den generella rät-

tigheten eller som komplement till denna. En av dessa är oskuldspresumtionen som finns 

i art 6 § 2 vilken jag kommer gå igenom närmare nedan. Art 6 § 3 är en uppräkning av 

minimirättigheter för den som blivit anklagad för brott. Art 6 § 3 a anger en rätt att bli 

underrättad om innebörden och grunden för anklagelsen mot honom på ett språk som han 

förstår. Artikel 6 § 3 b anger att den som står anklagad för ett brott ska få tillräckligt med 

tid och möjlighet att förbereda sitt försvar. Den syftar till att skydda den tilltalade från att 

hamna i en situation där rättegången kommer hastigt på och den tilltalade inte hinner 

                                                           
49 Cameron, An introduction to the European convention on human rights s. 101 
50 Cameron, An introduction to the European convention on human rights s. 89 
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förbereda sitt försvar. Artikel 6 § 3 c reglerar att den som står anklagad för brott ska ha 

rätt att försvara sig personligen eller med hjälp av ett rättegångsbiträde som denne ska 

kunna erhålla utan kostnad under vissa förutsättningar. Att få företrädas av en försvarare 

ska inte betraktas endast som en formell rättighet utan det krävs att försvaren ger den 

misstänkte ett reellt och effektivt bistånd.51 Om rättssäkerheten kräver att det finns till-

gång till juridiskt ombud får avgöras med hänsyn till olika kriterier som exempelvis brot-

tets allvarlighet, fallets komplexitet, den tilltalades personliga situation eller strängheten 

i den eventuella påföljden vilket blir aktuellt främst om en frihetsberövande påföljd är 

aktuell.52 Det finns dock ingen garanti för den som fått chansen till en rättvis rättegång i 

första instans att få tillgång till ett juridiskt ombud vid ett överklagande om det inte finns 

några utsikter för att vinna.53 Art 6 § 3 d anger att den som står anklagad för brott har rätt 

att förhöra vittnen och få vittnen inkallade under samma förhållanden som de vittnen som 

åberopas mot honom. Art 6 § 3 e stadgar att den som inte förstår eller talar domstolens 

språk har rätt att utan kostnad bistås med en tolk. 

Eftersom alla dessa rättigheter finns inordnade under rubriken ”rätt till en rättvis rätte-

gång” så innebär det att om någon av dessa rättigheter kränks så har inte rättegången varit 

rättvis.54 Detta beskrivs främst i art 6 § 1 vilket innebär att oskuldspresumtionen kan kon-

sumeras om Europadomstolen kommer fram till att rättegången inte varit rättvis med hän-

visning till art 6 § 1.55 Syftet med oskuldspresumtionen kan i korthet beskrivas som att 

den ska leda till att parterna i ett brottmål processar på lika villkor vilket kan betraktas 

som en specificering av vad som utgör en rättvis rättegång. Även art 6 § 3 d har funktionen 

att likställa parterna i rättegången.56 Sammanfattningsvis kan sägas att artikeln ska ses 

som en helhet där de olika punkterna ofta förutsätter varandra för att vara praktisk funge-

rande.57 Flera av punkterna skulle således också sakna mening om inte de andra existe-

rade.58 Till exempel så krävs det rätt till en rättegång eller liknande förfarande för att 

oskuldspresumtionen ska kunna fungera, om det inte finns möjlighet att få skuldfrågan 

                                                           
51 Ekelöf, Rättegång II s. 93 
52 European court of human rights – guide on article 6 s. 45 
53 European court of human rights – guide on article 6 s. 46 
54 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 76 
55 Cameron, An introduction to the European convention on human rights s. 89 
56 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 76 
57 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 76 
58 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 76 
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prövad så faller resonemanget om att den som misstänks ska betraktas som oskyldig till 

dess att skuld lagligen fastställs. 

 

4.3 Oskuldspresumtionen 
 

4.3.1 Grundläggande om oskuldspresumtionen  

 

Oskuldspresumtionen är en grundläggande straffprocessuell princip som innebär att den 

som misstänks för ett brott ska betraktas som oskyldig till dess att detta motbevisats i 

domstol.59 Det övergripande syftet med principen är att ingen ska kunna dömas för ett 

brott som denne inte begått.60 För att vi ska kunna ha processuellt fungerande rättsskydd 

så krävs att oskuldspresumtionen tillämpas som en teoretisk utgångspunkt men också som 

en praktisk utgångspunkt vid själva förhandlingen.61 Oskuldspresumtionen har länge fun-

nits som en hävdvunnen princip som tillämpats inom svensk rätt men det var först när 

EKMR blev en del av svensk rätt som denna lagstadgades i EKMR art 6 § 2.62. EKMR 

art 6 § 2 har den svenska ordalydelsen “Var och en som blivit anklagad för brott skall 

betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.” och eftersom EKMR är 

det regelverk som finns införlivat i svensk rätt så blir det enligt mig mest relevant. Att 

konventionen inkorporerats i svensk rätt innebär att oskuldspresumtionen kan åberopas i 

svensk domstol som vilken annan bestämmelse som helst.63 Lagstiftaren har dock menat 

att presumtionen de facto har tillämpats av svensk domstol och respekterats i svensk rätt 

som en hävdvunnen princip även innan den inkorporerats genom EKMR.64 

Presumtionen finns också inskriven som art 11 p 1 i FN:s Allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna. Artikeln anger att den som blivit anklagad för en straffbar gär-

ning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess att skuld lagligen fastställs vid en of-

fentlig rättegång med alla för sitt försvar nödvändiga garantier. Presumtionens formule-

ring tyder på en miniminivå för vad som kan krävas av en rättsstat och visar också på 

sambandet mellan övriga rättigheter för att garantera en rättvis rättegång. Artikeln är dock 

                                                           
59 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 49 
60 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 59 
61 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 49 
62 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 53 
63 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 78 
64 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 78 
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inte bindande för FN:s stater men har resulterat i FN:s Internationella konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter där den finns med under art 14 p 2. Nämnda ar-

tiklar kommer inte få något större utrymme i denna uppsats men ska ändå framhållas som 

en moralisk agenda som stater inte gärna bryter emot.65 

Även i art 48.1 i EU:s stadga över mänskliga rättigheter finns oskuldspresumtionen in-

skriven. Artikeln stadgar att den som blivit anklagad för en lagöverträdelse ska betraktas 

som oskyldig till dess att dennes skuld lagligen fastställts. Enligt art 52.3 i stadgan anges 

att densamma ska uppställa minst samma rättighetsskydd som EKMR, men det finns inget 

hinder mot att EU:s stadga har ett mer långtgående skydd. Tillämpningen av oskuldspre-

sumtionen i EU-domstolen har dock varit mycket sparsam och den mest omfattande prax-

isen har utarbetats av Europadomstolen.66 Av den anledningen har den här uppsatsen fo-

kuserats på oskuldspresumtionen enligt EKMR och Europadomstolens praxis. 

 

4.3.2 Syfte med oskuldspresumtionen 

 

Oskuldspresumtionen uppställer krav på de rättsvårdande myndigheterna att de presterar 

en korrekt och fullständig utredning som kan ligga till grund för en fällande dom. Av 

denna anledning så blir presumtionen mycket viktig eftersom det anses angeläget att 

ingen oskyldig döms. De främsta skälen för detta är att en felaktig dom orsakar den dömde 

ett obeskrivligt obehag samt att det innebär att den verklige gärningsmannen går fri och 

rättskipningen förlorar sin trovärdighet och legitimitet. Således tvingar oskuldspresumt-

ionen den som hävdar att den misstänkte är skyldig att motivera varför så är fallet. Den 

utjämnar också den obalans som finns i och med att staten ofta har mer resurser och kun-

skap till sitt förfogande vid brottsutredningen.67 

 

 

 

                                                           
65 För hela stycket se Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 73-75 
66 För hela stycket se Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 73 och 101 
67 För hela stycket se Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 50 



20 
 

4.3.3 Oskuldspresumtionen som en handlingsnorm 

 

Oskuldspresumtionen ska även betraktas som en handlingsnorm vilken de rättsliga aktö-

rerna ska beakta.68 Det är inte uppenbart vilken innebörd presumtionen får som hand-

lingsnorm utan det varierar från fall till fall.69 Tydligt är dock att den ska påverka de 

rättsliga aktörernas agerande i en viss moralisk riktning eller för att uppfylla vissa mål 

när det gäller den praktiska tillämpningen.70 Oskuldspresumtionen har en stor roll i varför 

det straffprocessuella förfarandet ser ut som det gör.71 Det ska här tilläggas att åklagaren 

ska utreda fallet på ett objektivt sätt och lägga fram fakta som både talar för och emot den 

misstänkte, detta enligt den så kallade objektivitetsprincipen som regleras i RB 23:4.72 I 

praktiken brukar domstolen utöva processledning mer aktivt när den tilltalade inte har 

förordnats någon offentlig försvarare eller anlitat en försvarare privat.73 Nowak menar att 

objektivitetsprincipen dock inte är tillräcklig för att parterna ska bli jämställda i rätte-

gången, och det är därför rimligt att det finns en processuell princip såsom oskuldspre-

sumtionen som verkar till den tilltalades förmån.74 

 

4.4 Praxis 
 

4.4.1 Tid för oskuldspresumtionens aktualisering 

 

I ett tidigt fall från Europadomstolen så diskuterades om det skett ett brott mot oskulds-

presumtionen då en misstänkt suttit häktad en relativt lång tid. Omständigheterna i fallet 

Neumeister mot Österrike75 var att en person som varit misstänkt för olika skattebrott och 

bedrägerier hade suttit häktad sammanlagt två år och fyra månader på grund av flyktfara. 

Det väcktes aldrig åtal mot mannen utan åtalspunkterna skrevs av. Europadomstolen an-

såg inte att de österrikiska domstolarna hade haft tillräckliga skäl att hålla mannen häktad 

så länge och slog fast att det hade skett ett brott mot rätten till frihet enligt EKMR art 5.3. 

                                                           
68 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 58 
69 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 58 
70 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 59 
71 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 59 
72 Prop. 1983/84:23 s. 482 
73 Prop. 1983/84:23 s. 482 
74 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 61 
75 No. 1936/63 dom meddelad 1968-06-27 
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Europadomstolen ansåg dock inte att en kränkning mot rätten till en rättvis rättegång hade 

skett och således inte heller en kränkning av oskuldspresumtionen. I domen talas det om 

från vilken tidpunkt den misstänkte kan åberopa oskuldspresumtionen och fokus ska då 

ligga på när den misstänkte har börjat påverkas av brottsmisstanken, exempelvis vid ett 

förhör.76  Denna slutsats har ansetts rimlig med tanke på att den misstänkte då får ett 

intresse av att bemöta misstankarna.77 

För att kunna avgöra om ett brott mot oskuldspresumtionen är aktuellt kan också konsta-

teras att nämnda presumtion gäller fram till dess att domen vunnit laga kraft och inte 

längre kan överklagas.78 Detta blev aktuellt i fallet Allen mot Storbritannien då en kvinna 

blivit dömd för dråp på sin fyra månader gamla son efter att pojken avlidit och visat tecken 

på ”shaken baby syndrom”79. Mamman dömdes till tre års fängelse men överklagade inte 

domen inom utsatt tid. När det vetenskapliga stödet för teorin om ”shaken baby syndrom” 

började ses över och omprövas så gavs mamman en ny chans att överklaga fast överkla-

gandefristen egentligen hade gått ut. Hon frikändes efter överklagan då hon suttit sexton 

månader i fängelse. Sökanden klagade till Europadomstolen efter att ha vägrats ersättning 

efter sin frikännande dom och hävdade att skälen för avslag stred mot oskuldspresumt-

ionen. Europadomstolen konstaterade att den sökande förlorade sin rätt att betraktas som 

oskyldig då domen mot henne vann laga kraft, hon hade dessutom inte ens överklagat 

domen. Rätten att betraktas som oskyldig återvanns dock då hon senare frikändes efter en 

överklagan. I domskälen till domen där den sökande fråntogs rätten till ersättning angavs 

att hennes tidigare dom var osäker och att den nya informationen skulle kunna lett till ett 

annat resultat. Europadomstolen fastslog att dessa uttalanden inte föranledde ett brott mot 

oskuldspresumtionen enligt EKMR art 6.2. 

Fallet Deweer mot Belgien80 visar på den gränsdragningsproblematik som kan uppstå 

mellan straffrättsliga och administrativa förfaranden. I Belgien fanns vid tiden för domen 

en regel som innebar att det fanns en möjlighet att i vissa fall betala en summa pengar 

istället för att bli åtalad för ett brott. Omständigheterna var att Deweer som var innehavare 

av en slakteributik fick besked om att hans priser på kött stod i strid med vad belgisk lag 

tillät och att butiken skulle stängas. Deweer fick då möjligheten att antingen betala en 

                                                           
76 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 120 
77 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 120 
78 JK:s beslut 7340-14-40 meddelat 2014-11-24 
79 No. 25424/09 dom meddelad 2013-07-12 
80 No. 6903/75 dom meddelad 1980-02-27 
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summa vid en förlikning och öppna butiken igen eller att avvakta en rättegång. Enligt 

belgisk lag var summan inte att betrakta som ett straff utan en förvaltningsrättslig avgift. 

Deweer hade inte råd att hålla butiken stängd och blev därför tvungen att betala summan. 

Dessutom riskerade han att få betala större summor om saken avgjordes i domstol. 

Deweer klagade till Europadomstolen eftersom han hade varit tvungen att anta förlik-

ningen och därmed berövats rätten till domstolsprövning. Europadomstolen konstaterade 

till att börja med att förlikningserbjudandet var att anse som ett substitut för en påföljd 

och att den misstänktes situation blivit väsentligt påverkad. Europadomstolen dömde till 

den klagandes fördel men valde att inte ta ställning till oskuldspresumtionen mer specifikt 

än att den får anses vara en specificering av en del av rätten till en rättvis rättegång. En 

slutsats som kan dras av fallet är att oskuldspresumtionen förutsätter en rätt till prövning. 

Om rätten till domstolsprövning har kränkts så konsumerar den ett brott mot oskuldspre-

sumtionen.  

Ovanstående rättsfall visar att för att oskuldspresumtionen ska kunna upprätthållas krävs 

bland annat att den misstänkte får en rättegång inom skälig tid eftersom den misstänkte 

annars kan drabbas av de så kallade faktiska effekterna av att vara misstänkt för ett brott 

utan att kunna försvara sig i rättegång.81 Europadomstolen har även slagit fast att rätten 

att betraktas som oskyldig gäller fram till dess att domen vunnit laga kraft.82 Därefter kan 

rätten att betraktas som oskyldig återvinnas först då det blir aktuellt med en ny rättegång 

i sakfrågan.83 Som utgångspunkt aktualiseras oskuldspresumtionen då den misstänkte har 

börjat påverkas av brottsmisstanken.84 En stor del av oskuldspresumtionen är också att 

det finns en rätt att få sitt fall prövat.85 

 

4.4.2 Oskuldspresumtionens omfattning i sakfrågan 

 

Omständigheterna i fallet Minelli mot Schweiz86 var att Minelli, som var journalist, pe-

kade ut ett företag och dess direktör som bedragare i en artikel. Företaget och direktören 

väckte talan mot Minelli, men talan kunde av olika omständigheter inte prövas förrän 
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preskriptionstiden på fyra år löpt ut och målet fick därför läggas ned. Den tilltalade ålades 

ändå att betala en del av rättegångskostnaderna, vilket enligt Europadomstolen var ett 

brott mot oskuldspresumtionen. Av det sagda kan uttolkas att rätten att betraktas som 

oskyldig tills den misstänkte är överbevisad i domstol inte får tillämpas restriktivt. Den 

tilltalade får under inga omständigheter tillmätas skuld om det inte finns en fällande dom 

som stödjer påståendet. I fallet Minelli mot Schweiz uttalades att oskuldspresumtionen är 

bruten om den tilltalade, utan att ha blivit överbevisad om skuld och särskilt utan att ha 

getts tillfälle att försvara sig, drabbas av ett domstolsbeslut som ger uttryck för att denne 

är skyldig.87 Det uttrycks att det är tillräckligt att det föreligger en argumentering som kan 

tolkas som att domstolen anser att den tilltalade är skyldig.88 

Ett annat fall som är ett exempel på uttalanden från rätten som inte kan betraktas som ett 

brott mot oskuldspresumtionen är Kremzow mot Österrike.89 I det aktuella fallet var Kre-

mzow åtalad för mord, vapenbrott och bedrägeri. Kremzow själv satt inlåst på ett mental-

sjukhus på grund av att han var självmordsbenägen. Han hävdade också att det mord han 

var åtalad för i själva verket var ett självmord. Han dömdes sedermera för mord och va-

penbrott men bedrägerianklagelserna lades ned i brist på bevis. Kremzow överklagade 

domen och slutligen hamnade frågan hos den högsta domstolen som dömde honom till 

livstids fängelse. Den högsta domstolen uttalade i sina domskäl att brottet begåtts i syfte 

att förhindra uppdagandet av de egna ekonomiska missgärningarna vilket implicerade att 

han gjort sig skyldig även till bedrägeriet. Vid en klagan till Europadomstolen om brott 

mot oskuldspresumtionen ansåg denna inte att uttalandet i domskälen kunde uppfattas 

som att Kremzow gjort sig skyldig till ett brott utan endast var en del av motivbilden. 

För att ett brott mot oskuldspresumtionen ska vara för handen krävs alltså dels att det ska 

föreligga en anklagelse men också att det ska vara en anklagelse för ett brott.90 Det sagda 

innebär att formellt sett så kan oskuldspresumtionen bara bli aktuell i brottmål.91 Det 

andra rekvisitet i art 6 § 2 är att den som är anklagad för brott har rätt att betraktas som 

oskyldig till dess att dennes skuld lagligen fastställs.92 Dessa rekvisit har av Europadom-

stolen tolkats som att även administrativa förfaranden ska betraktas som straffrättsliga i 
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konventionens mening.93 Oskuldspresumtionen anses också vara kränkt då det föreligger 

en argumentering som antyder att den misstänkte är skyldig.94 Det är dock inte fallet då 

påståendet är en del av motivbilden.95 

 

4.4.3 Personkrets som ska respektera oskuldspresumtionen 

 

Omständigheterna i fallet Daktaras mot Litauen96 var att en förundersökning upptagits 

angående en man som misstänktes för att ha varit en del i en brottslighet som handlade 

bland annat om utpressning och övergrepp i rättssak. Mer specifikt så misstänktes han för 

att ha begärt en lösensumma för en stulen bil. Försvaret åberopade, efter att ha fått tillgång 

till handlingarna i målet, att anklagelserna var ogrundade samt att det saknades bevis för 

hans skuld. Åklagaren som ledde förundersökningen avvisade dessa påståenden och 

angav en rad omständigheter som denne sa bevisade att den misstänkte var skyldig. Dessa 

uttalanden använde försvaret för att väcka en talan om att det skett ett brott mot den miss-

tänktes rätt att betraktas som oskyldig till dess att han motbevisats i domstol, då domsto-

len haft tillgång till nämnda uttalande och i slutändan dömde den misstänkte. Europadom-

stolen kom fram till att det inte skett något brott mot oskuldspresumtionen med tanke på 

kontexten till dessa uttalanden vilka hade skett i samband med att åklagaren skulle för-

klara varför den misstänkte utreddes. Europadomstolen konstaterade dock att det var 

olyckligt att termen ”bevisat” 97 användes om den misstänktes skuld. Alltså utvidgade 

Europadomstolen förbudet mot att uttala sig på ett sätt som utpekar en icke-dömd person 

som skyldig till att utöver domare och domstol även omfatta åklagare och andra tjänste-

män och företrädare för de brottsbekämpande myndigheterna. Slutsatsen som också kan 

dras av rättsfallet är att uttalanden i sakfrågan som motiveras av förfarandet inte nödvän-

digtvis betraktas som ett brott mot oskuldspresumtionen. 

Omständigheterna i fallet Allenet de Ribemont mot Frankrike98 var till att börja med att 

den klagande bodde i samma hus som en man han hade för avsikt att öppna en restaurang 

tillsammans med. Samme man var finansiell rådgivare åt en parlamentsledamot och före 
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detta minister. Den före detta ministern hade lånat ut en summa pengar åt dem båda i 

syftet att användas för att kunna öppna restaurangen. Ministern mördades sedan efter ett 

besök hos sin rådgivare utanför det hus där både rådgivaren och Allenet de Ribemont 

bodde. Efter dådet uttalade sig både inrikesministern och förundersökningsledaren om att 

Allenet de Ribemont var delaktig i dådet. Han häktades senare men målet avskrevs efter 

en tid. Efter att ha ansökt om ersättning i fransk domstol och fått avslag i alla instanser 

klagade han till Europadomstolen. Denna konstaterade att för att oskuldspresumtionen 

ska bli effektiv så krävs att inte bara rättsliga och formella beslut omfattas utan även ar-

gumentation som utpekar den misstänkte som skyldig. Europadomstolen konstaterade 

också att detta gäller även offentliga myndigheter och inte bara domstolar. Allenet de 

Ribemonts rätt att betraktas som oskyldig hade därmed blivit kränkt. Av det sagda kan 

man utläsa att oskuldspresumtionen gäller en personkrets som kan vara både polisen och 

inrikesministern så länge dessa är verksamma vid en offentlig myndighet. Det finns dock 

inget hinder mot att myndigheter informerar om pågående förundersökningar men det ska 

ske med diskretion och förtänksamhet då den misstänkte lätt utpekas som skyldig i all-

mänhetens ögon.99 Rättsfallet visar tydligt vilka personer som kan anses omfattas av skyl-

digheten att respektera oskuldspresumtionen, det visar också att argumentation som utpe-

kar den misstänkte som skyldig kan vara ett brott mot oskuldspresumtionen. 

I fallet Bernard mot Frankrike100 diskuteras om kretsen av personer som är skyldiga att 

respektera oskuldspresumtionen ska utökas till att även omfatta sakkunniga vid rätten. 

Fallet handlade om Bernard som var misstänkt för flera väpnade rån. Innan rättegången 

påbörjades så inhämtades två utlåtanden från sakkunniga, i det här fallet läkare, som ut-

talade sig om Bernards psykiska tillstånd. De använde formuleringar som exempelvis att 

Bernard var mycket farlig, att han aldrig skulle kunna återanpassas till samhället och att 

han vägrat erkänna att han var sjuk och skyldig till brotten i fråga. Han dömdes senare till 

tio års fängelse för de aktuella rånen. Vid en klagan till Europadomstolen uttalade denna 

att domen mot Bernard hade grundat sig på information från förundersökningen och att 

han hade haft möjlighet att invända mot nämnda utlåtanden från läkarna. Europadomsto-

len ansåg alltså inte att det hade skett en kränkning av oskuldspresumtionen. Jag tolkar 

domslutet som att sakkunniga betraktas som alltför avlägset anställda av staten för att de 
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ska ha gett uttryck för statens åsikt. Finns det dessutom en möjlighet att ifrågasätta lik-

nande uttalanden i förfarandet så blir det svårare att kalla det ett brott mot oskuldspre-

sumtionen  

Att oskuldspresumtionen ska beaktas av rätten, det vill säga domstolen och domarna råder 

det ingen tvekan om. Ovanstående rättsfall visar i vilken omfattning övriga som är in-

blandade i utredningen av brott har en skyldighet att beakta oskuldspresumtionen. Även 

åklagare, tjänstemän hos de brottsbekämpande myndigheterna och ministrar omfattas av 

skyldigheten.101 Däremot har sakkunniga vad rätten inte ansetts vara skyldiga att respek-

tera oskuldspresumtionen.102 

 

4.4.4 Oskuldspresumtionen vid resning 

 

När det gäller spörsmålet hur en tidigare dömd som beviljas resning ska betraktas i för-

hållande till oskuldspresumtionen så har frågan tagits upp i fallet Löffler mot Österrike.103 

Fallet gällde en man som dömts för mord till 18 års fängelse. Han ansökte om resning 

vilket beviljades och han sattes på fri fot. Först 4 år senare prövades fallet och mannen 

frikändes efter att DNA-spår kunnat bevisa hans oskuld. Frågan i Europadomstolen hand-

lade främst om rätten till rättvis rättegång inom rimlig tid enligt EKMR art 6 § 1. Europa-

domstolen uttalade att tiden för oskuldspresumtionen aktualisering fick räknas från den 

tidpunkt då resningen beviljades eftersom det var först då som den tidigare tilltalade 

kunde betraktas som anklagad för ett brott. Österrike hade därmed också brutit mot rätten 

till rättegång inom rimlig tid. Slutsatsen av fallet är att oskuldspresumtionen återaktuali-

seras då ansökan om resning beviljas. 

Att den tidigare tilltalade vid resning kan ha rätt till en offentlig försvarare har jag kon-

staterat ovan. Frågan är hur rättens aktörer ska betrakta den som vid resning till fördel för 

den tilltalade blir föremål för en ny rättegång där dennes skuld ska fastställas. Den åtalade 

är ju då redan dömd och domen har vunnit laga kraft. Av Europadomstolens praxis i fallet 

Löffler mot Österrike kan utläsas att oskuldspresumtionen återställs då ansökan om res-

ning beviljas. 
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4.4.5 Svensk praxis 

 

Oskuldspresumtionen är starkt sammankopplad med rätten till ett försvar eftersom den 

misstänkte har bättre chans att ta vara på sina rättigheter i de fall denne förordnats en 

försvarare. Omständigheterna i NJA 2001 s. 344 var att en man som jobbade som behand-

lingsassistent på ett barnhem kallades till förhör på grund av misstanke om misshandel 

av en av eleverna. Han hade inte blivit delgiven misstanke om brott men i realiteten var 

det ingen annan som kunde varit misstänkt för det aktuella brottet. Tingsrätten biföll be-

gäran om offentlig försvarare men beslutet härom överklagades och mannen frånkändes 

rätten till en offentlig försvarare i både hovrätt och HD. Frågan som var aktuell för pröv-

ning var framförallt om RB:s formulering att personen ska vara skäligen misstänkt för 

brott för att förordnas en offentlig försvarare var förenlig med EKMR där det räcker att 

vara anklagad för brott. Enligt HD blev det aktuellt att vara anklagad för brott först när 

en myndighet vidtagit en åtgärd som innebär att situationen väsentligt påverkats av den 

eventuella misstanken. HD:s beslut framstår som restriktivt i förhållande till Europadom-

stolens praxis. Speciellt i ett sådant här fall där mannen blev utpekad på ett sätt som måste 

ha påverkat hans arbete. Slutsatsen som kan dras av fallet är att svenska domstolar är 

försiktiga med att beakta EKMR mer än det behövs för att iaktta reglerna.  

I ett av JK:s beslut104 från 2014 behandlas frågan om rätt till skadestånd från staten på 

grund av brott mot oskuldspresumtionen. Ersättningsanspråket föranleddes av ett antal 

uttalanden i media av en före detta JK som handlagt det aktuella ärendet och som senare 

blev justitieråd i HD. Omständigheterna innan dessa uttalanden var att en person blivit 

dömd för ett stort antal grova brott som personen i fråga senare beviljades resning för, 

detta i samtliga av de brott som uttalandena gällde. Uttalandena har bestod bland annat i 

att det fanns starka bevis mot den dömde samt att det framförts kritik mot resningarna. 

Ansökande part framförde att uttalandena var ett brott mot oskuldspresumtionen. JK tar i 

sitt beslut upp när det finns en rätt att betraktas som oskyldig och kommer fram till att 

presumtionen endast är tillämplig på den som är anklagad för brott och att den inte är 

tillämplig för tiden efter att domen vunnit laga kraft. JK konstaterar också att kretsen av 

aktörer som omfattas av en skyldighet att betrakta den misstänkte som oskyldig enligt 
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oskuldspresumtionen omfattar inte bara domstolen och domare utan även andra tjänste-

män inom de brottsbekämpande myndigheterna som exempelvis åklagare. Slutligen gör 

JK bedömningen att oskuldspresumtionen inte blir tillämplig på tiden före ansökan om 

resning beviljats. De uttalanden som i det aktuella fallet gjorts därefter anses av JK ha 

gjorts av justitierådet i enlighet med dennes privata åsikt och kan inte ha framstått som 

om det varit statens åsikt. Här finns ett skydd för yttrandefriheten i yttrandefrihetsgrund-

lagen som JK tar upp och ansökan avslogs därmed. Beslutet tar upp många av de frågor 

som får anses var av central betydelse för att utröna vad som är ett brott mot oskuldspre-

sumtionen, jag ställer mig dock tveksam till beslutet då det framstår som en enligt mig 

alltför restriktiv tillämpning av EKMR. Om det har att göra med att det är en JK som 

utreder en före detta JK kan jag inte uttala mig om. Det framstår enligt mig som ett tydligt 

övertramp att ett justitieråd som kan komma att döma i fallet om det hamnar hos HD 

uttalar sig på ett sätt som tydligt pekar ut den misstänkte som skyldig efter att resning har 

beviljats. 

Oskuldspresumtionen har även diskuterats av JO i beslutet dnr 5834-2012.105 Omständig-

heterna var att en man stannats av polis för en misstänkt bilbältesförseelse. På grund av 

mannens kroppsbyggnad och beteende fattades misstanke om dopningsbrott. Mannen 

togs in på polisstationen för en provtagning och en husrannsakan utfördes i mannens bil 

och bostad. Provsvaren visade sig vara negativa och mannen sattes på fri fot. Polisen 

valde att lägga ned förundersökningen med motiveringen ”brott kan ej styrkas”. JO gjorde 

en bedömning av flera olika delar av händelseförloppet men den del som berör oskulds-

presumtionen är just motivering till att förundersökningen lades ned. JO konstaterar att 

de negativa provsvaren samt att de inte funnit några andra bevis vid husrannsakan borde 

föranlett att motiveringen ”misstänkt oskyldig” skulle ha använts. JO tillägger att det är 

förståeligt att motiveringen ”misstänkt oskyldig” känns tveksam då utredning varken vi-

sat på skuld eller oskuld. Med beaktande av oskuldspresumtionen så är ändå denna moti-

vering att föredra. JO anser att motiveringsgrunderna kan ses över för att bättre svara mot 

den aktuella situationen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att svenska domstolar är försiktiga med att utvidga skyd-

det enligt EKMR vilket kan utläsas av både NJA 2001 s. 344 och JK-beslutet från 2014. 

I NJA-fallet från 2001 så vill inte HD ta till sig Europadomstolens tolkning av att vara 
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anklagad för brott. HD tycks resonera på så sätt att det är först då en person är skäligen 

misstänkt som denne kan anses ha påverkats av situationen och då kan anses vara ankla-

gad för brott. Europadomstolen uttryckte i fallet Neumeister mot Österrike att det är då 

den enskilde börjat påverkas av misstanken, exempelvis genom att kallas till förhör, som 

denne kan anses vara anklagad för brott. Enligt mig är det en stor skillnad mellan att bli 

kallad till förhör och att bli skäligen misstänkt. Att bli kallad till förhör kan ske upplys-

ningsvis och det kan vara först därefter som misstankegraden når skäligen misstänkt en-

ligt 23:18 RB. JK-beslutet från 2014 framstår för mig som en ännu mer restriktiv tillämp-

ning av EKMR. Att ett justitieråd i HD som själv handlagt ärendet som JK tydligt pekar 

ut en person som skyldig trots att resning beviljats. Enligt fallet Löffler mot Österrike så 

framgår tydligt att oskuldspresumtionen återställs då en ansökan om resning har beviljats. 

JO-beslutet från 2012 visar ytterligare på den restriktiva tillämpningen av EKMR av 

svenska myndigheter. Där hade polisen använt en motivering som kunde implicera att 

den misstänkte var skyldig trots att både provsvar och husrannsakan inte ledde till något 

som överhuvudtaget kunde tyda på att den misstänkte gjort sig skyldig till brott. JO an-

märkte att polisen borde använt en annan motivering men ansåg det förståeligt att så inte 

hade skett. Enligt mig hade den misstänkte tydligt påverkats av anklagelsen i och med det 

nämnda händelseförloppet. För mig framstår det som att svenska myndigheter och dom-

stolar tillämpar EKMR mycket restriktivt när det gäller oskuldspresumtionen och inte 

följer Europadomstolens praxis. Det är möjligt att detta har en påverkan på svenska ad-

vokater och jurister när det kommer till deras inställning till att respektera oskuldspre-

sumtionen. 
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5. Försvararens rättigheter och skyldig-

heter 

5.1 Vägledande regler om god advokatsed 
 

Enligt RB 8:4 ska en försvarare i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de uppdrag 

som anförtrotts advokaten samt iaktta god advokatsed. Vad som definierar god advokat-

sed är inte närmare angivet vare sig i RB eller i stadgarna för Sveriges advokatsamfund.106 

Normer om god advokatsed har utbildats inom advokatkåren och kommit till uttryck i 

avgöranden av Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd.107 Detta innebär alltså 

att reglerna inte utgör lag och att den som gör sig skyldig till ett brott mot VRGA inte kan 

bli föremål för någon straffrättslig påföljd om det inte är så att brottet även innebär att 

advokaten bryter mot någon straffbestämmelse. Ett brott mot VRGA kan dock leda till en 

disciplinär åtgärd från Advokatsamfundets sida och i värsta fall att advokaten blir uteslu-

ten ur Advokatsamfundet och då inte längre kan kalla sig advokat.  

 

5.2 Försvararens främsta skyldigheter 
 

Advokatens främsta skyldigheter anges i VRGA 1 andra stycket där det framgår att ad-

vokatens främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot sin klient. Det anges vidare i 

samma stycke att advokaten som oberoende rådgivare ska företräda och ta tillvara sin 

klients intressen. Advokaten får inte enligt nämnda stycke låta sitt handlade påverkas med 

tanke på egna fördelar eller obehag eller andra ovidkommande omständigheter. I tredje 

stycket framgår att advokaten ska utöva sin verksamhet på ett sätt som främjar rättssam-

hället samt uppträda på ett sätt som är sakligt och korrekt. Kommentaren till VRGA 1 

andra stycket anger att skyldigheten att visa trohet och lojalitet innebär att ta tillvara kli-

entens intressen på bästa sätt efter bästa förmåga, det ska dock ske på ett rättrådigt och 

hederligt sätt.108 Advokaten ska också stå oberoende i förhållande både till staten och sin 

klient för att på ett objektivt sätt kunna ge sin klient bästa möjliga biträde.109 Att försöka 
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tolka exakt vad som skulle kunna vara bristande trohet och lojalitet mot en klient är en 

svår uppgift. Praxis från Advokatsamfundets disciplinnämnd är mycket sparsam.110 Att 

advokaten inte agerat tillräckligt aktivt under en rättegång har av disciplinnämnden an-

setts vara illojalt mot klienten i ett mycket sällsynt fall.111 Annars kan det tänkas att ex-

empelvis bristande noggrannhet skulle kunna betraktas som illojalt mot klienten.112 Både 

Ebervall, Wiklund och Blomkvist verkar vara eniga om att en advokat inte bör skaffa sig 

en uppfattning i skuldfrågan då detta kan påverka dennes lojalitet vilket jag instämmer 

i.113 

  

5.3 Rätten att avböja uppdrag 
 

Enligt VRGA 3.1 så är advokaten inte skyldig att ta emot uppdrag som erbjuds denne. 

Vill försvararen inte ta på sig erbjudet uppdrag, finns en skyldighet att ofördröjligen med-

dela uppdragsgivaren om detta. Några skäl för avböjandet behöver inte anges även om 

omständigheterna kan vara sådana att försvararen lämpligen bör tala om varför uppdraget 

avböjs.114 I vissa fall kan försvararens tystnadsplikt gentemot en annan klient utgöra hin-

der för att försvararen ska kunna ange skälen för avböjandet.115 Det sagda innebär att 

försvararen i princip kan tacka nej till ett uppdrag av vilken anledning som helst. I kom-

mentaren till nämnda regel anges att om klienten har anledning att tro att försvararen 

kommer att acceptera uppdraget och försvararen inser det så bör försvararen i brådskande 

fall vidta åtgärder som annars skulle leda till rättsförlust för klienten.116 Försvararen får 

alltså tacka nej till uppdrag men om det kan leda till en rättsförlust för den tilltalade så 

finns ett undantag föreskrivet som gör att försvararen måste agera. Vissa anser att det 

skulle vara oförsiktigt av en klient att förutsätta att försvararen med kort varsel ska vara 

villig och oförhindrad att åta sig ett uppdrag och att denna oförsiktighet inte ska ligga 

försvararen till last.117 Beskedet bör meddelas så snart som möjligt så att klienten under-

rättas om att denne måste söka en annan försvarare.118 Tänkbart är att en klient som får 

                                                           
110 Ebervall, Advokatetik i brottmål s. 76 
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118 Wiklund, God advokatsed s. 160 
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vänta på svar från en eller flera försvarare lider rättsförlust genom att denne får kortare 

tid på sig att med juridisk hjälp förbereda sitt försvar. Om en försvarare inte skyndsamt 

meddelar klienten om att uppdraget avböjs så innebär det ett åsidosättande av god advo-

katsed.119 Det är dock tveksamt om det skulle kunna leda till en civilrättslig påföljd.120  

Även om den svenska lagstiftaren reglerat att det ska finnas en rätt till försvar i RB 21:3 

så finns det alltså ingen garanti för att någon försvarare antar uppdraget. Den svenska 

regleringen tycks bygga på att lagstiftaren tar för givet att det finns försvarare som tror på 

idén att det finns en social-etisk skyldighet att ta sig an alla typer av uppdrag samt att det 

finns fler försvarare än tilltalade. Det finns en brist på reglering när det gäller accepteran-

det av försvararuppdrag som staten har förlitat sig på att Advokatsamfundet ska lösa.121 

Advokaten kan i vissa lägen bli skyldig att avböja uppdrag enligt VRGA 3.2.1 om det 

föreligger en intressekonflikt eller en beaktansvärd risk för en sådan. Denna skyldighet 

ska inte behandlas närmare i denna uppsats men det är viktigt att uppmärksamma var 

gränsen går för att frivilligt avböja ett uppdrag och att vara skyldig att avböja eller från-

träda uppdrag. De mest typiska intressekonflikterna är att det föreligger en omständighet 

som gör att advokaten inte fullt ut kan ta tillvara klientens intressen, exempelvis på grund 

av att denne företräder en annan klient med motstridiga intressen eller tystnadsplikt.122 I 

VRGA 3.2.1 och 3.2.2 räknas upp situationer där det finns en skyldighet att avböja upp-

drag. Dessa är att advokaten biträder eller har biträtt motparten i samma eller annan sak, 

biträde av en annan klient i samma eller näraliggande sak där det finns motstridiga intres-

sen, kunskap som omfattas av tystnadsplikt kan ha betydelse, advokaten själv eller när-

stående har ett intresse motstridigt klienten eller att det föreligger annan omständighet 

som gör att advokaten inte fullt ut kan ta tillvara klientens intressen. Utöver dessa situat-

ioner där det finns en skyldighet att avböja uppdrag så är advokaten fri att avböja vilket 

uppdrag som helst.123 Avböjandet kan ske exempelvis på grund av tids- eller kompetens-

brist men också av moraliska övertygelser. Enligt VRGA 3.4.1 så finns det utöver detta 

en skyldighet att frånträda antaget uppdrag om det kommer till dennes kännedom en om-

ständighet som hade inneburit en skyldighet att avböja uppdraget. I VRGA 3.4.2 räknas 
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upp en rad andra omständigheter som leder till att advokaten är skyldig att frånträda upp-

draget. Dessa är vid laga förfall eller liknande, klienten begär brottslig handling, klienten 

förvanskar bevis eller handlar svikligt eller om advokaten rapporterar en klient inom lag-

stiftningen för åtgärder om penningtvätt. I vissa situationer finns för advokaten en rätt att 

frånträda uppdrag vilka räknas upp i VRGA 3.6. Där anges att advokaten inte får frånträda 

ett uppdrag utan klientens samtycke om det inte finns giltigt skäl. Giltiga skäl räknas upp 

i VRGA 3.6 och dessa är att klienten undanhållit omständigheter, klienten i orimlig grad 

betungar advokaten, klienten ger instruktioner som strider mot klientens intressen, klien-

ten handlar i strid med advokatens råd eller har förlorat förtroendet för advokaten eller att 

klienten inte betalar ersättning som advokaten har rätt till. I dessa situationer är advokaten 

skyldig att för klienten ange skäl för att frånträda uppdraget enligt VRGA 3.7, frånträdan-

det ska också ske i rimlig tid så att klienten kan anlita en annan advokat. En skillnad 

mellan att avböja och att frånträda uppdrag är alltså att advokaten måste ange skäl vid 

frånträdandet. Det måste dock anses rimligt då det annars skulle öppna för att advokaten 

frånträder uppdrag utan att ha giltigt skäl. Vid ett avböjande behövs ju som sagt inget skäl 

för avböjandet och därför behöver dessa inte heller anges. 

 

5.4 Försvararens valmöjlighet 
 

När försvararen får förfrågan om att försvara en misstänkt för ett brott som försvararen 

känner att denne moraliskt inte kan försvara så hamnar denne i en situation där det finns 

två valmöjligheter. Antingen väljer försvararen att anta uppdraget och genomföra detta 

utan hänsyn till personliga åsikter, eller så väljer försvararen att avböja uppdraget. Jag 

ska nedan gå igenom dessa två möjligheter närmare och inleder med den möjlighet som 

innebär att försvararen väljer att anta uppdraget. Denna försvarare kan sägas betraktas 

som ett instrument i klientens hand, som gör allt för att målet ska få den mest gynnsamma 

utgången för klienten, men som fortfarande är lojal mot rätten.124 Försvararens privata 

sfär och personliga åsikter hålls då åtskilda från försvararen som yrkesperson.125 På så 

sätt blir försvararen snarare ett verktyg i form av kunskap till den misstänktes förfo-

gande.126 Det centrala för den som gör det här valet är att försvararen inte bör skaffa sig 
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eller ge uttryck för en personlig åsikt om uppdraget.127 Försvararen kan i dessa fall besk-

rivas som någon som försvarar klienten mot orättvisor och maktmissbruk snarare än nå-

gon som försvarar brottet i sig.128 Med den här inställningen i bakhuvudet så måste alltså 

försvararen vara beredd på att kunna försvara vem som helst och under alla omständig-

heter, förutsatt att det inte föreligger andra icke-moraliska skäl för att avböja uppdraget.129 

Försvararen kan som ett alternativ till detta enligt svensk rätt välja att avböja ett uppdrag 

exempelvis för att denne anser att det åtalade brottet är avskyvärt eller att det skulle ge 

dålig publicitet att anta ett sådant uppdrag. Exakt vilket av dessa alternativ som föranlett 

avböjandet är egentligen inte det relevanta, det viktiga är att försvararen har gjort ett val 

utifrån misstanken om att uppdragsgivaren är skyldig till brottet i fråga. Om försvararen 

ansåg att klienten var oskyldig så skulle det säkerligen enligt mig inte vara lika eftersträ-

vansvärt att avböja uppdraget. Detta förhandsavgörande som försvararen gör ger utom-

stående en bild av om den tilltalade är oskyldig eller inte. Försvararen eftersträvar här den 

materiella sanningen och tar på så sätt ansvar för mer än sin egen uppgift. Här blir det 

inte aktuellt att betraktas som ett instrument i klientens hand utan försvararen intar en 

auktoritär ställning i förhållande till klienten. Företrädare för nämnda inställning hävdar 

att försvararen bör följa moraliska normer och har rätt att göra tolkningar av gällande rätt 

för uppnående av ett moraliskt acceptabelt resultat. Genom att välja att avböja ett uppdrag 

av moraliska skäl visar försvararen för rätten och de klienter som denne faktiskt företräder 

och även mot allmänheten och tredje man vilka värderingar denne har.130  

Det som talar för rätten att avböja uppdrag är att försvararen inte behöver ta på sig upp-

drag som denne inte känner sig bekväm med, att ha en negativ moralisk övertygelse om 

brottet som är aktuellt skulle självklart kunna påverka försvararen på ett sätt som blir 

negativt för klientens försvar. Det har också av många framhållits att den försvararen som 

har valt att specialisera sig på ett visst område kan vara mindre lämpad att ta på sig ett 

uppdrag som rör ett helt annat område inom juridiken.131 Wiklund uttrycker att det själv-

klart är önskvärt att ingen avböjer uppdrag på grund av feghet eller obehag men att tala 

om en social-etisk skyldighet är att dra det för långt.132 Han menar också att det vore 

tilltalande att som försvarare helt kunna bortse från sin motvilja mot ett visst uppdrag och 
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kunna sköta det lika helhjärtat som andra uppdrag, det vore emellertid orealistiskt att tro 

att alla försvarare kan uppnå detta ideal.133 Försvararen bör enligt Wiklund med hänsyn 

till klienten känna sig förpliktad att avböja ett uppdrag där motviljan mot detsamma skulle 

försämra klientens förutsättningar.134  

 

5.5 Karaktären av ett avböjande 
 

För att ett avböjande av ett uppdrag ska anses strida mot oskuldspresumtionen så krävs, 

vilket jag gått igenom ovan, att det är något som pekar ut den misstänkte som skyldig. 

Det behöver inte vara ett formellt eller rättsligt beslut utan det räcker med att det är en 

argumentation som tyder på skuld.135 Frågan är om ett avböjande utan att skäl anges kan 

betraktas som en argumentation som tyder på den misstänktes skuld. Enligt min mening 

är det långsökt, ett avböjande skulle snarast kunna betraktas som en indikation vilken kan 

tolkas till den misstänktes nackdel i samhällets ögon. Att försvararen skulle betraktas som 

en i kretsen av de som måste respektera oskuldspresumtionen framstår också som krystat 

då jag konstaterat ovan att försvararen inte anses vara statligt anställd. Även om kretsen 

av de som omfattas av presumtionen utvidgats till att gälla även andra än domstolen och 

de brottsbekämpande myndigheterna så har det ändå alltid funnits en gräns som stannar 

vid de som inte är statsanställda, som exempelvis sakkunniga.136 Skulle däremot den 

misstänkte genom en rad avböjande inte få tillgång till en offentlig försvarare så kanske 

det skulle kunna bli aktuellt att väcka talan om ett brott mot oskuldspresumtionen. Hypo-

tetiskt sett så skulle den misstänkte också kunna drabbas av en tidsmässig nackdel då en 

rad av de försvarare som tillfrågas om att anta uppdraget väljer att avböja detta. Enligt 

mig är det dock inget som får anses ligga försvararen till last utan ytterst så är det staten 

som ska garantera att den tilltalade får tid att förbereda sitt försvar och därmed får anses 

ansvarig om detta uteblir. 
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5.6 Praxis 
 

I ett avgörande från Advokatsamfundets disciplinnämnd år 1991 var det fråga om att en 

försvarare som företrädde en klient i ett mål om äktenskapsskillnad också tog på sig att 

biträda sin klient i ett mål om sjörätt. Advokaten i fråga hade inte närmare kunskap om 

ämnet sjörätt som i det här fallet gällde skadestånd för en båtkollision. Advokaten föret-

rädde sin klient angående båtkollisionsmålet i tingsrätt och underlät där att invända om 

preskription, vilket var aktuellt. Det sagda ledde till att klienten dömdes till att utge fordrat 

skadestånd. I hovrätten valde klienten att processa utan ombud och det visade sig att pre-

skription förelåg vilket ledde till att kärandens talan om skadestånd lämnades utan bifall. 

Klienten orsakades genom detta rättegångskostnader i icke obetydlig omfattning. Disci-

plinnämnden uttalade att advokaten borde uppmärksammat preskriptionsregeln även om 

hon bara biträdde sin klient i begränsad omfattning. Nämnden valde inte att vidta några 

ytterligare åtgärder mot advokaten utan nöjde sig med att konstatera att en försvarare som 

regel bör avböja uppdrag inom specialområden av juridiken som advokaten inte behärs-

kar.137 Slutsatsen av avgörandet är att en försvarare inte bör ta på sig uppdrag som denne 

inte är kompetent att handlägga. 
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6. Komparativt inslag 

6.1 Regleringen av rätten att avböja uppdrag inom andra rättsordningar 
 

Det svenska sättet att reglera försvararens rätt att avböja uppdrag är inte unik. I själva 

verket har många andra länder en liknande reglering. Det finns också rättsordningar som 

har ett annorlunda sätt att reglera situationen. I vissa rättstraditioner så finns det ingen rätt 

att avböja uppdrag och i andra så finns det en social norm som styr försvararens möjlig-

heter och skyldigheter utöver de lagreglerade. Jag har valt att ta upp fyra olika rättsord-

ningar som reglerar försvararens rätt att avböja uppdrag på olika sätt. Detta för att få 

perspektiv på hur det på bästa sätt skulle kunna lösas. Jag anser också att det skulle vara 

lämpligt om försvarare skulle agera likvärdigt och under samma förutsättningar som de i 

andra länder då det framstår som troligt att allt fler brottmål har internationell anknytning 

och ett visst samarbete krävs. Vissa åtgärder härför har redan vidtagits bland annat genom 

organisationen för Europas advokatsamfund CCBE.138 

 

6.2 Brittisk rätt 
 

I Storbritannien och andra länder som tillämpar brittisk rätt så gäller den så kallade ”cab 

rank-regeln” vilken i korthet innebär att försvararen måste ta det uppdrag som erbjuds 

efter ett kösystem likt en taxibil i en taxikö som måste erbjuda en körning åt den som står 

på tur.139 Det är en direkt tillämpning av ideologin att försvararen, likt ett neutralt instru-

ment, ska vara beredd att arbeta för alla som behöver dennes hjälp om det är praktiskt 

möjligt.140 Dessa praktiska möjligheter innebär att försvararen kan avböja uppdraget om 

denne inte har tid, saknar kompetens eller skulle belastas ekonomiskt av uppdraget.141 

Det anses aldrig vara tillåtet att avböja ett uppdrag endast för att fallet väckt avsky eller 

den tilltalade av annat skäl är impopulär.142 Regeln är kontroversiell men har hyllats ef-

tersom den anses mycket rättssäker då den erbjuder alla medborgare vad de kallar ”access 

to justice”.143 Den engelska lagstiftaren har tillagt ”cab rank-regeln” en stor betydelse för 
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att garantera en rättvis rättegång då denna ansett att så fort en försvarare gör bedömningen 

att denne inte vill åta sig ett uppdrag av moraliska skäl så har denne redan gjort en för-

handsbedömning i skuldfrågan.144 Det ska dock tilläggas att ”cab rank-regeln” bara gäller 

den brittiska barristern vilken är den som företräder klienten i rätten.145 Regeln är inte 

tillämplig på brittiska solicitors vilka är de som förbereder mål som sedan överlämnas till 

barristern, solicitors får avböja uppdrag så länge det inte är på grund av diskriminering.146 

Om en stat vill upprätthålla regler om en rättvis rättegång, vilket de måste för att kallas 

en rättsstat, så måste alla medborgare ha lika stor rätt till ett försvar som är starkt och 

självständigt.147 Regeln innebär att försvararen är skyldig att ta på sig även uppdrag som 

kan tyckas vara förkastliga men i och med att försvararen inte har något val så slipper 

denne värja sig mot anklagelser om att hjälpa avskyvärda brottslingar och dylikt.148 På så 

sätt ifrågasätts inte försvararens moraliska övertygelser och försvararen får en mer pro-

fessionell roll.149  

 

6.3 Amerikansk rätt 
 

I USA har rätten till en försvarare getts ett konstitutionellt skydd, varje amerikansk med-

borgare har en grundlagsskyddad rätt till försvarare.150 Det processuella systemet i USA 

kan beskrivas som ackusatoriskt vilket innebär att konflikter ska lösas mellan två jämbör-

diga parter.151 I praktiken så är det endast cirka fem procent av brottmålen som går till 

domstol, resten blir föremål för vad som kallas en ”plea bargain” vilket innebär att den 

tilltalade förhandlar med åklagaren om viss påföljd i utbyte mot exempelvis erkännanden 

eller angivanden.152 Försvararen kan givetvis ha en viktig roll även i dessa förhandlingar. 

Utöver reglerna som den amerikanska försvararen har att följa så finns ett slags etiska 

kommentarer som anger hur försvararen bör agera.153 I dessa finns uttalat att försvararen 

får avböja uppdrag men att det bör föreligga starka skäl för att det ska bli aktuellt.154 
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Starka skäl anses inte föreligga endast för att försvararen tycker att fallet eller den tillta-

lade är motbjudande, inte heller för att försvararen är rädd att hamna i konflikt med andra 

aktiva inom rättsväsendet anses vara en giltig ursäkt för att avböja ett uppdrag.155 Vissa 

talar om att endast tvingande skäl bör kunna föranleda ett avböjande och till dessa tving-

ande skäl räknas inte att försvararen har en personlig tro att den misstänkte är skyldig.156 

Det finns ingen lagregel som ger uttryck för detta men det finns en rad regler som upp-

manar försvararen att agera på nämnda sätt, speciellt i de mest impopulära fallen då den 

tilltalade kan tänkas ha svårast att hitta en försvarare.157 Den amerikanska försvararen 

anses ha en skyldighet att medverka till att göra juridiken tillgänglig för alla.158 Genom 

att ta på sig de impopulära fallen anses försvararen uppfylla ett visst samhällsansvar.159 

Att försvararen har brist på tid eller resurser anses alltid utgöra ett skäl för att avböja 

uppdrag, även bristande kunskap inom rättsområdet eller en intressekonflikt anses vara 

ett giltigt skäl.160 En intressekonflikt skulle kunna vara för handen om försvararen finner 

faller så avskyvärt att det kan påverka denne på så sätt att det inverkar på arbetet med 

fallet och klientens intressen negativt.161 Enligt mig får det dock anses långsökt. Om för-

svararen tror att denne kommer kunna studera de aktuella rättsfrågorna och lära sig be-

härska även rättsområden beträffande vilka denne inte har kunskap så finns inte skäl att 

avböja uppdraget.162 Detta självklart utan att det leder till onormal kostnad eller tar lång 

tid för klienten.163 
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6.4 Dansk rätt 
 

Sedan genomförandet av den danska processlagstiftningen Retsplejeloven164 så har 

danska försvarare varit självständiga i förhållande till statsmakten.165 Tillsyn utövas istäl-

let av Advokatsamfundets styrelse, Advokatrådet.166 Generellt så gäller principen att för-

svararen är fri att avböja uppdrag enligt Retsplejeloven § 125 där det står att försvararen 

endast i fall där lagen anger en särskild bestämmelse därom är skyldig att ta på sig ett 

uppdrag.167 De danska reglerna för god advokatetik anger att försvararen inte får ta på sig 

ett uppdrag som denne inte är kompetent att handlägga om det inte är så att denne kan få 

hjälp av en kollega och att det är överenskommet med klienten.168 En försvarare får inte 

heller ta på sig ett uppdrag om denne inte kommer kunna handlägga det tillräckligt 

snabbt.169 Danmark har fått kritik för brister i att upplysa om den enskildes rättigheter då 

personer frihetsberövas, däribland oskuldspresumtionen.170 Därför trycktes för ändamålet 

en skriftlig version av den misstänktes rättigheter vilken varje frihetsberövad får.171 Det 

danska advokatsamfundet har dock uttryckt en oro över att åtgärderna inte är tillräck-

liga.172 Även om den som är misstänkt blir upplyst om sina rättigheter så får denne inte 

tillgång till en försvarare förrän efter ett inledande förhör.173 Att inte få tillgång till en 

försvarare kan leda till svårigheter att ta vara på dessa rättigheter.  

 

6.5 Norsk rätt 
 

I Norge har försvararen rätt att själv avgöra om denne vill åta sig ett uppdrag eller inte.174 

I det fallet är regleringen lik den svenska. Det som skiljer regleringarna åt är att det i 

Norge även finns regler som säger att försvararen har rätt att inte bli identifierad med sin 

klient och de ståndpunkter som denne åberopar för att tillvarata klientens intressen.175 En 
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170 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 338 
171 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 338 
172 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 339 
173 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 339 
174 Regler for god advokatskikk 1.2 sista meningen 
175 Regler for god advokatskikk 1.2 andra stycket 
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försvarare ska inte heller ta på sig ett uppdrag som denne inte har nödvändig kompetens 

inom, detta gäller dock inte om försvararen inom rimlig tid kan förvärva de kunskaper 

som behövs.176 Den norska försvararen ska också vara försiktig med att ta på sig uppdrag 

som kan leda till att målets planering försenas, speciellt om det är flera misstänkta, om 

någon är häktad eller att förfarandet redan är planerat.177 Norge har fått kritik för sina 

rutiner i samband med frihetsberövande.178 Detta har lett till att den misstänktes rättig-

heter numera är fastslagna i lag och den misstänkte ska skriftligen få tillgång till inform-

ation om sina rättigheter.179 Den norska försvararen har som uppgift att se till att dennes 

klient inte behandlas olämpligt av myndigheter med tanke på klientens mänskliga rättig-

heter.180 Detta gäller särskilt för att se till att den misstänkte inte frihetsberövas i onödan, 

behandlas omänskligt eller förnedrande samt ska försvararen tillse att den tilltalade får en 

rättvis rättegång.181 I rekvisitet rättvis rättegång inbegrips oskuldspresumtionen som det 

då blir försvararens skyldighet att se till att den efterföljs. 

 

  

                                                           
176 Regler for god advokatskikk 3.1.4 första stycket 
177 Retningslinjer for forsvarare 1.8 
178 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 339 
179 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 340 
180 Retningslinjer for forsvarare 2.1 
181 Retningslinjer for forsvarare 2.1 
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7. Diskussion 

7.1 Sammanfattning 
 

Till att börja med så har jag i denna uppsats konstaterat att för att få rätt till en offentlig 

försvarare så krävs enligt RB 21:3 a antingen att den misstänkte är häktad eller anhållen 

eller är misstänkt för ett brott som inte har ett lindrigare straff än fängelse sex månader i 

straffskalan. Förutom i dessa fall ska offentlig försvarare förordnas även i de fall där det 

krävs med hänsyn till utredningen av brottet, om påföljdsvalet är tveksamt eller om det 

föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden.182 Ut-

över i dessa situationer så kan offentligt försvar förordnas vid resning om det finns behov 

av det enligt RB 21:3 b. Vid förordnande av en offentlig försvarare så har försvararen till 

uppgift att tillvarata den misstänktes rätt och verka för den mest gynnsamma utgången av 

målet för klienten.183 Försvararen har också till uppgift att verka för sakens riktiga belys-

ning vilket innebär att denne ska vara lojal mot rätten och inte lämna osanna uppgifter 

eller åberopa förvanskad bevisning.184 Syftet med att förordnas en offentlig försvarare är 

att rättegången ska kunna ske på lika villkor för både parter.185 Genom att ha tillgång till 

en försvarare så garanteras den tilltalade att dennes mänskliga rättigheter uppmärksam-

mas samt att försvararen har de juridiska kunskaper som krävs.186 Enligt min utredning 

så intar försvararen en oberoende ställning i förhållande till rätten och kan inte kallas 

statsanställd vilket innebär att staten inte kan göras ansvarig för försvararens åsidosät-

tande av den misstänktes rättigheter.187 

Den misstänktes rättigheter består bland annat i att denne ska ha rätt till ett försvar samt 

tillräcklig tid för att förbereda sitt försvar.188 Det finns också en rätt att betraktas som 

oskyldig tills motsatsen bevisats i domstol, vilket kallas oskuldspresumtionen.189 Enligt 

min utredning så aktualiseras oskuldspresumtionen då den misstänkte börjat påverkas av 

misstanken, exempelvis genom ett förhör.190 Därefter gäller den fram till dess att domen 

                                                           
182 RB 21:3 a p 1-3 
183 RB 21:7 
184 Eklund, Straffprocessen s. 179 
185 Ekelöf, Rättegång I s. 190 
186 Ekelöf, Rättegång V s. 136-137 
187 Ebervall, Försvararens roll s. 176 
188 EKMR art 6 § 3 b-c 
189 EKMR art 6 § 2 
190 Neumeister mot Österrike 
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vunnit laga kraft, och kan återupptas endast då det blir aktuellt med en ny prövning i 

sakfrågan.191 När det gäller frågan vilken typ av uttalanden som är ett brott mot oskulds-

presumtionen så kan först konstateras att det ska vara en anklagelse om brott som pekar 

ut den misstänkte som skyldig.192 Europadomstolen har bedömt att det är tillräckligt att 

det finns en argumentering som kan tolkas som att domstolen anser att den misstänkte är 

skyldig, det kan vara till exempel då den misstänkte får betala rättegångskostnader fast 

brottsmisstankarna avskrivits.193 Att domstolen uttrycker en motivbild som kan peka ut 

den tilltalade som skyldig till fler brott än vad denne står åtalad för har inte bedömts som 

ett brott mot oskuldspresumtionen.194 Oskuldspresumtionen ska beaktas av domstolen 

men det finns även andra som måste respektera denna rättighet. I fallet Daktaras mot 

Litauen utökas kretsen till att även omfatta åklagare och företrädare för brottsbekämpande 

myndigheter. Även tjänstemän såsom polis eller en minister är skyldiga att respektera 

principen.195 Däremot så har inte sakkunniga vid rätten varit skyldiga att beakta principen 

och deras uttalanden har inte ansetts kränka oskuldspresumtionen.196 Vid min studie av 

svensk praxis angående oskuldspresumtionen har det visat sig att det finns en restriktivitet 

mot att utvidga denna rättighet enligt EKMR i alltför stor utsträckning.197 Det är möjligt 

att denna inställning från svenska myndigheter och domstolar påverkar försvarare i deras 

inställning till oskuldspresumtionen. 

När det gäller försvararens rätt att avböja uppdrag så kan snabbt konstateras att försvara-

ren i Sverige är fri att avböja uppdrag av vilket skäl som helst.198 Det ska dock ske med 

en viss skyndsamhet för att inte orsaka klienten onödig tidsförlust.199 I och med detta blir 

försvararen ställd inför ett val, antingen kan denne välja att acceptera alla uppdrag oavsett 

hur förkastliga de än må verka eller så kan denne avböja uppdraget av moraliska skäl. Det 

första alternativet väljer den försvarare som ser sig själv som ett verktyg för klienten vil-

ket är det som låter mest rimligt med tanke på oskuldspresumtionen. Försvararen bör en-

ligt mig hylla den misstänktes rättigheter. Om försvararen avböjer uppdraget av moraliska 

skäl så kan det tänkas att denne ser sig som något av en moralisk vägvisare.  

                                                           
191 Allen mot Storbritannien 
192 Nowak, Oskyldighetspresumtionen s. 109 
193 Minelli mot Schweiz 
194 Kremzow mot Österrike 
195 Allenet de Ribemont mot Frankrike 
196 Bernard mot Frankrike 
197 NJA 2001 s. 344 och JK:s beslut 7340-14-40 
198 VRGA 3.1 
199 Wiklund, God advokatsed s. 160 
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De utländska rättsordningar som jag redogjort för har valt olika sätt att hantera försvara-

rens rätt att avböja uppdrag. Den brittiska ”cab-rank” regeln garanterar visserligen att den 

misstänkte får ett försvar. Det är dock inte säkert att den för den skull garanterar ett ef-

fektivt försvar. Om inte oskuldspresumtionen upprätthålls så finns en risk att försvararen 

ändå betraktar sin klient som skyldig, medvetet eller omedvetet, och därmed utför ett 

sämre försvar. Den amerikanska rättstraditionen tyder på att det finns en social norm 

bland försvarare att bidra med juridisk hjälp till de som är i störst behov av den, men det 

finns ingen tvingande regel likt den brittiska. De danska och norska rättsordningarna får 

anses vara de som är mest lika den svenska. Det finns en frihet för försvararen att avböja 

uppdrag, men exempelvis i de norska reglerna om god advokatsed så står det uttryckligen 

att försvararen inte ska förknippas med sin klients ståndpunkter vilket jag anser är posi-

tivt. I Sverige kan moraliska överväganden göra att advokaten i vissa fall måste rättfärdiga 

sitt val att försvara en viss person. En advokat som konsekvent tackar nej till en viss typ 

av uppdrag kan också ge bilden av att den misstänkte i själva verket inte är oskyldig eller 

att brottet i sig är avskyvärt eller förkastligt. Det rimmar illa med att den som arbetar inom 

rättsväsendet bör hylla oskuldspresumtionen.200 

 

7.2 Slutsats 
 

För att svara på frågan om försvararens rätt att avböja uppdrag är förenlig med oskulds-

presumtionen så får jag till att börja med konstatera att ett avböjande inte kan betraktas 

som en argumentation som utpekar den misstänkte som skyldig. Det är inte heller en an-

klagelse om brott. Eftersom försvararen inte är skyldig att ange skälen för avböjandet så 

framstår det som mycket långsökt. Att oskuldpresumtionen aktualiseras vid ett förord-

nande om offentlig försvarare får dock anses stå klart, det är ju först vid den tidpunkt 

misstanken påverkat den anklagade eller senare som ett förordnande om offentlig försva-

rare blir aktuellt. När domen vunnit laga kraft upphör ju också förordnandet. Vid resning 

så aktualiseras oskuldspresumtionen åter då ansökan beviljats och det är oftast då som ett 

offentligt försvar blir aktuellt. Utöver det så måste frågan ställas om försvararen kan anses 

vara en i kretsen av de personer som är skyldiga att respektera oskuldspresumtionen. En-

ligt Europadomstolens praxis så utsträcks kretsen till att omfatta domstolen, åklagare, 

                                                           
200 Ebervall, Försvararens roll s. 60 
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brottsbekämpande myndigheter samt ministrar. Sakkunniga har inte ansetts ingå i samma 

krets. I det här läget får en försvarare sägas vara närmare i klass att jämföra med en sak-

kunnig än med exempelvis en åklagare eftersom försvararen ska vara oberoende i förhål-

lande till staten och domstolen likt en sakkunnig som endast är i uppdragsförhållande till 

rätten. Sammanfattningsvis så anser jag att försvararens rätt att avböja uppdrag är fören-

ligt med oskuldspresumtionen med hänsyn till att ett avböjande inte kan anses tillräckligt 

tydligt utpeka någon som skyldig. Jag finner också att mycket tyder på att försvararen 

inte tillhör den krets som måste beakta oskuldspresumtionen. Denna fråga har dock inte 

ännu besvarats i Europadomstolens praxis. Däremot kan jag tycka det är moraliskt berät-

tigat att värna om den misstänktes rättigheter och hylla oskuldspresumtionen från försva-

rarens sida.  

Min utredning har också visat att svensk praxis är restriktiv med att utvidga den miss-

tänktes rätt att betraktas som oskyldig enligt EKMR. Med dagens ordning så kommer det 

troligtvis vara så att den som åtar sig de mer kontroversiella uppdragen på ett eller annat 

sätt skulle kunna bedömas som att främja orätt och i princip försvara brottet i sig. En 

viktig aspekt av oskuldspresumtionen är just att den misstänkte inte ska betraktas som 

skyldig innan denne blivit dömd i domstol och således fått en rättvis chans att tala för sin 

sak. Den som är misstänkt för ett brott påverkas troligtvis i större utsträckning på 

samhällsnivå snarare än att rätten påverkas. I dagsläget krävs inte mycket för att en 

misstänkt eller tilltalad ska kunna identifieras i olika medier vilket kan leda till att den 

som är misstänkt kanske aldrig kan bli av med den bild som förmedlats av denne. Det ska 

dock inte heller uteslutas att rätten kan påverkas av exempelvis ihärdig rapportering i 

olika medier. Det är just därför som oskuldspresumtionen är så pass viktigt även om den 

för en försvarare kan vara svår att motivera för en kanske oförstående allmänhet. Den 

försvarare som tackar nej till uppdrag av moraliska skäl förlitar sig alltid på att det finns 

någon annan som kan ta det ansvar denne själv undviker. Om det skulle krävas att 

försvararen, för att behålla sin rätt att avböja uppdrag, ska ange skäl för avböjandet så 

uppstår en svårighet i hur det praktiskt skulle fungera. Om försvararen skulle vara skyldig 

att ange skäl för avböjandet så skulle det ännu tydligare än i dagsläget peka ut den 

misstänkte som skyldig om det var av moraliska övertygelser. Jag anser inte att 

försvararen bör ha en roll där denne kan förhandsavgöra om den misstänkte är skyldig, 

utan försvararens uppgift bör vara att utöva tillsyn över förundersökningen och framhålla 

det som är till klientens fördel. Om det finns rimligt tvivel beträffande den tilltalades 
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skuld så ska inte den tilltalade bli dömd och försvararen har en viktig uppgift i att föra 

fram sådana tvivel. Försvararen bör enligt mig inte rangordna olika brott efter eget tycke. 

Det är dock angeläget att komma ihåg att advokaten främsta uppgift enligt VRGA 1 andra 

stycket är att visa trohet och lojalitet mot sin klient. Eventuellt kan det vara så att 

advokatens lojalitet förminskas om denne anser att ett brott är så förkastligt att denne inte 

vill anta uppdraget. 

Advokaten får inte heller enligt VRGA 1 låta sitt handlade påverkas med tanke på egna 

fördelar eller obehag eller andra ovidkommande omständigheter. Oskuldspresumtionen 

innebär ju även att försvararen under utförandet av uppdraget ska betrakta sin klient som 

oskyldig. Jag anser att den som väljer att arbeta som försvarare i brottmål ska vara beredd 

att ta på sig vilken typ av uppdrag som helst. Det är viktigt att advokaten upprätthåller sitt 

oberoende. Det kommer troligtvis alltid finnas advokater som inte kan det, de är ju också 

människor med känslor, och därför får rätten att avböja uppdrag anses vara ett lämpligt 

alternativ. Jag framhåller den amerikanska modellen där det finns en rätt att avböja 

uppdrag men även en social norm som säger att alla ska få tillgång till en försvarare, allra 

helst i de mest kontroversiella fallen. Utöver reglerna som den amerikanska försvararen 

har att följa så finns ju också ett slags etiska kommentarer som anger hur försvararen bör 

agera för medverka till att göra juridiken tillgänglig för alla. Enligt mig bör det dock alltid 

finnas möjlighet att avböja uppdrag med hänsyn till brist på tid, resurser eller kompetens. 

Det blir snarast en fråga för Advokatsamfundet att försöka utveckla ett slags etiska regler 

eller uppmuntra en social norm som stödjer advokater som väljer att anta uppdrag som 

kan anses särskilt impopulära. 

Jag har valt att avsluta den här uppsatsen med ett citat av Jaques Verges som även kallades 

djävulens advokat efter att ha försvarat en mängd olika förbrytare som av allmänheten 

ansetts särskilt klandervärda. Citatet speglar att försvararen inte är den som ska döma en 

människa utifrån dennes gärningar. Försvararen är den som opartiskt ska göra sin plikt 

och i rättegång försvara även de som gjort sig skyldiga till den grövsta brottsligheten eller 

en brottslighet som försvararen särskilt ogillar av moraliska skäl vilket jag instämmer i. 

Bara för att en misstänkt framstår som avskyvärd för allmänheten så ska det inte påverka 

försvararen i dennes arbetsuppgifter.201 

                                                           
201 För hela stycket se http://justiceinconflict.org/2013/08/26/meeting-the-devils-advocate-an-interview-

with-jacques-verges/ (2016-01-13) 

http://justiceinconflict.org/2013/08/26/meeting-the-devils-advocate-an-interview-with-jacques-verges/
http://justiceinconflict.org/2013/08/26/meeting-the-devils-advocate-an-interview-with-jacques-verges/
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”Det finns i hjärtat hos den mest kriminelle en hemlig trädgård, ett slags skimrande para-

dis. Och i hjärtat hos den hederligaste medborgaren döljs rum fulla av krälande reptiler. 

Om man inte vill förstå att den mänskliga naturen ser sådan ut lär man aldrig förstå något 

om människan eller historien.”202 

  

                                                           
202 https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1994/11/29/devils-advocate/a92b2dc4-808d-490f-

8137-ffb49086fbbe/ (2016-01-13) 

https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1994/11/29/devils-advocate/a92b2dc4-808d-490f-8137-ffb49086fbbe/
https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1994/11/29/devils-advocate/a92b2dc4-808d-490f-8137-ffb49086fbbe/
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