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Summary 
Under Swedish law, there are two general principles regarding the 
admissibility of evidence. The first principle entitles the parties to present 
any relevant evidence to the case. The second principle entitles the court to 
determine the significance of the evidence for the outcome of the case.  
 
However, the right under Article 6 § 3 (c) ECHR of everyone charged with 
a criminal offence to be effectively defended by a lawyer, is one of the 
fundamental features of a fair trial. The European Court of Justice has on 
several occasions concluded that the use of information provided by the 
suspect during interrogation without assistance of a lawyer, may violate the 
suspect’s rights under Article 6 ECHR. In its resent case law, the Court 
examines in particular 1) the existence and extent of restrictions on the 
applicants’ rights under Article 6 § 3 (c) ECHR, 2) whether there were 
compelling reasons for such restriction, 3) other factors that are relevant for 
the overall assessment. If incriminating information provided by the suspect 
during the interrogation without assistance by a lawyer is used for a 
conviction, without there being compelling reasons, there is a presumption 
that the trial has not been fair pursuant to Article 6 ECHR.  
 
Accordingly, the principles under Swedish law may conflict with the 
principles followed by the European Court of Justice’s resent case law. The 
study discusses three solution methods that have been brought up in 
Swedish case law when such a conflict arises. The exclusionary method 
means that the evidence is considered inadmissible. The valuation method 
means that the court allows the evidence, but applies a lower evidential 
value than the court would have done if the suspect’s rights had not been 
violated. The sanction method means that the court reduces the actual 
sanction value in a mitigating direction as compensation for the violation. 
 
The European Court of Justice’s case law under Article 6 ECHR does not 
impose a prohibition of evidence on incriminating information provided by 
the suspect during interrogation without a lawyer present, and is therefore 
not in conflict with the Swedish principle that entitles the parties to present 
any evidence.  
 
Furthermore, the study discusses the sustainability of the presented solution 
methods, initially concluding that there is nothing to indicate that the 
sanction method would be sufficient to balance the violation which, 
according to the European Court of Justice, occurs when information 
provided by a suspect during interrogation without access to a lawyer is 
used for a conviction.  
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However, a consistent application of the exclusionary method would in 
many cases be contrary to the right to present any relevant evidence. A 
consistent application of the valuation method would in many cases lead to 
a restriction in the judge’s entitlement to determine the significance of the 
evidence for the outcome of the case, since the evidence according to 
Article 6 ECHR in many cases may not be used as an element for a 
conviction.  
 
If the suspect’s right to a lawyer has been restricted without there being 
compelling reasons for such restriction, the court should use the 
exclusionary method. If, on the other hand, the suspect’s right to a lawyer 
has been restricted to a lesser extent, or if there have been compelling 
reasons for such restriction, the court should allow the evidence and 
evaluate it with the necessary caution (and thereby applying the valuation 
method). 
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Sammanfattning 
Inom begreppet fri bevisprövning rymmer två grundläggande principer i 
svensk bevisrätt. Den ena principen kallas fri bevisföring och innebär att 
parterna i huvudregel är fria att lägga fram vilken bevisning som helst. Den 
andra principen kallas fri bevisvärdering och innebär att domstolen är fri att 
avgöra vilket bevisvärde ett visst bevis har för utgången i målet.  
 
Rätten till en försvarare är samtidigt en fundamental grundsten för en rättvis 
rättegång enligt art. 6 EKMR. Europadomstolen har vid flera tillfällen 
kommit fram till att användandet av uppgifter som den misstänkte har 
lämnat under förhör utan en försvarare närvarande till stöd för en fällande 
dom kan kränka den misstänktes rättigheter enligt art. 6 EKMR. I 
Europadomstolens senaste praxis prövades särskilt 1) existensen och 
omfattningen av inskränkningar i sökandes rättigheter enligt art. 6 § 3 c 
EKMR, 2) huruvida det funnits tvingande skäl till en sådan inskränkning, 3) 
övriga faktorer som har betydelse för helhetsbedömningen. Om belastande 
uppgifter som den misstänkte har lämnat under förhör utan en försvarare 
närvarande läggs till grund för en fällande dom, utan att det finns tvingande 
skäl, finns en presumtion för att rättegången inte har varit rättvis enligt art. 6 
EKMR. 
 
Vid en jämförelse av principen om den fria bevisprövningen som följer av 
RB och principerna som följer av Europadomstolens praxis, kan det 
konstateras att de svenska reglerna kan komma i konflikt med 
Europadomstolens principer. I studien uppmärksammas tre lösningsmetoder 
som har aktualiserats i svensk bevisrätt när en sådan konflikt uppstår. 
Avvisningsmetoden innebär att rätten enligt 35 kap. 7 § RB avvisar den 
åberopade bevisningen. Värderingsmetoden innebär att rätten i och för sig 
tillåter att bevisningen läggs fram, men tillmäter bevisningen ett lägre 
bevisvärde än vad rätten skulle ha gjort om den misstänktes rättigheter inte 
hade blivit kränkta. Påföljdsmetoden innebär att rätten sätter ner det verkliga 
straffvärdet i förmildrande riktning som kompensation för att den 
misstänktes rättigheter har blivit kränkta. 
 
Europadomstolens uppställer inte ett direkt bevisförbud för belastande 
uppgifter som har lämnats av den misstänkte under förhör utan en försvarare 
närvarande. En slutsats i denna studie är därför att art. 6 § 3 c EKMR inte 
nödvändigtvis innebär en inskränkning i den fria bevisföringen. I studien 
diskuteras även hållbarheten i de presenterade lösningsmetoderna. Av den 
Europadomstolspraxis som har redovisats finns inget som tyder på att 
påföljdsmetoden skulle vara tillräcklig för att balansera den kränkning som 
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Europadomstolen anser uppstår när uppgifter som en misstänkt lämnar 
under förhör utan tillgång till en försvarare används till stöd för en fällande 
dom.  
 
En konsekvent tillämpning av avvisningsmetoden skulle i många fall stå i 
strid med 35 kap. 5 § 3 p. RB, och således strida mot den fria bevisföringen. 
En konsekvent tillämpning av värderingsmetoden skulle i många fall leda 
till en inskränkning i den fria bevisvärderingen, eftersom beviset enligt art. 6 
EKMR i många fall inte får läggas till grund för en fällande dom.  
 
Om den misstänktes rätt till försvarare har blivit inskränkt utan att det har 
funnits tvingande skäl till sådana inskränkningar, bör rätten avvisa beviset 
enligt 35 kap. 7 § 3 p. RB. Om däremot den misstänktes rätt till försvarare 
endast i mindre mån har blivit inskränkt, eller om det funnits tvingande skäl 
till inskränkningen, bör rätten tillåta beviset och värdera det med den 
försiktighet som är påkallad.  
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Förkortningar 
a.a.   Anfört arbete 
 
art.   Artikel 
 
dnr.   Diarienummer 
 
EKMR Europeiska konventionen den 4 

november 1950 om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 

 
Europadomstolen Den europeiska domstolen för de 

mänskliga rättigheterna 
 
ff. Och flera följande sidor 
 
FUK Förundersökningskungörelse 

(1947:948) 
 
GC Grand Chamber 
 
HD Högsta domstolen 
 
Ibid. På samma ställe  
 
Jfr. Jämför 
 
JT Juridisk tidskrift 
 
Kap. Kapitel 
 
NJA  Nytt juridiskt arkiv 
 
P. Punkt 
 
Prop. Proposition 
 
RB Rättegångsbalken (1942:720) 
 
RF Regeringsformen (1974:152) 
 
RH Rättsfall från hovrätten 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Principen om den fria bevisprövningen har varit debatterad och ifrågasatt i 
Sverige under många år. I centrum för denna debatt har frågan om olagligt 
anskaffad bevisning stått.1 Ofta har det handlat om hur man ska se på brotts- 
och bevisprovokation inom bevisrätten, men även frågor om olaga 
husrannsakan, överskottsinformation och okonventionella spaningsmetoder 
har diskuterats. Enligt svensk rätt har som huvudregel ansetts gälla att 
parterna kan åberopa relevant bevisning, även om den inte har tillkommit i 
föreskriven ordning eller om bevisets ursprung är oklart. Högsta domstolen 
(HD) har i NJA 2011 s. 638 ansett att det härigenom uppnås de bästa 
förutsättningarna för en allsidig belysning av ett brottmål. I vilken mån 
åtkomsten eller bevisets ursprung skulle tillmätas någon betydelse, var ett 
förhållande som domstolen hade att bedöma inom ramen för sin fria 
bevisvärdering och gällde följaktligen inte frågan om beviset skulle tillåtas 
eller inte. 
 
Ett ämne som har fått alltmer utrymme i debatten den senaste tiden är 
hanteringen av bevis i situationer då den misstänkte har lämnat belastande 
uppgifter under förhör utan en försvarare närvarande.2 Under 2010-talet 
finns flera exempel på när hovrätten har avvisat sådan bevisning. Senast 
sommaren 2020 avvisade Svea hovrätt en inspelning från en polis 
kroppskamera som innehöll vissa belastande uppgifter från den misstänkte.3 
Inspelningen hade gjorts efter att den misstänkte blivit gripen, men innan 
den misstänkte blivit underrättad om sin rätt till försvarare. Hovrätten ansåg 
att omständigheterna kring inspelningens tillkomst utgjorde sådana brister i 
de rättssäkerhetsgarantier som följer av rättegångsbalken (1942:740) (RB) 
och Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) att 
bevisningen skulle avvisas. Riksåklagaren överklagade den friande domen 
tillsammans med avvisningsbeslutet till HD, som den 23/11 2020 lämnade 
prövningstillstånd beträffande avvisningsbeslutet.4 5 
 

 
1Se t.ex. NJA 1998 s. 204, NJA 2007 s 1037 och Lundqvist, Ulf, Laga och rättvis rättegång 
i praxis, Reviderad och utökad upplaga, Bokbyrån, Knivsta, 2017 
2 Se t.ex. Andersson & Hopman, ’Nya domar från Europadomstolen kräver lagändringar i 
Sverige’, JT 2010/2011 s. 795-820 
3 Svea hovrätt, dom 2020-06-26 i mål B 4665-20 
4 Riksåklagarens överklagande av hovrättsdomen, dnr. AMR-4801-20 
5 HD:s beslut om prövningstillstånd i mål B 4175-20 
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Samtidigt som hovrätten har börjat att avvisa bevisning som uppkommit 
under förhör utan en försvarare närvarande, har frågan varit på 
återkommande besök i Europadomstolen de senaste åren. Sedan 
Europadomstolens avgörande i Salduz v. Turkey (framöver ”Salduz”)6, som 
väckte stor uppmärksamhet internationellt, har Europadomstolens praxis 
utvecklats. Praxisutvecklingen har gått förbi tämligen obemärkt i Sverige 
och hovrätterna verkar ha haft svårt att ta fasta på den snabba utvecklingen. 
 
Denna studie behandlar Europadomstolens nya praxis beträffande 
bevishanteringen av bevis som uppkommit under förhör utan en försvarare 
närvarande. Vad innebär Europadomstolens praxis för den fria 
bevisprövningen i Sverige? Hur bör svensk bevisrätt tillämpas för att 
överensstämma med art. 6 EKMR?  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa Europadomstolens senaste praxis utifrån art. 
6 § 3 c EKMR beträffande bevishanteringen av belastande uppgifter som 
den misstänkte har lämnat under förhör utan en försvarare närvarande. 
Syftet är vidare att analysera hur den svenska principen om fri 
bevisprövning förhåller sig till denna praxis och vad Sverige behöver göra 
för att undvika kränkningar av konventionen. För att uppnå syftet ställs två 
huvudsakliga frågor.  
 

i) Innebär de krav som följer av art. 6 § 3 c EKMR en direkt 
inskränkning i den fria bevisföringen? 

ii) Hur ska svensk bevisrätt tillämpas för att undvika kränkningar av 
art. 6 § 3 c EKMR?  

1.3 Avgränsningar 
Listan på bevis som har uppkommit genom olagliga eller okonventionella 
metoder och som kan komma i konflikt med EKMR kan göras lång. Denna 
studie behandlar hanteringen av bevis som uppkommit under förhör utan en 
försvarare närvarande, och således art. 6 § 3 c EKMR. Studien är inte en 
heltäckande utredning kring hantering av bevis som har uppkommit på 
olagligt eller okonventionellt sätt. Frågor om bl.a. brottsprovokation, olaga 
husrannsakan och olagligt användande av hemliga tvångsmedel faller 
utanför studiens omfång. Vissa paralleller görs emellertid till andra 
spaningsmetoder som ligger nära de rättigheter som anges i art. 6 § 3 c 

 
6 Salduz v. Turkey [GC], no. 36391/02, ECHR 2008-V 
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EKMR. Det är inte alltid möjligt att sätta en skarp gräns mellan olika 
polisiära spaningsmetoder. Användningen av en infiltratör, där den 
misstänkte lämnar belastande uppgifter till infiltratören, har t.ex. vissa 
likheter med en situation då en misstänkt förhörs utan en försvarare 
närvarande. I båda situationer äventyras den misstänkes rätt att inte belasta 
sig själv. Det går även att argumentera för att möten mellan en infiltratör 
och en misstänkt gärningsman är att likställa med förhör.  
 
Vidare berör inte studien särskilt det förstärkta skydd som art. 6 § 3 c 
EKMR kan innebära för personer som befinner sig i en särskilt utsatt 
situation på grund av t.ex. ung ålder eller psykisk sjukdom. Studien har en 
mer allmän inriktning och läsaren bör vara uppmärksam på att skyddet i art. 
6 § 3 c EKMR kan ställa upp strängare krav beroende på sådana 
omständigheter.  

1.4 Metod och material 
I denna studie jämförs först de svenska reglerna om fri bevisprövning med 
de principer som kan utläsas av art. 6 § EKMR. Därefter eftersöks en 
rättsregel i Europadomstolens praxis. Den rekonstruerade rättsregeln 
används för att hitta en lösning i svensk rätt på den normkonflikt som 
uppstår. Jag använder mig således av en rättsdogmatisk metod. Den 
rättsdogmatiska metoden går ut på att beskriva rättsproblem och eventuellt 
lösa dessa med hjälp av allmänt vedertagna och accepterade rättskällor. 
Syftet kan beskrivas vara att rekonstruera en rättsregel eller lösningen på ett 
rättsligt problem, eller att identifiera en redan befintlig rättsregel.7  
 
Jag vill också nämna något om den juridiska argumentationen i studien. 
Inom den rättsdogmatiska metoden kan en juridisk argumentation vara 
bunden eller fri. En bunden argumentation innebär ett mer strikt 
undersökande av rättskälleläran. En friare argumentation är mer 
skälighetsinriktad. Vilken typ av argumentation som får användas beror på 
rättsregelns karaktär. Vid en vag eller svag utvecklad rättsregel kan en friare 
juridisk argumentation tillåtas.8 I denna studie förs en mer fri juridisk 
argumentation gällande vilka anpassningar som bör göras i svensk rätt 
beträffande den normkonflikt som studien behandlar. Det beror på att den 
rättsregel som kan utläsas från Europadomstolens praxis 1) har en högre 
ställning i hierarkin enligt rättskälleläran än svensk lagstiftning 2) är vagt 

 
7 Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Andra upplagan, 
Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 21 
8 Ibid., s. 28 
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formulerad och ger konventionsstaterna makten att välja metod för hur 
rättsregeln ska efterföljas.  
 
Framställningen av de svenska reglerna i ämnet består främst av lagstiftning 
och förarbeten. Tolkningarna av Europadomstolens praxis består av svensk 
rättspraxis och doktrin. Centralt material för studien är Europadomstolens 
praxis beträffande tolkningen av art. 6 § 3 c EKMR. Studien är såldes 
huvudsakligen en rättsfallsstudie. Rättsfallen har hittats med hjälp av 
sökverktyg i databasen HUDOC, Europadomstolens officiella 
rättskälledatabas. Med hänsyn till hur snabbt Europadomstolens praxis har 
utvecklats det senaste årtiondet har rättsfallen framställts i kronologisk 
ordning i de mest väsentliga delarna. Fördelen med en sådan framställning 
är framförallt att det är enklare att förstå varför den svenska tillämpningen 
av Europadomstolens praxis inte har varit konsekvent. Jag utgår ifrån att ny 
praxis kompletterar, eller vid uppenbara motsättningar, ersätter tidigare 
praxis.   
 

1.5 EKMR:s ställning i svensk rätt 
Enligt 2 kap. 19 § regeringsformen (1974:152) (RF) får inte lag eller annan 
föreskrift meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av EKMR 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Det betyder att vad Europadomstolen anser framgå från art. 6 
EKMR har företräde framför svensk lagstiftning, vilket är en viktig 
utgångspunkt för denna studie.  
 

1.6 Disposition 
Den följande framställningen är disponerad så att den i kap. 2 belyser 
principen om fri bevisprövning enligt RB. I kap. 3 redovisas de principer 
som följer av RB och art. 6 § 3 c EKMR gällande rätten till försvarare. De 
två inledande kapitlen utgör en deskriptiv utgångspunkt för olika värden 
som ligger till grund för studiens frågeställningar. 
 
I kap. 4 redovisas det mest centrala underlaget för studiens frågeställningar, 
och består av en kronologisk framställning av Europadomstolens 
praxisutveckling på området. I kapitlet presenteras både äldre och nya 
avgöranden från Europadomstolen. Syftet med den kronologiska 
framställningen är att öka förståelsen för Europadomstolens 
praxisutveckling och varför svensk rättspraxis inte har varit konsekvent. 
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I kap. 5 presenteras tre alternativa lösningsmetoder som har aktualiserats i 
svensk rätt vid kränkningar av art. 6 § 3 c EKMR. I kap. 6 förs slutligen en 
diskussion om hållbarheten i lösningsmetoderna. I detta kapitel besvaras 
studiens frågeställningar.  
 
I slutet av varje kapitel följer sammanfattningar. Syftet med 
sammanfattningarna är att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna återgå till 
uppsatsens viktigaste innehåll under den kontinuerliga läsningen.  
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2 Fri bevisprövning 

2.1 Inledning 
Inom begreppet fri bevisprövning rymmer två rättsprinciper i svensk rätt 
som i denna studie noga kommer att särskiljas. Den ena principen kallas fri 
bevisföring och innebär att parterna som huvudregel är fria att lägga fram 
vilken bevisning som helst. Den andra principen kallas fri bevisvärdering 
och innebär att domstolen är fri att avgöra vilket bevisvärde ett visst bevis 
har för utgången i målet. Begreppet fri bevisprövning brukar således 
användas som ett samlingsbegrepp för innebörden att det varken finns några 
föreskrifter om vilka bevis som får användas av parterna eller hur de ska 
värderas av domstolen.9  
 
Motsatsen till teorin om fri bevisprövning är den legala bevisteorin. En 
rättsordning som utformas med legal bevisteori innehåller föreskrifter om 
vilken bevisning som får föras fram i en process eller föreskrifter om hur 
viss bevisning ska värderas.10 Det kan t.ex. finnas föreskrifter om att bevis 
som är av viss beskaffenhet eller som är anskaffad på ett visst sätt inte får 
användas. Det kan också betyda att sådan bevisning ska värderas på ett visst 
sätt. Kännetecknande för legal bevisteori är således att det finns föreskrifter 
som reglerar vilka bevis som får läggas fram eller hur de ska värderas.  
 

2.2 Fri bevisföring 

2.2.1 Huvudregel 
I Sverige råder fri bevisföring. Enligt 35 kap. 1 § RB ska rätten efter 
samvetsgrann prövning av allt som förekommit avgöra vad som i målet är 
bevisat. Principen innebär att båda parter i ett brottmål är fria att lägga fram 
allt som kan tänkas ha ett bevisvärde. På detta sätt kan principen ses som en 
rättighet som båda parterna åtnjuter. Omvänt har principen beskrivits som 
en obligatorisk skyldighet för domstolen att inte bortse från bevisning som 
en part har lagt fram.11 Principen om fri bevisföring kan läsas ut genom att 
rätten ska göra en prövning av allt som förekommit i målet. Det som 

 
9 Borgström, Rättegångsbalk (1942:740) 35 kap. 1 §, Juno, besökt 2020-12-04 
10 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Heuman, Lars, Rättegång H. 4, 7., omarb. och rev. 
uppl., Norstedt, Stockholm, 2009, s. 26  
11 Ibid., s. 27 
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emellertid fastställer den fria bevisföringen är avsaknaden av 
bevisförbudsregler i den svenska lagstiftningen.12  
 
Principen om fri bevisföring har även fastställts i rättspraxis. HD:s 
avgörande i NJA 1986 s. 489 är ett exempel på principens starka ställning i 
svensk rätt. I fallet tog HD ställning till betydelsen av att ett blodprov tagits 
av en laboratorieassistent och inte av en läkare eller legitimerad 
sjuksköterska. Beviset hade därmed upptagits på ett sätt som stred emot RB. 
Åklagaren åberopade blodprovet som bevis till styrkande av att den 
tilltalade hade alkohol i blodet när han körde motorcykel. Den tilltalade 
menade att bevisningen hade uppkommit i strid med svensk lagstiftning och 
att det därför inte fick användas som bevisning i målet. Han menade också 
att blodprovstagningen inneburit en kränkning av hans skydd för den 
personliga integriteten enligt 2 kap. 6 och 12 §§ regeringsformen 
(1974:152). HD fastslog att RB bygger på principen om fri bevisföring, 
vilket innebär att det inte finns någon begränsning av de kunskapskällor som 
får användas för sanningens utletande.13 HD menade att det faktum att ett 
visst bevis uppkommit på ett sätt som strider mot RB inte hindrar att 
bevisningen åberopas. 
 

2.2.2 Undantag 
2.2.2.1 Avvisning enligt 35 kap. 7 § RB 
När rätten avvisar ett bevis får beviset inte föras fram under 
huvudförhandlingen. En avvisning av ett bevis innebär att rätten inte tar del 
av bevisets materiella innehåll. Om rätten t.ex. avvisar ett vittnesmål som 
bevisning för ett visst bevistema kommer vittnet inte att få höras under 
huvudförhandlingen. Om rätten avvisar ett bevis bestående av en 
filminspelning kommer filmen inte att få spelas upp. Vilket innehåll beviset 
har förblir därmed okänt för rätten. Det är viktigt att särskilja en sådan 
situation från när rätten i och för sig tar del av bevisets materiella innehåll 
(t.ex. lyssnar på vittnets berättelse eller tittar på filmens bilder) men inte 
tillmäter beviset något bevisvärde. Den förstnämnda situationen är en 
bevisföringsfråga medan den sistnämnda är en bevisvärderingsfråga.  
 
Möjligheterna för en domstol att avvisa bevisning framgår av 35 kap. 7 § 
RB. Rätten får avvisa bevisning som en part har åberopat om 1) den 
omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet, 2) beviset 
inte behövs, 3) beviset uppenbart skulle bli utan verkan, 4) bevisningen med 

 
12 Se dock undantag i avsnitt 2.2.2 
13 Jfr. Prop. 1942:5, s. 219 och s. 421 
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avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt, 5) beviset trots 
rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas 
ytterligare. 
 
Bestämmelsen är till ordalydelsen inte formulerad som en 
bevisförbudsregel, utan som en befogenhet för domstolen att avvisa 
bevisning under vissa omständigheter (“rätten får”). Gällande den första 
och andra punkten har som exempel nämnts då kärande åberopar bevisning 
till styrkande av svarandens vårdslöshet trots att skadeståndsbestämmelsen 
bygger på strikt ansvar.14 Ett annat exempel är i de fall det åberopade 
beviset är hänförligt till en omständighet som är ostridig mellan parterna i 
ett dispositivt tvistemål, eller att den omständighet parten vill bevisa 
överhuvudtaget inte har med saken att göra.15 Att ett bevis enligt andra 
punkten inte behövs kan också bero på att bevistemat som beviset hänförs 
till redan är styrkt.16  
 
Gällande bestämmelsens tredje punkt finns ett uppenbarhetskrav. Enligt 
Fitger borde det krävas att rätten med säkerhet kan konstatera att beviset helt 
kan frånkännas värde för att avvisning ska vara aktuellt.17 Eftersom rätten 
vid denna bedömning inte har tagit del av bevisningens materiella innehåll 
behöver bevisningen till sin karaktär framstå som helt betydelselös för 
målet, så att det redan på förhand kan anses uppenbart att bevisningen skulle 
bli utan verkan. Omständigheterna i NJA 2010 s. 151 är ett exempel på när 
en sådan situation diskuterades. Den tilltalade hade åberopat tio närstående 
vittnen till styrkande av att den tilltalade var en bra förälder och att de aldrig 
hade sett någon misshandel i hemmet. HD menade att även om bevisvärdet i 
sådana vittnesuppgifter till sin karaktär är låg, är det oftast inte möjligt att 
frånkänna uppgifternas värde helt. HD utvecklade hur en domstol bör agera 
i sådana situationer. 
 
“Åberopas däremot vittnesförhör med ett stort antal personer uteslutande 
beträffande omständigheter av detta slag, torde det ofta kunna konstateras 
att en stor del av förhören uppenbart skulle bli utan verkan i målet. För att 
domstolen ska kunna bedöma om så är fallet kan det ibland vara påkallat 
att parten föreläggs att närmare ange vad respektive förhör avser att styrka. 
I vilka fall vittnesförhör av detta slag uppenbart skulle bli utan verkan 
varierar förstås beroende på omständigheterna i målet, och vid tvekan bör 
avvisningsmöjligheten inte användas.”18 

 
14 Westberg, Peter, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål, 1. uppl., Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2010, s. 623 
15 Fitger, a.a. s. 35:66 a 
16 Ibid.  
17 Ibid., s. 35:66 b 
18 NJA 2010 s. 151 punkt 10 
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HD:s avgörande aktualiserar även frågan om karaktärsvittnen. Med 
karaktärsvittnen menas vittnen som uttalar sig om en parts eller ett annat 
vittnes personlighet, i syfte att antingen öka eller minska en parts eller ett 
vittnes trovärdighet. Denna fråga diskuterades i förarbetena till 
bestämmelsen. Processlagberedningen uppmärksammade att andra länder 
hade valt att inte tillåta bevisning rörande en parts eller vittnes trovärdighet i 
allmänhet eller dennes medborgerliga anseende. Beredningen hänvisade till 
att rätten kan avvisa bevisning som enligt första punkten saknar betydelse i 
målet, om bevisningen åberopas i chikanöst syfte (d.v.s. kränkande eller 
förnedrande syfte).19 Frågan prövades även i NJA 2007 s. 547, då den 
tilltalade åberopade ett vittne till styrkande av att målsäganden led av sjuklig 
mytomani samt fem vittnen till styrkande av att målsäganden vid flera 
tillfällen lämnat osanna uppgifter, med egen vinning som syfte. Hovrätten 
avvisade bevisningen med hänvisning till att beviset uppenbart skulle bli 
utan verkan. HD menade emellertid att det fanns anledning för hovrätten att 
vara generös ifråga om tillåtande av den åberopade bevisningen som enligt 
HD inte kunde anses helt sakna värde, och fastslog att bevisningen inte 
skulle ha avvisats.  
 
Bevisning får enligt fjärde punkten avvisas om bevisningen med avsevärt 
mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt. Processlagsberedningen 
anförde särskilt att en förutsättning för avvisande enligt denna punkt är att 
det alternativa beviset har en lika god bevisverkan för samma bevistema.20 
Syftet med bestämmelsen är således att processen ska kunna bedrivas på ett 
så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Även femte punkten har vuxit fram av 
effektivitetsskäl. Enligt denna får rätten avvisa ett bevis om beviset trots 
rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas 
ytterligare. Enligt motiven bör en avvägning göras mellan å ena sidan en 
parts rätt till att inte drabbas av en rättsförlust och å andra sidan motpartens 
rätt att få saken prövad inom skälig tid.21 
 

2.2.2.2 Principen om det bästa bevismaterialet 
 
Principen om det bästa bevismaterialet kan också leda till vissa 
inskränkningar i den fria bevisföringen. Principen om det bästa 
bevismaterialet innebär att i en situation då det finns olika val av 
kunskapskällor som var och en för sig kan användas som ett bevisfaktum för 
ett visst bevistema, ska den kunskapskälla som medför den säkraste 

 
19 SOU 1938:44 s. 384 
20 Ibid., s. 383  
21 Prop. 2004/05:131 s. 158 
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bevisningen användas.22 Ett enkelt exempel på en sådan situation är då 
åklagaren dels har tillgång till en filminspelning, dels ett vittne som har sett 
filminspelningen och som kan berätta vad som framgår av filmen. I sådant 
fall ska åklagaren åberopa filminspelningen som bevis istället för vittnet. 
Om rätten får ta del av filmen behövs knappast ett vittne som dessutom 
berättar för rätten om vad som framgår av filmen. Principen kan därmed 
kopplas till 35 kap. 7 § 2 p. RB (bevis får avvisas om det inte behövs). 
Principen betyder däremot inte att åklagaren behöver välja mellan två 
vittnen som har bevittnat samma sak, bara för att det ena vittnet kan ge 
säkrare uppgifter än det andra. Principen innebär inte heller att det finns 
något direkt bevisförbud mot osäker bevisning. Det finns t.ex. inget förbud 
mot att åberopa hörsägenvittnen, om det ordinära vittnet inte kan åberopas. 
På samma sätt finns inget förbud mot att åberopa ett vittne till styrkande av 
innehållet i en skriftlig handling, om den skriftliga handlingen inte kan 
åberopas.23 Däremot har denna typ av bevisning betydligt lägre bevisvärde, 
vilket har väckt frågan om bevisningen kan avvisas med stöd av 35 kap. 7 § 
3 p. RB (dvs. att beviset uppenbart skulle bli utan verkan).24 
 

2.2.2.3 Anonyma vittnen 
 
Ytterligare ett undantag från den fria bevisföringen (inte långt ifrån 
principen om det bästa bevismaterialet) är förbudet mot att åberopa 
anonyma vittnen. Enligt 36 kap. 10 § RB ska rätten höra vittnet om dennes 
fullständiga namn innan vittnesmålet avläggs. Det är rättens uppgift att 
försöka klargöra om vittnet står i ett sådant förhållande till en part eller till 
sakfrågan som kan vara av vikt för bedömandet av tilltron till vittnets 
berättelse. Vittnet är enligt 36 kap. 11 § RB skyldig att avlägga ed, vilket 
innebär att vittnet lämnar uppgifter under straffansvar. Vittneseden 
föreskriver en skyldighet att uppge sitt namn. Av detta följer att anonyma 
vittnesmål inte är tillåtna i svensk rätt. 
 

2.3 Fri bevisvärdering 

2.3.1 Huvudregel 
I Sverige råder även fri bevisvärdering. Bevisvärdering kallas det skede då 
rätten granskar den bevisning som har lagts fram i målet och bildar sig en 
uppfattning om vilken betydelse bevisningen ska ha för utgången i målet. 

 
22 Ekelöf, a.a. s. 43 
23 Ekelöf, a.a. s. 43 
24 Fitger, a.a. s. 35:29 
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Principen om fri bevisvärdering kommer till uttryck i 35 kap. 1 § RB och 
innebär att rätten inte är bunden av legala regler vid värderingen av bevis. 
Det som har sagts ovan om fri bevisföring gäller även den fria 
bevisvärderingen, att principen framförallt fastställs genom avsaknaden av 
legala regler.  
 
Enligt förarbetena är bevisvärderingen fri, men innebär inte att rätten får 
grunda avgörandet på endast subjektiv uppfattning. Rättens övertygelse 
måste vara objektiv grundad och stödjas på skäl som kan godtas av andra 
förståndiga personer.25 HD utvecklade detta i NJA 2015 s. 702 genom att 
anföra att endast rationella skäl får inverka på bedömningen. Analysen ska 
vidare vara objektivt grundad och utföras strukturerat. Rättens 
överväganden och slutsatser ska redovisas i domskälen på ett sätt som gör 
det möjligt för läsaren av domen att följa hur prövningen har genomförts.26 
 
Under de senaste årtiondena har det diskuterats vilken metod eller vilka 
teoretiska modeller som bör användas vid bevisvärderingen. Debatten har 
framförallt handlat om vilken teori som är mest träffsäker och som hjälper 
rätten att komma så nära sanningen som möjligt.27 Debatten faller emellertid 
utanför studiens frågeställning och kommer inte att återges närmre.28 

2.3.2 Undantag 
Den fria bevisvärderingen betyder också att underrätter inte är bundna av 
HD:s metoder för bevisvärdering. I NJA 2007 s. 1032 uttryckte sig dock HD 
på ett sätt som kan uppfattas som regler för hur viss bevisning ska värderas. 
Enligt HD skulle anteckningar som gjorts i samband med rutinmässiga 
hastighetskontroller i regel godtas som bevisning, om mätinstrumenten varit 
godkända och kontrollerade. Det är dock tveksamt om detta bör tolkas som 
en bevisvärderingsregel. Ett annat exempel är HD:s uttalande i NJA 2010 s. 
671. HD menade att det vid bedömningen av ett vittnesmål fanns anledning 
”att lägga vikt främst vid sådana faktorer som avser innehållet i berättelsen 
som sådan, exempelvis i vad mån den är klar, lång, levande, logisk, rik på 
detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från 
felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, 
konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande 
delar.”. Förutom att HD:s metoder för bevisvärdering kan få en viss 

 
25 NJA II 1943 s. 444 
26 NJA 2015 s. 702 punkt 20 
27 Ekelöf, a.a. s. 160 
28För en mer ingående redogörelse, se Dahlman, Christian, Beviskraft: metod för 
bevisvärdering i brottmål, Upplaga 1, Norstedts juridik, Stockholm, 2018, s. 20 ff. 
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normerande verkan för underrätter finns inga undantag från den fria 
bevisvärderingen.  
 

2.4 Sammanfattning 
Av 35 kap. 1 § RB följer att rätten efter en samvetsgrann prövning av allt 
som förekommit ska avgöra vad som i målet är bevisat. Bestämmelsen anses 
ge uttryck för principen om fri bevisprövning. Inom begreppet fri 
bevisprövning rymmer dels principen om fri bevisföring, dels principen om 
fri bevisvärdering.  
 
Principen om fri bevisföring innebär att det inte finns legala regler som 
begränsar vilken bevisning en part får lägga fram i ett brottmål. Principen 
har en stark ställning i svensk rätt. HD har bl.a. konstaterat att det inte finns 
någon begränsning av de kunskapskällor som får användas för sanningens 
utletande. Undantagen är få och tillämpas restriktivt.  
 
Principen om fri bevisvärdering innebär att rätten inte är bunden av legala 
regler vid värderingen av bevis. Det finns inga undantag från den fria 
bevisvärderingen, förutom att endast rationella skäl får inverka på 
bedömningen. Debatten har framförallt handlat om vilken metod som bör 
användas för att hjälpa rätten att komma så nära sanningen som möjligt.  
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3 Försvarets rättigheter under 
förundersökningen  

3.1 Inledning 
I föregående kapitel redovisades de regler som gäller för fri bevisprövning i 
svensk rätt. Dessa regler representerar värden inom det svenska 
rättegångssystemet som har betydelse för studiens frågeställningar. I detta 
kapitel redovisas regler som skyddar andra typer av värden som också har 
betydelse för studiens frågeställningar. Reglerna handlar om försvarets 
rättigheter vid förhör och utgörs av principer som följer av RB och art. 6 
EKMR. Rättskällorna både överlappar och kompletterar varandra och 
behandlas därför gemensamt i den kommande framställningen.   
 

3.2 Rätten till försvarare 
Att var och en har rätt att biträdas av en försvarare är en rättighet som 
ordagrant framgår av art. 6 § 3 c EKMR. Rätten till en försvarare har 
beskrivits som en fundamental grundsten för en rättvis rättegång enligt art. 6 
EKMR.29 Rättigheten framgår även ordagrant av 21 kap. 3 § RB, enligt 
vilken en misstänkte har rätt att biträdas av en försvarare vid talans 
förberedande och utförande. Som teoretisk huvudregel är det den misstänkte 
själv som utser en försvarare. Enligt 21 kap. 3 a § RB ska emellertid en 
offentlig försvarare förordnas för den misstänkte om den misstänkte är 
anhållen eller häktad om han eller hon begär det. Försvarare ska även 
förordnas om det finns ett behov med hänsyn till utredningen, om det är 
tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till 
en annan påföljd än böter eller villkorlig dom, eller om det i övrigt finns 
särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller 
till vad målet rör. Enligt 23 kap. 5 § RB åligger det då 
förundersökningsledaren att anmäla detta till rätten. 
 
Rättigheten inträder så fort en person anklagas för ett brott. Enligt 
Europadomstolens praxis finns det ingen tvekan om att rättigheten har 
inträtt om den misstänkte har blivit gripen av polis. Rättigheten gäller 
således innan den misstänkte förhörs eller på något annat sätt deltar i 

 
29 Salduz v. Turkey § 51, Ibrahim (and others) v. United Kingdom [GC], no. 50541/08, 13 
september 2016, § 255 
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utredningen.30 Den misstänkte har också rätt att få tillgång till sin försvarare 
innan förhör, vilket innebär att få tala ostört med sin försvarare. Att 
rättigheten inträder först när en person anklagas för ett brott, innebär att 
rätten till en försvarare inte har inträtt i en situation då en person lämnar 
frivilliga erkännanden eller andra uppgifter innan personen har anklagats för 
ett brott.  
 
Europadomstolen har utvecklat varför rätten till en försvarare är så viktig i 
ett tidigt skede av förundersökningen. Det har anförts att rätten till en 
försvarare utgör en viktig jämvikt mot den underlägsenhet som drabbar en 
misstänkt. Underlägsenheten består framförallt i begränsad förståelse för 
komplicerade regelverk som präglar straffprocessuella förfaranden, i 
synnerhet regler om anskaffning och användande av bevis.31 Rätten till 
försvarare ska även ses som ett preventivt medel för att skydda mot 
otillbörliga åtgärder från polisens sida, samt för att värna om den 
misstänktes rätt att inte belasta sig själv.32   
 
I Sverige har det ansetts att rätten att få en försvarare förordnad inträder när 
en person är skäligen misstänkt för ett brott och har underrättats om 
misstanken. HD har i NJA 2001 s. 344 konstaterat att en sådan ordning står i 
överensstämmelse med art. 6 EKMR. 
 

3.3 Rätten att ha sin försvarare 
närvarande vid förhör 

3.3.1 Huvudregel 
Genom att rätten till en försvarare enligt Europadomstolen inträder så fort 
en person anklagas för ett brott, följer också rättigheten att ha sin försvarare 
närvarande vid förhör. Enligt 23 kap. 10 § fjärde stycket RB framgår att den 
misstänkte har rätt att ha sin försvarare närvarande både vid förhör som hålls 
på den misstänktes begäran och vid andra förhör. Enligt förarbetena till 
bestämmelsen anses även andra utredningsåtgärder som den misstänkte 
deltar i som förhör. Exempel på sådana är vittneskonfrontationer och 
rekonstruktioner.33  
 
 

 
30 Beuze v. Belgium [GC], no. 71409/10, 9 november 2018, § 124 
31 Salduz v. Turkey § 54 
32 Ibid. 
33 Prop. 2015/16:187 s. 30 
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3.3.2 Undantag enligt RB 
Möjligheten för myndigheterna att vägra en försvarare att närvara är enligt 
RB ytterst begränsad. Undantaget är om försvararen inte är advokat eller 
någon annan lämplig person enligt 21 kap. 5 § RB som har avlagt de 
kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domaranställning. I 
sådant fall får rättigheten förhindras om det är nödvändigt för att sakens 
utredning inte väsentligen försvåras eller för att avvärja fara för någons liv. 
Enligt förarbetena till bestämmelsen kan undantaget endast komma ifråga 
när försvararen uppträder på sådant sätt att förhörets gång störs eller 
omöjliggörs, vilket i princip skulle kräva att försvararen vägrar att följa 
förhörsledarens anvisningar eller att försvararen i allmänhet beter sig 
olämpligt. Beslutet ska även vara proportionerligt, inte gå ut över vad som 
är nödvändigt och vara strikt tidsbegränsat.34  
 

3.3.3 Tvingande skäl 
Enligt Europadomstolens praxis kan rätten att ha sin försvarare närvarande 
under förhör endast inskränkas i situationer då det finns ”compelling 
reasons” (framöver tvingande skäl). Även om sådana skäl föreligger, måste 
inskränkningen vara av temporär art och grundas i en individuell bedömning 
av omständigheterna i det specifika fallet. En sådan begränsning får inte 
heller, oavsett dess motivering, i onödan påverka den misstänktes rättigheter 
enligt art. 6. EKMR. 35 Europadomstolen har konstaterat att tvingande skäl 
endast kan anses föreligga i exceptionella situationer.  
 
Europadomstolens avgörande i Ibrahim (and others) v. United Kingdom 
(framöver ”Ibrahim”) är ett exempel på när tvingande skäl ansågs föreligga. 
I fallet hade sökandena gripits misstänkt för att ha deltagit i bombattentaten 
i London 2005. Sökandena greps och förhördes utan tillgång till en 
försvarare. Förenade Kungariket menade att det fanns tvingande skäl till att 
sökandenas rätt till försvarare hade skjutits upp. Anledningen till 
inskränkningen var att myndigheterna inte kunde vänta med att förhöra de 
misstänkta gärningsmännen eftersom det skulle kunna innebära att andra 
potentiella gärningsmän skulle bli informerade om polisens utredning. 
Enligt myndigheterna fanns en risk för att andra potentiella gärningsmän 
skulle komma undan. Att förhören genomfördes utan försvarare närvarande 
berodde på att myndigheterna så snabbt som möjligt behövde information 
om potentiellt framtida terroristattacker, och därigenom skydda 
människoliv. Europadomstolen ansåg att situationen var att anse som 

 
34 Prop. 2015/16:187 s. 32 
35 Beuze v. Belgium, § 142 
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exceptionell och uppfyllde kravet på proportionalitet, kravet på temporär art 
samt att bedömningen hade gjorts på omständigheterna i det enskilda 
fallet.36  

3.4 Rätten att vara tyst 
Rätten att vara tyst och rätten att inte belasta sig själv är principer som inte 
kommer till direkt uttryck i svensk lagtext. Principerna har dock ansetts 
följa av oskuldspresumtionen enligt art. 6 EKMR. Åklagaren har 
bevisbördan i brottmål och den misstänkte har rätt att inte på något sätt 
underlätta åklagarens arbete. Oskuldspresumtionen innebär att misstänkta 
inte aktivt behöver verka för sitt försvar.37 Europadomstolen har vid flera 
tillfällen påtalat att rättigheten att inte belasta sig själv är en generellt 
internationell accepterad standard som tillhör kärnan i en rättvis rättegång.38 
Rättigheten innebär bl.a. förbud mot att 1) tvinga den misstänkte att vittna 
mot sig själv under hot om straffrättsliga sanktioner, 2) använda metoder 
som strider mot art. 3 EKMR för att framtvinga uppgifter och 3) att genom 
lögner eller andra ohederliga metoder försöka få fram uppgifter som polisen 
misslyckats att få fram genom tidigare förhör.39  
 

3.5 Rätten att bli informerad om sina 
rättigheter 

För att de rättigheter som nämnts ovan i praktiken ska garanteras på ett 
effektivt sätt, är det av största vikt att den misstänkte blir informerad om 
rättigheterna. Europadomstolen har därför konstaterat att rätten att bli 
informerad om sina rättigheter är en förutsättning för en rättvis rättegång 
enligt art. 6. EKMR. Europadomstolen har också konstaterat att det i princip 
inte finns några undantag från denna rättighet.40  
 
Av 12 § 1 st. 4 p. förundersökningskungörelse (1947:948) (FUK) framgår 
att misstänkta ska underrättas om sin rätt att inte behöva yttra sig över 
misstanken. Bestämmelsen har uppkommit genom Europeiska unionens 
informationsdirektiv, där det framgår att medlemsstaterna ska garantera att 

 
36 Ibrahim (and others) v. United Kingdom § 277 
37 Träskman, Per Ole, Rätten att förbli tyst, Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i 
Finland 1993, s. 610 
38 Ibrahim (and others) v. United Kingdom § 266 med hänvisning till; Saunders v. United 
kingdom [GC], no. 19187/91, 1996-VI, §§ 68-69; Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, 
ECHR 2006-IX, § 100; Bykov v. Russia [GC], no. 4378/02, 10 mars 2009, § 92  
39 Ibrahim (and others) v. United Kingdom § 267, se även Heaney and McGuinness v. 
Ireland, no. 34720/97, 2000-XII, gällande den andra punkten 
40 Ibrahim (and others) v. United Kingdom, §§ 272-273 
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den misstänkte ska informeras om sin rätt att inte behöva yttra sig över 
misstanken och sin rätt att vara tyst. Informationen om dessa rättigheter ska 
enligt 12 § första stycket FUK ges i samband med att den misstänkte 
underrättas om misstanken. Underrättelsen om misstanke ska enligt 23 kap. 
18 § första stycket RB ges till den som är skäligen misstänkt för ett brott.  
 

3.6 Avstående från rätten till försvarare 
Som utgångspunkt kan nämnas att i en situation då den misstänkte har 
avstått från sin rätt till försvarare, kan en kränkning av art. 6 EKMR inte 
komma ifråga. Vad som däremot kan bli föremål för prövning är avståendets 
karaktär. Enligt Europadomstolen måste avståendet vara frivilligt, klart och 
entydigt.41 Ett avstående av försvarare under ett förhör under 
förundersökningen innebär t.ex. inte att den misstänkte därigenom också 
avstår från sin rätt till försvarare under rättegången. Det är dessutom upp till 
myndigheterna att visa att ett sådant avstående har skett och att detta kan 
anses vara frivilligt, klart och entydigt.  
 

3.7 Sammanfattning 
Rätten att biträdas av en försvarare är en fundamental grundsten för en 
rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR. Rättigheten inträder så fort en person 
anklagas för ett brott, och således innan den misstänkte förhörs eller på 
annat sätt deltar i utredningen. Enligt Europadomstolens praxis kan rätten att 
ha sin försvarare närvarande vid förhör endast inskränkas i situationer då det 
finns tvingande skäl. Enligt 23 kap. RB har en misstänkt rätt att ha sin 
försvarare närvarande vid förhör, och även under andra utredningsåtgärder 
såsom vittneskonfrontationer och rekonstruktioner. Möjligheten att vägra en 
försvarare att närvara vid förhör är ytterst begränsad enligt RB. 
 
Rätten att vara tyst och rätten att inte belasta sig själv är rättigheter som 
följer av oskuldspresumtionen enligt art. 6 EKMR. Rätten att inte belasta sig 
själv är en rättighet som gäller under hela det straffrättsliga förfarandet och 
som tillhör kärnan av en rättvis rättegång. För att dessa rättigheter ska 
garanteras på ett effektivt sätt har Europadomstolen även konstaterat att den 
misstänkte ska underrättas om sina rättigheter. Den misstänkte ska 
informeras om sin rätt till försvarare och sin rätt att vara tyst. Om den 
misstänkte har avstått från sin rätt till försvarare ska avståendet vara 
frivilligt, klart och entydigt.  

 
41 Panovits v. Cyprus, no. 4268/04, 11 december 2008, § 68 
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4 Användning av belastande 
uttalanden enligt art. 6 EKMR 

4.1 Inledning 
De värden som har redovisats i kap. 2-3 kan komma i konflikt med 
varandra. En sådan konflikt kan uppstå vid frågan om vilken rättsverkan 
som blir aktuell då att den misstänktes rätt till försvarare har blivit åsidosatt. 
Den fria bevisprövningen kräver att bevis som har uppkommit i sådana 
situationer kan användas mot den misstänkte under rättegången. Den 
misstänktes rätt till en rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR kan dock kräva 
en annan rättsverkan. Detta kapitel redovisar Europadomstolens praxis vid 
sådana konflikter.  
 
Europadomstolen har vid flera tillfällen upprepat att vad som är att betrakta 
som en rättvis rättegång måste prövas i varje enskilt fall och att 
bedömningen utgår ifrån om rättegången som helhet har varit rättvis.42 
Bedömningen är således inte grundad på en isolerad händelse eller 
omständighet, även om det inte är uteslutet att en sådan kan vara avgörande 
för om rättegången kan anses rättvis eller inte. Vid en sådan 
helhetsbedömning av art. 6 EKMR tar domstolen hänsyn till de rättigheter 
som har redovisats i kap. 3 i denna studie, vilka exemplifierar vissa 
specifika aspekter som ryms inom begreppet rättvis rättegång enligt art. 6 § 
1 EKMR.43 Domstolen har också konstaterat att det är upp till 
medlemsstaterna att välja metod för att säkra dessa rättigheter, och att 
Europadomstolens uppgift endast är att bedöma om den valda metoden är 
förenlig med kraven på en rättvis rättegång eller inte.44  
 
Detta betyder med andra ord att ett åsidosättande av de rättigheter som 
redovisats i kap. 3 inte i sig behöver resultera i en kränkning av art. 6 
EKMR. Om en misstänkt i och för sig har fått sin rätt till försvarare 
åsidosatt, men senare frikänts från anklagelserna kan denne inte betraktas 
som ett offer för kränkning av konventionen. Då kan den misstänkte inte 
heller få sin talan prövad av Europadomstolen.45 Det är själva skadan av att 

 
42 Se t.ex. Ibrahim (and others) v. United Kingdom. § 262 och Beuze v. Belgium, § 144 
43 Dvorski v Croatia, no. 225703/11, ECHR 2015-VI, § 76 och Salduz v. Turkey, § 50 
44 Panovits v. Cyprus, § 81 
45 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 5., [uppdaterade] uppl., Norstedts 
juridik, Stockholm, 2015, s. 259 
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den misstänkte har fått sina rättigheter inskränkta som kan resultera i en 
kränkning av art 6 EKMR. 
 
Syftet med detta kapitel är belysa Europadomstolens praxisutveckling de 
senaste tio åren beträffande användning av belastande uppgifter som den 
misstänkte har lämnat utan en försvarare närvarande. Avstamp tas i 
Europadomstolens avgörande i Salduz. Därefter följer en kronologisk 
redogörelse av Europadomstolens praxisutveckling (avsnitt 4.3.). Kapitlet 
avslutas med att belysa Europadomstolens senaste praxis (avsnitt 4.4.-4.5.).  

4.2 Salduz v. Turkey (2008) 
Bakgrunden till Salduz var att sökande hade gripits av turkisk polis, 
misstänkt för att ha deltagit i en olaglig demonstration för en olaglig 
organisation. Samma dag som sökande greps blev han förhörd utan en 
försvarare närvarande. Enligt ett protokoll som sökande hade undertecknat 
hade han blivit delgiven misstanke om brottet och informerad om sin rätt att 
vara tyst. Under förhöret erkände sökande att han var involverad i den 
olagliga organisationens ungdomsverksamhet. Han erkände att han hade 
deltagit i demonstrationen och att han hade hängt en banderoll med ett 
olagligt budskap på en bro tidigare under året. Två dagar senare återkallade 
sökande erkännandet och påstod att uppgifterna hade lämnats under tvång. 
Han påstod att han hade blivit slagen under polisförhöret. Sökande hölls 
kvar i häktet och förordnades i detta skede en försvarare. Sökande hade 
tillgång till försvararen under rättegången.  
 
Erkännandet åberopades som den huvudsakliga bevisningen mot sökande 
under rättegången. Sökande bestred erkännandet och upprepade att dessa 
hade tillkommit under tvång. Den inhemska domstolen fällde emellertid 
sökande för brottet och menade att bevisningen för åtalet var underbyggd.  
 
Europadomstolen ansåg att förfarandet hade inneburit en kränkning av art. 
6. EKMR. Domstolen menade att en misstänkt ofta är ställd i en utsatt 
situation under förundersökningen, och att det rättsliga regelverket (i 
synnerhet regler kring bevisanskaffning) tenderar att vara komplexa och 
svårförståeliga. Domstolen anförde att rätten till en försvarare har en viktig 
roll i detta sammanhang. Domstolen upprepade att en försvarare ska finnas 
till den misstänktes förfogande från det första polisförhöret, om det inte 
finns tvingande skäl att begränsa en sådan rätt. Om sådana tvingande skäl 
föreligger, får en begränsning av rätten till försvarare inte i onödan inverka 
på den anklagades rättigheter enligt art. 6 EKMR. Domstolen konstaterade 
att det i det aktuella fallet inte fanns några tvingande skäl som kunde 
berättiga inskränkningar i sökandes rätt till att ha sin försvarare närvarande 
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under det första förhöret. Under sådana omständigheter, att tvingade skäl till 
att inskränka den misstänktes rätt till försvarare inte föreligger, menade 
Europadomstolen att försvarets rättigheter i princip oåterkalleligen 
påverkas när belastande uttalanden, som har gjorts under polisförhör utan 
tillgång till en försvarare, används för en fällande dom.46 Varken det faktum 
att sökande senare hade fått tillgång till en försvarare eller att försvaret hade 
fått möjlighet att motsätta sig bevisningen kunde väga upp mot de 
felaktigheter som hade skett under polisförhören.47 
 
Avgörandets viktigaste formulering var att, i de fall tvingande skäl inte 
föreligger, kommer försvarets rättigheter i princip oåterkalleligen påverkas 
när belastande uttalanden, som har gjorts under polisförhör utan tillgång till 
en försvarare, används för en fällande dom. Med andra ord går det i princip 
inte att reparera den skada som försvaret orsakas av att uppgifter som den 
misstänkte har lämnat under förhör utan försvarare läggs till grund för en 
fällande dom. 

4.3 Rätten till en försvarare – en absolut 
rättighet? 

Efter Salduz har Europadomstolen upprepat principen i senare praxis. 
Europadomstolens praxis har emellertid inte varit konsekvent, och 
tolkningarna har varierat. Salduz tolkades till en början som en nästintill 
absolut rättighet, som vid inskränkningar i rätten till försvarare utan 
tvingande skäl alltid skulle resultera i kränkningar av art. 6. EKMR.  
 
Drygt två veckor efter Salduz meddelades Europadomstolens avgörande i 
Panovits v. Cyprus (framöver ”Panovits”). Sökande hade gripits misstänkt 
för mord. Sökande blev förhörd utan en försvarare närvarande och erkände 
(enligt myndigheterna) sin inblandning i mordet. Sökande menade att han 
aldrig hade lämnat något erkännande. Europadomstolen menade att 
erkännandet hade utgjort ett betydande element i åklagarens bevismaterial 
mot sökande, att förfarandet väsentligen hade hämmat utsikterna för 
sökandes försvar vid rättegången och som inte reparerades av det 
efterföljande förfarandet.48 Europadomstolen ansåg därmed att 
användningen av sökandes erkännande för den fällande domen hade 
inneburit att sökandes rättigheter hade blivit oåterkalligen underminerade.49 
 

 
46 Salduz v. Turkey, § 55 
47 Ibid., § 62 
48 Panovits v. Cyprus, § 84 
49 Ibid., § 86 
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Den mest strikta tolkningen av art. 6 EKMR var Europadomstolens 
avgörande i Pishchalnikov v. Russia (framöver ”Pishchalnikov”)50, som 
meddelades ett par månader efter Salduz. Sökande hade blivit förhörd utan 
försvarare vid två tillfällen. I det första förhöret erkände han till 
inblandningen i ett rån, vilket ledde till ett nytt förhör där sökande även 
erkände flera andra brott. Europadomstolen konstaterade att rätten till 
försvarare hade blivit inskränkt, och att det inte hade funnits tvingande skäl 
som kunde berättiga en sådan inskränkning. Under sådana omständigheter 
menade Europadomstolen att det i princip inte var nödvändigt att bedöma 
vilken effekt inskränkningen hade på rättegången som helhet. 
Europadomstolen menade att en rättvis rättegång kräver att den anklagade 
har tillgång till en försvarare redan vid det inledande polisförhöret, och att 
en inskränkning av denna rättighet i princip alltid resulterar i en kränkning 
av art. 6 EKMR om det inte finns tvingande skäl till inskränkningen.51  
 
Denna strikta tolkning av Salduz fick emellertid inte fått fotfäste i 
Europadomstolens senare praxis. I Ibrahim tog Europadomstolen upp frågan 
om Salduz ska förstås som att en inskränkning i den misstänktes rätt till 
försvarare, utan att tvingade skäl föreligger, i sig innebär en kränkning av 
art. 6 EKMR. Sökandena menade att Salduz avsåg att fastställa en regel som 
uteslöt all användning av bevis vid prövningen av uttalanden som har gjorts 
utan en försvarare närvarande. Europadomstolen menade dock att Salduz 
inte skulle förstås på sådant sätt. Europadomstolen hänvisade till 
genomgången av de allmänna principerna som redovisades i domskälen i 
Salduz, där det bl.a. nämns att en helhetsbedömning av rättegångens rättvisa 
ska göras. Europadomstolen pekade även på att försvarets rättigheter ”i 
princip” oåterkalleligen påverkas när belastande uttalanden, som har gjorts 
under polisförhör utan tillgång till en försvarare, används för en fällande 
dom. Bedömningen är strikt, men inte absolut.52 Frånvaron av tvingande 
skäl betyder därmed inte, såsom Europadomstolen antydde i Pishchalnikov, 
att en inskränkning i rätten till försvarare i sig resulterar i en kränkning av 
art. 6 EKMR.53 Vid bedömningen av om inskränkningen är att betrakta som 
en kränkning av art. 6 § 1 EKMR ska en helhetsbedömning göras. En sådan 
ordning har därefter upprätthållits av Europadomstolen.54 
 

 
50 Pishchalnikov v. Russia, no. 7025/04, 24 september 2009  
51 Ibid., § 81 
52 Ibrahim (and others) v. United Kingdom, § 260 
53 Ibid., § 262 
54 Se t.ex. Soytemiz v. Turkey, no. 57837/09, 27 november 2018 och Beuze v. Belgium  
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4.4 Ibrahim-faktorerna (2016) 
Bedömningen av om det funnits tvingande skäl för att inskränka den 
misstänktes rätt till försvarare är avgörande för vilken stränghet som ska 
tillmätas i helhetsbedömningen av rättegångens rättvisa.55 I Ibrahim 
konstaterade Europadomstolen att om det funnits tvingade skäl att inskränka 
den misstänktes rätt till försvarare, måste en helhetsbedömning av 
förfarandet göras för att avgöra om det varit rättvist enligt art. 6 EKMR. Om 
sådana tvingande skäl inte funnits, måste domstolen tillämpa en mycket 
strikt granskning vid helhetsbedömningen.56 I sådant fall finns en 
presumtion för att rättegången inte har varit rättvis, och det är upp till 
myndigheterna att bevisa att omständigheterna i det aktuella fallet kan rubba 
en sådan presumtion.57 Utgången av om det funnits tvingade skäl styr 
således strängheten i domstolens helhetsbedömning.  
 
I Ibrahim upprättade Europadomstolen en icke-uttömmande lista av faktorer 
som skulle beaktas vid helhetsbedömningen av om rättegången varit 
förenlig med art. 6. EKMR eller inte. Dessa faktorer har efter Ibrahim 
tillämpats i Europadomstolens senare praxis.58 För att avgöra vilken 
inverkan som felaktigheterna i förfarandet hade haft vid bedömningen av 
om rättegången som helhet kunde bedömas som rättvis, var det enligt 
Europadomstolens mening viktigt att beakta: 
 

a) huruvida den misstänkte var särskilt sårbar, till exempel på grund av 
ålder eller mental förmåga; 

b) den rättsliga ramen för förfarandet gällande förundersökning och 
tillåtligheten av bevis under rättegången; 

c) om den misstänkte hade möjligheten att ifrågasätta bevisningens 
äkthet och motsätta sig användandet av den; 

d) bevisningens kvalité och huruvida omständigheterna kring hur det 
anskaffades ifrågasatte bevisets tillförlitlighet eller exakthet med 
hänsyn till omfattningen av tvång;  

e) om bevisningen anskaffades på ett olagligt sätt, och i sådant fall 
olaglighetens karaktär; 

f) i det fall det rör ett uttalande, uttalandets natur och huruvida det 
omedelbart återkallades eller ändrades; 

g) vilken betydelse beviset fick, och särskilt om beviset utgjorde en 
integrerad eller betydande del av de bevis som låg till grund för den 
fällande domen i målet, och styrkan i övrig bevisning; 

 
55 Beträffande bedömningen av om det funnits tvingande skäl, se avsnitt 3.3.3 
56 Ibrahim (and others) v. United Kingdom, § 263-265 
57 Ibid., § 273 
58 Se avsnitt 4.5 
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h) om bedömningen av skuldfrågan gjordes av professionella domare 
eller av nämndemän/jury, och omfattningen av riktlinjer i den 
sistnämnda situationen; 

i) vikten av det allmänna intresset i att bekämpa brott av aktuellt slag; 
j) Andra relevanta rättssäkerhetsgarantier i lagstiftningen och i 

praktiken.59 
 

4.5 Tillämpning av Ibrahim-faktorerna 

4.5.1 Inledning 
Faktorerna som ska ligga till grund för helhetsbedömningen enligt Ibrahim 
har tillämpats i Europadomstolen de senaste åren och får därmed betraktas 
som gällande principer. I detta avsnitt ska tre av dessa avgöranden redovisas 
för att ge en klarare bild av hur Europadomstolen har använt faktorerna i 
den praktiska tillämpningen.  

4.5.2 Beuze v. Belgium (2019) 
I Beuze v. Belgium (framöver ”Beuze”) var sökande misstänkt för mordet på 
sin tidigare flickvän. Efter att ha blivit överlämnad till den belgiska polisen, 
förhördes sökande för första gången. I överensstämmelse med den belgiska 
lagen, blev sökande informerad om sin rätt att ta del av förhörsprotokollet, 
om sin rätt att begära utredningar och om att hans uppgifter kan komma att 
användas som bevis mot honom. Under förundersökningen förhördes 
sökande totalt tio gånger utan sin försvarare närvarande. Sökandes advokat 
var heller inte närvarande under en rekonstruktion med vittnen. Under dessa 
förhör berättade sökande bl.a. att han befann sig på brottsplatsen vid 
brottstillfället och att han hade hotat ett vittne med en pistol. Under förhören 
blev han också tvungen att vid flera tillfällen ändra sin version efter att hans 
tidigare uppgifter inte hade överensstämt med övrig bevisning.60  
 
Vid tillämpningen av faktorerna la Europadomstolen särskilt vikt vid att 
sökande hade lämnat detaljerade uppgifter under polisförhören, och att han 
senare lämnade olika versioner vilket försämrade hans position i väsentlig 
mån, även om uttalandena inte direkt var självinkriminerande (f). Alla 
uppgifter som sökande hade lämnat under polisförhören godkändes som 
bevisning av den inhemska domstolen. Bevisningen godkändes utan att en 
lämplig undersökning gjordes av omständigheterna kring uppgifternas 
uppkomst och utan en bedömning av den inverkan som frånvaron av en 

 
59 Ibrahim (and others) v. United Kingdom, § 274 
60 Beuze v. Belgium, § 179 
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försvarare hade medfört (d) (e). Uttalandena hade varit en betydande 
integrerad del av åtalet som låg till grund för den fällande domen (g). 
Slutligen var det enligt Europadomstolen ett stort fel av den inhemska 
domstolen att underlåta att ge riktlinjer till juryn om hur uttalandena från 
polisförhören skulle bedömas (h).61 Europadomstolen kom fram till att 
förfarandet hade inneburit en kränkning av art. 6 EKMR. 
 

4.5.3 Doyle v. Ireland (2019) 
I Doyle v. Ireland (framöver ”Doyle”) blev utgången den motsatta.62 
Sökande greps av irländsk polis misstänkt för mord och förhördes utan en 
försvarare närvarande. Innan förhöret hade sökande blivit underrättad om 
sina rättigheter, inkluderat sin rätt till försvarare. Sökande fick möjlighet att 
prata med sin försvarare på telefon innan första polisförhöret. Samtalet 
varade i två minuter. Varken sökande eller försvaren begärde att försvararen 
skulle få närvara fysiskt under förhöret. Om en sådan begäran hade 
framförts skulle den ha blivit avvisad enligt inhemska regler. Sökande 
förhördes vid femton tillfällen utan att hans försvarare var fysiskt 
närvarande. Däremot hade sökande tillgång till sin försvarare under hela 
processen. Flera förhör avbröts eller pausades på grund av att sökande 
begärde att få samtala med sin försvarare. Under det femtonde förhöret 
erkände sökande att han var skyldig till mordet.  
 
Europadomstolen konstaterade att sökandes rätt till försvarare hade blivit 
inskränkt med hänsyn till att försvararen inte hade fått möjlighet att fysiskt 
närvara under polisförhören. Europadomstolen menade dock att 
inskränkningen inte var lika omfattande som i Beuze, eftersom sökande, till 
skillnad från i Beuze, hade tillgång till sin försvarare under hela processen. 63 
Europadomstolen kom därefter fram till att det inte fanns tvingade skäl till 
inskränkningen.64 
 
I Europadomstolens helhetsbedömning menade domstolen att sökande inte 
hade befunnit sig i en särskilt utsatt situation under polisförhören. Sökande 
var vuxen och hans modersmål var engelska. Förhören var inte heller 
orimligt långa (a). Vidare hade förhören blivit inspelade och det fanns inget 
belägg för att sökande hade blivit illa behandlad under förhören (d). 
Sökande hade haft möjlighet att motsätta sig bevisningens äkthet och 
användningen av beviset under rättegången. Sökande utnyttjade denna 

 
61 Ibid., § 193 
62 Doyle v. Ireland, no. 51979/17, 23 maj 2019 
63 Ibid., § 83 
64 Ibid., § 84 
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möjlighet, vilket ledde till en omfattande utredning under rättegången (c). 
Sökandes erkännande var i och för sig påtagligt belastande för honom, men 
var inte den enda bevisningen i målet (f/g). Domaren instruerade juryn att 
vara försiktig i sin bevisvärdering av erkännandet och förklarade varför en 
sådan försiktighet var påkallad (h). Vidare var brottets karaktär av den 
beskaffenheten (mord relaterat till gängkriminalitet) att det fanns ett allmänt 
intresse att vidta hårda åtgärder i brottsbekämpningen (i). Slutligen menade 
Europadomstolen, trots den stränga bedömning som måste tillämpas när 
rätten till försvarare har blivit inskränkt utan tvingande skäl, att 
omständigheterna inte var sådana att rättvisan i rättegången oåterkalligen 
hade skadats. Europadomstolen kom därför fram till att det inte förelåg en 
kränkning av art. 6 EKMR.65 
 

4.5.4 Dimitar Mitev v. Bulgaria (2018) 
I Dimitar Mitev v. Bulgaria (framöver ”Dimitar Mitev”) hade sökande 
gripits misstänk för ett mord på en äldre kvinna.66 I samband med att 
sökande togs in till polisstationen begärde han skriftligen att bli tilldelad en 
försvarare och att bli undersökt av en läkare med anledning av smärtor i 
magen och i levern. Samma dag förhördes sökande av två polismän utan en 
försvarare närvarande. Under detta förhör erkände sökande att han hade 
gjort sig skyldig till mordet. Erkännandet upprättades skriftligen och 
undertecknades av sökande. Erkännandet ledde också till att polisen kunde 
säkra ytterligare bevisning mot sökande. Samma dag noterade läkaren vissa 
skador på sökandes kropp. Sökande blev förordnad en försvarare och drog i 
detta skede tillbaka sitt erkännande och hävdade att han var oskyldig. Han 
motsatte sig användandet av hans erkännande under rättegången, och 
hävdade att det hade uppkommit genom tvång. Han åberopade de skador 
som läkaren hade noterat i samband med läkarundersökningen. Den 
inhemska domstolen ansåg att erkännandet inte skulle tillåtas under 
rättegången, men att polismännens vittnesmål om erkännandet var tillåtna. 
Av vittnesmålen framgick att sökande hade lämnat uppgifter som bara 
gärningsmannen kunde vetat om. Den inhemska domstolen dömde sökande 
till livstids fängelse för mordet.  
 
Europadomstolen konstaterade att sökande hade fått sin rätt till försvarare 
inskränkt, och att det inte fanns något som talade för att sökande hade ändrat 
sig efter sin skriftliga begäran att tilldelas en försvarare. Europadomstolen 
konstaterade också att det inte hade funnits några tvingande skäl för att 
inskränka sökandes rättigheter. Europadomstolen menade därför att det 

 
65 Ibid., §§ 85-103 
66 Dimitar Mitev v. Bulgaria, no. 34779/09, 8 mars 2018 
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återstod en sträng helhetsbedömning av omständigheterna i fallet för att 
avgöra om inskränkningen i sökandes rätt till försvarare hade inneburit en 
oåterkallig påverkan på rättegångens rättvisa.67  
 
Europadomstolen fäste stor vikt vid att det fanns anledning att ifrågasätta 
bevisningens kvalité och huruvida omständigheterna kring hur det 
anskaffades påverkade bevisningens tillförlitlighet eller exakthet med 
hänsyn till omfattningen av tvång. Erkännandet hade lämnats under 
förhållanden som inte var tillåtet enligt den inhemska lagstiftningen och 
sökande hade skador på kroppen efter det aktuella förhöret. 
Europadomstolen ansåg att det därmed fanns anledning att ifrågasätta 
erkännandets tillförlitlighet (d). Vidare menade Europadomstolen att den 
inhemska domstolens val att tillåta vittnesmålen från polismännen hade 
samma effekt på rättegången som om erkännandet hade tillåtits (b). 
Europadomstolen menade även att vittnesmålen från polismännen hade varit 
ett av de viktigare elementen i bevisningen för den fällande domen (g). 
Europadomstolen menade att det var relevant för bedömningen att sökande 
inte var underårig eller i en särskilt utsatt situation, att försvaret hade haft 
möjlighet att motsätta sig användningen av vittnesmålen och korsförhöra 
vittnena (a) (c). Europadomstolen konstaterade dock att 
helhetsbedömningen hade en sådan sträng utgångspunkt, att den endast i 
undantagsfall kunde resultera i att en inskränkning i sökandes rätt till 
försvarare inte oåterkalligen påverkade rättvisan i rättegången. 
Europadomstolen ansåg därmed att art. 6.1 EKMR hade blivit kränkt.68  
 

4.6 Sammanfattning 
I detta kapitel har Europadomstolens praxisutveckling de senaste tio åren 
kring användandet av uppgifter som lämnats utan en försvarare närvarande 
redovisats. Salduz (2008) var startskottet för en strängare bedömning i dessa 
frågor. I domen upprättade Europadomstolen en princip som innebar att i de 
fall tvingande skäl inte föreligger, kommer försvarets rättigheter i princip 
oåterkalleligen påverkas när belastande uttalanden, som har gjorts under 
polisförhör utan tillgång till en försvarare, används för en fällande dom. I 
Pishchalnikov (2009) intog Europadomstolen en ännu strängare hållning 
och menade att det i princip inte var nödvändigt att bedöma vilken effekt 
inskränkningen hade på rättegången som helhet. Europadomstolen menade 
att en rättvis rättegång kräver att den anklagade har tillgång till en försvarare 
redan vid inledande polisförhör, och att en inskränkning av denna rättighet i 

 
67 Ibid., §§ 58-63 
68 Ibid., §§ 64-72 
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princip alltid resulterar i en kränkning av art. 6 EKMR om det inte finns 
tvingande skäl till inskränkningen. En sådan tolkning av Salduz avfärdades 
emellertid i Ibrahim (2015), där Europadomstolen upprättade en lista på 
olika faktorer som skulle ligga till grund för en helhetsbedömning vid 
avgörandet av om förfarandet inneburit en kränkning av art. 6 EKMR. 
Inskränkningens omfattning och huruvida det funnits tvingande skäl för 
inskränkningen avgjorde vilken stränghet som skulle tillämpas på 
helhetsbedömningen. Om belastande uppgifter som den misstänkte har 
lämnat under förhör utan en försvarare närvarande läggs till grund för en 
fällande dom, utan att det funnits tvingande skäl, finns en presumtion för att 
rättegången inte har varit rättvis enligt art. 6 EKMR. 
 
Prövningen av huruvida den enskildes rätt till en rättvis rättegång enligt art. 
6 EKMR har blivit kränkt, gjordes i Ibrahim enligt följande ordning. 
 

i. Existensen och omfattningen av inskränkningar i sökandes 
rättigheter enligt art. 6 § 3 c EKMR, 

ii. Huruvida det funnits tvingande skäl till sådana begränsningar, 
iii. Helhetsbedömning med hänsyn till olika faktorer.  

 
En sådan ordning har därefter tillämpats i bl.a. Beuze (2019), Doyle (2019) 
och Dimitar Mitev (2018), och får anses utgöra nu gällande principer. 
 



 33 

5 Lösningsmetoder i svensk 
rätt 

5.1 Inledning 
Vid en jämförelse av principen om den fria bevisprövningen som följer av 
RB och de principer som enligt Europadomstolens praxis följer av art 6. 
EKMR, kan det konstateras att de svenska reglerna kan komma i konflikt 
med Europadomstolens principer. Enligt den fria bevisprövningen finns 
varken några hinder för att åberopa erkännanden eller belastande uppgifter 
som den misstänkte har lämnat vid polisförhör utan tillgång till försvarare, 
eller för domstolen att fritt bestämma uttalandenas bevisvärde. Av 
Europadomstolens praxis framgår dock att den inhemska domstolens 
hantering av sådan bevisning har stor betydelse vid bedömningen av om en 
kränkning av art. 6 EKMR föreligger. 
 
I detta kapitel presenteras tre lösningsmetoder som har aktualiserats i svensk 
rättstillämpning när en sådan konflikt uppstår. Målet med 
lösningsmetoderna är att kompensera den enskilde som har fått sin 
rättigheter inskränkta, för att på sådant sätt undvika kränkningar av art. 6 
EKMR. Jag har inte hittat någon terminologi för lösningsmetoderna i 
doktrin eller praxis. Av förenklingsskäl har jag därför valt att själv namnge 
lösningsmetoderna. Namngivningen ska inte förstås som ett försök till 
straffprocesslig begreppsbildning, utan endast som ett hjälpmedel för att 
underlätta språket i denna studie. 
 
Avvisningsmetoden innebär att rätten enligt 35 kap. 7 § RB avvisar den 
åberopade bevisningen. Innebörden av ett avvisande är som sagt att rätten 
inte tillåter att bevisningen läggs fram, och att bevisningens materiella 
innehåll förblir okänt för rätten. Med andra ord innebär avvisningsmetoden 
att det råder bevisförbud på grund av bevisningens anskaffningssätt. 
Värderingsmetoden innebär att rätten i och för sig tillåter att bevisningen 
läggs fram, men tillmäter bevisningen ett lägre bevisvärde än vad rätten 
skulle ha gjort om den misstänktes rättigheter inte hade blivit kränkta. 
Påföljdsmetoden innebär att rätten sätter ner det verkliga straffvärdet i 
förmildrande riktning som kompensation för att den misstänktes rättigheter 
har blivit kränkta. 
 
Alla lösningsmetoder som presenteras har aktualiserats i svensk rättspraxis. 
Tillämpningen har inte varit konsekvent. I detta kapitel kommer avgöranden 
från HD, hovrättspraxis och kommentarer i doktrin att redovisas. Jag vill i 
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detta sammanhang påminna läsaren om Europadomstolens snabba 
praxisutveckling de senaste åren. Läsaren bör vara uppmärksam på när de 
redovisade källorna är publicerade, eftersom källorna är tolkningar av 
Europadomstolens då gällande praxis.   
 
Mina egna reflektioner beträffande hållbarheten i de olika 
lösningsmetoderna behandlas i uppsatsens avslutande kapitel.  
 

5.2 Avvisningsmetoden 

5.2.1 Praxis 
I flera hovrättsavgöranden har avvisningsmetoden använts för uppgifter som 
den misstänkte har lämnat under förhör utan en försvarare. I ett avgörande 
från 2013 i Svea hovrätt var E.S misstänkt för häleri.69 Han hördes två 
gånger som misstänkt utan att en försvarare eller vårdnadshavare var 
närvarande. Under dessa förhör lämnade han uppgifter som åberopades mot 
honom under rättegången. Hovrätten menade att det kunde innebära en 
kränkning av rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR att använda 
uppgifter som den misstänkte hade lämnat under ett polisförhör till stöd för 
en fällande dom. Hovrätten hänvisade bl.a. till Salduz och ansåg att det kan 
ifrågasättas om E.S skulle kunna anses ha fått en rättvis rättegång enligt art. 
6 EKMR om innehållet i förhören användes till stöd för en fällande dom 
mot honom. Hovrätten avvisade bevisningen innan de prövade åtalet.  
 
Utgången blev densamma i RH 2017:38. Den misstänkte (M.K) hade hörts 
av polisen vid två tillfällen utan en försvarare närvarande, trots att han inte 
avsagt sig rätten till försvarare. M.K var misstänkt för narkotikabrott, och 
erkände under dessa två förhör innehavet av narkotikan. I tingsrätten tog 
M.K tillbaka erkännandet och förnekade brott. Han menade att han mådde 
dåligt under sin tid i arresten och att han lämnade uppgifterna endast för att 
få komma därifrån så snabbt som möjligt. Hovrätten menade att det 
framgick av Europadomstolens praxis att rätten till en rättvis rättegång 
enligt art 6 § 3 c EKMR kunde kränkas genom att belastande uppgifter, som 
den misstänkte har lämnat under ett polisförhör utan försvarare, användes 
till stöd för en fällande dom. Härvid hänvisade hovrätten bl.a. till Salduz och 
Pishchalnikov. Hovrätten kom till följande slutsats:  
 
”Mot den bakgrunden kan sättas i fråga om M.K. skulle anses ha fått en 
rättvis rättegång i enlighet med Europakonventionens krav, om innehållet i 

 
69 Svea hovrätt, dom 2013-11-20 i mål B 9446-13 
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polisförhören användes till stöd för en fällande dom mot honom. Vid 
prövningen av åtalet ska därför bortses från det som kommit fram 
beträffande innehållet i polisförhören, på så sätt att detta inte kan läggas till 
grund för en fällande dom mot M.K. Detsamma gäller vad M.K. uppgett vid 
tingsrätten till följd av att han konfronterats med innehållet i polisförhören. 
Under sådana omständigheter finns enligt hovrätten inget hinder mot att 
pröva åtalet.”70 
 
Resonemanget får enligt min mening förstås som att hovrätten avvisade 
bevisningen, eftersom ingen bevisvärdering av uttalandena gjordes.71  
 
Sommaren 2020 kom ytterligare ett avgörande från Svea hovrätt. 72  
Åklagaren hade åberopat en inspelning från en polis kroppskamera som 
gjordes precis efter att den misstänkte hade gripits misstänkt för grovt 
vapenbrott. Inspelningen hade gjorts utan att den misstänkte hade 
informerats om sin rätt till försvarare eller sin rätt att inte uttala sig. Under 
inspelningen hade polismannen L.S haft ett allmänt samtal med den 
misstänkte som då hade svarat på polismannens frågor om vapnet.73 Under 
hovrättsförhandlingen motsatte sig den misstänkte användningen av 
inspelningen som bevis mot honom. Hovrätten avvisade bevisningen enligt 
35 kap. 7 § 3 p. RB. Hovrätten anförde i beslutet att omständigheterna kring 
inspelningens tillkomst utgjorde sådana brister i de rättssäkerhetsgarantier 
som följer av både RB och EKMR att det redan på dessa grunder var 
uppenbart att beviset skulle bli utan verkan.  
 
Riksåklagaren har överklagat hovrättsdomen och beslutet till HD och yrkat 
att hovrättens dom ska undanröjas och att den åberopade bevisningen ska 
tillåtas. 74 Prövningstillstånd har lämnats av HD 2020-11-25. 
 

5.2.2 Doktrin 
Simon Andersson och Suus Hopman uppmärksammade i en studie från 
2011 att Europadomstolens uttalande i Salduz kunde innebära ett strikt 
bevisförbud för belastande uppgifter som har lämnats i förhör utan en 
försvarare närvarande. Författarna till artikeln pekade framförallt på att 
Europadomstolen i Salduz konstaterade att försvarets rättigheter i princip 
oåterkalleligen drabbas när inkriminerande uttalanden, som har gjorts under 

 
70 RH 2017:37 
71 En alternativ tolkning är att hovrätten tillämpade värderingsmetoden. I sådant fall satte 
hovrätten ned bevisvärdet till noll.  
72 Svea hovrätt, dom 2020-06-26 i mål B 4665-20 
73 Riksåklagarens överklagande av hovrättsdomen, 2020-07-16, dnr AMR-4801-20 
74 Ibid. 
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polisförhör utan tillgång till en försvarare, används för en fällande dom. 
Andersson och Hopman uppmärksammade att Europadomstolen inte hade 
utvecklat vad som avsågs med uttrycket ”används för en fällande dom”. 
Andersson och Hopman tog heller inte ställning till hur denna formulering 
skulle tolkas. De framförde emellertid som argument för ett bevisförbud 
(avvisningsmetoden), att det kan vara svårt för domare att bortse från 
bevisning som domstolen har fått presenterad för sig under rättegången. 
Som skäl emot framfördes att en inskränkning i den fria bevisvärderingen 
borde innebära de minsta inskränkningarna i medlemsländernas 
rättegångsregler, och att ett strikt bevisförbud kan vara svårt för många 
medlemsländer att implementera.75 
 
Fitger framhåller att det enligt EKMR kan förekomma indirekta 
bevisvärderingsförbud på så sätt att bevisningen inte får utgöra den 
huvudsakliga bevisningen för en fällande dom. Han uppmärksammar även 
att sådana förbud kan aktualisera avvisande av bevisning enligt 35 kap. 7 § 
RB.76 Docenten Ulf Lundqvist menar att Europadomstolens avgörande i 
Pishchalnikov gav en tydlig vägledning i frågan om bevisförbud. Lundqvist 
anser att avgörandet talar för att tillgången till ett rättsligt biträde är ett 
oberoende kriterium, och att belastande uppgifter som lämnas under förhör 
utan tillgång till försvarare träffas av bevisförbud.77  
 

5.3 Värderingsmetoden 

5.3.1 Praxis 
Det starkaste stödet för värderingsmetoden är HD:s avgörande i NJA 2011 
s. 638. Bakgrunden till avgörandet var att C.V var misstänkt för mordet på 
sin flickvän. Efter ett misslyckat försök att anskaffa tillräckliga bevis mot 
C.V tillsattes en infiltratör, med syfte att försöka få C.V. att avslöja var den 
avlidna kroppen fanns. Infiltratören tog kontakt med C.V. och upprättade en 
vänskapsrelation med honom. Infiltratören påstod att han hade kopplingar 
till en kriminell organisation från det gamla östblocket, och att M.J:s kropp 
behövde hittas för att hennes livförsäkring skulle betalas ut. Infiltratören 
påstod att den kriminella organisationen hade gjort anspråk på 
livförsäkringen. Om C.V. berättade var kroppen fanns skulle han få 75 000 
kr, och om han inte berättade skulle medlemmar från organisationen komma 
och ”röja”. För att öka trycket på C.V. besökte tre poliser C.V. Poliserna 

 
75 Andersson & Hopman, a.a. s. 812 
76 Fitger, a.a. s. 35:28 
77 Lundqvist, a.a. s. 269 
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påstod sig komma från den kriminella organisationen och uppmanade C.V. 
att ta kontakt med infiltratören igen. Nästa gång C.V. och infiltratören 
träffades pekade C.V. ut den plats som M.J:s kropp senare hittades, och 
berättade att det var han som hade mördat M.J. C.V. häktades och åtalades 
därefter för mord, men fortsatte att neka till anklagelserna.  
 
HD menade inledningsvis att frågan om polisens åtgärder har varit tillåtna 
eller inte får en mer indirekt betydelse för brottmålsrättegången. Domstolens 
primära uppgift var inte att bedöma hur provokationen förhåller sig till 
gällande regler, utan istället huruvida den genomförda åtgärden påverkar 
bedömningen i brottmålet. Härvid menade HD att det ankommer på 
domstolen att beakta den tilltalades rätt till en rättvis rättegång enligt art. 6 
EKMR, och i en sådan bedömning väga in hur bevisningen har anskaffats.78 
HD menade att Europadomstolen inte har sett det som sin uppgift att avgöra 
om viss typ av bevisning kan tillåtas eller inte, utan att bedömningen av 
artikel 6 ska omfatta förfarandet som helhet snarare än enskilda inslag i 
bevisföringen.79 HD fastslog därför att Europadomstolens praxis inte ställde 
upp några principiella hinder för den fria bevisföringen i Sverige. HD ansåg 
att den fria bevisföringen gav de bästa förutsättningarna för en allsidig 
belysning av ett brottmål, och att i den mån anskaffningssättet för ett bevis 
ska tillmätas någon betydelse var en bevisvärderingsfråga och inte en 
bevisföringsfråga. HD medgav dock att denna huvudregel inte alltid var 
möjlig att följa, och att bevisförbud kunde bli aktuellt när bevisning har 
framkommit till följd av tortyr eller omänsklig behandling.80 
 
Inom ramen för bevisvärderingen gjorde HD en helhetsbedömning utifrån 
de riktlinjer som de ansåg kunde utläsas från Europadomstolens praxis. HD 
menade att det var av betydelse; 
 

a) att den ifrågasatta bevisningen inte utgjorde den enda bevisningen 
mot den tilltalade,  

b) att den ifrågasatta bevisningen bedöms med extra stor försiktighet, 
och att försvaret ska få tillfälle att ifrågasätta bevisningen,  

c) hur allvarliga de otillbörliga påtryckningarna hade varit och om den 
tilltalade befann sig i en särskilt pressad situation.81  

Sett till omständigheterna i det aktuella fallet ansåg HD att polisen hade 
skapat en hotfull situation för C.V, och att han hade utsatts för en stor press 
att lämna de belastande uppgifterna. Metoden ansågs därmed otillbörlig. HD 

 
78 NJA 2011 s. 638 punkt 15 
79 Ibid., punkt. 17 
80 Ibid., punkt 21 
81 Ibid., punkt 19-21 
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menade att de uppgifter C.V. lämnade till polisen måste tillmätas ett mycket 
lågt bevisvärde, eftersom de lämnats under omständigheter som inte 
uppfyller tillräckliga rättssäkerhetsgarantier. HD menade emellertid att 
åtalet till stor del var byggt kring annan bevisning. Att den övriga 
bevisningen hade kommit fram som en följd av C.V:s uppgifter spelade 
ingen roll för den övriga bevisningens bevisvärde. HD fastställde hovrättens 
dom och dömde C.V. för mord.82 
 

5.3.2 Doktrin 
Ekelöf menar att i den mån den olagliga bevisanskaffningen ska få någon 
betydelse är en bevisvärderingsfråga. En olaglig eller obehörig 
bevisanskaffning kan inte motverkas genom att bevisning avvisas. Han 
menar att den fria bevisprövningen enligt 35 kap. 1 § RB är obligatorisk i 
det avseende att domstolen inte får bortse från sådan bevisning som har 
lagts fram i målet, och att rätten inte får bortse från beviset utan att först 
värdera det.83 
 
Lundqvist menar tvärtom att det inte finns något stöd för att ett sänkt 
bevisvärde kan godtas som en kompensation för en rättighetskränkning av 
art. 6 EKMR.84 Enligt Lundqvist kan den rättighet som har åsidosatts vid 
bevisåtkomsten inte återvinnas genom att domstolen reducerar det 
bevisvärde som beviset vanligen har enligt den fria bevisprövningen.85 
Lundqvist menar vidare att bevisets värde helt saknar relevans vid 
prövningen av om ett bevis får användas med hänsyn till anskaffningssättet, 
och att reducera det naturliga bevisvärdet av ett otillåtet anskaffat bevis inte 
ändrar den saken. Det är emellertid svårt att avgöra om Lundqvist förkastar 
värderingsmetoden i alla situationer då bevisning har anskaffats på ett 
otillåtet sätt. Till stöd för sina slutsatser hänvisar Lundqvist nämligen endast 
till Europadomstolens avgörande beträffande bevisprovokation eller i 
situationer då bevis har anskaffats genom kränkningar av art. 3 EKMR. Han 
nämner inget specifikt om uppgifter som har lämnats under förhör utan en 
försvarare närvarande.  
 

 
82 Ibid., punkt 27-29 
83 Ekelöf, a.a. s. 37 
84 Lundqvist, a.a. s. 43 
85 Ibid., s. 444 
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5.4 Påföljdsmetoden 

5.4.1 Praxis 
HD har i flera avgöranden lindrat påföljden för dem som har fått sina 
rättigheter enligt art. 6 EKMR kränkta. Ett exempel är NJA 2003 s. 414 där 
HD ansåg att rättegången hade fördröjts i sådan omfattning att den 
tilltalades rätt till rättegång inom skälig tid hade blivit kränkt. Som 
kompensation för denna kränkning ansåg HD att ett reducerat fängelsestraff 
till hälften fick anses gottgöra kränkningen. Frågan är om en sådan 
kompensation även kan gottgöra andra typer av kränkningar enligt art. 6 
EKMR. Kan till exempel en påföljdslindring vara en gottgörelse för att 
bevisning som har uppkommit på ett otillåtet sätt används för en fällande 
dom?   
 
I NJA 2007 s. 1037 konstaterade HD att i de fall en provokation inte anses 
så otillbörlig att provokationen utesluter straffbarhet, kan det finnas skäl att 
beakta provokationen genom lindring av påföljden eller genom 
påföljdseftergift. 
 
I RH 2010:62 hade R.M blivit utsatt för provokativa spaningsåtgärder. R.M 
var misstänkt för anstiftan till grov mordbrand samt grov mordbrand. Efter 
svårigheter att samla bevis mot den misstänkte, iscensatte polisen en 
särskild spaningsmetod som gick ut på att fingera en anställningsintervju för 
R.M. Polisen fick R.M att tro att han skulle få ett välbetalt arbete i ett bolag 
som delvis bedrev verksamhet på det kriminella området. I samband med 
detta arrangemang lämnade R.M belastande uppgifter om sig själv och om 
sin inblandning i mordbranden. Hovrätten menade att en förutsättning för att 
påföljdseftergift eller lindring av påföljden skulle vara aktuellt var att 
provokationen på ett mer avsevärt sätt hade försvagat den misstänktes rätt 
att tillvarata sina rättigheter. Hovrätten menade att det inte fanns tillräckliga 
skäl för att lindra påföljden.  
 
Som framgått ovan ansåg HD i NJA 2011 s. 638 att bevisets 
anskaffningssätt, i den mån det skulle tillmätas någon betydelse, var en 
omständighet som fick betydelse för bevisvärderingen och inte för 
bevisföringen. HD menade även att en kränkning av art. 6 EKMR, som 
beror bevisets anskaffningssätt, kan aktualisera kompensationsåtgärder till 
den enskilde. HD anförde att det låg nära till hands att väga in kränkningen 
genom val och bestämning av påföljd.86 Vid påföljdsbedömningen menade 
HD bl.a. att rätten att inte behöva uttala sig eller lämna uppgifter som är 

 
86 NJA 2011 s. 638 punkt 22 
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belastande för den enskilde är centrala skyddsregler vid genomförandet av 
en rättegång. Det fanns därmed särskilda skäl att sätta ned det faktiska 
straffvärdet med två års fängelse.  

5.4.2 Doktrin 
Lundqvist menar att det inte finns något stöd för att en påföljdslindring som 
kompensation för användningen av ett otillåtet åtkommet bevis skulle vara 
en godtagbar gottgörelse.87 I frågan om brottsprovokation hänvisar 
Lundqvist till Europadomstolens avgörande i Furcht mot Tyskland, där en 
strafflindring inte ansågs vara en tillräcklig kompensation.88 Beträffande 
andra typer av olagliga anskaffningsmetoder hänvisar Lundqvist till att 
Europadomstolens praxis i allmänhet inte ger något stöd för att 
strafflindring kan återvinna rättigheter eller värden som skyddas av EKMR.  
 

5.5 Sammanfattning 
I situationer då den tilltalade har lämnat belastande uppgifter under förhör 
utan en försvarare närvarande har tre lösningsmetoder aktualiserats i svensk 
rätt för att undvika eller kompensera den misstänkte för kränkningar enligt 
art. 6 EKMR. Avvisningsmetoden innebär att rätten enligt 35 kap. 7 § RB 
avvisar den åberopade bevisningen. Värderingsmetoden innebär att rätten i 
och för sig tillåter att bevisningen läggs fram, men tillmäter bevisningen ett 
lägre bevisvärde än vad domstolen skulle ha gjort om den misstänktes 
rättigheter inte hade blivit kränkta. Påföljdsmetoden innebär att domstolen 
sätter ner det verkliga straffvärdet i förmildrande riktning som 
kompensation för att den misstänktes rättigheter har blivit kränkta. 
 
Avvisningsmetoden har använts återkommande gånger i svenska 
hovrättsdomar. Hovrätterna har i dessa avgöranden ansett att art. 6 EKMR 
inte tillåter att belastande uppgifter som har lämnats under förhör utan en 
försvarare närvarande används till stöd för en fällande dom. 
Värderingsmetoden har förespråkats av HD i ett avgörande från 2011. HD 
ansåg att den fria bevisföringen gav de bästa förutsättningarna för en allsidig 
belysning av ett brottmål, och att i den mån anskaffningssättet för ett bevis 
skulle tillmätas någon betydelse var en bevisvärderingsfråga och inte en 
bevisföringsfråga. Påföljdsmetoden har använts av HD i situationer då 
rättegången har fördröjts i sådan omfattning att den tilltalades rätt till 
rättegång inom skälig tid ansetts ha kränkts. I 2011 års avgörande menade 

 
87 Lundqvist, a.a. s. 43 och 212  
88 Ibid, s. 212 och 235 (med hänvisning till Furcht v. Germany, no. 54648/09, 23 oktober 
2014, §§ 68-69) 



 41 

HD att påföljdslindring även kan användas som kompensation i situationer 
då bevis har anskaffats på ett sätt som kränker den tilltalades rättigheter 
enligt art. 6 EKMR.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Innebär Europadomstolens praxis en 
inskränkning i den fria bevisföringen?  

6.1.1 Inledande utgångspunkter 
I detta avsnitt diskuteras om Europadomstolens praxis, som har redovisats i 
kap. 4, innebär ett bevisförbud i svensk bevisrätt gällande uppgifter som har 
uppkommit under förhör med den misstänkte utan en försvarare närvarande. 
En god utgångspunkt för diskussionen är en inledande kommentar om 
Europadomstolens funktion.  
 
Art. 6 EKMR gäller för alla konventionsstater och verkar därmed inom flera 
olika typer av rättssystem samtidigt. Konventionsstaterna har underkastat 
sig Europadomstolens jurisdiktion i relation till art. 6 EKMR, och 
Europadomstolens uppgift är att avgöra om ett enskilt förfarande har 
inneburit en kränkning av artikeln. I detta avseende har Europadomstolen en 
svår uppgift. Europadomstolen måste dels ta hänsyn till vad som är att anse 
som ett rimligt utfall i det enskilda fallet, dels vilken rättsverkan avgörandet 
får i olika rättegångssystem.  
 
För bevisrätten är detta särskilt påtagligt. Europadomstolen har flera gånger 
poängterat att bevisrätten är en nationell angelägenhet, och att det inte är 
Europadomstolens uppgift att välja vilka metoder för bevisanskaffning som 
ska anses tillåtna eller otillåtna. Domstolens uppgift är att avgöra om den 
valda metoden i det enskilda fallet har resulterat i en kränkning av 
konventionen eller inte. När Europadomstolen avgör om förfarandet har 
inneburit en kränkning av art. 6 EKMR eller inte, måste domstolen ha i 
åtanke att dess formuleringar kan ge olika följder i olika rättssystem. I det 
svenska rättegångssystemet hade t.ex. ett klart och tydligt bevisförbud 
inneburit att domstolen avvisar bevisningen utan att ta del av bevisningens 
materiella innehåll. I ett land med ett jurysystem hade däremot fortfarande 
en professionell domare kunnat ta del av bevisningens materiella innehåll, 
för att sedan konstatera att juryn inte får ta del av beviset. 
 
Kommande framställning diskuterar om art. 6 EKMR kräver att svenska 
domstolar tillämpar avvisningsmetoden för belastande uppgifter som den 
misstänkte har lämnat under förhör utan en försvarare närvarande. 
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6.1.2 Salduz och hovrätternas avvisningsmetod 
I NJA 2011 s. 638 menade HD att bevisningens anskaffningssätt, i den mån 
det skulle tillmätas någon betydelse, inte var en bevisföringsfråga utan en 
bevisvärderingsfråga. Som framgått i avsnitt 5.2.1 har Svea hovrätt vid flera 
tillfällen avvisat sådan bevisning, vilket avviker från HD:s prejudikat. 
Hovrätten menade i dessa avgöranden att det skulle innebära en kränkning 
av de tilltalades rättigheter enligt art. 6 EKMR, att använda uppgifter som 
de tilltalade hade lämnat i förhör utan en försvarare närvarande till stöd för 
en fällande dom. I två av dessa avgöranden hänvisade hovrätten till Salduz, 
vilket får förstås som att hovrätten tolkade innebörden av Salduz som en 
bevisförbudsregel. Som framgått av avsnitt 5.2.2. gav även Andersson och 
Hopman ett visst utrymme för en sådan tolkning av Salduz.  
 
Att Salduz innebar ett kraftigt förbehåll i konventionsstaternas bevisrätt är 
det ingen tvekan om. Europadomstolens principiella riktlinje i Salduz kan 
sammanfattas enligt följande.  
 
Försvarets rättigheter enligt art. 6 EKMR påverkas i princip oåterkalleligen 
när belastande uttalanden, som har gjorts under polisförhör utan tillgång 
till en försvarare, används för en fällande dom, om det inte finns tvingande 
skäl.  
 
Principen får förstås som att det i princip inte går att reparera den skada som 
försvaret drabbas av då belastande uttalanden används för en fällande dom, 
om de belastande uttalandena gjorts under förhör utan att den misstänktes 
försvarare var närvarande.  
 
Vilken funktion får en sådan princip i praktiken? Anta att en inhemsk 
domstol överväger att till stöd för en fällande dom använda belastande 
uppgifter som den tilltalade har lämnat under ett förhör utan en försvarare 
närvarande. Härvid beaktar den inhemska domstolen ovanstående princip 
och konstaterar att det finns en stor risk för att en användning av uppgifterna 
kan innebära en kränkning av art. 6 EKMR. I detta skede är det naturligt för 
den inhemska domstolen att pröva om det finns något förhållande som kan 
medföra att användningen av de belastande uppgifterna inte resulterar i en 
kränkning av konventionen. I Salduz ges inte något sådant exempel. Om den 
inhemska domstolen vill lägga uppgifterna till grund för den fällande 
domen, måste således den inhemska domstolen stå risken för att 
omständigheterna i det aktuella fallet ingår i det smala, vaga och osäkra 
undantagsutrymmet som Europadomstolen lämnar (i princip oåterkalligen).  
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Det säkraste alternativet för den inhemska domstolen i ovanstående situation 
är att inte tillåta beviset. Avsaknaden av alternativa lösningar i Salduz, 
innebär därmed (praktiskt sätt) ett indirekt bevisförbud för 
konventionsstaterna.  

6.1.3 Ibrahim och efterföljande domar 
Som framgått av kap. 4 har Europadomstolens praxis emellertid utvecklats 
sedan Salduz. I Ibrahim upprättade Europadomstolen en lösningsstruktur vid 
bedömningen av om den aktuella rättighetsinskränkningen tillsammans med 
domstolens bevishantering inneburit en kränkning av art. 6 EKMR. 
Lösningsstrukturen har därefter använts i flera efterföljande avgöranden. 
 

i. Existensen och omfattningen av inskränkningar i sökandes rättigheter 
enligt art. 6 3 c) EKMR, 

ii. huruvida det funnits tvingande skäl till sådana inskränkningar, 
iii. helhetsbedömning med hänsyn till olika faktorer.  

I Ibrahim ges två viktiga förtydliganden från Europadomstolen. Det första är 
att Europadomstolen pekar ut vilka omständigheter som har betydelse vid 
bedömningen av om art. 6 EKMR har blivit kränkt eller inte (Ibrahim-
faktorerna). I en situation då en inhemsk domstol överväger att lägga de 
belastande uppgifterna till grund för en fällande dom, har den inhemska 
domstolen (till skillnad från Salduz) fått viss vägledning kring vilka 
omständigheter som har betydelse för om förfarandet resulterar i en 
kränkning av art. 6 EKMR eller inte. Den inhemska domstolen har bättre 
förutsättningar för att avgöra om omständigheterna i det aktuella fallet kan 
anses ingå i undantagsutrymmet. Europadomstolen har t.ex. förtydligat att 
det är av betydelse att beakta (a) om den misstänkte varit särskilt sårbar på 
grund av ålder eller mental förmåga,(c) om den misstänkte har haft 
möjlighet att ifrågasätta bevisningen, (f) uttalandets natur, (i) vikten av det 
allmänna intresset att bekämpa brott m.m. Faktorerna har medfört att den 
inhemska domstolen har fått vissa redskap som kan underlätta bedömningen 
av om den misstänkte har fått en rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR eller 
inte, i de fall de belastande uppgifterna används till stöd för en fällande 
dom.  
 
Det andra förtydligandet i Ibrahim är att bedömningen enligt art. 6 EKMR 
är strikt, men inte absolut. Europadomstolen konstaterar därmed tydligt att 
art. 6 EKMR inte innebär ett absolut bevisförbud beträffande uppgifter som 
en misstänkt har lämnat under förhör utan en försvarare närvarande (trots att 
det inte funnits tvingande skäl). För svensk rätt betyder detta följaktligen att 
kraven enligt art. 6 EKMR inte innebär en direkt inskränkning i den fria 
bevisföringen. Det faktum att en svensk domstol tar del av det materiella 
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innehållet av belastande uppgifter, som den misstänkte har lämnat under 
förhör utan en försvarare närvarande, innebär i sig inte en kränkning av art. 
6 EKMR. Inte heller det faktum att uppgifterna används för en fällande dom 
innebär i sig en kränkning av art. 6 EKMR. 

6.1.4 Slutsats 
Med hänsyn till vad som har anförts ovan är min slutsats att art. 6 EKMR 
inte uppställer ett bevisförbud mot belastande uppgifter som den misstänkte 
har lämnat under förhör utan en försvarare närvarande, och därmed inte 
utgör en inskränkning i den fria bevisföringen.  
 

6.2 Vilken lösningsmetod bör väljas?  

6.2.1 Utgångspunkter 
I föregående avsnitt behandlades frågan om Europadomstolens praxis ska 
tolkas som en inskränkning i den fria bevisföringen i Sverige. Slutsatsen 
innebär att art. 6 EKMR inte kan användas som en stringent 
avvisningsgrund. Slutsatsen ska dock inte förstås som att det är fritt fram för 
svenska domstolar att hantera bevis som har uppkommit under förhör utan 
en försvarare närvarande på vilket sätt som helst. Att själva tillåtandet av 
bevisningen inte i sig resulterar i en kränkning av art. 6 EKMR, betyder inte 
att avvisningsmetoden kan förkastas inom svensk bevisrätt. Utrymmet för 
att använda belastande uppgifter som den misstänkte har lämnat under 
förhör utan en försvarare närvarande, utan att kränka den misstänktes 
rättigheter enligt art. 6 EKMR, är fortfarande ytterst begränsat. 
 
Detta avsnitt diskuterar hållbarheten i de presenterade lösningsmetoderna i 
en situation då åklagaren åberopar uppgifter som den misstänkte har lämnat 
under förhör utan en försvarare närvarande. Slutsatsen i föregående avsnitt 
är givetvis av intresse för denna diskussion, men det finns även andra 
aspekter som bör lyftas fram. Studiens andra frågeställning avser inte bara 
att hitta en lösning i svensk rätt som i sig inte kränker den enskildes 
rättigheter enligt art. 6 EKMR, utan även att resonera kring vilken lösning 
som samtidigt är lämplig inom svensk bevisrätt. I ett sådant resonemang 
ingår att diskutera för – och nackdelar med olika lösningar. Kommande 
diskussion kommer till stor del att handla om vad en konsekvent fri 
bevisföring, med hänsyn till Europadomstolens praxis, innebär för den fria 
bevisvärderingen. Avsnittet inleds dock med att utreda hållbarheten i 
påföljdsmetoden som HD använde i NJA 2011 s. 638.  
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6.2.2 Påföljdsmetoden är inte tillräcklig 
Som vi har sett i avsnitt 5.4. har HD ansett att påföljdslindring eller 
påföljdseftergift kan användas som ett kompensationsmedel för en person 
som har fått sina rättigheter enligt art. 6 EKMR kränkta. Innan HD:s 
avgörande i NJA 2011 s. 638 har denna metod framförallt använts vid 
kränkningar av art. 6 EKMR som varit hänförliga till rätten att få sin sak 
prövad inom skälig tid. Jag avser inte att bedöma lämpligheten i 
påföljdsmetoden i sådana situationer. Det intressanta för denna studie är att 
diskutera HD:s slutsats i NJA 2011 s. 638; att påföljdlindring eller 
påföljdseftergift även kan användas som kompensation vid andra 
kränkningar av art 6. EKMR, t.ex. vid olaglig bevisanskaffning.  
 
En lindring av påföljden eller en påföljdseftergift är en åtgärd som ger den 
enskilde som har fått sina rättigheter kränkta viss upprättelse. Upprättelsen 
består dels i att den inhemska domstolen bekräftar att förfarandet har kränkt 
den enskilde, dels i att den enskilde på ett konkret sätt blir kompenserad för 
kränkningen. En sådan lösning hade varit passande för svensk rätt, eftersom 
den varken begränsar den fria bevisföringen eller den fria bevisvärderingen.  
 
Det kan framföras argument för att en påföljdseftergift fullt skulle kunna 
kompensera den enskilde för kränkningar av rätten till försvarare enligt art. 
6 § 3 c EKMR. En förespråkare för påföljdsmetoden kan t.ex. argumentera 
för att den enskilde inte kan betraktas som ett offer för kränkning av 
konventionen, eftersom påföljdseftergiften innebär att den enskilde inte lidit 
någon skada av kränkningen. Det kan jämföras med situationen då den 
enskilde frias och därför inte kan få sin talan prövad av Europadomstolen.89 
Det kan också argumenteras för att en påföljdslindring eller påföljdseftergift 
är en mer logisk och proportionerlig kompensation (än de andra 
lösningsmetoderna) för felaktigheter under förundersökningen som har 
drabbat den misstänkte under rättegången. 
 
Problemet med det förstnämnda argumentet är att det förutsätter att själva 
påföljden är den enda skada som en dömd gärningsman lider av vid en 
fällande dom, vilket givetvis inte stämmer. Av den Europadomstolspraxis 
som har redovisats i kap. 4 finns det därtill inget som tyder på att 
påföljdsmetoden är tillräcklig för att balansera den kränkning som 
Europadomstolen menar uppstår när uppgifter som en misstänkt lämnar 
under förhör utan tillgång till en försvarare används för en fällande dom. 
Huruvida den misstänkte har kompenserats genom påföljdslindring eller 
påföljdseftergift nämns inte ens som en av faktorerna i Europadomstolens 

 
89 Se avsnitt 4.1 
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helhetsbedömning (Ibrahim-faktorerna). Visserligen är listan på faktorer i 
helhetsbedömningen inte uttömmande, men om en påföljdslindring eller en 
påföljdseftergift ensamt skulle kunna kompensera en inskränkning i rätten 
till försvarare skulle den säkerligen nämnts.  
 
Min slutsats beträffande påföljdsmetoden är därför att den inte är tillräcklig 
för att kompensera den tilltalade för inskränkningar i rätten till försvarare. 
Det innebär att avvisningsmetoden och värderingsmetoden återstår som 
alternativa metoder.  
 

6.2.3 Avvisningsmetoden eller 
värderingsmetoden? 

6.2.3.1 Metodernas förhållande till svensk lag 

6.2.3.1.1 Avvisningsmetoden 
Anta att svenska domstolar konsekvent skulle tillämpa avvisningsmetoden i 
situationer då åklagaren åberopar belastande uppgifter som den misstänkte 
har lämnat under förhör utan en försvarare närvarande. Domstolarna skulle 
då behöva motivera avvisningsbeslutet med stöd av en rättsregel. Närmast 
till hands för avvisning på sådan grund är 35 kap. 7 § 3 p. RB. Enligt 
bestämmelsen får rätten avvisa bevisning som uppenbart skulle bli utan 
verkan. Som nämnts i avsnitt 2.2.2.1 borde bestämmelsens 
uppenbarhetskrav betyda att rätten med säkerhet kan konstatera att beviset 
helt kan frånkännas värde, och att man redan på förhand kan konstatera att 
bevisningen skulle bli utan verkan.  
 
Man kan tänka sig situationer då uppenbarhetskravet faktiskt skulle kunna 
anses vara uppfyllt. T.ex. borde uppenbarhetskravet vara uppfyllt om den 
misstänktes försvar med fog gör gällande att uppgifterna är lämnade under 
tvång. I de flesta fall borde det emellertid vara omöjligt för domstolen att på 
förhand konstatera att beviset uppenbart saknar bevisvärde, innan domstolen 
har tagit del av bevisets materiella innehåll. I dessa fall skulle en tillämpning 
av avvisningsmetoden inte kunna grundas på 35 kap. 7 § 3 p. RB. Ett 
tänkbart alternativ är att rätten istället grundar sitt avvisningsbeslut direkt på 
art. 6 EKMR. En sådan lösning kan dock inte godtas, eftersom art. 6 EKMR 
inte kräver att bevisningen avvisas.90 En konsekvent tillämpning av 
avvisningsmetoden skulle således sakna lagstöd i situationer då 
uppenbarhetskravet inte är uppfyllt. 

 
90 Se avsnitt 6.1.4 
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6.2.3.1.2 Värderingsmetoden 
Anta istället att svenska domstolar konsekvent skulle tillämpa 
värderingsmetoden då åklagaren åberopar belastande uppgifter som har 
lämnats under förhör utan en försvarare närvarande. Bevisningen tillåts då 
under rättegången och rätten tar del av bevisningens materiella innehåll. I 
den mån anskaffningssättet ska tillmätas någon betydelse under rättegången 
blir en fråga inom rättens bevisvärdering. En sådan ordning skulle i många 
fall resultera i ett normativt bestämt bevisvärde. Med normativt bestämt 
bevisvärde menas att bevisvärdet bestäms med hänsyn till omständigheter 
som saknar samband med bevisets faktiska bevisvärde. Bevisvärdet bestäms 
med hänsyn till en rättsregel och inte till själva styrkan i beviset.91  
 
Detta förklaras enklast genom ett exempel. Anta att en misstänkt grips 
misstänkt för ett narkotikabrott. Narkotika påträffas i den misstänktes 
bostad. Den misstänkte blir inte underrättad om sin rätt till försvarare. Under 
det inledande förhöret som sker utan en försvarare närvarande, erkänner den 
misstänkte att narkotikan tillhör honom. Förhöret spelas in och åklagaren 
åberopar inspelningen till styrkande av att narkotikan tillhör den misstänkte. 
Den misstänkte drar tillbaka sitt erkännande och motsätter sig användning 
av beviset.  
 
Vid en tillämpning av värderingsmetoden måste rätten i en sådan situation ta 
ställning till vilket bevisvärde inspelningen har. Rätten tar hänsyn till att 
uppgifterna som den misstänkte har lämnat kan ha uppkommit genom tvång. 
Rätten tar också hänsyn till att uppgifterna kan ha kommit fram på annat 
ohederligt sätt, t.ex. genom att förhörsledaren vilselett den misstänkte innan 
inspelningen påbörjades. Risken för sådana omständigheter påverkar 
bevisningens faktiska bevisvärde. Det är emellertid inte säkert att sådana 
hänsyn till bevisningens faktiska bevisvärde alltid räcker för att i efterhand 
anse att den misstänktes rätt till en rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR har 
blivit respekterad. För att undvika en kränkning av konventionen kan det 
krävas att bevisvärdet sätts ned ytterligare. Kanske får beviset inte tillmätas 
något bevisvärde alls. En sådan ytterligare sänkning av bevisvärdet 
resulterar i ett normativt bestämt bevisvärde, eftersom sänkningen motiveras 
med hänsyn till art. 6 EKMR istället för omständigheter som har med 
bevisningens faktiska bevisvärde att göra.  
 
Ett normativt bestämt bevisvärde är en inskränkning i den fria 
bevisvärderingen (se avsnitt 2.3). Den fria bevisvärderingen är emellertid 

 
91 Man kan även tala om fiktivt bevisvärde för att beskriva ett bevisvärde som inte 
överensstämmer med bevisets faktiska värde. Jag anser dock att normativt bestämt 
bevisvärde är ett bättre begrepp då bevisvärdet bestäms av en rättsregel (norm), i detta fall 
art. 6 EKMR.  
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inte lagstadgad, utan utgör en princip som har vuxit fram genom praxis och 
doktrin. Principen har i och för sig ansetts kunna utläsas av 35 kap. 1 § RB, 
men framgår inte ordagrant i svensk lagstiftning. En konsekvent tillämpning 
av värderingsmetoden resulterar därmed inte i en lika klar och tydligt 
normkonflikt som vid tillämpningen av avvisningsmetoden. En tillämpning 
av värderingsmetoden innebär ur en sådan synvinkel den minst ingripande 
metoden i svensk rätt.  
 

6.2.3.2 Problematik med normativt bestämt bevisvärde 
Värderingsmetoden är dock problematisk på andra sätt i situationer då rätten 
är tvungen att tillämpa ett normativt bestämt bevisvärde för att inte kränka 
den misstänktes rätt till en rättvis rättegång. För det första innebär en sådan 
tillämpning en stor osäkerhet kring vilken styrka det normativt bestämda 
bevisvärdet får lov att ha utan att kränka den misstänktes rättigheter enligt 
art. 6 EKMR. Räcker det att bevisvärdet sätts ned till hälften, eller krävs det 
att bevisvärdet sätts ned till noll? Hur mycket behöver bevisvärdet sättas ned 
för att inte kränka den misstänktes rättigheter enligt art. 6 EKMR? För det 
andra finns en uppenbar risk för att rätten övervärderar annan bevisning som 
kompensation för att bevisets faktiska bevisvärde inte kan tillämpas. Om 
rätten t.ex. får lyssna på en inspelning där den tilltalade erkänner brott kan 
det vara svårt för rätten att ”skaka av sig” bevisningens faktiska bevisvärde. 
Det är då lätt hänt att rätten övervärderar annan bevisning.  
 
För det tredje kan frågan om normativt bestämt bevisvärde problematiseras 
genom principen att lika fall ska behandlas lika (likabehandlingsprincipen). 
Det normativt bestämda bevisvärdet kan enligt likabehandlingsprincipen 
inte skilja sig mellan fall då omständigheterna kring bevisets 
anskaffningssätt är densamma. Om det normativt bestämda bevisvärdet i det 
ena fallet sätts ned till noll, måste det även sättas ned till noll i det andra 
fallet. Det kan bli problematisk i situationer då rätten i något av fallen 
meddelar en friande dom. Vid en friande dom, t.ex. då bevisningen i övrigt 
är svag, är art. 6 EKMR inte tillämplig. Vid en friande dom är rätten alltjämt 
enligt likabehandlingsprincipen tvungen att sätta ned bevisvärdet för de 
belastande uppgifterna till noll. Den fria bevisvärderingen inskränks i 
sådana fall utan stöd av art. 6 EKMR.  
 

6.2.3.3 Avslutande diskussion 
Som framgått av avsnitt 6.1 uppställer inte art. 6 EKMR ett bevisförbud mot 
belastande uppgifter som den misstänkte har lämnat under förhör utan en 
försvarare närvarande. En följd av detta är att en konsekvent tillämpning av 
avvisningsmetoden skulle sakna lagstöd i situationer då uppenbarhetskravet 
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i 35 kap. 7 § 3 p. RB inte är uppfyllt. Samtidigt skulle en konsekvent 
tillämpning av värderingsmetoden innebära en inskränkning i den fria 
bevisvärderingen i situationer då bevisningen enligt art. 6 EKMR inte får 
läggas till grund för en fällande dom. Bevisvärdet skulle då behöva sättas 
ned till noll för att undvika kränkningar av art. 6 EKMR. Som framgått i 
avsnitt 6.2.3.2 skulle ett sådant normativt bestämt bevisvärde vara 
problematisk på flera sätt. Varken en konsekvent tillämpning av 
avvisningsmetoden eller värderingsmetoden lämpar sig därmed i svensk 
bevisrätt. 
 
Med sådana utgångspunkter ska Europadomstolens senaste praxis upprepas. 
Europadomstolens prövning av huruvida den enskildes rätt till en rättvis 
rättegång enligt art. 6 EKMR har blivit kränkt eller inte sker enligt följande 
ordning. 
 

i. Existensen och omfattningen av inskränkningar i sökandes 
rättigheter enligt art. 6 § 3 c EKMR, 

ii. huruvida det funnits tvingande skäl till sådana inskränkningar, 
iii. helhetsbedömning med hänsyn till olika faktorer. 

Om den misstänkte har fått sin rätt till försvarare inskränkt, och det inte 
funnits tvingande skäl till en sådan inskränkning, föreligger enligt 
Europadomstolen en presumtion för att rättegången inte kan anses rättvis 
enligt art. 6 EKMR om bevisningen som uppkommit till följd av 
inskränkningen läggs till grund för en fällande dom. I sådana fall återstår en 
mycket strikt bedömning enligt Ibrahim-faktorerna.  
 
Om den misstänktes rätt till försvarare har blivit inskränkt utan att det har 
funnits tvingande skäl till sådana inskränkningar, bör rätten enligt min 
mening avvisa beviset enligt 35 kap. 7 § 3 p. RB. Med en sådan ordning 
undviks den problematik som har beskrivits om normativt bestämt 
bevisvärde (avsnitt 6.2.3.3). Prövningen av dessa omständigheter görs innan 
rätten tar del av bevisningens materiella innehåll. Om åklagaren t.ex. 
åberopar uppgifter från ett polisförhör med den misstänkte inför en 
huvudförhandling till styrkande av att den misstänkte har befunnit sig på 
brottsplatsen, ska rätten redan innan en bevisvärdering av uppgifterna 
bedöma om den misstänktes rätt till försvarare har blivit inskränkt och i 
vilken omfattning. I detta skede ska även rätten avgöra om det funnits 
tvingade skäl till att inskränka den misstänktes rätt. Om rätten kommer fram 
till att den misstänktes rätt till försvarare har blivit inskränkt, och det inte 
funnits tvingande skäl till en sådan inskränkning, ska rätten avvisa 
bevisningen.  
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En klar invändning mot denna ordning är att uppenbarhetskravet enligt 35 
kap. 5 § 3 p. RB inte alltid kan anses uppfyllt om rätten avvisar bevisningen 
i sådana situationer. Även om det finns en presumtion enligt art. 6 EKMR 
för att de belastande uppgifterna inte får tillmätas något bevisvärde, kan man 
inte påstå att det är uppenbart att de belastande uppgifterna skulle bli utan 
verkan enligt 35 kap. 5 § 3 p. RB. Jag anser dock att presumtionen är 
tillräckligt stark för att en konventionskonform tolkning av 
uppenbarhetskravet i 35 kap. 5 § p. 3 RB ska göras. Med 
konventionskonform tolkning menas i detta sammanhang att 
uppenbarhetskravet förändras tills normharmoni med art. 6 EKMR uppnås. 
Med andra ord ska uppenbarhetskravet tolkas i ljuset av art. 6 EKMR.  
 
Om däremot den misstänktes rätt till försvarare endast i mindre mån har 
blivit inskränkt, eller om det funnits tvingande skäl till inskränkningen, bör 
rätten enligt min mening tillåta bevisningen. I sådana situationer föreligger 
ingen presumtion för att rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR 
kränks om de belastande uppgifterna används till stöd för en fällande dom. 
Uppenbarhetskravet i 35 kap. 5 § 3 p. RB står i dessa fall inte i konflikt med 
art. 6 EKMR. Om rätten tillåter beviset är det viktigt att rätten noga tar 
hänsyn till Ibrahim-faktorerna, och t.ex. garanterar försvarets rätt att 
ifrågasätta bevisningens äkthet, exakthet och tillförlitlighet.  
 
Om rätten är osäker på om beviset ska avvisas eller tillåtas efter prövningen 
av inskränkningens omfattning och huruvida det funnits tvingande skäl till 
inskränkningen, bör rätten grunda sitt beslut på Ibrahim-faktorerna i den 
mån det går redan vid prövningen av om beviset kan tillåtas eller inte. Om 
den misstänkte varit särskilt sårbar på grund av ålder eller mental förmåga, 
talar detta t.ex. för att beviset bör avvisas. Även det allmänna intresset i att 
bekämpa brott av det aktuella slaget kan ha betydelse för om beviset ska 
avvisas eller tillåtas.   
 
Avslutningsvis är det värt att nämna att en ökad användning av 
avvisningsmetoden kan ha preventiva funktioner för rättsprocessen som 
helhet. En mer konsekvent tillämpning av avvisningsmetoden kan bidra till 
en mer tydlig och förutsebar praxis kring vilka anskaffningsmetoder som 
resulterar i att bevisningen inte kan användas. En sådan praxis skulle tydligt 
belysa angelägenheten att en försvarare närvarar på alla förhör under 
förundersökningen. 
 

6.2.3.4 Slutsats 
Min slutsats är således att avvisningsmetoden ska tillämpas för belastande 
uppgifter som den misstänkte har lämnat under förhör om den misstänktes 
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rätt till försvarare enligt art. 6 EKMR har blivit inskränkt och det inte 
funnits tvingande skäl för en sådan inskränkning. Värderingsmetoden bör 
tillämpas om den misstänktes rätt till försvarare endast i mindre mån har 
blivit inskränkt eller om det funnits tvingande skäl till inskränkningen.  

6.3 Sammanfattning 
Innebär de krav som följer av art. 6 § 3 c EKMR en inskränkning i den fria 
bevisföringen? 
 
Europadomstolen har poängterat att bevisrätten är en nationell angelägenhet 
och att Europadomstolens uppgift inte är att bestämma vilka metoder för 
bevisanskaffning som ska anses tillåtna eller otillåtna. Hovrätten har dock 
vid flera tillfällen tolkat Europadomstolens avgörande i Salduz som en 
sträng inskränkning i bevisrätten. Enligt min mening kan Europadomstolens 
princip från Salduz (praktiskt sätt) tolkas som ett indirekt bevisförbud, vilket 
förklarar hovrättens avvisningsbeslut.  
 
I Ibrahim gav Europadomstolen två viktiga förtydliganden. Det första 
förtydligandet var att Europadomstolen på ett konkret sätt pekade ut vilka 
omständigheter som har betydelse vid bedömningen av om art. 6 EKMR har 
blivit kränkt eller inte. Det andra förtydligandet var att bedömningen var 
strikt men inte absolut. Det innebär att kraven enligt art. 6 EKMR inte 
innebär ett absolut bevisförbud beträffande uppgifter som en misstänkt 
lämnar under förhör utan en försvarare närvarande, och således inte en 
direkt inskränkning i den fria bevisföringen.  
 
Hur ska svensk bevisrätt tillämpas för att undvika kränkningar av art. 6 § 
EKMR? 
 
I svensk rätt har tre olika metoder använts för att undvika eller kompensera 
den misstänkte för kränkningar av art. 6 EKMR; avvisningsmetoden, 
värderingsmetoden och påföljdsmetoden. Av den Europadomstolspraxis 
som har redovisats i kap. 4 finns inget som tyder på att påföljdsmetoden 
skulle vara tillräcklig för att balansera den kränkning som Europadomstolen 
anser uppstår när uppgifter som en misstänkt lämnar under förhör utan 
tillgång till en försvarare används till stöd för en fällande dom.  
 
En konsekvent tillämpning av avvisningsmetoden skulle i många fall stå i 
strid med 35 kap. 5 § 3 p. RB. En konsekvent tillämpning av 
värderingsmetoden skulle innebära att rätten måste sänka bevisvärdet för att 
undvika kränkningar av art 6. EKMR. En sådan sänkning, som inte beror på 
omständigheter som är kausala med bevisets faktiska bevisvärde, resulterar i 
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ett normativt bestämt bevisvärde. Ett normativt bestämt bevisvärde är en 
inskränkning i den fria bevisvärderingen, men resulterar inte i en lika klar 
och tydligt normkonflikt som vid tillämpningen av avvisningsmetoden.  
 
Om den misstänktes rätt till försvarare har blivit inskränkt utan att det har 
funnits tvingande skäl till sådana inskränkningar, bör rätten enligt min 
mening avvisa beviset enligt 35 kap. 7 § 3 p. RB. Om däremot den 
misstänktes rätt till försvarare endast i mindre mån har blivit inskränkt, eller 
om det funnits tvingande skäl till inskränkningen, bör rätten enligt min 
mening tillåta beviset och värdera det med den försiktighet som är påkallad.  
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