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Summary 

A criminal act might also result in different kinds of private claims. Such 

claims can be joined with and tried alongside the question of criminal quilt. 

The pertinent question is if it is in accordance with Swedish procedural law 

and the European Convention of Human Rights to acquit a defendant yet 

still find the defendant liable regarding a private claim. This also gives rise 

to other questions, such as how the interests of the defendant within the 

criminal procedure are affected by the law. 

 

Concerning Swedish law Chapter 29 Section 6 in fine of the Swedish Code 

of Judicial Procedure amounts to a restriction of the possibility to acquit the 

defendant yet still find him liable for a private claim. The law’s point of 

departure is that the court's finding of criminal liability is binding for the 

adjudication of the private claim. There are nonetheless some exceptions to 

the rule, which means that it sometimes is possible to find the defendant 

liable regarding a private claim even though he is acquitted. 

 

The European Court of Human Rights has approached questions regarding 

civil liability following an acquittal from the presumption of innocence 

enshrined in article 6.2 of the European Convention of Human Rights. The 

Court has not found that the establishment of civil liability on the basis of a 

lower standard of proof per se entails a violation of the presumption of 

innocence. There is however a violation of the presumption of innocence if 

the ruling on the private claim imputes criminal liability upon the defendant. 

This can occur if the national court explicitly states that the defendant has 

committed the offence(s) based on a lower standard of proof, or if the 

court’s reasoning regarding the private claim covers the constitutive 

elements of the offence. 

 

The conclusions drawn are that Swedish procedural law protects the 

interests of the defendant since an acquittal in many cases cannot be 
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followed by an establishment of civil liability when the cases are joined. 

The European Court of Human Rights’ decisions establishes important 

principles that need to be considered by adjudicators but are also criticised 

because they entail ramifications for the defendant as they allow for the 

usage of some problematic language by national courts. 
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Sammanfattning 

När en brottslig gärning begås uppstår ofta även civilrättsliga anspråk av 

olika slag. Sådana anspråk kan kumuleras med en ansvarstalan, vilket 

innebär att frågorna avhandlas i samma mål. Den för uppsatsen relevanta 

frågan är om det utifrån svensk processrätt och Europakonventionen är 

möjligt att en ansvarstalan ogillas, men att det kumulerade anspråket ändå 

bifalls. Samtidigt väcks också frågor om hur den tilltalades intressen inom 

brottmålsprocessen påverkas av rätten. 

 

För svensk rätt innebär i detta avseende regeln i 29 kap. 6 § tredje meningen 

RB en kraftig inskränkning av möjligheterna att ogilla en ansvarstalan men 

bifalla ett kumulerat enskilt anspråk. Regeln innebär att det som utgångs-

punkt skall föreligga bundenhet mellan utgången i det straffrättsliga målet 

och det civilrättsliga målet. Regeln är dock behäftad med vissa undantag 

som innebär att det ibland kan uppstå en situation där en civilrättslig talan 

bifalls även om ansvarstalan ogillas. 

 

Europadomstolen har beträffande civilrättsliga anspråk vid en ogillad 

straffrättslig talan närmat sig dessa frågor utifrån oskyldighetspresumtionen 

som fastslås i art. 6.2 Europakonventionen. Europadomstolen har inte funnit 

att ett åläggande av civilrättsligt ansvar utifrån ett lägre beviskrav per se 

utgör en kränkning av oskyldighetspresumtionen. Däremot kränks oskyldig-

hetspresumtionen om domskälen i det civilrättsliga avgörandet tillskriver 

den tilltalade straffrättslig skuld. Detta kan antingen ske genom att den 

nationella domstolen uttryckligen fastslår att den tilltalade har begått brott 

utifrån det lägre beviskravet, eller om domskälen täcker in samtliga rekvisit 

för straffrättsligt ansvar. 

 

Slutsatserna som dras är att svensk processrätt innebär ett skydd för den 

tilltalades intressen genom att ett frikännande i brottmålsdelen i många fall 

inte kan följas av civilrättsligt ansvar när målen är kumulerade. Europa-
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domstolens avgöranden ger upphov till viktiga principer som en 

rättstillämpare måste förhålla sig till, men kritiseras också eftersom de 

innebär konsekvenser för den tilltalades intressen då de nationella 

domstolarna tillåts använda ett problematiskt språk i viss utsträckning. 
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Förord 

Jag vill här tacka min handledare Jacob Öberg för god handledning och 

förnuftiga råd under arbetsprocessen. Ett tack vill jag även ge till mina 

föräldrar som tagit sig tid att läsa igenom uppsatsen. 

 

Kållandsö, den 26 maj 2020. 

 

Julius Söderberg 
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Förkortningar 

art.   artikel 

BrB brottsbalken 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna 

Europakonventionen Europeiska konventionen den 4 

november 1950 angående skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

f.    och följande sida 

ff.    och följande sidor 

NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning 1 

prop.   proposition 

RB   rättegångsbalken 

RF   regeringsformen 

s.   sidan, sidorna 

SvJT   Svensk Juristtidning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har det förts en debatt om beviskrav i brottmål. Det har från 

polis och åklagare gjorts gällande att beviskraven i många fall ställs för högt 

för att det ska vara möjligt att åstadkomma fällande domar.1 Oavsett om 

man instämmer i detta eller inte kan det finnas andra sätt för brottsoffer att 

få upprättelse. En begången brottslig gärning ger nämligen ofta upphov till 

andra former av anspråk än blott statens anspråk på att få straffa förövaren. 

Ett brottsoffer kan exempelvis själv vilja få ersättning i form av skadestånd 

eller att stulen egendom återbördas till denne.2 Är det möjligt för en 

målsägande att nyttja ett lägre beviskrav för att – även om bevisningen inte 

räcker för att ålägga straffrättsligt ansvar – få upprättelse på annat sätt, 

exempelvis i form av skadestånd? Omvänt, riskerar en tilltalad som blivit 

frikänd att ändå hållas civilrättsligt ansvarig för samma gärning? Vad är i så 

fall ett frikännande egentligen värt?  

 

En rätt till domstolsprövning ska tillförsäkras den enskilde enligt art. 6.1 

Europakonventionen. På den andra sidan finns oskyldighetspresumtionen i 

art. 6.2 Europakonventionen som verkar till förmån för den tilltalade. Det 

har i den rättsvetenskapliga doktrinen ifrågasatts om det verkligen är möjligt 

att uppfylla både art. 6.1 och art. 6.2 i Europakonventionen fullt ut i ett 

processuellt system.3 Europadomstolen har vid flera tillfällen behandlat 

frågor angående civilrättsliga anspråk vid en ogillad ansvarstalan, och dessa 

avgöranden har mötts av kritik i doktrinen.4 

                                                
1 Se Dagens Nyheter (2019). 
2 Jämför prop. 1987/88:1 s. 4. 
3 Jämför Smith (2007) s. 490; Smith (2004) s. 773. 
4 Se Nowak (2003) s. 267 f. och 283 f.; Smith (2004) s. 777. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka om det utifrån svensk processuell rätt och 

Europakonventionens oskyldighetspresumtion finns förutsättningar för att 

bifalla en kumulerad civilrättslig talan om den straffrättsliga ansvarstalan 

ogillas. Inom ramen för detta syfte ligger också en analys av den gällande 

rätten utifrån den tilltalades perspektiv. 

 

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

 

1. Vilken bundenhet föreligger enligt svensk processrätt mellan 

utgången i ansvarstalan och det kumulerade enskilda anspråket? 

2. Är det förenligt med oskyldighetspresumtionen i 

Europakonventionen art. 6.2 att frias från en anklagelse om brott 

men samtidigt fällas till ansvar i en civilrättslig talan? 

1.3 Avgränsningar 

Framställningen fokuserar på spörsmål av processrättslig och europarättslig 

karaktär. Skadeståndsrättsliga eller andra civilrättsliga förutsättningar för 

bifall till enskilda anspråk behandlas därför i princip inte, och inte heller 

EU-rättsliga aspekter. Framställningen tar vidare endast sikte på fall där 

enskilda anspråk är kumulerade med ansvarstalan, det vill säga där frågorna 

behandlas i samma mål. Rätten med avseende på fall där en civilrättslig 

talan förs separat innan eller efter ansvarstalan behandlas således inte. I 

förhållande till Europadomstolens avgöranden har också vissa avgräns-

ningar skett. Av utrymmesmässiga skäl har det inte varit möjligt att 

redogöra för samtliga avgöranden med någon form av relevans, men urvalet 

speglar ändå rättsutvecklingen som har skett. 
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1.4 Metod och material 

Vid arbetet med framställningen har den rättsdogmatiska metoden 

tillämpats. Det grundläggande syftet med den rättsdogmatiska metoden är 

att rekonstruera rättssystemet i den del som frågeställningarna avser.5 Med 

andra ord är det fråga om en tolkning och systematisering av gällande rätt.6 

Principiellt viktiga grundvalar för den rättsdogmatiska metoden är 

noggrannhet, öppenhet, transparens och exakthet.7  

 

Användandet av den rättsdogmatiska metoden kan även innebära att en 

framställning förutom att redogöra för vad som utgör gällande rätt även 

analyserar och kritiserar denna. Rätten analyseras därför utifrån ett externt 

perspektiv, nämligen den tilltalades perspektiv.8 I anslutning till detta 

perspektiv förs även resonemang de lege ferenda. Det externa perspektivet 

skapar förutsättningar för en kritisk analys och en problematisering av den 

gällande rättens effekter. Den tilltalade har givetvis flera olika intressen 

inom ramen för straffprocessen, men framställningen fokuserar på rätts-

säkerhet, i form av en förutsebar rättstillämpning och ett skydd från 

godtyckliga ingrepp i dennes rättssfär från statens sida.9 För framställning-

ens vidkommande materialiseras detta i en tanke om att ett frikännande 

verkligen ska innebära ett frikännande, och att den tilltalade följaktligen inte 

ska riskera att behandlas som om denne vore skyldig. 

 

Den rättsdogmatiska metoden tar sin utgångspunkt i ett internt rätts-

tillämparperspektiv, vilket har styrt urvalet av material för denna fram-

ställning.10 Framställningens material utgår därför från rättskälleläran. 

Peczenik gör med avseende på rättskällorna en distinktion mellan rättskällor 

som skall, bör och får beaktas i juridisk argumentation. Lagar är rättskällor 

                                                
5 Se Jareborg (2004) s. 4. 
6 Se Peczenik (1995) s. 33. 
7 Se Kleineman (2018) s. 37 f. 
8 Se Olsen (2004) s. 108 f. och 122 ff. 
9 Se Strandbakken (2003) s. 74; Sandgren (2018) s. 60 f. 
10 Se Olsen (2004) s. 113 f. 
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som ska beaktas. Detta innebär att dessa rättskällor är bindande och 

nödvändiga för juridisk argumentation. Förarbeten och prejudikat bör 

beaktas, och övrig praxis och doktrin får beaktas.11 

 

Med utgångspunkt i Peczeniks indelning av rättskällorna kan sägas att den 

lagtext som är viktig för framställningen främst är rättegångsbalken, samt 

lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Förarbetena till 

RB har inte getts något genomslag i arbetet, främst eftersom de inte ger 

särskilt klargörande svar på de frågeställningar arbetet avhandlar och i viss 

mån är motstridiga i förhållande till varandra.12 Beträffande rättsfall med 

avseende på svensk rätt har uteslutande Högsta domstolens avgöranden 

beaktats. Vissa rättsfall hänvisas endast till i fotnoterna, för att stödja ett 

påstående om den gällande rätten, medan det beträffande rättsfall som är av 

större vikt för framställningen görs en mer ingående redogörelse. Ytterligare 

rättsfall som bör beaktas i förevarande fall är framförallt den praxis som 

Europadomstolen utarbetar och som på så vis ger Europakonventionen dess 

konkreta innehåll och räckvidd.13  

 

Vad gäller doktrinen, som således enligt Peczeniks synsätt får beaktas, så 

har främst Nordhs bok Enskilt anspråk och hans artikel i Festskrift till Per 

Henrik Lindblom vid namn ’Bevisbörda och beviskrav vid kumulation av 

åtal och enskilda anspråk’ varit användbara för avsnittet om det enskilda 

anspråket. Nordh låter det vara osagt om allting han fört fram i artikeln 

återspeglar gällande rätt.14 I detta avseende kan det dock konstateras att 

Nordhs tankar även fått genomslag i annan doktrin, både i hans egna senare 

verk och i andra rättsvetenskapliga författares verk.15 Särskilt med avseende 

på oskyldighetspresumtionen har Nowaks avhandling Oskyldighetspresum-

                                                
11 Se Peczenik (1995) s. 35 f. Jämför dock Sandgren (2018) s. 45 f. för en mer omfattande 
syn på rättskälleläran. 
12 Se Nordh (2004) s. 545. 
13 Jämför Nowak (2003) s. 110. 
14 Se Nordh (2004) s. 573. 
15 Se Nordh (2019) s. 68 ff.; Friberg (2010) s. 301 ff.; Rättegång II (2015) s. 215 f. 
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tionen använts då den behandlar innehållet i och analyserar Europadomstol-

ens rättspraxis med avseende på oskyldighetspresumtionen. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre kapitel. I det första kapitlet finns en redogörelse 

de lege lata för det kumulerade enskilda anspråkets förhållande till utgången 

i den straffrättsliga ansvarstalan. Fokus ligger på bestämmelsen i 29 kap. 6 § 

tredje meningen RB och frågor om beviskrav och bevisbörda vid enskilda 

anspråk. Kapitel två behandlar innebörden av Europakonventionens 

oskyldighetspresumtion. Avsnittet redogör inledningsvis för 

oskyldighetspresumtionens ställning i svensk rätt, dess innebörd och syften. 

Därefter redogörs för urval av Europadomstolens avgöranden som illustrerar 

hanteringen av kumulerade enskilda anspråk när en ansvarstalan ogillas. I 

det avslutande kapitlet sammanfattas de föregående kapitlen, och den 

gällande svenska rätten och europarätten analyseras utifrån perspektiven. 

Avslutningsvis relateras den svenska ordningen till Europadomstolens 

avgöranden och några slutsatser dras om Europakonventionens konkreta 

betydelse för regleringen av enskilda anspråk i svensk rätt. 
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2 Det enskilda anspråket i 
svensk rätt 

2.1 Förhållandet mellan brottmålet och 
det enskilda anspråket 

Det enskilda anspråket har en speciell ställning i brottmålsprocessen. I 

grunden utgör det enskilda anspråket ett dispositivt tvistemål, som har 

kumulerats med ett brottmål enligt reglerna i 22 kap. RB.16 För att 

kumulation ska vara möjlig ska anspråket antingen vara i anledning av brott 

eller på grund av brott.17 Detta kan även uttryckas som att brottet ska vara 

utgångspunkten för anspråket.18 Anspråket måste dock inte riktas mot den 

tilltalade utan kan även riktas mot andra personer.19 

 

Det finns vissa skillnader mellan handläggningen av ett enskilt anspråk och 

ett separat tvistemål. Handläggningen av det enskilda anspråket ska som 

utgångspunkt ske enligt straffprocessuella regler, men tvistemålsregler 

tillämpas i vissa avseenden analogt.20 

 
Av den så kallade omröstningsregeln i 29 kap. 6 § tredje meningen RB 

framgår att: ”Om det i brottmål förs talan om enskilt anspråk, skall rättens 

avgörande i ansvarsfrågan vara bindande vid prövningen av det enskilda 

anspråket.”. Vid en första anblick förefaller rättsläget således vara tydligt. 

Avgörandet i ansvarsfrågan ska vara bindande, och om rätten ogillar åtalet 

verkar det som att den kumulerade civilrättsliga talan också ska ogillas. 

Samtidigt framgår av 22 kap. 7 § RB att ”Föres talan om enskilt anspråk i 

                                                
16 Se Nordh (2019) s. 15. 
17 Se Nordh (2004) s. 547. Se vidare avsnitt 2.2 för distinktionen mellan anspråk på grund 
av respektive i anledning av brott. 
18 Se Nordh (2019) s. 41. 
19 Se RättsPM (2018) s. 9. 
20 Rättegång V (2011) s. 19; Rättegång II (2015) s. 215 ff. 
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anledning av brott i samband med åtalet och finnes, att den åtalade 

gärningen icke är straffbar, må talan dock prövas i målet.”. Detta lagrum 

antyder närmast att utgången i den straffrättsliga ansvarstalan inte alltid är 

bestämmande för det enskilda anspråket. Hur dessa stadganden förhåller sig 

till varandra ska utvecklas nedan. 

 

Regeln i 29 kap. 6 § tredje meningen RB ska inledningsvis förstås så att den 

endast omfattar de fall där utgången i ansvarstalan påverkar bedömningen 

av det enskilda anspråket, och endast de fall där ansvarstalan har kumulerats 

med det enskilda anspråket och frågorna därför prövas i samma mål.21 

Exempel på situationer där utgången i ansvarstalan inte påverkar 

bedömningen av det enskilda anspråket är när det enskilda anspråket 

medges av den tilltalade, när målsäganden har grundat sin civilrättsliga talan 

på oaktsamhet och åtalet avser en uppsåtlig gärning eller när brottet är 

preskriberat.22 Vid samtliga dessa situationer är det alltså möjligt att en talan 

om enskilt anspråk bifalls även om åtalet ogillas. Det enskilda anspråket är i 

grunden ett dispositivt tvistemål och den tilltalade kan därför disponera över 

tvisten genom processhandlingar såsom medgivanden. Att preskription 

inträtt beträffande brottet innebär inte nödvändigtvis att möjligheten till 

civilrättsliga anspråk har preskriberats, och påstås oaktsamhet endast som 

grund i förhållande till det enskilda anspråket kan den civilrättsliga talan 

bifallas på denna grund. 23 Så kan till exempel vara fallet om brottet 

förutsätter uppsåt men skadeståndstalan grundas på oaktsamhet. 

 

Vidare så utgör 29 kap. 6 § tredje meningen RB inte hinder för att bifalla en 

talan ifall de rättsfakta som faktiskt är bevisade är tillräckliga för bifall av 

det enskilda anspråket, även om samtliga rekvisit som krävs för 

straffrättsligt ansvar inte är uppfyllda.24 Rättsfallet NJA 1983 s. 311 

                                                
21 Se Nordh (2019) s. 69; Friberg (2010) s. 315. 
22 Se Friberg (2010) s. 299. 
23 Jämför Friberg (2010) s. 299 ff. Skulle dock ett påstående om oaktsamhet finnas med i 
förhållande till ansvarsdelen, antingen i åklagarens gärningsbeskrivning eller som 
supplerande gärningsomständighet skulle ett högre beviskrav gälla även för det enskilda 
anspråket, se avsnitt 2.2 och Friberg (2010) s. 300. 
24 Se Nordh (2019) s. 91. 
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illustrerar detta. En man åtalades för förskingring av försäkringsersättning 

som han uppburit. Åklagaren påstod att mannen hade redovisnings-

skyldighet för ersättningen i förhållande till en kvinna som han varit 

sammanboende med. Hovrätten, vars sakprövning av det enskilda anspråket 

Högsta domstolen anslöt sig till, fann det utrett att mannen hade lovat att 

försäkra kvinnans egendom hos samma försäkringsbolag som han redan var 

försäkrad hos när hon flyttade in till honom. Åklagaren och kvinnan i 

egenskap av målsägande gjorde gällande att detta var ett muntligt avtal som 

ingåtts mellan mannen och kvinnan. Mannen tecknade dock aldrig någon 

försäkring och kvinnans egen hemförsäkring upphörde. Således var hon 

oförsäkrad. När sedermera ett försäkringsfall uppstod på grund av inbrott i 

huset kunde kvinnan inte få någon ersättning från försäkringsbolaget. 

 

Hovrätten fann det bevisat att det muntliga avtalet ingåtts, men att den 

rättsliga innebörden av avtalet inte var att en redovisningsskyldighet hade 

uppstått. Försäkringsersättningen som faktiskt betalats ut utgjorde endast 

ersättning för mannens förlorade egendom. Mannen kunde således inte bli 

redovisningsskyldig i förhållande till kvinnan för ersättning som han upp-

burit för egendom som var hans egen. Hovrätten fann dock att mannens 

underlåtenhet att teckna försäkring åt kvinnan gav upphov till skadestånds-

skyldighet som motsvarade vad kvinnan skulle ha fått i ersättning om 

hennes egendom hade varit försäkrad. 

 

Skadeståndsskyldigheten i fallet härleddes alltså ur omständigheterna som 

fanns med i gärningsbeskrivningen, men åtalet ogillades på grund av att ett 

rekvisit (att det förelåg redovisningsskyldighet) som var överskjutande i 

förhållande till prövningen av skadeståndsfrågan men relevant för den 

straffrättsliga prövningen inte var uppfyllt.25 

                                                
25 Jämför Friberg (2010) s. 304 f. 
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2.2 Särskilt om bevisbördans placering 
och beviskravets styrka 

I avsnitt 2.1 framgår att utgången i ansvarsdelen inte alltid påverkar eller har 

någon betydelse för bedömningen av det enskilda anspråket. Samtidigt 

kvarstår en annan fråga. Är det möjligt att domstolen finner att en gärning 

inte är bevisad, samtidigt som det kumulerade enskilda anspråket bifalls på 

grund av att beviskravet är lägre ställt med avseende på något rättsfaktum? 

 

Att en part åläggs bevisbördan innebär konkret att om denne har åberopat ett 

rättsfaktum men inte lyckats bevisa existensen av det får en dom inte 

grundas på det åberopade rättsfaktumet.26 Det räcker dock inte med att veta 

vilken part som har bevisbördan för ett visst rättsfaktum, utan bevisningen 

måste också vara av en viss styrka för att ett rättsfaktum ska anses vara för 

handen. Svaret på den frågan ges av en beviskravsregel. Beviskravsregeln 

talar således om hur mycket bevisning som krävs för att bevisbördan ska 

vara uppfylld. En beviskravsregel som säger vilken styrka bevisningen 

måste ha säger alltså samtidigt vilken part som måste prestera bevisningen.27 

 

Beviskravet i brottmål beskrivs i svensk rätt som utom (eller bortom) rimligt 

tvivel.28 Detta är ett högt ställt beviskrav, men exakt hur högt är svårt att 

uttrycka i ord.29 Bevisbördan åligger åklagaren eller målsäganden, vilket är 

en följd av oskyldighetspresumtionen i art. 6.2 Europakonventionen.30 I 

tvistemål är beviskravet lägre.31 Beviskravet beskrivs här ofta som visat 

eller styrkt, även om det finns exempel när beviskravet ställts lägre än så.32 

Beträffande bevisbördan i tvistemål finns det ofta inte någon uttrycklig 

lagregel. Istället har olika principer etablerats i doktrin och praxis, till 

                                                
26 Se Westberg (2013) s. 376 f. 
27 Se Rättegång IV (2009) s. 81. 
28 Se NJA 2015 s. 702; Rättegång IV (2009) s. 152. 
29 Rättegång IV (2009) s. 151. 
30 Se NJA 2015 s. 702; Rättegång IV (2009) s. 150. 
31 Se NJA 1986 s. 470; Rättegång IV (2009) s. 151. 
32 Se Rättegång IV (2009) s. 85; Westberg (2013) s. 386 ff. 
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exempel att bevisbördan ska placeras på den part som enklast kan säkra 

bevisning, att bevisbördan placeras ändamålsenligt i förhållande till 

bakomliggande civilrättsliga regler eller att utgångspunkten är att den part 

som påstår ett avtals förhandenvaro har bevisbördan för detta.33 

 

Boman uttalar i anslutning till nuvarande34 29 kap. 6 § tredje meningen RB 

att: 
”[rätten är såtillvida] bunden av avgörandet i ansvarsfrågan, att rätten enligt 

RB 29:6 p. 2 icke kan finna gärningen styrkt ifråga om åtalet men icke styrkt 

ifråga om det enskilda anspråket och vice versa. Förutsättningen härför är 

dock, att samma beviskrav gälla i båda målen.”.35  

 

Avgörandet i brottmålet medför således bundenhet för den civilrättsliga 

talan med avseende på gärningen. Detta besvarar dock inte frågan om vilket 

beviskrav som ska tillämpas för andra rättsfakta som kan åberopas när det 

enskilda anspråket och ansvarstalan prövas i samma process. Frågan är 

alltså när de för brottmål gällande bevisreglerna ska tillämpas på ett visst 

rättsfaktum och när de för tvistemål gällande bevisreglerna ska tillämpas på 

ett visst rättsfaktum. 

 

I rubriken till 22 kap. RB talas om enskilda anspråk i anledning av brott. 

Som nämndes ovan finns det en grundläggande skillnad mellan enskilda 

anspråk på grund av brott och enskilda anspråk i anledning av brott. Ett 

enskilt anspråk på grund av brott innebär att anspråket grundar sig på 

gärningsbeskrivningen, det vill säga de rättsfakta som utgör grunden för 

åtalet, samt i vissa fall rättsfakta som består i den skada som uppstått samt 

rättsfakta som hänför sig till kausalsambandet mellan gärningen36 och 

                                                
33 Se Nordh (2019) s. 68; Lindskog (2020) s. 299 f. 
34 Dåvarande 29 kap. 6 § 2 p. RB motsvarar i allt väsentligt nuvarande 29 kap. 6 § tredje 
meningen RB. 
35 Se Boman (1967) s. 83. 
36 Nordh använder här istället för ”gärning” begreppet ”handling”. Enligt författarens 
förmenande torde dock samma sak gälla beträffande brottsliga gärningar bestående i 
underlåtenhet, varför hyperonymen ”gärning” är mer lämplig att använda, jämför Asp & 
Ulväng (2013) s. 72. 
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skadan.37 Även om rättsfakta åberopas för att styrka värdet på skadad 

egendom är det alltså fortfarande fråga om ett enskilt anspråk på grund av 

brott. Ett enskilt anspråk i anledning av brott är en mer omfattande term och 

innebär att det tillkommer ytterligare rättsfakta än de som konstituerar 

grunden för ansvarstalan.38 Ett enskilt anspråk kan således omfatta rättsfakta 

som existerar utanför åklagarens gärningsbeskrivning. 

 

För rättsfakta som både är av betydelse för bedömningen av den straff-

rättsliga ansvarstalan och för det enskilda anspråket ska det straffrättsliga 

beviskravet (utom rimligt tvivel) gälla, vilket redan följer av 29 kap. 6 § 

tredje meningen RB.39 Det rör sig alltså om sådana rättsfakta som återfinns i 

åklagarens gärningsbeskrivning, men som också åberopas till stöd för 

målsägandens enskilda anspråk, vilket har kumulerats med åtalet. Det för 

brottmål högre beviskravet gäller också om målsäganden åberopar 

supplerande gärningsomständigheter utöver åklagarens gärningsbeskrivning, 

som omfattas av brottmålsdomens rättskraft enligt 30 kap. 9 § RB.40 

 

Det straffrättsliga beviskravet gäller enligt Nordh även när skadeverkningar 

av en brottslig gärning har betydelse för skuldfrågan (skadeverkningar utgör 

ett rekvisit för bifall av åtalet) eller för påföljdsfrågan. Är skadeverkningar 

inte relevanta för bedömningen av straffrättsligt ansvar eller för påföljds-

frågan, utan endast relevanta för det enskilda anspråket ska det för tvistemål 

lägre beviskravet tillämpas. Civilprocessuella regler kan också medföra att 

ett lägre beviskrav tillämpas i förhållande till det enskilda anspråket 

beträffande skadeverkningar.41  

 

Beviskravet för skadeverkningar kan illustreras med två exempel. 

Målsäganden presenterar i det första fallet bevisning om värdet på vad som 

tillgripits vid ett stöldbrott och vill ha skadestånd på motsvarande belopp. 

                                                
37 Se Nordh (2004) s. 553. 
38 Se Boman (1967) s. 87 ff.; Nordh (2004) s. 553. 
39 Se Nordh (2019) s. 74 f. 
40 Se Friberg (2010) s. 305 f. och 312. 
41 Se Nordh (2019) s. 79 ff. 
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Värdet på det tillgripna eller skadans storlek har enligt i 8 kap. 2 § och 8 

kap. 4 § BrB betydelse för graderingen av brottets svårhet, det vill säga om 

brottet ska anses som grovt, av normalgraden eller ringa. Detta innebär att 

beviskravet utom rimligt tvivel ska tillämpas även i förhållande till det 

enskilda anspråket med avseende på det tillgripnas värde. Om det istället 

skulle röra sig om en målsägande utsatt för misshandel som har ett enskilt 

anspråk avseende skadestånd för tillhörigheter som förstörts vid 

misshandeln har bevisning om värdet inte alls betydelse för bedömningen av 

skuldfrågan eller påföljdsfrågan. Således gäller det civilrättsliga beviskravet 

i förhållande till förmögenhetsskadan som orsakats av det misshandeln i 

detta fall. 

 

För omständigheter som endast är strikt42 civilrättsligt relevanta ska alltså 

det civilrättsliga beviskravet och civilrättsliga regler beträffande bevis-

bördans placering tillämpas. Dessa rättsfakta är inte relevanta för 

bedömningen av ansvarstalan, och utgången i ansvarsfrågan är inte heller 

relevant för bedömningen av dessa rättsfakta.43 Således finns det inte någon 

mening med att omständigheten ska vara ställd utom rimligt tvivel. Sådana 

tillkommande omständigheter medför alltså att det enskilda anspråket inte 

längre sker på grund av brott utan istället sker i anledning av brott. Det kan 

till exempel handla om att det enskilda anspråket förutom att grunda sig på 

en brottslig gärning även har en avtalsrättslig grund. 44 En målsägande skulle 

således kunna grunda en skyldighet för den tilltalade att utge egendom 

alternativt betala ersättning på ett existerande avtalsförhållande mellan 

parterna, även om ett åtal avseende förskingring ogillas. För prövningen i 

detta avseende ska därför civilrättsliga bevisregler tillämpas. I det ovan 

nämnda NJA 1983 s. 311 tillämpades däremot det straffrättsliga beviskravet 

                                                
42 Civilrättsliga aspekter kan även vara intressanta som prejudiciella frågor i förhållande till 
brottsliga gärningar, exempelvis äganderättsfrågor vid tillgreppsbrott. Nordh menar att det 
för tvistemål gällande beviskravet ska tillämpas för sådana frågor vid prövningen av det 
enskilda anspråket, se Nordh (2004) s. 548 ff. 
43 Se Nordh (2019) s. 70. 
44 Jämför Friberg (2010) s. 301. 
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eftersom skadeståndsskyldigheten grundades på omständigheter som fanns 

med i gärningsbeskrivningen.45 

                                                
45 Se Friberg (2010) s. 304 f. 
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3 Oskyldighetspresumtionen 

3.1 Oskyldighetspresumtionens reglering, 
innebörd och syften 

Europakonventionen är genom lagen om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna inkorporerad i svensk rätt. Det finns även en bestämmelse i 2 kap. 

19 § RF med innebörden att ingen lag eller föreskrift får utfärdas i strid med 

Europakonventionen. Europadomstolens avgöranden är enligt art. 46 

Europakonventionen bindande, men detta gäller formellt sett endast för den 

eller de stater som har ställning som part i målet. För övriga stater, som 

snarare berörs mer indirekt är bundenheten till Europadomstolens 

avgöranden något oklar. Det har argumenterats för att art. 1, 19 och 32 

Europakonventionen lästa tillsammans ger upphov till en bindande rättslig 

förpliktelse i form av en princip om res interpretata och att stater därför är 

skyldiga att beakta rättsutvecklingen som sker genom Europadomstolens 

avgöranden för att inte agera i strid med folkrätten.46 Hursomhelst ges 

Europadomstolens avgöranden ett genomslag i svensk rättstillämpning.47 

 

Oskyldighetspresumtionen framgår av art. 6.2 i Europakonventionen, där 

det framgår att ”[v]ar och en som blivit anklagad för brott skall betraktas 

som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.”. Dess syfte är främst 

att tillvarata den tilltalades rättigheter och tillförsäkra denne rättssäkerhet 

och det är varje stats skyldighet att se till att presumtionen får ett praktiskt 

och effektivt genomslag.48 Oskyldighetspresumtionen tar formen av en 

konkret regel, men fungerar även som en grundläggande princip för 

                                                
46 Se Arnardóttir (2017) s. 823 ff. 
47 Se t.ex. NJA 2009 not N 64 som behandlar vissa europarättsliga avgöranden med 
relevans för frågeställningarna. 
48 Jämför Nowak (2003) s. 31 och 58 och se Allenet de Ribemont v. France, 10 February 
1995, Series A no. 308, punkt 35. 
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straffrättskipningen.49 Oskyldighetspresumtionen också en del av den större 

tanken om rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6.1.50  

 

Enligt artikelns ordalydelse gäller presumtionen om den tilltalades oskuld 

endast vid anklagelser om brott. Vad som utgör en anklagelse om brott 

tolkas autonomt av Europadomstolen i ljuset av föremålet för och syftet med 

artikel 6, vilket är skyddet för den tilltalades rättigheter.51 Tillämpnings-

området för oskyldighetspresumtionen har dock utvidgats genom Europa-

domstolens praxis och sträcker sig längre än vad ordalydelsen ger vid 

handen.52 

 

Europadomstolen har vidare tydliggjort att det finns två aspekter av art. 6.2. 

Oskyldighetspresumtionens första aspekt är att den innebär en mängd 

processuella garantier för den tilltalade, som uttrycks i formen av diverse 

krav på brottmålsförfarandet. Dessa krav påverkar eller medför saker som 

bevisbördans placering, rättsliga presumtioner och bevispresumtioner, rätten 

att inte belasta sig själv, samt att domstolen eller andra myndighetspersoner 

inte får uttrycka förhandsuppfattningar om den tilltalades skuld.53 

 

Oskyldighetspresumtionens andra aspekt innebär att den skyddar enskilda 

som har frikänts från anklagelser om brott eller där åtalet lagts ned från att 

dessa av myndigheter eller myndighetspersoner behandlas som om de vore 

skyldiga. När en tilltalad har frikänts från en anklagelse om brott innebär 

oskyldighetspresumtionen att den tilltalade i lagens mening är oskyldig och 

att denne ska behandlas i enlighet med detta.54 Oskyldighetspresumtionen 

verkar här genom att exempelvis se till att frikännandet eller nedläggandet 

av åtalet respekteras vid andra förfaranden, samt genom att skydda den 

tilltalades rykte och hur denne uppfattas av allmänheten.55 

                                                
49 Se Strandbakken (2003) s. 36. 
50 Se Allenet de Ribemont v. France, punkt 35. 
51 Se Adolf v. Austria, 26 mars 1982, Series A no. 49, punkt 30. 
52 Jämför Nowak (2003) s. 115. 
53 Se Allen v. the United Kingdom [GC], no. 25424/09, ECHR 2013, punkt 93. Jämför även 
NJA 2009 not N 64. 
54 Se Allen v. the United Kingdom, punkt 103. 
55 Se Allen v. the United Kingdom, punkt 94. 
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3.2 Oskyldighetspresumtionens 
förhållande till civilrättsliga anspråk 

Det är huvudsakligen två frågor som är relevanta för förhållandet mellan 

oskyldighetspresumtionen och civilrättsliga anspråk. I första hand är frågan 

om oskyldighetspresumtionen är tillämplig på det aktuella civilrättsliga 

förfarandet. Är svaret på den frågan jakande blir frågan därefter om 

förfarandet är förenligt med eller kränker oskyldighetspresumtionen.56 Det 

kan här konstateras att endast det faktum att en civilrättslig talan är 

kumulerad med en straffrättslig ansvarstalan inte av sig självt medför att 

oskyldighetspresumtionen  är tillämplig.57 Istället måste en koppling mellan 

oskyldighetspresumtionen och den civilrättsliga talan antingen etableras 

genom att den civilrättsliga talan utgör en anklagelse om brott, eller genom 

att oskyldighetspresumtionen är tillämplig på någon annan grund.58 

3.2.1 Civilrättslig talan som en anklagelse om 
brott 

Bedömningen av vad som utgör en anklagelse om brott enligt art. 6.2:s 

autonoma begreppsapparat sker utifrån de så kallade Engel-kriterierna. 

Dessa är: 1. klassificeringen av processen i nationell rätt, 2. processens natur 

samt 3. den möjliga sanktionens art och stränghet.59 Det andra och det tredje 

kriteriet väger tyngre vid bedömningen än det första kriteriet.60 

 

Ett exempel på denna bedömning vid en civilrättslig talan ges i fallet Y v. 

Norway. Beträffande klassificeringen av överträdelsen i nationell rätt 

grundades anspråket på civilrättslig lagstiftning, där straffrättsligt ansvar 

                                                
56 Jämför Hickman & Saifee (2003) s. 539 f. och 545. 
57 Se N.A. v. Norway, no. 27473/11, 18 December 2014, punkt 43. 
58 Jämför Allen v. the United Kingdom, punkt 95–96. 
59 Se Engel and Others v. the Netherlands, 8 June 1976, Series A no. 22, punkt 82; A.P., 
M.P. and T.P. v. Switzerland, 29 August 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-
V, punkt 39. 
60 Se Öztürk v. Germany, 21 February 1984, Series A no. 73, punkt 52. 
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inte var en nödvändig förutsättning för civilrättsligt ansvar. Även efter 

kumulationen av den civilrättsliga talan och ansvarstalan betraktades 

fortfarande anspråket som civilrättsligt. Slutsatsen från Europadomstolen 

blev därför att processen i nationell rätt inte klassificerades som en 

anklagelse om brott. 61 

 

Beträffande de två andra kriterierna uttalade Europadomstolen att även om 

förutsättningarna för civilrättsligt ansvar i vissa avseenden kan överlappa 

med förutsättningarna för straffrättsligt ansvar var det civilrättsliga (i dessa 

fall skadeståndsrättsliga) principer som var bestämmande för det civil-

rättsliga anspråkets bifall eller ogillande. Den civilrättsliga talan var inte 

avhängig den straffrättsliga talan, då den civilrättsliga frågan avgjordes 

utifrån kriterier och bevisregler som skiljde sig från vad som gällde för den 

straffrättsliga talan. Att den handling som civilrättsligt ansvar ålades för 

även utgjorde en brottsbeskrivningsenlig handling, eller att bevis som 

användes i det straffrättsliga förfarandet även användes för att bifalla den 

skadeståndsrättsliga talan innebar inte heller att det var fråga om en 

anklagelse om brott. 

 

Europadomstolen konstaterade vidare att om art. 6.2 innebar en 

inskränkning i möjligheten att framföra civilrättsliga anspråk trots en 

frikännande dom i brottmålet skulle detta medföra en godtycklig och 

oproportionerlig inskränkning av målsägandens rättigheter enligt art. 6.1. 

Domstolens slutsats blev således att ett frikännande från straffrättsligt 

ansvar inte uteslöt åläggande av civilrättsligt ansvar utifrån samma 

omständigheter genom att ett lägre beviskrav tillämpades.62 

 

Europadomstolen har efter avgörandet i Y v. Norway genomgående funnit 

att en civilrättslig talan som förs kumulerad med eller efter en ansvarstalan 

inte ger upphov till en anklagelse om brott i Europakonventionens mening.63 

                                                
61 Se Y v. Norway, no. 56568/00, ECHR 2003-II, punkt 40. 
62 Se för detta stycke Y v. Norway, punkt 41. 
63 Jämför N.A. v. Norway, punkt 40. 
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I det senare fallet Allen v. the United Kingdom konstaterade Europa-

domstolen slutligen att Engel-kriterierna inte är lämpliga för att fastslå 

oskyldighetspresumtionens tillämplighet i fråga om förfaranden som 

befinner sig utanför den straffrättsliga talan, exempelvis en kumulerad 

civilrättslig talan. Däremot är Engel-kriterierna fortfarande relevanta i 

förhållande till oskyldighetspresumtionens första aspekt, det vill säga 

tillförsäkrandet av processuella garantier under brottmålsförfarandet.64 

3.2.2 Andra grunder för 
oskyldighetspresumtionens tillämplighet 

Trots att Europadomstolen inte vid något tillfälle funnit att en civilrättslig 

talan utgör en anklagelse om brott har domstolen ändå funnit att 

oskyldighetspresumtionen varit tillämplig vid ett flertal tillfällen, och även 

att ett förfarande stått i strid med den. 

3.2.2.1 Y v. Norway 

I Y v. Norway stod en man, Y, åtalad för att ha grovt misshandlat, våldtagit 

och mördat sin kusin, T. Herredsretten dömde Y till 14 års fängelse och 

förpliktade honom att betala skadestånd till kusinens föräldrar. Domen 

överklagades till lagmannsretten som frikände Y från straffrättsligt ansvar. 

Lagmannsretten uttalade dock att det förelåg en klar sannolikhetsövervikt 

(vilket var det tillämpliga beviskravet för den civilrättsliga talan) för att Y 

begått de brottsliga gärningarna som han åtalats för och fastställde därför 

skadeståndsskyldigheten till T:s föräldrar. 

 

Y överklagade målet i skadeståndsdelen till Høyesterett, som inte 

meddelade prövningstillstånd i fråga om lagmannsrettens bevisvärdering, 

men däremot i fråga om det begåtts något processuellt fel eller något fel vid 

rättstillämpningen. Høyesteretts majoritet var av uppfattningen att något 

processuellt fel inte begåtts eftersom en fällande dom i ansvarsfrågan inte 

                                                
64 Se Allen v. the United Kingdom, punkt 95–96. Se vidare avsnitt 3.1 för 
oskyldighetspresumtionens två aspekter. 
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var en förutsättning för att lagmannsretten skulle få döma i 

skadeståndsfrågan. Vad gällde rättstillämpningsfrågan hade Y anfört att det 

stod i strid med oskyldighetspresumtionen att frikännas i den straffrättsliga 

talan men samtidigt hållas civilrättsligt ansvarig, i vart fall med de domskäl 

som lagmannsretten använt. Høyesterett fann dock inte att något 

rättstillämpningsfel förelegat eftersom art. 6.2 Europakonventionen inte 

utgjorde ett hinder för en civilrättslig prövning av händelserna och avslog 

därför överklagandet.65 

 

Y klagade sedermera till Europadomstolen. Europadomstolen klargjorde att 

om domskälen i avgörandet om civilrättsligt ansvar tillskrev den svarande (i 

detta fall Y) straffrättslig skuld (”criminal liability”) kunde detta medföra att 

oskyldighetspresumtionen blev tillämplig. Europadomstolen prövade därför 

om de nationella domstolarna agerade på så vis eller använde sådant språk 

att det etablerades ett tydligt samband (”a clear link”) mellan det 

straffrättsliga och det civilrättsliga förfarandet. Ett sådant samband skulle i 

så fall medföra att oskyldighetspresumtionens tillämpningsområde 

utsträcktes till att även omfatta prövningen av den civilrättsliga talan.66 

Europadomstolen konstaterade att lagmannsretten i sin dom angående 

skadeståndsskyldigheten skrev att den ”[…] finds it clearly probable that 

[Y] has committed the offences against Ms T. with which he was charged 

[…]”. Høyesterett hade därefter inte tagit tillräckligt avstånd från denna 

formulering. Europadomstolen ansåg att lagmannsrettens språkbruk gick för 

långt, vilket medförde att det uppstod tvivel om riktigheten i det 

straffrättsliga frikännandet. Art. 6.2 var därför tillämplig och hade kränkts i 

detta fall.67 

3.2.2.2 Orr v. Norway 

Orr åtalades för att ha våldtagit C och dömdes till två och ett halvt års 

fängelse, samt ålades skadeståndsskyldighet av tingretten. Lagmannsretten 

frikände sedermera Orr från straffrättsligt ansvar, men ålade honom i samma 

                                                
65 Se för detta stycke Y v. Norway, punkt 10–16. 
66 Se Y v. Norway, punkt 39–43. 
67 Se Y v. Norway, punkt 44–47. 
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dom att betala skadestånd.68 Lagmannsretten fann enhälligt att det förelåg 

klar sannolikhetsövervikt för att Orr hade samlag med C, och att samtycke 

inte fanns från C:s sida. Vidare fann majoriteten av domarna i lagmanns-

retten att det förelåg klar sannolikhetsövervikt för Orr förstod att C inte ville 

ha sexuellt umgänge med honom, men att han ändå tilltvingade sig samlag 

genom våld, bestående i att hålla fast C.69 Orr överklagade till Høyesterett 

och menade att art. 6.2 kränkts eftersom domens formuleringar med 

avseende på skadeståndet kastade tvivel på frikännandet, bland annat genom 

att använda formuleringar som ”skyldig”, ”användande av våld” 

och ”samlag genom våld”.70 Høyesterett höll inte med Orr, utan menade att 

frikännandet inte undergrävdes av formuleringarna då de enligt Høyesterett 

inte typiskt sett var av en straffrättslig natur, samt inte gick längre än vad 

som var nödvändigt för att fastslå att förutsättningarna för skadestånd var 

uppfyllda.71 

 

Orr klagade till Europadomstolen. Europadomstolen fann att lagmanns-

rettens dom i skadeståndsmålet genom att beskriva den sexuella kontaktens 

natur, Orrs vetskap om avsaknaden av samtycke samt hans våld och uppsåt 

till detta i praktiken hade täckt in alla objektiva och subjektiva rekvisit för 

straffrättsligt ansvar. Det fanns förvisso inget hinder för att grunda ett 

civilrättsligt ansvar på samma omständigheter som i brottmålet men ett lägre 

beviskrav. Europadomstolen menade dock att genom att använda uttrycket 

”våld” i detta sammanhang hade lagmannsretten skänkt straffrättsliga 

kännetecken till avgörandet och därför agerat utanför det civilrättsliga 

avgörandets ramar. 72 Lagmannsretten hade således åsidosatt eller i vart fall 

ifrågasatt riktigheten i frikännandet i den straffrättsliga delen, och 

Høyesterett hade inte rättat till dessa formuleringar i sin dom. Art. 6.2 

Europakonventionen var därför tillämplig och kränkt.73 

                                                
68 Se Orr v. Norway, no. 31283/04, 15 May 2008, punkt 6–8. 
69 Se Orr v. Norway, punkt 9. 
70 Se Orr v. Norway, punkt 12. 
71 Se Orr v. Norway, punkt 13. 
72 Se Orr v. Norway, punkt 51. 
73 Se Orr v. Norway, punkt 53–55. 
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3.2.2.3 N.A. v. Norway 

N.A. åtalades vid tingretten för att tillsammans med sin dåvarande make 

genom våld direkt ha orsakat, och/eller genom att underlåta att ingripa ha 

medverkat (”aided and abetted”) till allvarlig kroppskada hos deras barn A. 

Vidare åtalades de båda även för att direkt ha misshandlat och/eller genom 

underlåtenhet att ingripa medverkat till misshandel beträffande deras barn B. 

Tingretten fann det bevisat att båda föräldrarna medverkat till våldet mot 

barnen genom att inte ingripa eller förhindra det och dömde därför N.A. och 

hennes make till två och ett halvt respektive tre och ett halvt års fängelse, 

samt ålade de skadeståndsskyldighet. Lagmannsretten frikände sedermera 

N.A. och maken, men ålade de skadeståndsskyldighet gentemot barnen. 

Domstolen fann att det förelåg klar sannolikhetsövervikt för att barnen 

behandlats illa av föräldrarna eller att föräldrarna medverkat till illa 

behandling genom samtycke eller anstiftan. Vidare fann domstolen att det 

förelåg klar sannolikhetsövervikt för att föräldrarna tillfogat eller medverkat 

till att tillfoga skadorna hos barnen.74 

 

N.A. klagade till Europadomstolen och anförde att lagmannsretten i 

praktiken täckt in alla rekvisit för straffrättsligt ansvar i avgörandet i 

skadeståndsdelen, och därför sått tvivel beträffande riktigheten i det 

straffrättsliga frikännandet. N.A. anförde vidare att formuleringarna i 

lagmannsrettens dom var oförenliga med oskyldighetspresumtionen 

eftersom domstolen skrivit att barnen utsatts för upprepat och allvarligt våld, 

samt att det allvarliga våldet var orsaken till deras skador.75 

 

Europadomstolen konstaterade att lagmannsrettens dom i skadeståndsfrågan 

fokuserat på omständigheter med relevans för prövningen enligt den norska 

skadeståndslagen. Lagmannsretten hade även avsiktligen försökt distansera 

det civilrättsliga avgörandet från det straffrättsliga avgörandet, och pekade 

inte heller specifikt ut N.A. som förövaren som åsamkat barnen skada, 

                                                
74 Se N.A. v. Norway, punkt 6–9. 
75 Se N.A. v. Norway, punkt 30–32. 
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vilket medförde att detta fall kunde urskiljas från de ovan nämnda fallen Y- 

och Orr v. Norway.76  

 

Europadomstolen ansåg inte att den norska domstolen täckt in alla rekvisit 

för straffrättsligt ansvar i sitt avgörande.77 Frågan var då om det fanns något 

annat uttalande i domskälen som uttryckligen eller väsentligen antydde 

straffrättslig skuld i förhållande till gärningarna som N.A. frikänts ifrån. 

Begreppet ”medverkat” var inte problematiskt eftersom det enligt Europa-

domstolen var ett begrepp som i lika stor utsträckning användes i en 

straffrättslig kontext som i en civilrättslig kontext.78 

 

Europadomstolen ansåg dock att lagmannsrettens användning av begreppen 

”våld” och ”illa behandling” var problematisk, men ansåg inte att detta var 

tillräckligt för att kränka oskyldighetspresumtionen när hänsyn togs till 

naturen hos och sammanhanget kring det civilrättsliga förfarandet. I fråga 

om begreppet ”våld” hade detta inte endast straffrättslig innebörd utan även 

en civilrättslig, och till skillnad från fallet Orr v. Norway där domstolen 

ansåg att användandet av begreppet ”våld” utgjorde en kränkning rörde det 

sig i detta fall inte endast om två personer som var inblandade. 

Användningen av begreppet ”illa behandling” var inte heller tillräckligt för 

att lagmannsrettens domskäl skulle anses tillskriva N.A. straffrättslig skuld. 

Art. 6.2 Europakonventionen var därför inte tillämplig och inte heller 

kränkt.79 

                                                
76 Se N.A. v. Norway, punkt 46–47. 
77 Se N.A. v. Norway, punkt 49. 
78 Se N.A. v. Norway, punkt 48. 
79 Se N.A. v. Norway, punkt 48–49 och 52. 
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4 Avslutning 

4.1 Slutsatser om gällande rätt 

4.1.1 Bundenheten mellan ansvarstalan och det 
enskilda anspråket 

När en domstol finner att en straffrättslig talan ska ogillas men det finns ett 

enskilt anspråk som eventuellt kan bifallas finns det skäl att pröva denna 

fråga på ett strukturerat sätt. Inledningsvis bör en rättstillämpare fråga sig 

om utgången i ansvarstalan alls är av betydelse för det enskilda anspråkets 

prövning. Som konstaterats ovan finns det en mängd situationer där så inte 

är fallet.80 Därefter aktualiseras frågor om beviskravets styrka och 

bevisbördans placering avseende rättsfakta som åberopas till stöd för det 

enskilda anspråket. Avgörande för besvarandet av dessa frågor är om det 

rättsfaktum som är tvistigt är av straffrättslig eller civilrättslig karaktär. 

 

Huvudregeln som följer av 29 kap. 6 § tredje meningen RB innebär att 

utgången i en straffrättslig ansvarstalan normalt också är bestämmande för 

utgången beträffande det kumulerade enskilda anspråket. För den 

straffrättsliga talan gäller beviskravet ”utom rimligt tvivel” och bevisbördan 

åligger åklagaren eller målsäganden, vilket medför att dessa regler även får 

genomslag om det enskilda anspråket grundar sig på de konkreta rättsfakta 

som kommer till uttryck i åklagarens gärningsbeskrivning. Domstolen kan 

alltså inte ogilla en ansvarstalan och bifalla ett kumulerat enskilt anspråk 

som endast grundar sig på samma omständigheter som brottmålet genom att 

tillämpa ett lägre beviskrav i tvistemålsdelen. För den tilltalade skänker i 

detta fall regeln i 29 kap. 6 § tredje meningen RB rättssäkerhet i form av 

förutsebarhet. Ett frikännande innebär verkligen ett frikännande, då den 

tilltalade inte riskerar att ändå hållas civilrättsligt ansvarig för gärningen. 

                                                
80 Se avsnitt 2.1. 
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Finns det tillkommande omständigheter i form av andra civilrättsliga fakta, 

eller om de moment i gärningsbeskrivningen som faktiskt har ställts utom 

rimligt tvivel är tillräckliga för att ålägga den tilltalade ett civilrättsligt 

ansvar finns det dock en möjlighet att åtalet ogillas, men att det enskilda 

anspråket ändå bifalls. I den första av dessa situationer kommer det 

civilrättsliga beviskravet och den civilrättsliga bevisbördeplaceringen att 

gälla för de omständigheter som inte finns med i gärningsbeskrivningen 

eller omfattas av brottmålsdomens rättskraft. I den andra situationen 

tillämpas förvisso det straffrättsliga beviskravet, men samtliga rekvisit för 

bifall av den straffrättsliga talan behöver inte uppfyllas för att civilrättsliga 

rättsföljder ska kunna inträda. 22 kap. 7 § RB spelar således en viktig roll i 

förhållande till omröstningsregeln, eftersom en prövning av målsägandens 

anspråk på en civilrättslig grund är möjlig trots att den straffrättsliga talan 

ogillas. 

4.1.2 Oskyldighetspresumtionens tillämplighet 
på civilrättsliga förfaranden 

Europadomstolen har klargjort att det faktum att en civilrättslig talan bifalls 

även om den straffrättsliga talan ogillas inte medför att det rör sig om en 

anklagelse om brott utifrån Engel-kriterierna. I flera fall har dock 

Europadomstolen ändå funnit att oskyldighetspresumtionen ändå är 

tillämplig genom att härleda detta ur domskälen i de civilrättsliga 

avgörandena. I detta avseende har Europadomstolen i princip reducerat 

frågan om art. 6.2:s tillämplighet och frågan om de civilrättsliga domskälen 

utgör en kränkning av art. 6.2 till en enda fråga. I samtliga fall där 

domstolen funnit att oskyldighetspresumtionen har varit tillämplig har den 

således även funnit att en kränkning förelegat. 

 

Art. 6.2 är enligt Europadomstolen endast tillämplig om det finns ett tydligt 

samband mellan det straffrättsliga förfarandet och det civilrättsliga 

förfarandet. Ett sådant samband existerar när domstolens agerande eller det 
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språk som används i domskälen tillskriver den tilltalade straffrättslig skuld. 

Europadomstolen har alltså utvecklat bedömningskriterier för tillämplighet 

och oförenlighet som är avhängiga materiell straffrätt, det vill säga 

rekvisiten för straffrättsligt ansvar i nationell rätt. 

 

Europadomstolen har inte inskränkt de rättsliga möjligheterna att grunda 

civilrättsliga anspråk på samma grund som den straffrättsliga talan avsett, 

utan fokuserar på att den frikännande domen inte ska undergrävas. För att 

oskyldighetspresumtionen ska vara tillämplig och kränkt ska därför 

domskälen explicit uttrycka att den tilltalade har begått brottsliga gärningar 

trots frikännandet i den straffrättsliga talan. Ett uttalande om att någon 

begått brottsliga gärningar antyder utan att behandla rekvisiten var för sig att 

samtliga rekvisit för straffrättsligt ansvar har uppfyllts. En länk kan även 

etableras om domstolen i sina domskäl i praktiken täckt in alla rekvisit för 

straffrättsligt ansvar, så väl objektiva som subjektiva. Användandet av visst 

olämpligt språk medför därför inte nödvändigtvis att en kränkning av 

oskyldighetspresumtionen föreligger, vilket ses i N.A. v. Norway. 

 

Den tilltalade får alltså enligt Europadomstolen tåla att domskälen i det 

civilrättsliga avgörandet innehåller ett språk som är skuldbeläggande, även 

om denne frikänts, så länge som det tydliga sambandet med det 

straffrättsliga förfarandet inte etableras. I förhållande till oskyldighets-

presumtionens andra aspekt, som bland annat innebär att den tilltalade ska 

behandlas som om denne är oskyldig och att den tilltalades rykte och hur 

denne uppfattas av allmänheten ska värnas framstår denna uppfattning som 

svårförenlig. Hur den tilltalade betraktas i allmänhetens ögon på grund av 

domskälen är inte alltid avhängigt att domskälen täcker in de rekvisit som 

krävs för straffrättsligt ansvar. 

 

Det skulle enligt min mening ha varit mer ändamålsenligt om Europa-

domstolen funnit att oskyldighetspresumtionens andra aspekt alltid är 

tillämplig vid kumulerade civilrättsliga anspråk som grundar sig på samma 

omständigheter som den straffrättsliga talan, oavsett om den straffrättsliga 
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talan ogillas eller inte. Därefter skulle det kunna ske en prövning av om 

domskälen tillvitar den tilltalade straffrättslig skuld, eller på något annat sätt 

påverkar den tilltalades rykte genom att det straffrättsliga frikännandet 

framstår som tveksamt. 

 

Denna ordning skulle medföra en förstärkning av den tilltalades intresse av 

att frikännandet respekteras, dels eftersom det faktum att oskyldighets-

presumtionen alltid är tillämplig sänder tydliga signaler till rättstillämparen 

att denne måste beakta presumtionen när domskälen formuleras, dels 

eftersom kränkningar av oskyldighetspresumtionens andra aspekt kan 

förekomma vid fall där domstolen inte finner att alla rekvisit för straff-

rättsligt ansvar täckts in av de civilrättsliga domskälen. Å andra sidan skulle 

en sådan ordning kunna inskränka ett brottsoffers möjligheter att få 

ersättning även om åtalet ogillas. Europadomstolens avgöranden handlar 

alltså i grunden om en avvägning mellan målsägandens och den tilltalades 

intressen. 

4.2 Avslutande reflektioner 

Att fria från straffrättsligt ansvar men samtidigt bifalla en kumulerad 

civilrättslig talan är möjligt under vissa omständigheter. I många fall torde 

dock svensk processrätt sätta stopp för möjligheterna att bifalla det enskilda 

anspråket om den straffrättsliga ansvarstalan ogillas eftersom någon 

civilrättslig grund för bifall inte föreligger. I detta avseende innebär svensk 

processrätt i ett långtgående skydd för den tilltalade bestående i 

förutsebarhet då hinder finns för att ålägga civilrättsligt ansvar utifrån 

samma omständigheter som friats från. 

 

Att Europadomstolen är mer tillåtande än svensk processrätt i fråga om 

möjligheterna till att en civilrättslig talan bifalls när en straffrättslig talan 

ogillas innebär dock inte att Europadomstolens avgöranden är oviktiga. De 

ger upphov till viktiga principer att beakta, även om de enligt mitt 

förmenande går för långt i att tillåta olämpligt språk. Avgörandena skapar 
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ramar för lagstiftare och rättstillämpare att förhålla sig till och illustrerar 

tydligt att utformningen av domskälen är en grannlaga uppgift, särskilt när 

utgången i ansvarstalan och det enskilda anspråket skiljer sig åt. En 

rättstillämpare har därför anledning att beakta Europadomstolens praxis vid 

utformningen av domskälen till ett kumulerat enskilt anspråk, och bör vara 

försiktig så att en frikännande dom i brottmålet inte ifrågasätts. 
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