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Summary 

Swedish criminal procedure is based on the principle that there should be no 

legal limitations on the admissibility of evidence and no rules governing the 

evaluation of evidence. The principle equally covers evidence obtained ille-

gally. There are, however, cases where the use of such evidence violates the 

right to a fair trial as guaranteed by the European Convention on Human 

Rights. For this reason, it has been argued that the scope of the above-

mentioned principle must be restricted. This essay is an investigation into the 

demands of the European Convention pertaining to illegally obtained evi-

dence and of how these are to be handled in the Swedish legal system. 

     The investigation shows that the use of illegally obtained evidence is nei-

ther generally prohibited nor always in violation of the right to a fair trial. The 

decisive factor is not the illegality as such, but the existence of mechanisms 

to protect the defendant from a wrongful conviction. For the trial to be 

considered fair, the defendant must be in a position to be able to mount an 

effective defence and the court ensure that the evidence is reliable despite the 

circumstances in which it was obtained.  

     The Swedish Supreme Court has held that in Sweden, even considering 

the European Convention, illegally obtained evidence shall be admissible. 

The way in which the evidence was obtained shall rather be considered 

through a strict scrutiny of the value of the evidence, and the courts must 

ensure that they are able to assess the evidence without running the risk of 

making incorrect inferences. In some cases, where this is not enough to rem-

edy the unfairness of the proceedings, the defendant may be compensated 

with a reduction of his or her sentence. The analysis indicates that the Swedish 

solution to the problem of illegally obtained evidence can be understood in 

terms of a balancing of the interest of finding the truth and the rule of law. 
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Sammanfattning 

Den svenska straffprocessen bygger på principen om fri bevisprövning, enligt 

vilken det inte ska finnas några rättsliga begränsningar av vilken bevisning 

som får läggas fram eller normer för hur denna ska värderas. Principen om-

fattar även bevisning som åtkommits på ett sätt som strider mot någon lag 

eller rättighet. Det finns dock situationer där användningen av sådan bevis-

ning kränker rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen. Därför 

har det i både doktrin och domstol argumenterats för att friheten i bevis-

prövningen måste inskränkas. I uppsatsen undersöks vilka krav Europa-

konventionen ställer avseende rättsstridigt åtkommen bevisning och hur dessa 

ska hanteras i svensk rätt.  

     Undersökningen visar att användningen av rättsstridigt åtkommen bevis-

ning som huvudregel inte är förbjuden och inte nödvändigtvis kränker rätten 

till en rättvis rättegång. Den avgörande faktorn är inte rättsstridigheten i sig, 

utan förekomsten av mekanismer som ska trygga att den tilltalade inte döms 

oskyldig. För att rättegången ska kunna anses rättvis måste den tilltalade ha 

möjlighet att bedriva ett effektivt försvar och domstolen säkerställa att 

bevisningen är tillförlitlig trots åtkomstsättet.  

     Högsta domstolen har även mot bakgrund av Europakonventionens krav 

tagit tydlig ställning för att i Sverige ska rättsstridigt åtkommen bevisning inte 

avvisas. Åtkomstsättet ska beaktas genom försiktighet i bevisvärderingen, 

innebärande att domstolarna ska säkerställa att de har sådana förutsättningar 

för att värdera bevisningen att de inte riskerar att dra felaktiga slutsatser. I de 

fall där den tilltalades rätt till en rättvis rättegång kränks genom bevis-

användningen trots att försiktighet i bevisvärderingen har iakttagits, kan hen 

kompenseras genom påföljdslindring. Författarens analys är att den svenska 

hanteringen kan förstås i termer av en avvägning mellan intresset av att kunna 

utröna sanningen och rättssäkerhet för den enskilde. 
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Förkortningar 

Europakonventionen  Europeiska konventionen om skydd 

   för de mänskliga rättigheterna och 

   de grundläggande friheterna 

Europadomstolen  Europeiska domstolen för de 

   mänskliga rättigheterna 

HD   Högsta domstolen 

JT   Juridisk tidskrift 

NJA   Nytt juridiskt arkiv 

Prop.   Proposition 

RB   Rättegångsbalken 

RH   Rättsfall från hovrätterna 

SOU   Statens offentliga utredningar 

SvJT   Svensk juristtidning 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 

Sällan blir konflikten mellan effektivitet i brottsbekämpningen och rätts-

säkerhet för individen lika omedelbar som vid frågan om hur rättsordningen 

ska hantera bevisning som åtkommits på ett olagligt sätt. Rätten måste i det 

enskilda fallet både väga användningen av tillgänglig kunskap mot det rätt-

visa i rättegången och säkerställa att överträdelsen inte har påverkat utred-

ningens tillförlitlighet. För rättsordningen som helhet är frågan om en 

rättegång alls kan anses rättvis om sådan bevisning tillåts, och annars hur 

processen kan utformas för att tillgodose båda värdena.1  

     Frågans aktualitet framgår av diskussionen som under våren 2021 om-

gärdat användningen av bevisning från det krypterade chattsystemet 

EncroChat. Bevisningen har lett till ojämförliga genombrott i ett stort antal 

utredningar av grov och organiserad brottslighet,2 men kritiska röster har 

argumenterat för att den åtkommits genom otillåten och urskillningslös 

avlyssning och borde avvisas.3 När en sådan avvisningsbegäran har tagits upp 

i domstol har den dock avslagits med hänvisning till principen om fri 

bevisprövning.4 

     Den rättsteoretiska dimensionen av problemet är att den för svensk straff-

rättskipning fundamentala principen om fri bevisprövning, enligt vilken 

domstolarna utan rättsliga begränsningar ska beakta all tillgänglig bevisning, 

eventuellt kan behöva inskränkas med hänsyn till rätten till en rättvis rätte-

gång enligt Europakonventionen. Rättsläget är under utveckling och Högsta 

domstolen har i april 2021 åter prövat Europakonventionens betydelse för den 

fria bevisprövningen mot bakgrund av att en hovrätt hade avvisat bevisning 

vars användning den ansåg skulle kränka den tilltalades rättighet.5 Syftet med 

 
1 Jfr Westberg, s. 660 och Hirschfeldt, s. 87 ff. 
2 Europol, Polisen I och Polisen II. 
3 Se Olsson, Ahlgren m.fl. och Jönsson samt repliker från Angervåg m.fl. och Larson. 
4 Se bl.a. Göteborgs tingsrätts beslut den 24 mars 2021 i mål B 533-21, Södertörns 

tingsrätts beslut den 31 mars 2021 i mål B 3712-21 och Svea hovrätts dom den 7 maj 2021 i 

mål B 3203-21.  
5 Högsta domstolens beslut den 21 april 2021 i mål B 4175-20 (Härefter HD B 4175-20). 
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förevarande uppsats är att undersöka denna spänning mellan Europa-

konventionen och den svenska bevisrätten. Frågeställningarna som därvid ska 

besvaras är:  

 

1. Under vilka omständigheter strider det mot rätten till en rättvis rätte-

gång enligt Europakonventionen att använda rättsstridigt åtkommen 

bevisning?  

2. Hur ska rättsstridigt åtkommen bevisning hanteras i svensk rätt i ljuset 

av Europakonventionens krav på en rättvis rättegång? 

 

Med att bevisning åtkommits rättsstridigt avses i undersökningen att den har 

anskaffats på ett sätt som strider mot någon lag eller rättighet. Mitt fokus i 

undersökningens är bevisning som har tillkommit genom ingripanden som 

polisen i och för sig har rätt att utsätta enskilda för – förhör, husrannsakan, 

avlyssning etc. – men som i ett visst fall inte har levt upp till rättens krav. 

Utanför undersökningen faller därför bl.a. bevisning som har åtkommits ge-

nom tortyr och brottsprovokation, hanteringen av vilken följer andra 

principer. Jag undviker även i huvudsak frågor om vad som gör åtkomsten av 

viss bevisning rättsstridig, såsom regleringen av när ett visst tvångsmedel får 

användas. Undersökningen handlar istället om användningen av sådan 

bevisning vid en efterföljande rättegång. 

 

1.2 Undersökningens genomförande 

I undersökningen används den rättsdogmatiska metoden. Denna innebär att 

de erkända rättskällorna – lagtext, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin 

– används för att härleda gällande rätt och lösa rättsliga problem.6 Det kan 

sägas handla om att systematisera rätten och söka förstå denna i termer av en 

sammanhängande ordning.7  

 
6 Se Kleineman, s. 21.  
7 Se Sandgren, s. 322 ff. 
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     Avseende den svenska regleringen används samtliga ovannämnda typer av 

rättskällor för att utröna utvecklingen över tid och dess bakomliggande ända-

mål och värdegrund. Hanteringen av Europakonventionens krav i svensk rätt 

bygger på en närmare analys av Högsta domstolens praxis.8 

     För uttolkande av Europakonventionen används som den ojämförligt vik-

tigaste källan rättspraxis från Europadomstolen. Denna praxis gäller som 

rättskälla i Sverige genom inkorporationen9 även när målen har rört andra 

konventionsstater.10 En metodologisk svårighet är att staterna tillerkänns en 

viss bedömningsmarginal i fråga om hur olika rättsfrågor ska regleras.11 Detta 

påkallar viss försiktighet i analysen, eftersom det kan vara vanskligt att fast-

ställa vilket utrymme som finns att bestämma hur konventionens krav ska 

infogas i det nationella systemet. 

     Undersökningen börjar med en behandling av principen om fri bevis-

prövning och dess ställning i svensk rätt. Därefter presenteras rätten till en 

rättvis rättegång enligt Europakonventionen och relevant rättspraxis från 

Europadomstolen. Sedan följer en genomgång av hur Högsta domstolen har 

hanterat rättsstridigt åtkommen bevisning och Europakonventionens krav. 

Avslutningsvis analyseras vilka slutsatser som kan dras visavi under-

sökningens frågeställningar och hur dessa kan förstås. 

 

 
8 Jfr Åhman, s. 22 f. 
9 Europakonventionen inkorporerades 1995 genom lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. 
10 Åhman, s. 116. 
11 Ibid., s. 97 f. 
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2 Fri bevisprövning 

2.1 Allmänt 

Principen om fri bevisprövning uttrycks genom stadgandet i 35 kap. 1 § rätte-

gångsbalken, att ”[r]ätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som 

förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat”. Principen avser både bevis-

föringen och bevisvärderingen. Att bevisföringen är fri innebär att det inte ska 

finnas några rättsliga begränsningar av vilket material rätten får lägga till 

grund för dom. Samtliga tillgängliga kunskapskällor får användas för att klar-

göra omständigheterna i det enskilda fallet. Fri bevisvärdering innebär att det 

inte ska regleras i lag hur rätten ska värdera den bevisning som läggs fram, 

även om värderingen måste bygga på objektiva och förnuftiga skäl.12  

     Den fria bevisprövningen är obligatorisk i bemärkelsen att rätten inte får 

underlåta att beakta bevisning som kan belysa det aktuella händelse-

förloppet.13 Det enda generella undantaget från principen är möjligheten 

enligt 35 kap. 7 § rättegångsbalken att avvisa bevisning under vissa särskilda 

omständigheter, bl.a. om det ”som en part vill bevisa är utan betydelse i 

målet” eller ”om beviset uppenbart skulle bli utan verkan”. Bestämmelsen ska 

tillämpas restriktivt och avser närmast situationer där bevisningen är otve-

tydigt irrelevant för bevisvärderingen.14 

 

2.2 Principens utveckling och ändamål 

Fri bevisprövning infördes genom rättegångsreformen på 1940-talet och bröt 

då med den av s.k. legal bevisteori präglade ordningen. Sedan medeltiden och 

särskilt genom antagandet av 1734 års lag innefattade den svenska bevisrätten 

talrika regleringar av såväl vilka bevismedel som fick användas som hur dessa 

skulle värderas.15 Den legala bevisteorin byggde huvudsakligen på en vilja att 

 
12 Se Ekelöf m.fl., s. 26 och SOU 1938:44, s. 377 f. 
13 Ekelöf m.fl., s. 37. 
14 Se NJA 2007 s. 547, s. 555 och Fitger m.fl., kommentaren till 35:7 RB. 
15 Dereborg, s. 18 ff. och SOU 1926:32, s. 25 f. 
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förhindra att rättsväsendet missbrukades till den enskildes nackdel.16 Exem-

pelvis argumenterade den på 1700-talet tongivande David Nehrman 

Ehrenstråle för att ”ju mera lagen lämnar till domarens arbitrium, dess större 

fara löpa de rättssökande”.17 Även i slutskedet av den legala bevisteorins era 

beskrev Gärde dess berättigande som ”omsorgen om rättsskipningens 

säkerhet”.18  

     I förarbetena till 1942 års rättegångsbalk motiverades införandet av den 

fria bevisprövning med att den legala bevisteorins begränsningar av det till-

gängliga processmaterialet utgjorde ett allvarligt problem, där en alltför 

långtgående formalism skapade hinder för rättens möjligheter att nå materiellt 

riktiga domslut.19 Även mot erkännande av att reformen skulle ställa långt 

högre krav på domarnas omdömesförmåga rekommenderades lagstiftaren av-

skaffa begränsningarna av rättens möjligheter att nå fram till sanningen.20  

     Vid de tillfällen efter rättegångsreformen då frågan om begränsningar av 

friheten i bevisprövningen har återväckts har det varit utifrån samma värde-

konflikt. I det ledande rättsfallet NJA 1986 s. 489 dömdes en man för ratt-

fylleri baserat på ett blodprov som i strid med rättegångsbalkens regler tagits 

av en laboratorieassistent istället för av en läkare eller sjuksköterska. Med 

hänvisning till principen om fri bevisprövning tillät HD beviset trots 

lagstridigheten. HD tycktes lämna visst utrymme för att avvisa bevisning som 

åtkommits i strid med grundlag eller någon grundläggande rättsprincip, men 

ansåg inte detta aktuellt när det var fråga om en överträdelse av rättegångs-

balken. Däremot beaktade man att beviset åtkommits i strid med lag genom 

att ställa särskilt höga krav på bevisvärderingen, men eftersom den aktuella 

laboratorieassistenten var erfaren och kompetent ansågs blodprovet tillför-

litligt.21 Rättsfallet har kritiserats för att ge den fria bevisprövningen ett alltför 

stort utrymme på bekostnad av den enskildes rättigheter, och för att företrädet 

av materiella framför formella regler skulle kunna leda till att även genom 

 
16 Ekelöf m.fl., s. 27, Dereborg, s. 65 f. och SOU 1926:32, s. 25. 
17 Citerad i Gärde, s. 143. 
18 Gärde, s. 142. 
19 SOU 1926:31, s. 25. Se även SOU 1941:7, s. 445 och prop. 1942:5, s. 447. 
20 SOU 1926:32, s. 26. 
21 NJA 1986 s. 489, s. 492. 
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grövre statliga övergrepp åtkommen bevisning tillåts.22 I efterföljande rätts-

fall har HD dock fortsatt betona att såvitt avser svensk processrätt omfattar 

principen om fri bevisprövning även bevisning som inte tillkommit i laga 

ordning. Motiveringen är alltjämt att detta anses skapa ”de bästa förutsätt-

ningarna för en allsidig belysning av ett brottmål”.23 

 

2.3 Begränsningar i bevisprövningen 

Sedan Europakonventionen inkorporerades som svensk lag har frågan väckts 

om Sverige är skyldigt att iaktta begränsningar i bevisprövningens frihet. 

Exempelvis har Diesen skrivit att det av konventionen följer gränser både för 

vilken bevisning som får åberopas och för hur denna får värderas.24 I 

kommentaren till rättegångsbalken har Fitger m.fl. uttryckt att det i fall där 

bevisanvändningen kränker rätten till en rättvis rättegång föreligger ”in-

direkta bevisförbud”, dock utan att precisera innebörden därav eller på vilket 

sätt sådana i så fall ska hanteras i Sverige.25 Som kontrast har Ekelöf m.fl. 

även i ljuset av Europakonventionen framhållit grundprincipen att en svensk 

domstol inte får ”bortse från beviset utan att först värdera det” oavsett om det 

har åtkommits på rättsstridigt sätt.26 

     Den som ihärdigast har argumenterat för att Europadomstolens praxis 

medför ett förbud mot rättsstridigt åtkommen bevisning är Lundqvist.27 Han 

har gjort tolkningen att rätten till en rättvis rättegång som regel ska anses 

kränkt när sådan bevisning används mot en tilltalad, och att bevisningen, i 

motsats till den ordning HD fastslog i 1986 års fall, måste avvisas.28 Detta 

skulle i så fall innebära att den svenska ordningen måste anpassa sig i riktning 

mot en sådan som tillämpas i USA, enligt vilken bevisning som åtkommits 

genom rättsstridiga polisingripanden i princip aldrig får användas.29 

 
22 Thelin I, s. 129 och 131 ff. 
23 NJA 2011 s. 638, p. 18. 
24 Diesen, s. 120 f. 
25 Fitger m.fl., kommentaren till 35:1 RB under ”Bevisföring”. 
26 Ekelöf m.fl., s. 37. 
27 Lundqvist I, s. 168. Se även Lundqvist II, s. 911 och dennes avhandling, Lundqvist III. 
28 Lundqvist I, s. 240 ff. 
29 Jfr Berglin, s. 309 ff. och Thelin II, s. 512 ff. 



 10 

     Flera författare har varit kritiska. Enligt Heuman utgör Lundqvists argu-

ment om möjligheterna att avvisa bevisning ”knappast en riktig bild av den 

svenska rättsuppfattningen”.30 Klamberg har påpekat att Lundqvist inte i till-

räcklig utsträckning behandlar hur eventuella bevisförbud relaterar till prin-

cipen om fri bevisprövning.31 Ahlstrand har invänt att Lundqvists tolkning av 

rättsläget är alltför långtgående, och att slutsatserna inte gäller i andra fall än 

t.ex. vid brottsprovokation.32  

     Sammantaget ger diskussionen i doktrinen inte något entydigt svar på i 

vilken utsträckning Europakonventionens krav medför begränsningar i den 

fria bevisprövningen, eller annars på hur bedömningen av det rättvisa i rätte-

gången ska hanteras inom den svenska ordningen. I det följande presenteras 

därför en genomgång av rätten till en rättvis rättegång enligt Europa-

konventionen och Europadomstolens praxis på området, samt av hur Högsta 

domstolen har hanterat sådana frågor sedan konventionen blev svensk lag. 

 
30 Heuman, s. 230. 
31 Klamberg, s. 990. 
32 Ahlstrand, s. 547.  
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3 Rättvis rättegång 

3.1 Artikel 6 i Europakonventionen 

Artikel 6.1 i Europakonventionen stadgar var och ens rätt till ”en rättvis och 

offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk 

domstol, som upprättats enligt lag”, eller rätt till en rättvis rättegång. Inne-

börden härav preciseras genom ett antal särskilt angivna processuella rättig-

heter, bl.a. oskyldighetspresumtionen (artikel 6.2) och rätten att biträdas av 

försvarare (artikel 6.3 c)). Därutöver har Europadomstolen utarbetat en om-

fattande rättspraxis beskrivande principer som ingår i rätten till en rättvis 

rättegång.33 Bland dessa kan nämnas principerna om parternas likställdhet 

(equality of arms) och om ett kontradiktoriskt förfarande. Personer som är 

anklagade för brott ska kunna föra talan mot anklagelserna på villkor som inte 

försätter dem i något påtagligt underläge i förhållande till åklagaren, och de 

måste få bemöta all utredning som åberopas mot dem samt åberopa mot-

bevisning.34 Straffprocessen som helhet ska vara utformad så att brotts-

misstänkta har sådana rättigheter och möjligheter som krävs för att bedriva 

ett effektivt försvar och så att ”den som är oskyldig inte skall kunna bli dömd 

för brott”.35 

     Bedömningen av om det har skett en kränkning av artikel 6 ska göras uti-

från förfarandet sett som en helhet, snarare än någon enskild omständighet.36 

En kränkning kan bara uppstå om den brottsmisstänkte har lidit någon skada, 

vilket i princip inte kan ha skett om denne har friats från misstankarna även 

om otillbörliga metoder har förekommit tidigare under processen.37 Av detta 

följer att det åtminstone som utgångspunkt inte går att säga att förekomsten 

av någon viss typ av omständighet alltid skulle föranleda att rättegången anses 

orättvis.38 

 
33 Danelius, s. 158 f.  
34 Ibid., s. 260 f. och Barkhuysen m.fl., s. 563 och 567 f.  
35 Danelius, s. 260. 
36 Barkhuysen m.fl., s. 561. 
37 Danelius, s. 259. Jfr Dikme mot Turkiet, p. 109–111. 
38 Se Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket, p. 251.  
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3.2 Europadomstolens praxis om rättsstridigt 

åtkommen bevisning 

Europadomstolen har under de senaste decennierna utvecklat vissa principer 

för bedömningen av hur rättsstridigt åtkommen bevisning påverkar rätten till 

en rättvis rättegång. För att belysa innebörden av principerna kommer jag att 

presentera några av rättsfallen där de utvecklades samt hur de har tillämpats 

vid rättvisebedömningen i enskilda fall. 

     I Schenk mot Schweiz stadgade Europadomstolen den grundläggande prin-

cipen att det i konventionen inte finns några generella begränsningar av tillåt-

ligheten av bevisning, och att utformningen av bevisrätten primärt ankommer 

på konventionsstaterna. Därför ansåg domstolen att det som huvudregel inte 

finns något visst slag av bevisning som under alla omständigheter är otillåten, 

och att användning av bevisning som anskaffats rättsstridigt inte i sig är till-

räckligt för att kränka artikel 6. Däremot kan bevisanvändningen leda till en 

kränkning i ett visst fall, om den gör att rättegången som helhet blir orättvis.39  

     Mot Schenk, som dömts för att ha anlitat en torped för att mörda sin hustru, 

hade en enligt schweizisk rätt olaglig telefonavlyssning använts som bevis-

ning. Europadomstolen ansåg trots detta att Schenk hade fått en som helhet 

rättvis rättegång och tog i sin bedömning fasta särskilt på två faktorer. För det 

första att försvarets rättigheter hade respekterats. Härmed avsågs att Schenk 

hade haft möjlighet att utmana bevisningens användning och tillförlitlighet 

samt att höra som vittnen de som genomfört och ansvarat för utredningen.40 

För det andra fanns det ytterligare bevisning som bekräftade vad som fram-

kommit genom avlyssningen, varför tillförlitligheten i denna inte behövde 

ifrågasättas.41  

     Resonemanget från Schenk utvecklades och preciserades i betydande delar 

i Khan mot Förenade kungariket, som handlade om en klagande som hade 

fällts för att ha smugglat heroin baserat på hemlig rumsavlyssning. Använd-

ningen av den aktuella sortens avlyssning var inte reglerad i brittisk lag, var-

för det enligt Europadomstolen saknades ett tillräckligt skydd mot 

 
39 Schenk mot Schweiz, p. 45–46. 
40 Ibid., p. 47. 
41 Ibid., p. 48. 
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godtyckliga privatlivsintrång för att avlyssningen skulle kunna vara förenlig 

med rätten till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen.42 I förhållande 

till artikel 6 uttalade domstolen att det sätt på vilket bevisning anskaffats utgör 

ett moment i helhetsbedömningen av om ett förfarande varit rättvist. Dess vikt 

däri beror på karaktären av den bestämmelse eller rättighet som har överträtts 

genom bevisåtkomsten och allvaret i överträdelsen.43  

     Vid sin bedömning menade Europadomstolen, i motsats till vad man i 

Schenk framhållit om vikten av stödbevisning, att eftersom innehållet i 

avlyssningen utgjorde ett starkt och tillförlitligt bevis var det inte avgörande 

att det var det enda som knöt Khan till gärningen.44 Domstolen lyfte därtill 

som väsentligt att de brittiska domstolarna hade gjort egna, noggranna avväg-

ningar mellan de olika intressena och bemött Khans invändningar mot bevis-

användningen i motiverade beslut. Under sådana omständigheter kunde 

förfarandet anses rättvist, trots att Khan genom bevisåtkomsten hade blivit 

utsatt för en kränkning av sin rätt till privatliv.45 

     Europadomstolen har i efterföljande rättspraxis huvudsakligen bekräftat 

de i Schenk och Khan fastlagda riktlinjerna för rättvisebedömningen, och sär-

skilt framhållit vikten av frågan om åtkomstsättet påverkar bevisvärdet.46 

Som exempel hade i Lee Davies mot Belgien två poliser gripit den klagande 

med 50 paket narkotika efter att utan laglig grund ha berett sig tillträde till en 

privat lokal. Europadomstolen ansåg att rättsstridigheten – en olaglig hus-

rannsakan – inte kunde påverka bevisningens tillförlitlighet – det var otve-

tydigt att klaganden hade innehaft narkotikan. Därför fanns det, när försvarets 

rättigheter i övrigt hade respekterats, ingen anledning att anse rättegången 

orättvis.47 Ett andra exempel är fallet Prade mot Tyskland, där polisen hade 

hittat ett halvkilo hasch vid en husrannsakan i Prades lägenhet. Husrannsakan 

hade beslutats av domstol för ett annat brott, och hade i efterhand befunnits 

olaglig av den tyska konstitutionsdomstolen. Europadomstolen fann att det 

inte hade förelegat några tvivel om att narkotikan tillhörde Prade samt att 

 
42 Khan mot Förenade kungariket, p. 26–28. 
43 Ibid., p. 34.  
44 Ibid., p. 37. 
45 Ibid., p. 38–40. 
46 Jfr Bykov mot Ryssland, p. 90 och Allan mot Förenade kungariket, p. 43. 
47 Lee Davies mot Belgien, p. 49–54. 
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allmänintresset av att beivra narkotikabrott av den aktuella omfattningen 

vägde tyngre än intresset av respekt för hemmet. Sammantaget hade för-

farandet därför varit rättvist.48 

     Det finns även några fall där användningen av ovannämnda slag av rätts-

stridigt åtkommen bevisning har kränkt artikel 6, vilka visar var gränserna för 

bevisanvändningen går. I Niţulescu mot Rumänien hade avskrifter från in-

spelade telefonsamtal utgjort den avgörande bevisningen. Avlyssningen i sig 

ansågs inte uppfylla tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för att vara förenlig 

med rätten till privatliv, samtidigt som avskrifterna bara hade innehållit delar 

av de avlyssnade samtalen och en teknisk expert inte hade kunnat fastställa 

deras äkthet. Detta gjorde att rättegången inte kunde anses rättvis.49  

     I Lisica mot Kroatien hade de två klagandena fällts för ett värdetrans-

portrån. Medan klagandenas bil var beslagtagen hade den genomsökts av 

poliser utan nödvändigt domstolstillstånd och utan att klagandena infor-

merats. När bilen vid ett senare tillfälle hade genomsökts med tillstånd, sade 

sig polisen ha hittat en bit plast från låset till en annan bil, vilken man visste 

hade förts av de personer som utfört rånet. På grund av den olagliga genom-

sökningen ansåg Europadomstolen att det fanns anledning att betvivla 

äktheten och tillförlitligheten i bevisningen – det gick inte att utesluta att den 

hade planterats där av poliserna. Eftersom plastbiten utgjorde den enda 

direkta länken mellan klagandena och gärningen, kränkte dess användning 

rätten till en rättvis rättegång.50 

     Innebörden av bristande respekt för försvarets rättigheter illustreras bl.a. 

av Cevat Soysal mot Turkiet, där rättegången ansågs orättvis när lagstridig 

avlyssning hade använts som bevisning. Det avgörande var att klaganden inte 

hade fått ta del av inspelningarna som åberopades emot honom och därmed 

inte på ett effektivt sätt hade kunnat bestrida dem som bevisning. Bevis-

användningen uppfyllde under sådana omständigheter inte kraven på ett 

kontradiktoriskt förfarande och parternas likställdhet.51 Ett liknande resone-

 
48 Prade mot Tyskland, p. 39–41. 
49 Niţulescu mot Rumänien, p. 50–54. 
50 Lisica mot Kroatien, p. 55–59. 
51 Cevat Soysal mot Turkiet, p. 66–68. 
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mang förde Europadomstolen i Budak mot Turkiet. Den avgörande bevis-

ningen i fallet var dokument som turkisk polis hade funnit vid en husrann-

sakan som genomförts utan sådana attesterande vittnen som lagen krävde. 

Klagandens försvarare hade under rättegången blivit förhindrad att ställa 

vissa frågor till poliserna som deltog i husrannsakan. Dessutom hade den 

turkiska domstolen underlåtit att utvärdera kopplingen mellan dokumenten 

och klaganden samt att i enlighet med sin lagstadgade skyldighet pröva om 

dokumenten skulle tillåtas som bevisning. Försvarets rättigheter kunde därför 

inte anses respekterade.52 

 

3.3 Särskilt om belastande uttalanden 

I sin rättspraxis har Europadomstolen givit en särställning till bevisning som 

åtkommits i strid med vissa processuella rättigheter som ska säkerställa att 

enskilda skyddas från tvång och övergrepp från staten och att principen om 

parternas likställdhet upprätthålls. Hit räknas främst belastande uttalanden 

som har gjorts i strid med rätten till tystnad eller till att biträdas av försvarare, 

vilka båda anses ”utgöra kärnan i en rättvis process”.53 I det följande presen-

teras Europadomstolens praxis om hur bevisåtkomsten påverkar rättvise-

bedömningen i förhållande till de respektive rättigheterna. 

     Det välkända fallet Allan mot Förenade kungariket handlade om en person 

som fällts för mord baserat på att han erkänt brottet under samtal i häkte med 

en av polisen placerad informatör, vilka hade spelats in utan Allans känne-

dom. Europadomstolen ansåg att hans rätt till tystnad, vilken han explicit hade 

åberopat i polisförhör, undergrävdes när polisen förledde honom att uttala sig 

om sina gärningar.54 Till följd av att informatören hade varit direkt instruerad 

av polisen och ihärdigt frågat ut Allan, som enligt domstolen befunnit sig i en 

utsatt situation i häktet, kunde dennes erkännanden och uttalanden inte sägas 

 
52 Budak mot Turkiet, p. 84–89. 
53 Allan mot Förenade kungariket, p. 44 respektive Salduz mot Turkiet, p. 53. 
54 Allan mot Förenade kungariket, p. 50. 
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ha varit frivilliga. Rätten till tystnad var därför tillräckligt urholkad för att 

användningen av informationen som bevisning skulle kränka artikel 6.55  

     Motsatt utgång fick fallet Bykov mot Ryssland, där klaganden hade fällts 

för anstiftan till mord. Som bevisning hade bl.a. använts en inspelning med 

uttalanden som Bykov gjort i en konversation med en person som på polisens 

vägnar men utan lagstöd varit försedd med mikrofon. Till skillnad från Allan 

fällde Bykov sina belastande uttalanden i sitt hem och i en på eget initiativ 

inledd konversation. Han var inte heller pressad eller i någon utsatt situation. 

Sammantaget ansågs han inte ha blivit utsatt för tvång och därför var in-

greppet i hans rätt till tystnad inte så allvarligt att rättegången som helhet blev 

orättvis av att inspelningarna användes som bevisning.56 

     När det kommer till polisförhör som hållits utan att den tilltalade har fått 

biträdas av försvarare har Europadomstolen ansett bevisanvändningen sär-

skilt skadlig för det rättvisa i rättegången. Detta gäller framför allt sedan det 

omvälvande fallet Salduz mot Turkiet. I förhör utan försvarare närvarande 

hade den minderårige Salduz erkänt sig skyldig till deltagande i en otillåten 

demonstration och medlemskap i en olaglig organisation. Under rättegången 

hade han tagit tillbaka erkännandena och menat att de tvingats fram. Trots 

detta lades de till grund för en fällande dom. Europadomstolen uttalade att när 

belastande utsagor från förhör som hållits utan försvarare, utan att tvingande 

skäl föreligger, används för att fälla en tilltalad är försvarets rättigheter ”i 

princip oåterkalleligen undergrävda”.57 Mot Salduz var de i förhören avgivna 

erkännandena den avgörande bevisningen, varför förfarandet ansågs orättvist 

trots att han under rättegången hade biträtts av försvarare och kunnat bestrida 

bevisningens tillåtlighet. Till skillnad från de i föregående kapitel presen-

terade rättsfallen var detta inte tillräckligt för att upprätthålla det rättvisa i 

rättegången.58 

     I Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket behövde Europadomstolen pröva 

om Salduz skulle anses medföra ett absolut bevisförbud för polisförhör som 

 
55 Ibid., p. 52. 
56 Bykov mot Ryssland, p. 101–102. 
57 Salduz mot Turkiet, p. 55. 
58 Ibid., p. 57–58 och 62. 
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hållits utan försvarare. Klagandena hade varit involverade i 2005 års terrorist-

attacker mot Londons tunnelbanesystem, och i samband med deras gripanden 

hade s.k. säkerhetsintervjuer hållits utan försvarare i upp till åtta timmar. Kla-

gandena ljög under säkerhetsintervjuerna, vilket användes emot dem på den 

efterföljande rättegången. Europadomstolen slog fast att i avsaknad av tving-

ande skäl för att begränsa rätten till försvarare är utrymmet för att använda 

förhören som bevisning mycket snävt, och att det i sådana fall kan sägas före-

ligga en presumtion för att rättegången varit orättvis.59 Det ansågs dock vara 

just en presumtion som kan motbevisas vid en helhetsbedömning av det rätt-

visa i rättegången utifrån de kriterier Europadomstolen lagt fast i tidigare 

praxis.60 I fallet ansågs det akuta intresset av att avstyra ytterligare terrorist-

attacker utgöra tvingande skäl. Därtill hade det varit tydligt och lagreglerat 

när rätten till försvarare kunde begränsas, och klagandena hade fått utmana 

och bemöta bevisningen under rättegången. Det var också av vikt att 

klagandena under säkerhetsintervjuerna hade informerats om sin rätt till tyst-

nad. Sammantaget ansågs klagandena ha fått en rättvis rättegång trots att 

bevisningen från säkerhetsintervjuerna användes.61 

     Vad som krävs för att motbevisa presumtionen från Ibrahim m.fl. har prö-

vats bl.a. i fallen Beuze mot Belgien och Doyle mot Irland. Klaganden i Beuze 

hade under förundersökningen blivit hörd av polis och utredningsdomare 

flera gånger utan försvarare närvarande. I förhören hade han gjort motstridiga 

uttalanden, vilka han senare hade ändrat sig om. Enligt Europadomstolen 

hade man inte gjort någon individuell bedömning av nödvändigheten i att för-

vägra klaganden försvarare – än mindre fastställt några tvingande skäl – och 

inte heller under rättegången utvärderat omständigheterna kring förhören eller 

konsekvenserna för klagandens möjlighet att försvara sig av försvararens 

frånvaro. Presumtionen att rättegången varit orättvis kunde därför inte anses 

motbevisad.62 

 
59 Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket, p. 265 och 273. 
60 Ibid., p. 260–262 och 274. 
61 Ibid., p. 276–294. 
62 Beuze mot Belgien, p. 161, 165 och 193. 
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     I Doyle hade klaganden fått rådgöra med sin försvarare innan och mellan 

förhör som hölls under förundersökningen, men försvararen hade inte fått när-

vara när de genomfördes. Klaganden hade erkänt brottet under ett av för-

hören. Europadomstolen betonade att klaganden åtminstone till viss del hade 

fått samråda med försvarare, och att viktiga rättssäkerhetsgarantier hade 

beaktats, främst av vilka var att förhören hade spelats in på video och spelats 

upp på rättegången. Utrymmet för feltolkningar var därför mindre. Den 

irländska domstolen hade noggrant utvärderat bevisvärdet i erkännandet, vil-

ket hade understötts av teknisk bevisning. Trots att inga tvingande skäl för att 

begränsa tillgången till försvarare gjorde sig gällande, ansåg Europa-

domstolen med hänsyn bl.a. till det ovan anförda att klagandens hade fått en 

som helhet rättvis rättegång.63  

 

3.4 Sammanfattning 

Framställningen visar att en rättegång regelmässigt kan anses rättvis vid 

användning av bevisning som har åtkommits i strid med nationell rätt eller 

rätten till privatliv så länge den tilltalade har haft möjlighet att bedriva ett 

effektivt försvar och bevisningen har säkerställts vara tillförlitlig. I de fall där 

Europadomstolen har funnit en kränkning av artikel 6 har antingen den rätts-

stridiga bevisåtkomsten gjort att det inte har varit möjligt att fastställa bevis-

ningens äkthet och tillförlitlighet eller försvaret blivit utsatt för påtagliga 

begränsningar i sin möjlighet att föra talan mot bevisningen. En brotts-

misstänkt som har blivit förmådd genom tvång att uttala sig i strid med rätten 

till tystnad eller har berövats rätten till försvarare anses ofta ha saknat sådana 

möjligheter att försvara sig som krävs för att rättegången ska kunna betraktas 

som rättvis. För att vara rättvis krävs det i sådana fall andra rättssäkerhets-

mekanismer som gör att bevisningens tillförlitlighet går att säkerställa.  

 
63 Doyle mot Irland, p. 89, 93 och 98–99. 
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4 Rättsstridigt åtkommen 

bevisning i svensk praxis 

I föregående kapitel framgår att det är upp till konventionsstaterna att besluta 

om den närmare utformningen av bevisrätten, så länge denna åstadkommer 

tillräckligt goda förutsättningar för en rättssäker prövning av den tilltalades 

skuld. I detta kapitel presenteras, genom de rättsfall där frågorna har prövats, 

hur HD har valt att hantera rättsstridigt åtkommen bevisning och hur ut-

formningen förhåller sig till rätten till en rättvis rättegång. 

 

4.1 NJA 2003 s. 323 

Första gången HD uttalade sig om den fria bevisprövningen visavi Europa-

konventionen var 2003, i ett fall om s.k. överskottsinformation. Två personer 

stod åtalade för grovt vapenbrott, för vilket den viktigaste bevisningen var 

meddelanden som upptagits genom hemlig teleavlyssning som beslutats till 

följd av att de tilltalade var misstänkta för grovt narkotikabrott. Bevisningen 

var lagstridig i bemärkelsen att tvångsmedlet inte hade beslutats för det brott 

personerna stod åtalade för, och för att straffskalan för grovt vapenbrott inte 

var sådan att hemlig teleavlyssning hade kunnat beslutas.64 

     HD tolkade Europadomstolens i föregående kapitel beskrivna praxis som 

att förekomsten av en privatlivskränkning har ”ingen avgörande betydelse” 

för bedömningen av om rättegången som helhet har varit rättvis. Europa-

domstolens uttalanden om bevisrätten som en nationell angelägenhet och att 

det ibland ”kan vara legitimt” att åberopa rättsstridigt åtkommen bevisning 

ansåg HD vara tillräckliga för att kunna lägga avlyssningarna till grund för 

dom.65  

     Den avgörande frågan var då likt i Europadomstolens praxis om bevis-

ningens tillkomstsätt skulle anses påverka dess bevisvärde. HD anförde att 

risken för att göra oriktiga tolkningar och dra felaktiga slutsatser är större när 

 
64 NJA 2003 s. 323, s. 334 f.  
65 Ibid., s. 336. 
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det finns tveksamheter kring omständigheterna för bevisningens tillkomst.66 

Exempelvis menade de tilltalade att avlyssningarna utgjorde ett litet urval av 

deras samtal och var tagna ur sin kontext, samt att de hade varit medvetna om 

att de blev avlyssnade och därför ”drivit gäck” med polisen. Med hänsyn bl.a. 

till mängden avlyssningar, till graden av detaljrikedom i samtalen och till det 

sätt som de tilltalade hade talat på ansåg HD dock att avlyssningarna var till-

räckligt tillförlitliga för att som huvudsaklig bevisning styrka gärningarna.67  

     Utöver det ovannämnda såg sig HD inte föranledd att diskutera om förfa-

randet hade varit rättvist. Istället får rättsfallet tolkas så att HD slog fast att 

den fria bevisprövningen i huvudsak är förenlig med konventionen. En rätte-

gång kan alltså anses rättvis under förutsättning att den rättsstridigt åtkomna 

bevisningen säkerställs vara tillförlitlig och de särskilda riskerna i 

värderingen av sådan bevisning beaktas.68 

 

4.2 NJA 2011 s. 638 

I ett fall från 2011 avseende s.k. bevisprovokation gav HD rättvisefrågorna 

betydligt större utrymme. Efter flera års fruktlös utredning av ett mord hade 

polisen beslutat att låta en infiltratör söka bekantskap med den huvud-

misstänkte för att förmå denne att avslöja var liket fanns. Med stöd i en 

uppdiktad historia av innebörden att en rysk kriminell organisation gjorde 

anspråk på ersättning från den mördade kvinnans livförsäkring, framförde in-

filtratören både löften om ekonomisk belöning och vaga hot om våld. Till 

följd av påtryckningarna erkände den misstänkte brottet och visade var den 

mördade låg.69 

     HD anslöt sig till Europadomstolens metodik och betonade att den avgö-

rande frågan vid rättegången inte är rättsenligheten av polisens handlande 

som sådant utan om förfarandet som helhet, inklusive omständigheterna vid 

bevisåtkomsten, har varit rättvist.70 Att bevisningen har åtkommits olagligt 

 
66 Ibid., s. 337. 
67 Ibid., s. 338. 
68 Se Westberg, s. 663 f. och även Thelin II, s. 514. 
69 NJA 2011 s. 638, p. 4–6. 
70 Ibid., p. 15.  
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eller på ett sätt som kränker någon konventionsrättighet ska enligt HD beaktas 

genom försiktighet i bevisvärderingen, och ”gäller följaktligen inte frågan om 

beviset ska tillåtas eller ej”.71 För att domstolen ska kunna värdera bevis-

ningen på ett rättssäkert sätt ska försvaret ha givits tillfälle att argumentera 

mot dess värde och användning och åklagaren ha lämnat uppgifter om åt-

komstsättet.72 HD medgav att det finns vissa kvalificerade situationer – t.ex. 

då bevisning tvingats fram genom tortyr – i vilka principen om fri bevis-

prövning måste ge vika. I andra fall där rättsstridigheten inte kan hanteras 

inom bevisvärderingen – såsom där bevisningen är tillförlitlig trots att otill-

börligt tvång har använts vid åtkomsten – kan eventuell bestående orättvisa 

kompenseras för genom strafflindring för den tilltalade.73 

     I det aktuella fallet ansågs den tilltalade på grund av påtryckningarna ha 

blivit förmådd att i strid med sin rätt till tystnad lämna uppgifter som han 

under tidigare förhör valt att förtiga.74 Som en konsekvens gavs den tilltalades 

erkännande ett ”mycket lågt bevisvärde”, men den ytterligare bevisning som 

anskaffats till följd av detta ansågs tillförlitlig oberoende av påtryck-

ningarna.75 Trots att åtkomstsättet således beaktades vid bevisvärderingen 

ansåg HD att en för den tilltalades rättssäkerhet så central skyddsregel hade 

blivit överträdd att det var nödvändigt att också sänka straffet med två års 

fängelse.76 

     Sammanfattningsvis får HD anses ha stadgat att som huvudregel ska rätts-

stridiga metoder vid bevisåtkomsten beaktas vid värderingen av bevisningen, 

men bevisningen ska tillåtas. Där detta inte är tillräckligt för att vid helhets-

bedömningen av det rättvisa i förfarandet avhjälpa inverkan av 

rättsstridigheten ska hänsyn tas vid straffmätningen.77  

 

 
71 Ibid., p. 18–19. 
72 Ibid., p. 20.  
73 Ibid., p. 21–22. HD har även i andra situationer bekräftat att påföljdslindring ska vara 

förstahandsalternativet för att kompensera rättighetskränkningar inom en rättegång, se NJA 

2015 s. 417, p. 8 och NJA 2012 s. 1038 I, p. 17. 
74 NJA 2011 s. 638, p. 27. 
75 Ibid., p. 28–29. 
76 Ibid., p. 32. 
77 Se Ågren, s. 923 f. 
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4.3 HD B 4175-20  

Även om HD alltså i huvudsak har varit konsekvent avseende att även rätts-

stridigt åtkommen bevisning ska tillåtas, fick den – kanske mot bakgrund av 

en ostyrig hovrättspraxis78 – 2021 anledning att ta definitiv ställning till 

frågan. I ett mål om grovt vapenbrott avvisade Svea hovrätt bevisning i form 

av en inspelning från en polis kroppskamera, vilken enligt åklagaren innehöll 

uttalanden som kunde knyta den tilltalade till vapnet. Den tilltalade hade un-

der inspelningen varken haft någon försvarare närvarande eller informerats 

om sin rätt därtill eller till att inte uttala sig. Hovrätten menade att det med 

hänsyn till Europadomstolens praxis var uppenbart att bevisningen skulle bli 

utan verkan.79 HD meddelade prövningstillstånd avseende om det var korrekt 

utifrån principen om fri bevisprövning och kraven enligt Europakonventionen 

att avvisa bevisningen under sådana omständigheter. 

     HD tog fasta på att enligt Europadomstolen ska användningen av bevis-

ning som anskaffats i strid med en tilltalads rätt att biträdas av försvarare vid 

polisförhör i princip medföra att rättegången presumeras vara orättvis.80 Sam-

tidigt betonade HD att detta bara är en presumtion, och att det därav ”framgår 

tydligt” att Europadomstolens praxis ”inte ska tolkas som att det har etablerats 

ett bevisförbud som medför att en domstol är skyldig att avvisa bevisning som 

tillkommit i strid med rätten till försvarare”.81 Istället framhölls, likt i tidigare 

fall, att kränkningar av rätten till en rättvis rättegång alltid ska utvärderas uti-

från förfarandet sett som en helhet, med ledning av de principer som i denna 

undersökning har beskrivits under kapitel 3.82 Av det följer enligt HD att det 

inte nödvändigtvis strider mot rätten till en rättvis rättegång att tillskriva 

sådan bevisning ett positivt bevisvärde, varför det inte går att säga att den 

uppenbart skulle bli utan verkan.83 HD slog därför fast att det i princip saknas 

förutsättningar för att avvisa bevisning som tillkommit genom polisförhör 

 
78 Se bl.a., utöver det här aktuella hovrättsfallet, RH 2017:38 och Svea hovrätts dom den 20 

november 2013 i mål B 9446-13. I båda fallen valde hovrätterna att bortse från rättsstridigt 

åtkommen bevisning utan att diskutera HD:s tidigare praxis. 
79 Svea hovrätts dom den 26 juni 2020 i mål B 4665-20. 
80 HD B 4175-20, p. 22–23. 
81 Ibid., p. 24. 
82 Ibid., p. 24 och 27–28. 
83 Ibid., p. 29. 
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utan försvarare närvarande. I den mån bevisningen och omständigheterna vid 

dess tillkomst ska tillskrivas någon betydelse ansågs istället vara en fråga för 

bevisvärderingen.84  

     HD konstaterade att hovrätten i det aktuella fallet inte hade haft möjlighet 

att på förhand sluta sig till vilket värde inspelningen skulle haft som bevis-

ning, trots att den upptagits under sådana omständigheter att dess användning 

faktiskt ska presumeras kränka rätten till en rättvis rättegång. Målet 

återförvisades därför till hovrätten för prövning av åtalet inklusive kropps-

kamerainspelningen och av det rättvisa i rättegången. HD antydde därvid att 

rättvisepresumtionen kunde brytas om inspelningen inte användes som en-

samt avgörande bevisning.85 

     Sammanfattningsvis tycks HD i huvudsak ha befäst tidigare gällande prin-

ciper. Principerna uttrycks dock i skarpare formuleringar och kan nog sägas 

ha fått ett utvidgat tillämpningsområde. Rättsstridigt åtkommen bevisning ska 

hanteras genom en sträng prövning av dess bevisvärde, inte genom avvisning, 

oberoende till och med av om bevisanvändningen alstrar en presumtion för 

orättvisa. Frågan om det rättvisa i förfarandet ska alltså vara skild från frågan 

om bevisprövningens frihet – rättvisefrågor ska hanteras på andra sätt. 

 

 
84 Ibid., p. 30. 
85 Ibid., p. 32–34. 
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5 Analys och diskussion 

I två underkapitel besvarar jag här undersökningens respektive fråge-

ställningar genom att analysera och kommentera de i de föregående kapitlen 

presenterade rättskällorna.  

 

5.1 Bevisanvändning i en rättvis rättegång 

Som framgår av tidigare kapitel finns det inte något absolut krav på 

konventionsstaterna att förbjuda användningen av rättsstridigt åtkommen be-

visning. Europadomstolen erkänner, tvärt om, att sådan användning kan vara 

befogad. Därtill har konventionsstaterna ett påtagligt skön i fråga om att ut-

forma bevis- och processrätten, så länge utformningen är sådan att rättvisa 

kan upprätthållas. 

     Min tolkning är att Europadomstolens praxis bygger på två bärande 

premisser: att bevisning som tagits fram i strid med lag eller rättighet till sin 

natur är mindre tillförlitlig, och att det är orättvist för en tilltalad att dömas på 

otillräckligt säker bevisning. Det är alltså inte lagbrottet eller konventions-

kränkningen som gör ett förfarande orättvist, utan den förhöjda risken för att 

den tilltalade döms utan skuld. I alla de rättsfall som har beskrivits ovan där 

bevisanvändningen ledde till en kränkning av artikel 6 fanns det osäkerheter 

kring bevisningens äkthet eller tillförlitlighet, vilka inte hade beaktats av de 

nationella domstolarna. Där det har funnits mekanismer för att säkerställa att 

bevisningen är tillräcklig för att styrka den tilltalades skuld trots åtkomst-

sättet, har Europadomstolen inte funnit någon kränkning. Förekomsten av 

sådana mekanismer är det avgörande för om en tilltalad har fått en som helhet 

rättvis rättegång.  

     Jag vill påstå att de mest relevanta mekanismerna av detta slag kan struk-

tureras i två kategorier. Den första utgörs av vad Europadomstolen kallar 

försvarets rättigheter. Av dessa är den viktigaste att den tilltalade under rätte-

gången får försvara sig genom att invända mot bevisningens användning, 
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äkthet och tillförlitlighet. Den tilltalade ska alltså ha tillräckligt goda förut-

sättningar för att i ett kontradiktoriskt förfarande kunna argumentera mot 

bevisningen och föra motbevisning. Särskilt viktiga är även rätten till tystnad 

och rätten till försvarare – och att den tilltalade informeras om dessa – vilka 

ska säkerställa just att den tilltalade kan bedriva ett effektivt försvar och att 

denne inte döms utan skuld. Det är enligt min tolkning därför Europa-

domstolen är extra strikt i situationer där bevisningen åtkommits i strid med 

dessa, eller annars genom tvång och när den tilltalade varit i en utsatt 

situation. 

     Den andra kategorin riktar sig snarare till de nationella domstolarna. Dom-

stolarna ska göra en noggrann prövning dels av bevisanvändningens inverkan 

på det rättvisa i rättegången, dels av bevisningens värde. De ska också utvär-

dera och bemöta den tilltalades invändningar mot bevisningen, även om det 

inte finns något krav på att invändningarna ska hörsammas. Ifall det finns 

tvivel om bevisningens tillförlitlighet är det viktigt att domstolarna beaktar 

om det finns ytterligare utredning som talar för den tilltalades skuld. 

     Om dessa två kategorier av rättssäkerhetsmekanismer beaktas, kan 

bevisning som har åtkommits rättsstridigt oftast läggas till grund för en dom 

utan att kränka rätten till en rättvis rättegång.  

 

5.2 Rättvisan i den fria bevisprövningen 

Frågan är då hur den svenska bevisrätten har utformats för att tillgodose rätt-

visans krav vid åberopande av rättsstridigt åtkommen bevisning. Jag menar 

att det om detta går att dra tre huvudsakliga slutsatser.  

     För det första ska principen om fri bevisprövning även i ljuset av Europa-

konventionen tillämpas i princip utan inskränkningar. I samtliga ovan presen-

terade rättsfall har HD framhållit att frågor om det rättvisa i en rättegång i 

förhållande till rättsstridigt åtkommen bevisning inte ska lösas genom bevis-

avvisning. De tvivel som kvarstod härom borde vara undanröjda i och med 

2021 års bevisprövningsprejudikat. Rättsfallet avsåg förhör som hållits utan 

att den misstänkte biträtts av försvarare, och som ovan nämnt är möjligheterna 

att inom rätten till en rättvis rättegång använda sådana betydligt mindre än för 
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andra typer av rättsstridigt åtkommen bevisning. HD stadgade att bevisningen 

inte ska avvisas ens i sådana fall, när det föreligger en presumtion för att dess 

användning skulle göra rättegången orättvis. Därför borde det kunna anses 

gälla som allmän princip att så länge det inte av Europakonventionen följer 

några ovillkorliga bevisförbud – som vid tortyr och brottsprovokation – ska 

vi här i riket fortsätta tillämpa fri bevisprövning. 

     För det andra ska rättsstridigt åtkommen bevisning istället för att avvisas 

primärt hanteras genom försiktighet i bevisvärderingen. Antagandet är att på 

grund av att bevisningen anskaffats i strid med rättssäkerhetsregler eller 

integritetsskydd är det mindre sannolikt och svårare att fastställa att den har 

ett högt bevisvärde. Möjligheten avfärdas dock inte. Bevisningen ska vär-

deras utifrån sina faktiska meriter, och det är inte fråga om att på något 

generellt plan sätta ned bevisvärdet. Försiktigheten syftar på att domstolen 

måste säkerställa att den har tillräckligt goda förutsättningar för bevis-

värderingen för att inte riskera dra felaktiga slutsatser. Sådana förutsättningar 

kan åstadkommas genom att åklagaren lämnar upplysningar om hur bevis-

ningen har åtkommits, genom stödbevisning eller annars om bevisningen trots 

åtkomstsättet är otvetydig. Sammanfattningsvis är utgångspunkten likt i 

Europadomstolens praxis att under förutsättning att bevisningen är tillräcklig 

(och försvarets rättigheter har respekterats) kan rättegången anses rättvis trots 

att bevisningen åtkommits rättsstridigt.  

     För det tredje, ifall rättegången anses orättvis trots att domstolen har 

iakttagit försiktighet i bevisvärderingen, kan den tilltalade kompenseras ge-

nom andra rättsmedel. Detta har bara prövats en gång, i 2011 års fall, vilket 

talar för att kompensation ska ske genom påföljdslindring. HD:s uttalanden 

är dock påtagligt vaga. Därför finns det en gråzon mellan de situationer där 

försiktighet i bevisvärderingen är tillräckligt för att förfarandet ska anses rätt-

vist och de där det trots försiktigheten finns en rest av orättvisa som måste 

kompenseras. En jämförelse av 2011 och 2003 års fall antyder att 

kompensation främst torde vara aktuellt när bevisningen är tillförlitlig men 

någon för den tilltalades möjlighet att försvara sig särskilt viktig rätts-

säkerhetsmekanism har åsidosatts (i 2011 års fall rätten till tystnad). 2021 års 

fall skulle då sannolikt hamna på samma sida gränsen som det från 2011 om 
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bevisningen anses tillräcklig, men det är ingalunda säkert utifrån HD:s ut-

talanden. Vidare är det inte självklart hur stor påföljdslindring som i ett visst 

fall ska anses tillräcklig för att kompensera för rättighetskränkningen. 

Eftersom 2021 års fall handlade om en annars sorts rättsstridighet än det tidi-

gare, är hovrätten efter återförvisningen fortsatt utan tydlig ledning. Samman-

taget är det alltså möjligt för den som har blivit utsatt för en kränkning av 

rätten till en rättvis rättegång att kompenseras genom strafflindring, men flera 

oklarheter består om under vilka förutsättningar och i vilken omfattning det 

kan bli aktuellt. 
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6 Avslutande reflektion 

Avslutningsvis vill jag relatera HD:s lösning till värdekonflikten mellan 

kunskap och rättssäkerhet genom att framhålla att den fria bevisprövningens 

primat inte innebär att det ena värdet helt får ge vika för det andra. Att i prin-

cip all bevisning ska tillåtas gör inte att rättvisefrågor inte spelar någon roll 

för bevisanvändningen, utan att de spelar en annan roll. Kanske kan det 

uttryckas som att det rättvisa i rättegången inte ska säkerställas proaktivt – 

genom avvisning, innan orättvisan har uppstått – utan reaktivt – genom kom-

pensation, efter orättvisan har konstaterats. Min tolkning är att rådande 

ordning därigenom kan sägas syfta till att förebygga både okunskap och orätt: 

all kunskap som kan hämtas från den tillgängliga utredningen anses vara av 

godo; rättvisekränkningar förebyggs genom en skeptisk inställning till värdet 

av bevisning som tillkommit genom otillbörliga metoder; om någon orättvisa 

för den enskilde ändå uppstår ska denne kompenseras genom de medel som i 

det skedet står till buds. Denna ordning kanske inte ger det starkaste möjliga 

skyddet mot statliga övergrepp, men respekterar den pluralism av värden som 

här aktuella situationer inrymmer. Såväl brottsmisstänktas som brottsoffers 

och samhällets intressen ska värnas. Den gällande ordningen är en kom-

promiss som åtminstone i viss utsträckning säkerställer både att sanningen 

kan utrönas och att rätten till en rättvis rättegång kan beaktas. 
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