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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den senaste tiden har Europadomstolen i en rad domar fastslagit en princip som innebär att 

den som anklagas för brott ska få tillgång till försvarare redan innan det första polisförhöret, 

samt en rätt att före förhöret kunna sammanträda med försvararen i enrum. Därtill har 

myndigheterna en skyldighet att informera den anklagade om denna rättighet. Om den 

anklagade i polisförhör erkänner ett brott utan att ha underrättats om dessa rättigheter får 

erkännandet enligt Europadomstolen inte användas till stöd för en fällande dom. 

Europadomstolens avgöranden har lett till omfattande diskussion och lagändringar i flera 

europeiska länder. 1  Någon liknande debatt har ännu inte uppstått i Sverige, trots att 

rättegångsbalken, vilket framgår nedan, inte tycks stå i överensstämmelse med 

Europadomstolens domar. För svensk del aktualiserades frågan så sent som julen 2015 vid 

mordrättegången i Jönköpings tingsrätt. 2  Där den misstänkte inte hade tillgång till en 

försvarare när denna erkände vid sitt första polisförhör. Försvarsadvokat Leif Silbersky 

ifrågasatte lämpligheten i att en person som är misstänkt för den allvarligaste typen av brott 

kan förhöras utan försvarare. 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka Europadomstolens avgöranden utifrån artikel 6 § 3 c 

angående frågan om rätten till försvarare, för att se hur den svenska regleringen förhåller sig 

till dessa krav. För att uppnå detta har jag valt att titta närmare på tre delfrågor. Den första 

delfrågan fokuserar på när uppstår rätten till försvarare enligt Europadomstolens avgöranden? Den 

andra delfrågan innefattar vad har försvararen för befogenheter under tidpunkten för det första 

polisförhöret?  Två befogenheter som särskilt tar sikte på de inledande polisförhören kommer 

att undersökas närmare, nämligen i vilken omfattning försvararen har rätt att närvara vid det 

första förhöret med sin klient samt om försvararen har rätt att sammanträda i enrum med 

denne innan förhören. Den tredje och sista delfrågan undersöker vilka konsekvenser i 

                                                
1 Se Schumann, Bruckmüller & Soyer, Assesing pre-trial acces to legal advice – Results of a comparative legal and 
empirical study, s. 31. Se även Brants, The Reluctant Dutch Response to Salduz, s. 298-305 och Spielmann, Analysis 
& Opinions – Article 6 ECHR in criminal proceedings – Recent developments, s. 295- 299. Avgörandena har även 
jämförts med USAs Supreme Court ”Miranda case”, se Van der Feltz, Salduz and Miranda: Is the US Supreme 
Court Pointing the way?, s. 304-317. 
2 Jönköping tingsrätt dom meddelas 2016-01-19, B 1875-15, se http://www.jkpglive.se/mordrattegangen-
irriterat-mellan-aklagare-och-forsvarare/. 
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bevishänseende eventuella brister i rätten till försvarare vid det första polisförhöret skulle kunna få? Härmed 

avses i vilken utsträckning uttalanden som gjorts under det inledande polisförhöret utan att 

en försvarare varit närvarande får användas som bevisning mot den tilltalade. 

Europadomstolens praxis kan eventuellt innebära ett bevisförbud alternativt en inskränkning 

i den fria bevisprövningen som råder enligt svensk rätt.  

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen kommer att begränsas till att analysera rätten till försvarare under de inledande 

polisförhören. Detta innebär att den del av försvararens befogenheter som aktualiseras i ett 

senare skede av rättsprocessen lämnas utanför framställningen. Det rör sig framförallt om 

försvararens och den misstänktes rätt till insyn i olika handlingar vid det inledande skedet av 

förundersökningen. Uppsatsen är skriven utifrån den misstänktes perspektiv, vilket innebär 

att den fokuserar på den legala rätten att biträdas av en försvarare under de inledande 

polisförhören. Detta mot bakgrund av att artikel 6 i Europakonventionen är avsedd att 

skydda den misstänktes rättigheter.3 

 

De praktiska problem som Europadomstolens avgöranden innebär för rättsväsendet 

kommer belysas, men endast skissartade lösningar kommer att presenteras. Problemen rör 

exempelvis frågor om riktlinjer för hur länge polisen ska invänta försvararens ankomst och 

hur detta i sin tur kommer att påverka de olika tidsfrister för frihetsberövande som finns i 

RB.  

 

En principiell fråga som kommer innebära problem är vem som bekostar rätten till 

försvarare. Om det innebär en rätt till offentlig försvarare, där staten står för kostnaden, eller 

om det enbart innebär rätt till en privat försvarare, som den den misstänkte står kostnaderna 

för.4 Frågan har inte bara betydelse för staten, utan även för den misstänkte. Vem som står 

för kostnaden för försvarare under de inledande polisförhören torde även påverka i vilken 

utsträckning rätten till försvarare utnyttjas i praktiken. Då det inte klart framgår av 

Europadomstolens praxis om försvararen ska bekostas av statliga medel vid denna tidpunkt 

i processen, kan vi endast spekulera i, varför frågan till stor del lämnas utanför 

framställningen. När försvarare nämns i uppsatsen åsyftas en offentlig försvarare det vill säga 

                                                
3 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 151. 
4 Här bör tillägas att det fortfarande finns en risk, trots man fått en offentlig försvarare att bli 
återbetalningsskyldig, se mer om detta i 31 kap. 1 § RB. Även detta anser jag ligga utanför denna uppsats.   
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en försvarare som finansieras med allmänna medel,  om det föreligger en skillnad mellan 

offentlig och privat försvarare nämns detta. 

1.4  Metod och material  

Denna framställning är uppdelad i fem kapitel för vilka delvis olika rättskällor har använts. 

Gemensamt för arbetet i dess helhet är emellertid att den rättsdogmatiska metoden och den 

traditionella rättskälleläran har använts. Arbetet strävar efter att sätta in svensk rätt i ett 

konventionsrättsligt sammanhang, varför utländska källor använts för att ge perspektiv på 

den svenska rätten såväl de lege lata som de lege ferenda. Central för uppsatsen är 

Europadomstolens praxis kring tolkningen av Europakonventionens  artikel 6 § 3 c. I den 

delen utgörs framställningen av en rättsfallsstudie. Vid tolkningen av avgörandena har särskilt 

fokus lagts vid ordalydelsen. Härvid har beaktats att Europadomstolen strävar efter en 

enhetlig tolkning av konventionen, inte minst av begreppet ”anklagad för brott” som anses 

utgöra ett autonomt begrepp. 5  Domarna har också studerats utifrån ett kronologiskt 

perspektiv, eftersom Europadomstolen ser konventionen som ett levande dokument som 

måste ges en dynamisk tolkning.6
 
Utgångspunkten är därför att nyare domar ändrar tidigare 

praxis.  

Det bör tilläggas att de rättsfall jag studerat har vid en sökning på nyckelorden Salduz och 

Panovits på hemsidan HUDOC 7  rört sig om 195 avgöranden meddelade av 

Europadomstolen, vilket inneburit en del problem. För att komma till bukt med detta har 

jag avgränsat mig till de rättsfall som nämnts flest gånger av internationella författare. Urvalet 

av dessa författare har gjorts genom sökning på internationella hemsidor där författare som 

kommenterat artikel 6 § 3 c samt nyckelord som right of access to a lawyer, defence through legal 

assistance, pre-trial rights, men även Salduz och Panovits har använts. Även Danelius som 

refererar till relevanta avgöranden från Europadomstolen har varit till stor hjälp. Detta urval 

torde därmed omfatta de mest väsentliga på området. Vissa rättsfall har däremot enbart varit 

tillgängliga på franska varför en sammanfattning har använts.  

Rättsutredningen om det svenska rättsläget under perioden av det första polisförhöret 

präglas till stor del av en avsaknad av prejudikat.8 Lagstiftning och förarbeten utgör därför 

grunden för framställningen, medan uttalanden från JO, föreskrifter från 

                                                
5 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 47 f.  
6 Harris m.fl., Law on the European Convention on Human Rights, s. 7 f. 
7 Europadomstolens egna rättskälledatabas. 
8 Se Bring/Diesen, Förundersökning, s. 34 f. 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åklagarmyndigheten samt avgöranden från underrätterna använts för att skildra den mer 

praktiska tolkningen av bestämmelserna. I och med att endast ett fåtal fall hamnar hos JO, 

har doktrinen fått en viktig kompletterande roll i framställningen. Ett annat problem är det 

ringa antal avgöranden från underrätterna som behandlar frågan. En möjlig anledning till 

detta är att Europadomstolens praxis inte fått den genomslagskraft som den bör. Enligt mig 

har detta medfört att endast ett fåtal fall har kommit upp till ytan. Av denna anledning kan 

jag inte dra några slutsatser av hur utbredd problematiken är.  

Uppsatsen är en fördjupning och en vidareutveckling av de frågeställningar jag behandlade i 

promemorian ”Rätten till försvarare – bör försvararen få en aktivare roll tidigare i 

processen”. Som ett led i researcharbetet praktiserade jag under tio veckor på en advokatbyrå 

med inriktning på brottmål, detta för att på nära håll studera hur rätten till försvarare fungerar 

i praktiken. En sådan inblick har varit nödvändig för att förstå samspelet mellan teori och 

praktik och det glapp som många gånger finns däremellan. Därigenom har praktiken varit en 

nödvändig förutsättning för att på ett tillfredsställande sätt kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar. 

1.5  Disposition 

Uppsatsens disposition är tänkt att främja det övergripande syftet; att genom en jämförande 

studie undersöka överensstämmelsen mellan det svenska rättsläget och europadomstolens 

praxis i fråga om när och hur en misstänkt person har rätt till försvarare.  

 

Kapitel 2 inleder uppsatsen med en beskrivning av särställningen som Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna har i den svenska rättsordningen. Därefter redogörs för, var rätten till försvarare 

enligt Europakonventionen regleras för att sedan diskutera de viktiga avgörandena Salduz 

och Panovits för att klargöra hur rätten till försvarare ska regleras enligt konventionen. 

Avslutningsvis sammanfattas de principer som Europadomstolen har meddelat.  

I kapitel 3 diskuteras inledningsvis avgöranden som meddelats efter Salduz och Panovits, 

detta för att uttyda vilken genomslagskraft avgörandena fått, men även för att förtydliga vad 

konventionen har för syn på rätten till försvarare. Därefter läggs fokus på de tre delfrågorna; 

När uppstår rätten till försvarare enligt Europadomstolens avgöranden? Vad har försvararen för befogenheter 

under tidpunkten för det första polisförhöret? Och Vilka konsekvenser i bevishänseende eventuella brister i 

rätten till försvarare vid det första polisförhöret skulle kunna få? För att sedan gå in på undantaget till 
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rätten till försvarare, och slutligen sammanfattas de principer som kommit till uttryck genom 

dessa delfrågor. 

I kapitel 4 analyseras den svenska rätten för att se om regleringen når upp till 

Europadomstolens krav som redogjordes för i det tidigare kapitlet. Syftet är att klargöra 

huruvida svensk lagstiftningen strider mot Europakonventionens krav, de tre delfrågorna 

från ovanstående avsnitt kommer därför analyseras utifrån ett svenskt perspektiv. I slutet av 

varje avsnitt kommer frågan huruvida Sverige når upp till de krav som Europakonventionen 

har ställt upp att diskuteras.   

Avslutningsvis i kapitel 5, diskuteras hur svensk lagstiftning bör göra föra att komma till bukt 

med de problem som diskuterats i tidigare avsnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 6 
 

2 Rätten till försvarare enligt Europakonventionen 

2.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas inledningsvis Europeiska konventionens ställning i den svenska 

rättsordningen och frågan om Europadomstolens tolkningsprinciper samt vart rätten till 

försvarare enligt konventionen regleras. Därefter diskuteras de viktiga avgörandena Salduz 

och Panovits för att klargöra hur rätten till försvarare ska regleras enligt konventionen. 

Slutligen sammanfattas de principer som etablerats genom Europadomstolens avgöranden. 

2.2 Europakonventionen i det svenska rättssystemet 

Genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna är Europakonventionen inkorporerad i svensk 

lagstiftning. Europakonventionens särställning har förtydligats genom införande av 

bestämmelsen i 2 kap. 19 § RF som framhåller konventionens särskilda betydelse i den 

svenska rättsordningen utan att konventionen ges status som en grundlag. Avsikten med 

konstruktionen var att skapa en garanti för att konventionen inte skulle åsidosättas till förmån 

för de nationella föreskrifterna som inte utgör grundlag. Reglerna riktar sig i första hand till 

lagstiftaren. 9  Angående frågan om hur potentiella konflikter mellan nationell lag och 

Europakonventionen ska lösas, har lagstiftaren konstaterat att domstolarna först och främst 

ska göra en analys av de två olika normerna och därefter ska i första hand en 

fördragskonform tolkning tillämpas. HD har konstaterat att Europakonventionens tolkning 

ska ges företräde i de fall den nationella domstolen anser att tolkningsutrymme inte 

existerar.10 Utgångspunkterna för tolkningen av Europakonventionens artiklar återfinns i 

artikel 31-32 i Wienkonventionen. Där framgår att ordalydelsen ska tillmätas betydelse, men 

att denna ska läsas i sitt sammanhang och i ljuset av traktatbestämmelsernas syfte och 

ändamål. 

I Europakonventionens artikel 6 stadgas om rätten till rättvis rättegång. Var och en har enligt 

artikel 6 § 3 c vissa minimirättigheter, exempelvis rätten att försvara sig med hjälp av 

rättegångsbiträde som man själv har utsett, eller om man saknar medel, rätt att erhålla ett 

sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så kräver. Europadomstolen har i målen Salduz 

                                                
9 Prop. 1993/94:117. Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 36. 
10 A. prop. s. 37 ff. 
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och Panovits fastslagit en princip om hur rätten till försvarare ska tolkas enligt artikel 6 § 3 

c. Detta diskuteras i nästföljande avsnitt.  

2.3 Relevant praxis 
2.3.1 Målet Salduz mot Turkiet 

I målet Salduz mot Turkiet11 greps den 17-årige Salduz misstänkt för att ha deltagit i en olaglig 

demonstration. Innan Salduz träffat någon försvarare erkände han vid ett polisförhör att han 

deltagit i demonstrationen. När Salduz senare åtalades tog han tillbaka sitt erkännande och 

nekade till brott. Salduz dömdes trots detta till två och ett halvt års fängelse. Fallet gick ända 

upp till Europadomstolen, där det avgjordes i stor kammare. Europadomstolen konstaterade 

först och främst att artikel 6 i Europakonventionen även omfattar de skeenden som utspelar 

sig innan domstolsförhandlingen, det vill säga under förundersökningen. 12  Domstolen 

framhöll vikten av att förundersökningen genomförs korrekt då det är i detta skede som 

bevisningen samlas in, bevisning som sedan sätter ramen för den fortsatta processen.13 

Samtidigt befinner sig den misstänkte i detta stadie av processen i en särskilt utsatt position.14 

Domstolen framhöll att i denna särskilda utsatthet i flertalet fall enbart kompenseras genom 

hjälp från en försvarare som ska skydda den misstänkte mot att belasta sig själv.15 Domstolen 

framhöll att en tidig tillgång till försvarare hör till de processuella säkerhetsgarantier som 

Europadomstolen kommer att ta särskild hänsyn till när domstolen granskar om en process 

varit rättvis.16 I detta sammanhang hänvisar domstolen till CPT som vid ett flertal tillfällen 

betonat vikten av att den frihetsberövade får tillgång till försvarare som ett skydd mot illa 

behandling. Mot denna bakgrund ansåg domstolen att det som regel krävs att en anklagad 

får tillgång till en försvarare från det första polisförhöret för att artikel 6 ska kunna anses 

”praktisk och effektiv”. Domstolen kopplar alltså ihop artikel 6 § 1 med artikel 6 § 3 c.17  

Domstolen ställde dock upp ett undantag från denna regel. Undantaget gäller om det utifrån 

särskilda omständigheter i det enskilda fallet finns starka skäl, ”Compelling reasons” som 

                                                
11 Salduz mot Turkiet, 27 november 2008. Målet är refererat av Danelius i SvJT 2009, s. 106. 
12 Salduz mot Turkiet, st. 50. 
13 Salduz mot Turkiet, st. 54. I Sverige sätts ramen för processen i brottmål av åklagarens 
gärningsbeskrivning. Se vidare Andersson & Hopman i JT 2010/11, s. 795 ff. 
14 Salduz mot Turkiet, st. 54. 
15 ”In most cases, this particular vulnerablility can only be properly compensated for by the assistance of a 
lawyer whose task it is, among other things, to help ensure respect of the right of an accused not to 
incriminate himself.” Salduz mot Turkiet, st. 54. 
16 Salduz mot Turkiet, st. 54. 
17 ”Article 6 § 1 requires that, as a rule, access to a lawyer should be provided as from the first interrogation 
of a suspect by the police”. Salduz mot Turkiet, st. 55. 
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begränsar denna rätt.18 Det intressanta med målet var konsekvenserna av att Turkiet hade 

begränsat Salduz rätt till försvarare. Domstolen anförde nämligen att Salduz uttalanden inte 

fick användas som bevisning vid en fällande dom. Detta eftersom Salduz rätt till försvarare 

hade begränsats.19 En bristande försvararnärvaro under det inledande polisförhöret framstår 

här som omöjlig att kompensera i efterhand.20 Europadomstolen slog uttryckligen fast att 

Salduz rätt att försvara sig oåterkalleligen hade kränkts då han saknat försvarare vid det första 

polisförhöret. Domstolen fann således att åsidosättandet av Salduz rätt till försvarare 

inneburit ett brott mot Europakonventionens artikel 6 § 3 c tillsammans med artikel 6 § 1.21 

2.3.2 Målet Panovits mot Cypern 

Bara en månad efter Salduz kom ett nytt avgörande från Europadomstolen avseende samma 

fråga. Denna gång i målet Panovits mot Cypern22. Den 17-årige Panovits kallades tillsammans 

med sin far till polisstationen med anledning av att han misstänktes för ett rånmord. Väl på 

polisstationen greps Panovits och förhördes i enrum utan att en försvarare var närvarande. 

Efter en timme erkände Panovits. När han senare åtalades för brottet, nekade han och 

hävdade att han erkänt under påverkan av hot och löften från polisen. Domstolen godtog 

ändå hans erkännande som bevis och Panovits dömdes till sex års fängelse för dråp 

respektive rån. Europadomstolen tog upp frågan, och bedömde under vilka förhållanden en 

anklagad kan avstå från sina rättigheter.23 Den som anklagas för brott kan visserligen frivilligt 

avstå från sina rättigheter enligt konventionen, till exempel rätten att inte belasta sig själv 

enligt artikel 6.24 Detta frivilliga avstående från en rättighet kan ske genom att man handlar 

på visst sätt, exempelvis kan man välja att erkänna i polisförhör, och därmed avstå från sin 

rätt att inte belasta sig själv. Men enligt domstolen måste personen ifråga rimligen kunnat 

förutse konsekvenserna av sitt handlande för att det ska kunna hävdas att denne verkligen 

avstått från rättigheten i fråga.25 Domstolen ansåg med anledning av Panovits ringa ålder att 

denne enbart kan anses ha avstått från sina rättigheter enligt artikel 6 om han uttryckt detta 

på ett entydigt sätt.26  

                                                
18 Salduz mot Turkiet, st. 55. 
19 Salduz mot Turkiet, st. 55. 
20 Detta resonemang kommer jag ha anledning till att återkomma till i avsnitt 3.6.3. Se även Andersson & 
Hopman, i JT 2010/11, s. 806. 
21 Salduz mot Turkiet, st. 63. 
22 Panovits mot Cypern, 11 december 2008. Målet är refererat av Danelius i SvJT 2009 s. 112. 
23 Panovits mot Cypern, st. 68.  
24 Se Funke mot Frankrike, 25 februari 1993, st. 44, John Murray mot Storbritannien, 8 februari 1996, st. 45, 
57-58, Krumpholz mot Österrike, 8 mars 2010, st. 30 och Panovits mot Cypern, st. 65. 
25 Panovits mot Cypern, st. 68. 
26 Panovits mot Cypern, st. 68. 
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Vidare faller det på myndigheten att försäkra sig om att den underårige är fullt medveten om 

vilka rättigheter hen har, samt att hen så långt som möjligt förstår konsekvenserna av sitt 

handlande. 27  Domstolen ansåg att varken Panovits eller hans far informerats på ett 

tillfredsställande sätt om Panovits rätt att rådgöra med en försvarare innan förhöret.28 Med 

anledningen av detta ansåg domstolen att Panovits troligtvis inte kände till sin rätt att 

överlägga med en försvarare. Av den anledningen kunde han sannolikt inte heller förutse 

konsekvenserna av att avstå densamma.29 Cypern försvarade sig med argumentet att de aldrig 

hindrat Panovits från att anlita en försvarare.30 Europadomstolen ansåg dock att Cyperns 

passiva hållning inte var tillräcklig.31 Cypern hade enligt domstolen ett ansvar att informera 

Panovits om sina rättigheter. Vilket ledde till ett brott mot artikel 6 § 3 c i kombination med 

artikel 6 § 1.   

2.4 Avslutande kommentarer av slutsatserna från Salduz och 
Panovits 

I och med att Europadomstolen i målet Salduz slagit fast att en anklagad ska få tillgång till 

en försvarare från det första polisförhöret för att artikel 6 ska kunna anses ”praktisk och 

effektiv”. 32  Vad innebär ordalydelsen ”från och med det första polisförhöret”? En 

uppfattning som jag delar med Andersson & Hopman är att artikel 6 § 3 c innefattar en rätt 

för den anklagade att överlägga med försvarare innan det första polisförhöret. 33 

Europadomstolen säger i och för sig enbart att det ska ske ”as from the first interrogation of 

a suspect by the police”. Men för att regeln ska vara ”praktiskt och effektiv” krävs det enligt 

min mening att rätten börjar gälla vid detta skede av processen. Om man ska skapa en ”regel” 

av slutsatserna från Salduz och Panovits avgöranden skulle artikel 6 § 3 c innebära följande: 

 

- En rätt för den som anklagas för brott att överlägga med försvarare innan första 

polisförhöret. 

                                                
27 The Court considers that given the vulnerability of an accused minor and the imbalance of power to which 
he is subjected by the very nature of criminal proceedings, a waiver by him or on his behalf of an important 
right under Article 6 can only be accepted where it is expressed in an unequivocal manner after the authorities 
have taken all reasonable steps to ensure that he or she is fully aware of his rights of defence and can 
appreciate, as far as possible, the consequence of his conduct. Panovits mot Cypern, st. 68. 
28 Panovits mot Cypern, st.70. 
29 Panovits mot Cypern, st. 71. 
30 Panovits mot Cypern, st. 72. 
31 The passive approach adopted by the authorities in the present circumstances was clearly not sufficient to 
fulfil their positive obligation to furnish the applicant with the necessary information enabling him to access 
legal representation. Panovits mot Cypern, st. 72. 
32 Salduz mot Turkiet, st. 55. 
33 Andersson & Hopman, JT 2010/11, s. 804. 
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- Den myndighet som håller förhöret har ett ansvar att informera den anklagade om 

denna rättighet innan första polisförhöret.  

- Om den anklagade i polisförhör erkänner ett brott utan att hen informerats om sin 

rätt till försvarare får domstolen inte använda erkännandet till stöd för en fällande 

dom.  

- Skulle den misstänkte avstå från rätten att överlägga med försvarare innan det 

inledande polisförhöret är det berörd myndighet som ansvarar för att den anklagade 

förstått konsekvenserna av detta beslut.  
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3 Vad innebär rätten till försvarare enligt 

Europakonventionen 

3.1 Inledning  

För att på bästa sätt se vilken genomslagskraft rätten till försvarare fått efter Salduz och 

Panovits har jag valt gå in på några avgöranden där regeln, så som vi i ovan avsnitt utformat 

den, har förtydligats. Kapitlet är därför uppdelat i sex avsnitt. Det inledande avsnittet 

fokuserar på frågor där regeln fått en mer preciserad innebörd. Därefter kommer de tre 

delfrågorna; när rätten till försvarare börjar gälla, vad försvararen har för befogenheter vid 

detta stadium samt om detta innebär ett bevisförbud att diskuteras. För att sedan gå in på 

undantaget till rätten till försvarare, och slutligen sammanfatta de principer som kommit till 

uttryck genom dessa delfrågor. 

3.2 Förtydliganden av vad rätten till försvarare innefattar enligt 
Europakonventionen  

3.2.1 Innebär rätten till försvarare en rätt till offentlig försvarare? 

Europadomstolen har fastslagit att den som anklagas för brott har rätt att överlägga med en 

försvarare innan det första polisförhöret. Innebär detta även en rätt för den anklagade att 

anlita en offentlig försvarare där staten står för kostnaderna, eller innebär det enbart att man 

med privata medel ska kunna anlita en försvarare? Europadomstolens domar i målen Salduz 

och Panovits gav tyvärr ingen ledning i frågan. Att domstolen anser det vara av stor vikt att 

den anklagade får diskutera med sin försvarare innan polisförhöret kan tyda på att domstolen 

anser att en offentlig försvarare borde förordnas. Det skulle kunna gå att argumentera för att 

om den anklagade inte har råd att anlita en privat försvarare, vid det första polisförhöret så 

bör rättegången anses lika orättvis som om den anklagade visserligen hade råd att anlita en 

försvarare, men förbjudits att göra det av polisen. 34  Europadomstolen har dock aldrig 

uttryckligen anfört detta. 

Författarna Laurens van Puyenbroeck och Gert Vermeulen anför att rätten till offentlig 

försvarare, inte är villkorslös.35  Författarna menar att artikel 6 § 3 c föreskriver att en 

misstänkt har rätt till kostnadsfri försvarare, endast om den misstänkte inte har tillräckliga 

medel och/eller när rättvisans intresse så fordrar. Europadomstolen har fastslagit att den 

                                                
34 Detta resonemang för även Andersson & Hopman, JT 2010/11, s. 809.  
35 van Puyenbroeck och Vermeulen, International and Comparative Law Quarterly, s. 1028-1029. 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misstänkte inte behöver bevisa bortom allt tvivel att denna saknar medel för att betala för en 

försvarare.36 Författarna menar att Europadomstolen har angett tre faktorer som bör beaktas 

för att få tillgång till kostnadsfri försvarare. 37  Vilket är, (1) allvaret i brottet och 

svårighetsgraden av det potentiella uttalandet från den misstänkte. (2) Komplexiteten i 

ärendet, samt (3) den sociala och personliga situationen för den misstänkte.38 I brist på 

tydligare vägledning från Europadomstolen är jag av uppfattningen att den mest rimliga 

tolkningen är att rätten till försvarare innan polisförhöret avser en rätt att anlita en privat 

försvarare på egen bekostnad. Men i de fall staten i enlighet med Europadomstolens praxis 

skulle vara skyldig att tillhandahålla en kostnadsfri försvarare så ska denne förordnas innan 

det första polisförhöret.39 

3.2.2 Gäller rätten till försvarare enbart minderåriga? 

Både Salduz och Panovits var under 18 år. Det förefaller därför rimligt att ställa frågan om 

regeln enbart gäller minderåriga. Europadomstolen har i målet Pishchalnikov mot Ryssland40 

avgjort denna fråga. Den misstänkte Pishchalnikov som vid tillfället var 50 år, begärde när 

han greps misstänkt för rån att få prata med en försvarare men nekades den möjligheten. 

Pishchalnikov erkände vid det första förhöret flera brott och dömdes till 22 års fängelse. 

Europadomstolen anförde att Europakonventionen kräver att den misstänkte ska ha tillgång 

till försvarare från och med det första polisförhöret.41 Domen i fallet med Pishchalnikov mot 

Ryssland påvisar att regeln gäller oavsett ålder.  

3.2.3 Vad händer om den anklagade inte erkänner något brott? 

Både Salduz och Panovits erkände brott, utan att de fick överlägga med försvarare före 

förhöret, och erkännandet användes senare till stöd för en fällande dom. Europadomstolen 

har bedömt detta som ett brott mot konventionen. Men vad händer om den misstänkte sitter 

vid ett polisförhör utan försvarare, men aldrig erkänner något brott? Har ett brott mot 

konventionen då verkligen inträffat? Denna fråga avhandlades av Europadomstolen i målet 

Dayanan mot Turkiet42. Dayanan greps misstänkt för att tillhöra ett förbjudet politiskt parti. 

Han fick aldrig tillgång till någon försvarare innan han hördes av polisen. Turkiet 

argumenterade för att något brott mot konventionen aldrig inträffat i och med att Dayanan 

                                                
36 Pakelli mot Tyskland, 25 april 1983, st. 34. 
37 Quaranta mot Schweiz, 24 maj 1991, st. 35. 
38 Benham mot Storbritannien, 10 juni 1996. 
39 Detta resonemang håller Andersson & Hopman med om, se s. 809. 
40 Pishchalnikov mot Ryssland, 24 september 2009. Se även Kolesnik mot Ukraina, 19 november 2009. 
41 Pishchalnikov mot Ryssland, st. 70. 
42 Dayanan mot Turkiet, 13 oktober 2009. 
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aldrig erkänt något brott.43 Europadomstolen framhöll att även i detta fall har rätten till 

rättvis rättegång kränkts i och med att en försvarare har möjlighet att vidta en mängd åtgärder 

under utredningen till stöd för den misstänkte. 44  Detta kan exempelvis innebära att 

försvararen kan med sin klient diskutera målet och bevisningen, förbereda förhör, påbörja 

egna utredningar samt bevaka förhållandena i häktet.45 Det spelar alltså ingen roll om någon 

”skada” såsom att den anklagade erkänt brott uppkommit eller ej.46 

3.2.4 Gäller rätten till försvarare alla typer av brott? 

De mål som berörts ovan har samtliga den gemensamma nämnaren att det rört sig om 

allvarlig brottslighet. Salduz brottslighet, att delta i en olaglig demonstration, framstår 

förvisso inte som allvarlig, men straffvärdet i Turkiet var ändå högt. En relevant fråga i 

sammanhanget är därmed om regeln enbart gäller grov brottslighet, eller om 

frihetsberövande har någon betydelse. Anderson & Hopman anser att det inte finns något i 

domstolens motivering som pekar mot att regeln endast skulle avse grov brottslighet.47 De 

menar att enligt artikel 6 § 3 c har den som anklagas för brott rätt att anlita försvarare, oaktat 

brottets karaktär och oavsett om frihetsberövande föreligger eller ej. 48  Jag håller med 

författarna på denna punkt. Om domstolen ansett att regeln enbart ska gälla grov brottslighet 

borde de i så fall tagit upp detta i sina domskäl. Stöd för Andersson & Hopmans tolkning 

står också att finna i målet Nechiporuk och Yonkalo mot Ukraina. 49  I det målet blev 

Nechiporuk arresterad för en mindre drogrelaterad förseelse, vilket enligt ukrainsk lag 

betydde att han inte hade rätt till försvarare. Europadomstolen framhöll även i målet Bykov 

mot Ryssland 50  att det generella kravet på rättvis rättegång i artikel 6 gäller alla 

brottmålsprocesser, oberoende av vilken typ av brott som har begåtts eller huruvida 

personen är frihetsberövad.51  

3.2.5 Sammanfattning - Förtydliganden av vad rätten till försvarare innefattar 
enligt Europakonventionen  

En sammanfattning av de förtydliganden av vad rätten till försvarare innefattar ger artikel 6 

§ 3 c följande innebörd. I brist på mer klargörande domar från Europadomstolen är jag av 

                                                
43 Dayanan mot Turkiet, st. 29. 
44 Dayanan mot Turkiet, st. 32. 
45 Dayanan mot Turkiet, st. 32. 
46 Dayanan mot Turkiet, st. 33. 
47 Andersson & Hopman, a.a. s. 810. 
48 A. st.  
49 Nechiporuk och Yonkalo mot Ukraina, 21 april 2011. 
50 Bykov mot Ryssland, 10 mars 2009. 
51 Bykov mot Ryssland, st. 93. Detta bekräftas också i målet Aleksandr Zaichenko mot Ryssland, st. 39. 
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uppfattningen att den rimligaste tolkningen är att förordnande av försvarare innan första 

polisförhöret avser privat försvarare på egen bekostnad. Men i de fall staten i enlighet med 

Europadomstolens praxis skulle vara skyldig att tillhandahålla en kostnadsfri försvarare så 

ska denna förordnas innan det första polisförhöret. Regeln gäller oavsett ålder.52 Om en 

anklagad vägras försvarare vid första polisförhöret sker redan då ett brott mot konventionen 

oavsett om den anklagade sedermera erkänner brott eller ej.53 Rätten till försvarare begränsas 

därtill inte av vilken typ av brottslighet det är frågan om och inte heller av huruvida personen 

är frihetsberövad eller ej.  

3.3 När börjar rätten till försvarare gälla 
3.3.1 Begreppet ”anklagad” enligt Europakonventionen 

Enligt Europakonventionen har den som anklagas för brott rätt att överlägga med försvarare 

innan första polisförhöret. Anledningen till att uttrycket ”anklagas” används är just för att 

det är detta uttryck som förekommer i Europakonventionen artikel 6. Enligt artikel 6 § 1 

framgår nämligen ”var och en som anklagas för brott”, och samma uttryck används avseende 

rätten till rättegångsbiträde i artikel 6 § 3 c. Det framstår då naturligt att det är just dessa, de 

som anklagas för brott, som har rätt till försvarare. Om man inte har anklagas för något brott 

är inte artikel 6 tillämplig. Vad Europadomstolen anfört i fallen Salduz och Panovits är att 

uttala sig om vad som krävs enligt artikel 6 för att en rättegång ska vara rättvis.54 

Tänk dig ett scenario där polisen kommer till en brottsplats efter larm om slagsmål. På plats 

finns ett större antal personer. Några är vittnen, några gärningsmän, några brottsoffer, men 

polisen kan inte innan förhören veta vem som har gjort vad. Ska då alla ha rätt till försvarare? 

Frågan besvarades till viss del i målet Shabelnik mot Ukraina55. Shabelnik blev förhörd som 

vittne angående omständigheterna kring ett mord på en kvinna. Vid förhöret, där ingen 

försvarare fanns närvarande, erkände Shabelnik att han dödat kvinnan. Dagen efter tog han 

däremot tillbaka sitt erkännande. Shabelnik dömdes för mordet trots att han inte hade någon 

försvarare vid sin sida under det inledande polisförhör i vilket han erkände brottet. 

Europadomstolen tog fasta på hur artikel 6 tillämpades under den tidsperiod då Shabelnik 

fortfarande ansågs vara ett vittne.56 Domstolen framhöll att det redan från det första förhöret 

var tydligt att Shabelniks inte längre var där i egenskap av vittne utan istället i egenskap som 

                                                
52 Se Pichalnikov mot Ryssland, avsnitt 3.2.3. 
53 Se Dayanan mot Turkiet, avsnitt 3.2.3. 
54 Andersson & Hopman, s. 808. 
55 Shabelnik mot Ukraina, 19 februari 2009. 
56 Shabelnik mot Ukraina, st. 56. 
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misstänkt och därmed som anklagad. Detta argument styrktes av att det faktum att åklagaren 

undersökte huruvida Shabelniks erkännande stämde.57 Europadomstolen ansåg i och med 

detta att Shabelniks position blev signifikant påverkad genom att misstanken mot honom 

blev seriöst undersökt och åtalet sammanställt.58 Domstolen ansåg därmed att artikel 6 blev 

tillämplig i samma stund Shabelnik erkände mordet. 59  I och med att Shabelnik inte 

informerades om sin rätt till försvarare direkt efter sitt erkännande, det vill säga i den fas då 

misstanken mot honom uppkom ansåg domstolen att ett brott mot artikel 6 § 3 c i förening 

med artikel 6 § 1 hade inträffat.60  

Europadomstolen tog upp ett fall på samma tema i målet Brusco mot Frankrike 61 . 

Målsäganden B.M. blev attackerad av två maskerade män. De misstänkta gärningsmännen 

förhördes av polisen och en av dem pekade ut Brusco som hjärnan bakom attacken. Brusco 

blev tvingad att som vittne under ed försäkra att han skulle säga hela sanningen och ingenting 

annat än sanningen. Under förhöret, där ingen försvarare var närvarande, erkände Brusco att 

han anlitat två män för att skrämma B.M. Brusco fälldes av den franska domstolen för 

stämpling till grov misshandel till fem års fängelse. Europadomstolen framhöll att då Brusco 

vid tidpunkten för det inledande förhöret av en misstänkt gärningsman blev utpekad som 

hjärnan bakom attacken var han att anses som misstänkt redan under detta förhör. 62 

Europadomstolen ansåg Frankrikes argument att Brusco enbart hade hörts som vittne, som 

felaktigt. I själva verket var Brusco, när han anhölls och tvingades att avlägga ed, att betrakta 

som anklagad och därmed i sin fulla rätt att tiga för inte belasta sig själv. Europadomstolen 

ansåg därmed att Frankrike brutit mot artikel 6 § 3 c i kombination med 6 § 1.63 

I målet Aleksandr Zaichenko mot Ryssland64 preciserade Europadomstolen ytterligare när 

rätten till försvarare börjar gälla. Målet gällde ett bilföretag som hade polisanmält en stöld av 

dieselolja. Zaichenko som jobbade för företaget var på väg hem när polisen stoppade honom 

och påträffade två lådor dieselolja i hans bil. Polisen började förhöra Zaichenko på plats och 

han erkände, för att senare fällas för stöld. Frågan Europadomstolen ställde sig var om 

Zaichenko rätt till rättvis rättegång hade kränkts då han inte informerats om sin rätt till 

                                                
57 Shabelnik mot Ukraina, st. 57. 
58 The applicant’s position was significantly affected as soon as the suspicion against him was seriously 
investigated and the prosecution case compiled, Shabelnik mot Ukraina st. 57. 
59 Shabelnik mot Ukraina, st. 57. 
60 Shabelnik mot Ukraina, st. 60. 
61 Brusco mot Frankrike, 14 oktober 2010. Målet är refererat av Danelius i SvJT 2011, s. 218. 
62 SvJT 2011, s. 218. 
63 SvJT 2011, s. 218. Europadomstolen tog även upp ett liknande mål på samma tema i målet Stojkovic mot 
Frankrike och Belgien den 27 oktober 2011. Målet är refererat av Danelius i SvJT 2012, s. 157. 
64 Zaichenko mot Ryssland, 18 februari 2010. 
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försvarare, innan han blev arresterad, och huruvida dessa uttalanden kunde användas emot 

honom. Europadomstolen inledde med att påpeka att artikel 6 aktualiseras så fort någon är 

anklagad.65 Enligt domstolen sker detta när personen i fråga blir officiellt underrättad om att 

denna är anklagad för ett specifikt brott, vilket även stämmer överens med kriteriet som 

fastslogs i Shabelnik mot Ukraina att personen ska bli signifikant påverkad.66 Givet att 

Zaichenko stoppats av polisen och vid detta tillfälle varit oförmögen att visa att han köpt 

dieseloljan med legala medel, ansåg domstolen att det bör funnits en misstanke mot 

Zaichenko redan vid detta tillfälle.67 Även om Zaichenko inte var anklagad för något brott 

vid detta tillfälle, blev han trots detta signifikant påverkad.68 Domstolen observerade att 

denna händelse skiljde sig från Salduz i den bemärkelsen att Zaichenko aldrig blev formellt 

arresterad eller förhörd vid ett polisförhör, utan istället stoppad vid en vägspärr där han 

lämnade betungande information om sig själv.69 Trots att Zaichenko inte var fri att lämna 

förhöret med polisen, ansåg domstolen med tanke på omständigheterna att det inte var 

någon signifikant inskränkning av Zaichenkos frihet till handling som kunde vara tillräckligt 

för att aktivera kravet på försvararens närvaro redan i detta skede.70 Domstolen ansåg således 

att frånvaron av en försvarare vid detta tillfälle inte brutit mot Zaichenkos rätt till försvarare 

enligt artikel 6 § 3 c. 71  Domstolen behandlade även frågan huruvida uttalandena fick 

användas emot Zaichenko. Domstolen drog slutsatsen att den ryska domstolen hade baserat 

den fällande domen på Zaichenkos uttalanden, utan att någon informerat honom om rätten 

att inte belasta sig själv.72 Därigenom ansåg domstolen att det hade skett en kränkning av 

artikel 6 § 1 av konventionen.73  

Europadomstolen var inne på samma linje i målet Nechiporuk och Yonkalo mot Ukraina74. 

Nechiporuk var misstänkt för mord, men polisen arresterade honom för en mindre 

drogrelaterad förseelse och placerade honom därför i ett "administrative detention". Enligt 

ukrainsk lag innebar detta att han inte hade rätt till en försvarare, något han hade efterfrågat. 

                                                
65 Zaichenko mot Ryssland, st. 42. Europadomstolen använder termen ”accused”. 
66“the official notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he has 
committed a criminal offence”. Se Shabelnik mot Ukraina, st. 57. Den uppmärksamme märker här att 
domstolen nämner två olika definitioner, substantially affected och significantly affected, detta torde enbart 
vara en språkförbistring. Se Zaichenko mot Ryssland, st. 42. Finns heller ingen skillnad vid den franska 
översättningen av målen.  
67 Zaichenko mot Ryssland, st. 42. 
68 Zaichenko mot Ryssland, st. 43. 
69 Zaichenko mot Ryssland, st. 47. 
70 Zaichenko mot Ryssland, st. 48. 
71 Zaichenko mot Ryssland, st. 51. 
72 Zaichenko mot Ryssland, st. 59. 
73 Zaichenko mot Ryssland, st. 60. 
74 Nechiporuk och Yonkalo mot Ukraina, 21 april 2011. 
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Under förhöret ställde polisen frågor kring mordet vilket Nechiporuk tillslut erkände. 

Nechiporuk dömdes, trots att han inte hade en försvarare vid sin sida under förhöret. 

Europadomstolen ansåg att Nechiporuks rätt till försvarare enligt artikel 6 kränkts, oaktat 

den formella beteckningen som de Ukrainska myndigheterna hade använt. Domstolen 

framhöll att när Ukraina placerade honom i "administrative detention" men de facto 

behandlade honom som misstänkt för mord hade polisen berövat honom rätten till 

försvarare.75 En rättighet som var stadgad enligt ukrainsk lag om Nechiporuk hade blivit 

anklagad för mord, det brott som han faktiskt blev förhörd om.76 Europadomstolen ansåg 

därmed att ett brott mot artikel 6 § 3 c hade skett.77 

3.3.2 Avslutande kommentarer om när börjar rätten till försvarare gälla enligt 
Europakonventionen 

Vi återgår till det inledande scenariot där polisen kom till en brottsplats efter larm om 

slagsmål. På plats fanns en mängd personer. Några är vittnen, några gärningsmän, några 

brottsoffer, men polisen kunde inte före förhören veta vem som hade vilken roll. Har då alla 

en rätt till försvarare? Utifrån de avgöranden som redogjorts för i föregående avsnitt börjar 

rätten till försvarare gälla för den som anses som ”anklagad” enligt Europakonventionen. 

Personen blir anklagad när denna blivit ”signifikant påverkad”, även om personen formellt 

betecknas som vittne. En person blir signifikant påverkad vid tidpunkten då misstankar mot 

denne uppstår och dessa undersöks seriöst och åtalet sammanställs.78 Blir personen ifråga 

utpekad som gärningsman kan även detta medföra att denne är att betrakta som anklagad i 

konventionens mening.79 Detsamma gäller om det framgår av framställningen att personen 

är inblandad som gärningsman. 80  Det spelar ingen roll vilken brottsrubricering polisen 

använder, så länge brottet är så pass grovt att en försvarare skulle varit tillgänglig.81 Polisen 

kan alltså förhöra samtliga på plats utan försvararens närvaro, men när någon är att anse som 

anklagad måste polisen informera den misstänkte om dennes rättigheter. Vilket får till följd 

att artikel 6 blir tillämplig.  

                                                
75 Nechiporuk och Yonkalo mot Ukraina, st. 264. 
76 Nechiporuk och Yonkalo mot Ukraina, st. 264. 
77 Nechiporuk och Yonkalo mot Ukraina, st. 267. 
78 Se Shabelnik mot Ukraina, avsnitt 3.3.1. 
79 Se Brusco mot Frankrike, avsnitt 3.3.1. 
80 Se Stojkovic Frankrike och Belgien, avsnitt 3.3.1. 
81 Se Nechiporuk och Yonkalo mot Ukraina, avsnitt 3.3.1. 
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3.4 Vad har försvararen för befogenheter i samband med det första 
polisförhöret enligt Europakonventionen 

3.4.1 Inledning 

Som vi sett ovan har den som misstänks för brott rätt till försvarare innan det första 

polisförhöret. Så fort personen är signifikant påverkad är denne att anse som anklagad i 

konventionens mening och har då rätt till försvarare. Men vad betyder egentligen rätt till 

försvarare och vad har försvararen för befogenheter i samband med det första polisförhöret? 

3.4.2 Rätten att sammanträda med försvararen innan och under första 
polisförhöret 

I målet Pishchalnikov mot Ryssland förklarade Europadomstolen varför det är så viktigt att 

en misstänkt får tillgång till en försvarare under det initiala skedet av förundersökningen, 

särskilt om den misstänkte förhörs av polis. En misstänkt befinner sig oftast i en utsatt 

position under detta skede av förundersökningen. 82  Utsattheten förstärks av att 

förundersökningar tenderar att vara komplexa, särskilt avseende insamling och användandet 

av information. I de flesta fall kan utsattheten endast kompenseras genom försvararens 

närvaro.83 Tillgång till en försvarare under det inledande skedet har av många ansetts som 

den mest essentiella principen innesluten i rätten till en rättvis rättegång. Tidigaste möjliga 

tillgången till försvarare är en viktig förutsättning för att garantera att artikel 6 blir praktisk 

och effektiv och inte enbart teoretiskt eller illusorisk.84 Stora delar av utgången av fallet 

avgörs vid detta skede av processen och rätten till försvarare fungerar som en inkörsport till 

övriga rättigheter i artikel 6.85 Europadomstolen har framfört att den anklagades rätt att 

sammanträda med sin försvarare vid denna tidpunkt ger bästa garanti för en rättvis rättegång. 

Detta kommer delvis till utryck till målet i Brusco mot Frankrike där domstolen påpekade 

att försvararen, då han förnekades rätten att träffa Brusco under de första 24 timmarna. Inte 

haft möjlighet att informera den anklagade om rätten att tiga och inte belasta sig själv innan 

det första förhöret, något som artikel 6 kräver.86 Men måste sammanträdet med försvararen 

ske i enrum? Denna fråga besvarades i målen Murray mot Storbritannien87 och Magee mot 

Storbritannien88. I dessa mål hade polisen vägrat de misstänka möjlighet att sammanträda 

med försvarare då polisen var rädd för att försvararen skulle förmedla information från de 

                                                
82 Detta resonemang hittar vi även i Salduz, st. 54.  
83 Pishchalnikov mot Ryssland, st. 69. 
84 Anagnostopoulos, Right of Access to a Lawyer in Europe, s. 82. 
85 Schuman, Bruckmüller & Soyer, Assesing pre-trial acces to legal advice , s. 31. 
86 Brusco mot Frankrike, st. 54. 
87 Murray mot Storbritannien, 8 augusti 1996. 
88 Magee mot Storbritannien, 6 juni 2000. 
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misstänkta till deras medbrottslingar som fortfarande befann sig på fri fot. Om polisen 

närvarade vid sammanträdet mellan försvararen och de misstänkta skulle denna risk 

elimineras. Europadomstolen fastslog i dessa avgöranden att den brottsanklagade har rätt att 

i enrum överlägga med försvararen. Domstolen påtalar också att detta innebär en rätt att 

sammanträda utom hörhåll för polisen.89 

I fallet Brusco mot Frankrike konstaterade domstolen även att artikel 6 inte bara garanterar 

rätten att sammanträda med sin försvarare innan polisförhöret, utan också rätten att bli 

assisterad av försvararen under själva förhöret. 90  Innan detta avgörande garanterade 

konventionen enbart en rätt för den anklagade att konsultera med en försvarare innan första 

polisförhöret. En rätt till närvaro av försvarare under förhöret saknades således. Rätten till 

försvarare har därmed utvidgats och innefattar numera också rätten till en närvarande 

försvarare under det inledande polisförhöret.   

3.5 Bevisförbud enligt Europakonventionen 
3.5.1 Bevisförbud eller en inskränkning i bevisvärdering 

Enligt regeln, så som den har definierats utifrån Europadomstolens praxis får den anklagades 

erkännande vid försvararfrånvaro ej användas till stöd för en fällande dom.91 Frågan som ska 

besvaras i detta avsnitt är vad som menas med att erkännandet inte får användas? Avser 

Europadomstolen ett totalt bevisförbud, alltså att uttalanden som framkommit vid 

försvararfrånvaro som på något vis belastar den misstänkte aldrig får användas för en fällande 

dom? Åklagaren får i sådana fall inte åberopa ett eventuellt erkännande som framkommit 

under sådana omständigheter. Något som skulle tala för denna tolkning är argumentet att 

det inte kan uteslutas att en domare saknar förmågan att ”tänka bort” bevisning som 

presenteras under en rättegång. Tänk dig en situation där en person faktiskt har erkänt ett 

brott, är det vid överläggningen verkligen möjligt för en domare att bortse från detta faktum?  

Eller menar Europadomstolen att uttalandet enbart ska ses som en inskränkning i 

bevisvärdering? Det vill säga en fingervisning om att det kommer att strida mot artikel 6 om 

en inhemsk domstol skulle basera den fällande domen på ett uttalande som gjorts under 

försvararfrånvaro. Åklagaren skulle enligt samma exempel som ovan ha möjligheten att vid 

huvudförhandlingen påtala faktumet att den tilltalade erkänt brott under förhör, även om 

den tilltalade under huvudförhandlingen inte längre vill stå fast vid erkännandet utan 

                                                
89 Magee mot Storbritannien, st. 56. 
90 Se sammanfattningen av målet på HUDOC. Se även Marion, Early acces to legal assistance, s. 188. 
91 Salduz mot Turkiet, st. 55. 
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förnekar brott. Domstolen skulle vid ett sådant scenario däremot inte få ge uttalandet något 

bevisvärde.  

Hur Europadomstolens praxis avseende bevisförbud ska tolkas är inte lätt att besvara. 

Författaren Ulf Lundqvist är en av de främsta förespråkarna för tolkningen att det råder ett 

bevisförbud enligt Europakonventionen. Han menar att Europadomstolen framhållit att det 

finns starka skäl för att anta att försvarets rättigheter blivit kränkta enligt artikel 6 § 3 c när 

uppgifter som framkommit vid förhör utan att en försvarare närvarit tillåts att bli upptagna 

som bevis i målet, och hänvisar till målet Pishchalnikov mot Ryssland92. I det målet hade som 

bekant Pishchalnikov erkänt brott utan att försvarare varit närvarande.93 Lundqvist menar 

att Europadomstolen gav en tydlig vägledning i och med den stora vikt som läggs vid att den 

misstänkte får biträde av en försvarare vid förhör. Domstolen anförde att det fanns starka 

skäl för att försvarets rättigheter blivit allvarligt kränkta när uppgifter som framkommit vid 

förhör utan att försvarare närvarit tillåts att bli upptagna som bevis i målet. Lundqvist 

hänvisar vidare till målet Pakshayev mot Ryssland94 där den misstänkte efter hot från polis 

och utan närvaro av försvarare erkände ett mord. Trots att Pakshayev senare återtog sitt 

erkännande dömdes han till tio års fängelse, delvis på grund av erkännandet, som alltså 

godtogs av de nationella domstolarna. Europadomstolen fann att artikel 6 kränkts, detta i 

och med att försvarare saknats när Pakshayev förhördes av polisen och avgav sitt erkännande 

som används mot honom.95 Lundqvist menar i och med dessa avgöranden att det råder 

bevisförbud enligt konventionen.96  

Europadomstolen har däremot i målet Ibrahim m.fl. mot Storbritannien 97  till viss del 

besvarat frågan om vad konventionen har för syn på frågan om bevisförbud. Domstolen 

anförde i målet att ”admissibility of evidence”, det vill säga bevistillåtlighet, i straffrättsliga 

processer är något som ska regleras av nationell lagstiftning och de nationella domstolarna. 

Europadomstolens uppgift är att undersöka om förfarandet varit rättvist. 98  Därefter 

poängterade domstolen att de för att göra denna bedömning måste se över processen i sin 

helhet, för att kunna bedöma om rätten till försvarare har respekterats.99 Domstolen anförde 

                                                
92 Lundqvist, Laga och rättvis rättegång, s. 116. 
93 Se avsnitt 3.2.2. 
94 Pakshayev mot Ryssland, den 13 mars 2014. 
95 Lundqvist, a.a. s. 117. 
96 Lundqvist, a.a. s. 117. 
97 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, 16 December 2014. Målet är refererat av Danelius i Europarättslig 
tidskrift nr 1 2015, s. 249. Se även Mowbray, European Court of Human Rights: May 2014–April 2015, st. 611-
615. 
98 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 196. 
99 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 196. 
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vidare att uttalanden som görs vid förundersökningen då försvarare ej varit närvarande ska 

behandlas med försiktighet. Men att när beslut ska tas om upptagande av ett uttalande utan 

försvarares närvaro är förenligt med artikel 6, kommer domstolen att pröva, i den mån det 

är relevant för det aktuella målet följande kriterium:100 

(a) Den allmänna rättsliga ram som är tillämplig och eventuella garantier som den 

innehåller.101  

(b)  Kvalitén på bevisningen, bland annat om det finns skäl att betvivla dess pålitlighet 

eller riktighet.102  

(c)  Om uttalandet återkallades samt om det därefter konsekvent förnekats, i synnerhet i 

de fall försvarare ej närvarat vid tidpunkten för erkännandet.103  

(d)  De rättssäkerhetsgarantier som tillämpats under det straffrättsliga förfarandet, och i  

synnerhet om sökanden gavs tillfälle att ifrågasätta äktheten av bevisningen och att 

motsätta sig dess användning.104 

(e)  Styrkan i andra omständigheter i målet.105 

3.5.2 Tolkning av Europadomstolens avgörande gällande frågan om bevisförbud 

Lundqvist är således av uppfattningen att det råder ett absolut bevisförbud enligt 

Europakonventionen. Den tolkningen anser jag däremot som alltför extrem. 

Europadomstolen har i målet Ibrahim m.fl. mot Storbritannien106  anfört att frågan om 

bevistillåtlighet är något som domstolen inte lägger sig i, utan det Europadomstolen tar sikte 

på är om det har varit en rättvis rättegång.107 Min tolkning av Europadomstolens avgörande 

innebär att uttalanden från en misstänkt som gjorts vid försvararfrånvaro inte ska tillmätas 

något bevisvärde. Men det behöver inte betyda att det i alla tänkbara situationer där 

försvararen varit frånvarande och den misstänkte på något vis har belastat sig själv att 

bevisningen aldrig får användas. Om vi går tillbaka och analyserar vad domstolen egentligen 

har sagt framgår det i Salduz att Europadomstolens enbart använder formuleringen ”are used 

                                                
100 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 196. 
101 Salduz, st. 56. 
102 Aleksandr Zaichenko mot Ryssland, st. 57 
103 Se också Lutsenko mot Ukraina, 3 juli 2012, st. 51, och Yoldaş, st. 53. Se även Bandaletov mot Ukraina, 31 
oktober 2013, st. 67.  
104 Aleksandr Zaichenko mot Ryssland, st. 57. 
105 Salduz, st. 57, se även Aleksandr Zaichenko mot Ryssland, st. 58-59. 
106 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, 16 december 2014, målet är refererat av Danelius i Europarättslig 
tidskrift nr 1 2015, s. 249. 
107 Detta avgörande är rent kronologiskt det ”nyaste” avgörandet från Europadomstolen angående denna 
fråga. 
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for a conviction”.108 Detta tolkar jag som att uttalandet inte får ligga till grund för en fällande 

dom. För att rätten till försvarare ska kunna vara ”praktisk och effektiv” menar jag att 

rättigheten går åt båda hållen. Det vill säga, det vore opraktiskt om Europadomstolen menar 

att det råder ett totalt bevisförbud trots att alla andra rättigheter i artikel 6 har respekterats. 

Alla överväganden måste ta hänsyn till det enskilda fallet och frågan in casu om det är en 

rättvis rättegång.  

Min tolkning stöds även av senare avgöranden som Europadomstolen har meddelat. I målet 

Aleksandr Zaichenko mot Ryssland 109  ansåg Europadomstolen att användandet av  

Zaichenkos uttalande som grund för en fällande dom stred mot konventionen.110 I nämnda 

fall utgjorde Zaichenkos uttalande procentuellt räknat en avgörande betydelse för utgången 

i målet, varför ett brott mot konventionen hade skett. Min tolkning styrks även av målet 

Pishchalnikov mot Ryssland111 där Europadomstolen på samma sätt nämner ”are used for a 

conviction”.112 På samma sätt utgjorde bevisningen en avgörande betydelse för den fällande 

domen. Samma sak gällde i målet Pakshayev mot Ryssland113, där avsaknaden av försvarare 

ledde till att bevisningen inte tilläts som grund för fällande dom. 

Jag anser därför att Lundqvist tolkning är för extrem. Domstolen har aldrig talat för ett 

absolut bevisförbud. Tvärtom har domstolen, som jag tidigare nämnt, uttryckligen slagit fast 

att bevistillåtlighet är en fråga för nationella domstolar. 

3.5.3 Avslutande kommentarer kring bevisförbud  

I merparten av de mål där stater fällts för att ha kränkt den anklagades rätt till försvarare har 

den anklagades uttalande under det inledande förhöret fått konsekvenser senare under 

rättegången. Domstolen har mig veterligen aldrig tagit upp ett mål där liknande uttalanden 

inte fått några konsekvenser i bevishänseende. För att min tolkning av bestämmelsen ska 

sättas på prov innebär det att Europadomstolen måste släppa igenom ett fall där en person 

på något sätt anger en betungande omständighet vid första polisförhöret, utan försvararens 

närvaro, som sedermera inte ger någon större inverkan på utfallet. Men att uttalandet trots 

detta hamnar i förundersökningsprotokollet och till slut vid rättegången. Skulle domstolen i 

                                                
108 Salduz mot Turkiet, st. 55.  
109 Se avsnitt 3.3.1 Zaichenko mot Ryssland. 
110 Thus, the Court concludes that the trial court based the conviction of the applicant on the statement that 
he had given to the police without being informed of his right to not incriminate himself, st. 59. 
111 Se avsnitt 3.3.1. 
112 Pishchalnikov mot Ryssland, st. 70. 
113 Se avsnitt 3.5.1. 
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ett sådant fall anse att den misstänktes rättigheter enligt artikel 6 kränkts är jag beredd att 

revidera min hållning i frågan om huruvida ett totalt bevisförbud föreligger. Till dess det sker 

är jag av uppfattningen att det enligt gällande praxis enbart råder en inskränkning i 

bevishänseende och att domstolen kommer att se på de ovanstående kriterierna (a) till (e) 

som redogjordes i avsnitt 3.5.1 för att se om ett uttalande under försvararfrånvaro är förenligt 

med artikel 6.  

3.6  Undantag från rätten till försvarare enligt Europakonventionen 
3.6.1 Kan en brist på försvarare läkas senare under processen? 

Tänk dig en situation där en misstänkt varken informeras om sina rättigheter eller bereds 

möjlighet att överlägga med försvarare innan första polisförhöret. Det vill säga ett brott mot 

konventionen. En relevant fråga blir i ett sådant fall om den skada som eventuellt uppstått 

under det inledande förhöret kan läkas senare under processen? Europadomstolen har 

nämligen i Salduz anfört;  

”The rights of the defence will in principle be irretrievably prejudiced when incriminating 

statements made during police interrogation without access to a lawyer are used for a 

conviction.”114 

Domstolens uttalande har tolkats som att det i praktiken är omöjligt att kompensera en brist 

vad gäller försvararnärvaro vid det inledande polisförhöret.115 Detta bör ställas i relation till 

målet Ibrahim m.fl. mot Storbritannien där domstolen påtalar vikten av att bedöma 

processen son en helhet.116 Vidare framhöll domstolen att bristen på försvararnärvaro kan 

läkas senare, om processen som helhet har varit rättvis. 117  Frågan är däremot i vilka 

situationer detta är möjligt? Målet Ibrahim m.fl. mot Storbritannien berörde en specifik 

situation där det var frågan om en pågående hotbild mot allmänheten, vilket kommer 

diskuteras i nästa avsnitt.  

3.6.2 ”Compelling reasons” 

Europadomstolen har i både Salduz och Panovits uttalat att rätten till försvarare kan 

                                                
114 Salduz mot Turkiet, st. 55. 
115 Detta resonemang håller Andersson & Hopman med om, s. 806-807, jfr., Imbrioscia mot Schweiz, 24 
november 1993, st. 38-44, Magee mot Storbritannien, 6 juni 2000, st. 45-46, Brennan mot Storbritannien, 16 
oktober 2001, st. 62-63, John Murray mot Storbritannien, 8 februari 1996, st. 66-70, Averill mot 
Storbritannien, 6 juni 2000, st. 60-61, Pishchalnikov mot Ryssland, st. 81. Salduz mot Turkiet, st. 52 och 56, 
Dayanan mot Turkiet, st. 33 och Panovits mot Cypern, st. 75-77. 
116 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 196. 
117 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 196. 
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inskränkas i vissa legitima syften, eller som de uttrycker det ”compelling reasons”. En 

relevant fråga är då när är det möjligt att tillämpa dessa undantag? Andersson & Hopman 

anser att möjligheten främst är teoretisk. De menar att frånträdelser enbart kan göras i rena 

undantagsfall. Detta förhållande bör gälla i och med att domstolen i Salduz angett att sådana 

frånträdelser får konsekvensen att rätten till försvarare ”i princip oåterkalleligen kränks”.118 

Europadomstolen preciserade däremot vad vad som avses med compelling reasons i fallet 

Ibrahim m.fl. mot Storbritannien. 119  Två veckor efter att självmordsbombare hade 

genomfört en attack i London med följden att 52 personer dog arresterades tre personer, 

misstänkta för att ligga bakom utplaceringen av bomberna. Den fjärde personen, 

Abdurahman, hördes först som vittne och lämnade då uppgifter som var besvärande för 

honom själv avseende hans kontakter med de tre andra bombmännen. Polisen fortsatte 

därefter att höra honom som vittne och först när han arresterades erbjöds han försvarare. 

Han dömdes trots detta till tio års fängelse för bland annat anstiftan till mord.120 Frågan i 

målet var om Abdurahman rätt till en rättvis rättegång hade kränkts till följd av att hans 

uttalanden vid de första förhören, då han inte biträtts av försvarare, åberopats som bevisning 

mot honom?121  

Storbritannien argumenterade för att Abdurahman hade haft en rättvis rättegång då det 

funnits compelling reasons att försena hans rätt till försvarare med tanke på den aktuella 

hotbilden mot rikets säkerhet.122 Europadomstolen inledde med att hänvisa till Salduz, och 

framhöll att det finns undantag till regeln då det i ljuset av de specifika omständigheterna i 

varje enskilt fall kan finnas ”compelling reasons” att begränsa rättigheten till försvarare.123 

Europadomstolen inledde med att fråga sig om polisen hade compelling reasons att försena 

rätten till försvarare? Europadomstolen framhöll att Abdurahmans omständigheter var 

annorlunda från Salduz i den bemärkelsen att nekandet av rätt till försvarare enbart var initialt 

och grundande sig på ett individuellt beslut från en högre tjänsteman, snarare än ett generellt 

förbud mot en sådan rättighet.124 Europadomstolen framhöll vidare att det vid den tidpunkt 

då polisen fattade dessa beslut fanns en risk för att ytterligare attentat och därmed en risk för 

att flera människor skulle få sätta livet till. Europadomstolen pekade även på att polisen i de 

                                                
118 Andersson & Hopman, s. 801, se även Salduz mot Turkiet, st. 55. 
119 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 249. Se även Mowbray, European Court of Human Rights: May 2014–
April 2015, s. 611-615. 
120 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 8-12. 
121 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 191. 
122Angående de tre första se, Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 161. Angående Abdurahman se st. 176. 
123 Salduz mot Turkiet, st. 55.  
124 Salduz mot Turkiet, st. 198-199. 
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aktuella förhören hade fokuserat på frågor kring var bomberna var placerade och inte på 

Abdurahmans eventuella skuld.125 Därmed ansåg Europadomstolen att det vid tidpunkten 

för dessa förhör förelåg ett exceptionellt allvarligt och överhängande hot mot den allmänna 

säkerheten, och att detta hot gav tvingande skäl som motiverade den tillfälliga förseningen 

av Abdurahmans tillgång till försvarare. 

Europadomstolen gick sedan vidare och frågade sig om de uttalanden som gjordes vid 

tidpunkten för försvararfrånvaron underminerat Abdurahmans rätt till en rättvis rättegång.126 

Europadomstolen räknade upp några omständigheter som bidrog till slutsatsen att 

Abdurahmans aldrig lidit någon skada på grund av försvararfrånvaron. Dessa omständigheter 

var framförallt att Abdurahmans tillgång till försvarare enbart blev försenat med fyra till åtta 

timmar, medan den inhemska lagen godkände förseningar upp till 48 timmar. 127 

Omständigheten att det funnits en mängd andra bevis som talade emot Abdurahman 

uttalanden samt att Storbritanniens lag hade gett honom tillräckligt skydd. Abdurahman hade 

även vid rättegången haft möjligheten att göra invändningar mot att yttrandena vid de 

inledande förhören åberopades som bevisning, och domaren hade tydligt förklarat varför 

han ansåg att dessa yttranden inte kunde påverka hans rätt till en rättvis rättegång. 128 

Europadomstolen drog därför slutsatsen att Abdurahmans rätt till en rättvis rättegång inte 

hade kränkts trots bristen på försvarare i början av förundersökningen. Abdurahmans rätt 

hade heller inte kränkts genom att de utsagor han gjort vid det inledande förhör åberopats 

som bevisning vid rättegången.129 

3.6.3  Avslutande kommentarer kring undantag från rätten till försvarare 

Vad målet Ibrahim m.fl. mot Storbritannien och undantaget compelling reasons egentligen 

innebär är för tidigt att säga i och med att avgörandet är det senaste som Europadomstolen 

har meddelat inom detta tema. Det kan vara så att undantaget i princip enbart gäller vid 

denna typ av extrema risksituationer. Men att det numera finns en liten möjlighet att läka 

bristen på försvararnärvaro om processen som helhet varit rättvis torde vara klarlagt. Min 

bedömning är att detta undantag endast kan komma att aktualiseras i fall med specifika 

omständigheter såsom en pågående hotbild mot stat eller allmänhet. 

                                                
125 Salduz mot Turkiet, st. 197-203. 
126 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 203. 
127 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 206. 
128 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 213. 
129 Ibrahim m.fl. mot Storbritannien, st. 214. 
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Frågan om hur rätten till försvarare ska tolkas enligt Europakonventionen har nu diskuterats, 

dessa principerna som jag ovan har redogjort för har redan aktualiserats i cirka 200 andra 

domar avkunnade av Europadomstolen. Det är nu upp till den svenska lagstiftningen att 

uppfylla dessa rättigheter som kommit till uttryck i dessa avgöranden. Det är därför dags att 

gå över till hur den svenska lagstiftningen stämmer överens med dessa principer.   
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4 Vad innebär rätten till försvarare enligt svensk rätt 

4.1 Inledning 

Kapitlet utgörs av en jämförelse mellan det svenska rättsläget och Europakonventionen. 

Såsom den senare tolkats av Europadomstolen. Syftet är att klargöra huruvida svensk 

lagstiftning strider mot Europakonventionens krav. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt där de 

tre delfrågorna från ovanstående avsnitt kommer analyseras utifrån ett svenskt perspektiv. I 

slutet av varje avsnitt kommer frågan huruvida Sverige når upp till de krav som 

Europakonventionen har ställt att besvaras. 

4.2 När rätten till försvarare börjar gälla enligt svensk rätt 
4.2.1 Förutsättningar för att förordna en försvarare i Sverige 

Enligt svensk rätt börjar rätten till försvarare gälla enligt 21 kap. 3 § RB för den som är 

misstänkt för brott. Denna bestämmelse tar dock sikte på möjligheten att anlita en privat 

försvarare.130 Är den misstänkte under arton år utses försvararen av vårdnadshavaren.131 

Enligt 21 kap. 3 § RB ankommer det i första hand på den misstänkte själv att ordna med en 

försvarare.132 I vissa fall kan dock försvarare förordnas den misstänkte, förutsättningarna 

härom regleras i 21 kap. 3 a § RB. Där framgår det i första stycket att försvarare ska förordnas 

för den som är anhållen eller häktad om denne begär det. Försvarare ska också, på begäran 

av den misstänkte förordnas, vid misstanke om brott för vilket det inte är stadgat lindrigare 

straff än fängelse i sex månader. Försvarare ska därutöver förordnas enligt andra stycket, (1) 

om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, (2) om 

försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det 

finns anledning att döma till annan påföljd än böter och villkorlig dom eller sådana påföljder 

i förening, eller (3) om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes 

personliga förhållanden eller till vad målet rör. Dessa bestämmelser är av stor vikt för att 

upprätthålla rättssäkerheten i en brottmålsprocess.133 PLB har uttalat att rätten till försvarare 

tillkommer den misstänkte först när denne har nått upp till misstankegraden skäligen 

misstänkt.134 Även HD verkar vara av samma uppfattning. I NJA 2001 s. 344 uttalade HD 

att det får anses framgå av 21 kap. 3 § a RB att det är först då en person är skäligen misstänkt 

                                                
130 Fitger, Rättegångsbalken. Kommentar på internet, Zeteo, 5 november 2016. 21 kap. 3 §. 
131Härav följer att vårdnadshavaren ska involveras i frågor som gäller den underåriges rätt till försvarare, jfr., 
RåR 2006:3, s. 23. 
132 SOU 1938:44, s. 273, se även Bring/ Diesen, Förundersökning, s. 129. 
133 Ekelöf, Rättegång II, s. 92, se även Ebervall, Advokatetik i brottmål, s. 110. 
134 SOU 1938:44, s. 273. 
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för ett brott och har underrättats om denna misstanke som försvarare får förordnas.135 Det 

är upp till förundersökningsledaren att självmant besluta om förutsättningar föreligger för 

att förordna försvarare för den misstänkte och anmäla detta till rätten enligt 23 kap. 5 § RB.136 

Bestämmelsen i 21 kap. 3 a § RB reglerar alltså endast förutsättningarna för att en misstänkt 

ska få en försvarare förordnad.  

4.2.2 Underrättelse om misstanke 

Enligt 23 kap. 18 § RB har en person som är skäligen misstänkt för brott rätt att bli 

informerad om denna misstanke när denne förhörs. Vid denna tidpunkt erhåller den 

misstänkte vissa rättigheter. Dessa rättigheter kan liknas med vissa ”partsliknande 

befogenheter”.137 Regleringen har en viktig funktion. Det är nämligen vid denna tidpunkt 

som den misstänkte blir underrättad om vad denne ska försvara sig emot. En misstänkt 

person ska bedömas som skäligen misstänkt för brott när det finns konkreta omständigheter 

i det specifika fallet som pekar på att personen har begått brottet.138 Bedömningen får alltså 

inte uteslutande baseras på allmänna kunskaper om en persons levnadssätt, tidigare 

kriminalitet eller på andra alltför grunda omständigheter.139 Det råder konsensus kring denna 

tolkning såväl i doktrin som förarbeten. PLB menar att en för tidig underrättelse kan äventyra 

utredningen genom att den misstänkte ges möjlighet att undanröja bevis eller på annat sätt 

försvåra utredningen.140 Fitger menar att en underrättelse kan vara ”chikanerande” för den 

misstänkte.141 Underrättelsen bör därför inte ges utan att misstanken på objektiva grunder 

kan sägas ha nått upp till styrkan skäligen misstänkt.142 Även Ekelöf verkar vara av samma 

uppfattning, han påpekar att felaktiga underrättelser skulle lämnas i större utsträckning om 

beviskravet sänktes.143 Bring & Diesen sträcker sig till och med så långt att de anser att det 

är förvirrande och stötande om flera personer underrättas om misstanke för en och samma 

gärning, något de också menar skulle leda till minskad respekt för rättssystemet.144 Jag håller 

med samtliga dess författare om att det finns en poäng med att avvakta med att underrätta 

en person om misstanke om brott tills man har nått upp till detta beviskrav. Problemet är 

                                                
135 Se däremot den skiljaktiges mening i RH 1981:172. 
136 Är den misstänkte under 18 år ska försvarare förordnas om det inte är uppenbart att denna saknar behov 
av detta, se 24 § LUL. Det är domstolen som beslutar vem som ska förordnas som försvarare, se 21 kap. 5 § 
2 st. RB.  
137 Ekelöf, Rättegång V, s. 129, Se även Bring/ Diesen, Förundersökning, s. 124. 
138 Se JO 1970, s. 67, JO 1988/89, s. 60, se även Bring/ Diesen, a.a. s. 161.  
139 Se JO 1957, s. 13, JO 1992/93, s. 204 och JO 1993/94, s. 201, se även Bring/ Diesen, a.a. s. 162. 
140 SOU 1938:44, s. 293, se även Bring/ Diesen, a.a. s. 124. 
141 Fitger, Rättegångsbalken. Kommentar på internet, Zeteo, 14 november 2016. 23 kap. 18 §.  
142 A st. 
143 Ekelöf, Rättegång V, s. 129. 
144 Bring/ Diesen, a.a. s. 125. 
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däremot att denna underrättelse är kopplad till underrättelse om rätten till försvarare, vilket 

i sin tur är kopplad till möjligheten att biträdas av försvarare. Detta kommer redogöras för 

närmare i det kommande avsnittet där jag går igenom förutsättningarna för när underrättelse 

om rätt till försvarare sker. 

4.2.3 Underrättelse om rätt till försvarare 

Som jag redogjort för ovan sker underrättelse om misstanke för brott när den misstänkte har 

nått upp till beviskravet skäligen misstänkt. Enligt 12 § FUK ska den misstänkte samtidigt 

som denne underrättas om brottsmisstanken även bli underrättad om huruvida denne är 

berättigad till försvarare. 145  I förarbetena motiveras denna koppling med precis samma 

argument som varför underrättelse om misstanke om brott inte ska ges förrän personen är 

skäligen misstänkt, alltså att en för tidig underrättelse kan försvåra utredningen.146 Det finns 

således en koppling mellan underrättelse om misstanke om brott och underrättelse om rätt 

till försvarare. Motivering till varför det är på detta vis uttalar sig PLB sig inte om och jag har 

heller inte hittat någon annan som besvarar denna fråga, varken i förarbeten eller i doktrin. 

Min gissning är att detta kommer av att brottsmisstankarna vid detta stadium har preciserats, 

varav den misstänkte vet vad hen ska försvara sig mot. Dels har det att göra med 

förutsättningarna till att biträdas av en försvarare som regleras i 21 kap. 3 a § RB där det 

krävs att personen antingen är häktad eller anhållen, vilket även i de fallen förutsätter att 

personen minst är skäligen misstänkt.147 Förutsättningarna för rätten till offentlig försvarare 

regleras alltså delvis i 21 kap. 3 a § RB, där lagstiftaren har listat de förutsättningar som ska 

vara för handen. Samtidigt måste personen ha uppnått beviskravet skäligen misstänkt i 

enlighet med 23 kap. 18 § RB då förundersökningsledaren enligt 12 § FUK ska underrätta 

om rätten till offentlig försvarare. En misstänkt person som ännu inte nått upp till 

misstankegraden skäligen misstanke har således ingen laglig rätt att bli underrättad om 

möjligheten till offentlig försvarare enligt 12 § FUK.148 

4.2.4 Problem med den svenska lagstiftningen 

4.2.4.1 Förhöra den misstänkta upplysningsvis 

En person som misstänks för brott men ännu inte nått upp till beviskravet skäligen misstänkt 

                                                
145 Om förutsättningarna enligt 21 kap. 3 a § är för handen, se även Blomkvist, Försvararen, s. 26.  
146 SOU 1938:44, s. 293 f., och s. 273, se även SOU 1926:32, s. 49. 
147 Se 24 kap. 1 och 6 § RB där det framgår förutsättningarna för att häkta/ anhålla någon. Krävs att personen 
minst är skäligen misstänkt för att reglerna ska realiseras.  
148 SOU 1938:44, s. 293 f.   
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kan enligt 23 kap. 6 § RB alltid höras upplysningsvis.149 Detta innebär att förhörsledaren inte 

har någon skyldighet att delge personen misstanke om brott.150 Alla som hörs under en 

förundersökning har däremot rätt att få reda på orsaken till detta förhör.151 Om en person 

hörs upplysningsvis ska förundersökningsledaren klargöra för den misstänkte vad detta 

innebär. Om det framkommer sådana omständigheter som gör att personen är att anse som 

skäligen misstänkt ska förhöret tillfälligtvis avbrytas och den hörde ska informeras om sina 

rättigheter. Misstanken ska alltså delges tillsammans med en upplysning om rätten till 

försvarare.152 Enligt 23 kap. 18 § RB ska underrättelse lämnas till den misstänkte när denne 

hörs, detta innebär inte att man får vänta med att hålla förhör tills utredningen är klar. Ett 

sådant förhållande skulle strida mot objektivitetsprincipen i och med att utredningen skulle 

riskera att bli snedvriden då den misstänkte får lämna sina synpunkter för sent.153 Tidpunkten 

för när underrättelse ska ske får bedömas utifrån kravet på effektiv spaningsverksamhet och 

den misstänktes behov av information.154 Vad gäller frågan när denna underrättelse ska ske, 

uttalas i förarbetena att underrättelsen bör ske när förhöret påbörjas, detta då den misstänkte 

annars skulle kunna lockas till att försäga sig.155 JO har i ett flertal fall yttrat sig om problemen 

med att den misstänkte hörs upplysningsvis. JO har till exempel påpekat att det kan innebära 

en risk att den misstänkte lämnar uppgifter som senare i processen kommer att användas 

mot denne. Den misstänkte måste få en möjlighet att ta ställning till om denne önskar 

biträdas av försvarare, annars riskerar förfarandet att kränka den misstänktes rättssäkerhet.156 

4.2.4.2 Förutsättningar att anlita försvarare för den som hörs upplysningsvis  

Som framgått av tidigare avsnitt är det först när skälig misstanke föreligger, och då den 

misstänkte underrättats om denna misstanke, som rätten till försvarare inträder. Fitger har 

däremot framhållit att även den som förhörs upplysningsvis under en förundersökning har 

en rätt att med privata medel låta sig biträdas av en försvarare.157 Bring & Diesen har varit av 

samma uppfattning men med tillägget att det är osäkert om ett sådant biträde anses vara en 

                                                
149 För lägre grader av misstanke finns inga bestämmelser, se däremot JO 2008/09 dnr 529-2006, det kan vara 
lämpligt att förhörsledaren upplyser denne om att det i utredningsmaterialet finns uppgifter som kan vara 
besvärande för denna.  
150 Bring/ Diesen, Förundersökning, s. 117.  
151 JO 1982/83, s. 54. 
152 Bring/ Diesen, a.a. s. 125. 
153 A. s. 125 f.  
154 Fitger, Rättegångsbalken. Kommentar på internet, Zeteo, 14 november 2016. 23 kap. 18 §, se även Ekelöf, 
Rättegång V, s. 129, och Ds Ju 1979:15, s. 89. 
155 SOU 1926:32, s. 48, se även JO 1964, s. 106 och JO 1982/83, s. 54. 
156 Se JO 2000/01, s. 104 f, JO 2008/09, s. 102 och JO beslut 2010-11-19 dnr 5950-2009. 
157 Fitger, Rättegångsbalken del 2, 21:10, se också 23:63. 
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försvarare i lagens mening.158 I samband med att möjligheten till ett förhörsbiträde infördes 

framförde beredningen för rättsväsendets utveckling att all ”försvararaktivitet” i princip 

förutsätter att skälig misstanke föreligger och det är först då den ”formella” rätten att anlita 

en försvarare inträder.159 

4.2.4.3 Problem med att förhöra misstänkta upplysningsvis 

Lagstiftningen reglerar således inte vid vilken tidpunkt en misstänkt har rätt till försvarare, 

det är förundersökningsledaren som beslutar detta när den misstänkte har kommit upp till 

misstankegraden skäligen misstänkt. 160  Personer som ännu inte har nått upp till denna 

misstankegrad har således ingen laglig rätt till offentlig försvarare. Problemet med regleringen 

är att förhörsledaren kan utnyttja denna lucka med förhoppningen om att utan försvarare 

närvarande vid förhöret få fram så mycket som möjligt som senare kan läggas till grund för 

åtal.161 Regleringen innebär därmed att förundersökningsledaren kan vänta med att förhöra 

en misstänkt person tills utredningen i princip är klar för att på så sätt undvika att delge 

personen misstankar om brott. 162  Bring & Diesen hänvisar i detta sammanhang till en 

undersökning som visade att förundersökningsledaren ”fuskar” med att underrätta den 

misstänkte om dennes rättigheter.163 Upplysningen om rätt till försvarare lämnas på ett sådant 

sätt att den misstänkte inte utnyttjar sin rätt att biträdas av försvarare.164 Förhörsledare har 

nämligen ingen skyldighet att förordna en försvarare åt en person som ännu inte nått upp till  

misstankegraden skäligen misstanke i och med att det i första hand ligger på den misstänkte 

själv att begära försvarare.165 Även Curt Blomkvist är kritisk till den rådande lagstiftningen. 

Han är av uppfattningen att förhörsledare systematiskt planerar utredningen så att den i 

princip är färdig redan innan den misstänkte ska förhöras. Detta betyder sålunda att den 

misstänkte aldrig får någon vetskap om att hen har varit misstänkt för något brott sedan 

länge och därmed aldrig kunnat nyttja sina rättigheter.166 Även JO har kritiserat den svenska 

                                                
158 Bring/Diesen, Förundersökning, s. 129. 
159 SOU 2003:74 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen, s. 225. 
160 SOU 1926:32, s. 49. 
161 Bring/ Diesen, a.a. s. 131, se även Blomkvist, Försvararen, s. 24. 
162 Se JO 2002/03, s. 76, där JO uttalat att undersökningsledaren inte får dröja med att vidarebefordra en 
begäran från den misstänkte om försvarare, se även Ds Ju 1979:15, s. 104 där justitiedepartementet menar att 
det bör ske utan dröjsmål trots att åklagaren kan anse det tveksamt om behovet finns. 
163 Bring/ Diesen, a.a. s. 131. 
164 A. st. 131, se även Blomkvist, a.a. s. 27.  
165 Förhörsledaren får däremot inte hindra eller försvåra för den misstänkte att begära försvarare, se 
Blomkvist, a.a. s. 27, förhörsledaren bör även avhålla sig från att ge råd eller på annat sätt påverka den hörde i 
frågan om försvarare, se JO 1981/82, s. 65.  
166 Blomkvist, a.a. s. 23 f., Ekelöf menar att ett sådan förfarande är olämpligt, han menar att det inte får 
förekomma att den misstänkte och därigenom försvararen hålls borta från förundersökningen se även Ds Ju 
1979:15, s. 89 som har samma resonemang. 
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lagstiftningen för att inte med önskvärd tydlighet upprätthålla de krav som 

Europakonventionen har ställt upp.167 

4.2.4.4 Problem med kopplingen mellan underrättelse om misstanke för brott och 
underrättelse om rätt till försvarare 

Problemet med kopplingen mellan underrättelse om misstanke för brott och underrättelse 

om rätt till försvarare hittar vi när vi tittar på försvararens uppgift. Försvararens 

grundläggande uppgift anges delvis i 21 kap. 7 § RB där det stadgas att försvararen ska med 

nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta 

belysning. I andra stycket framgår även att försvarare så snart det kan ske bör förbereda 

försvaret genom överläggning med den misstänkte. Uppdraget består även i att peka på 

brister i utredningen, anvisa alternativa hypoteser och angripa bevisningen. Försvararen ska 

även fungera som rådgivare för den misstänkte i och med att denna befinner sig i en utsatt 

position. PLB uttalar i motiven till RB att försvararen ska vara den misstänktes rådgivare och 

därmed vidta åtgärder som är erforderliga för att bevaka denna rätt.168 De flesta personer 

som blir misstänkta för ett brott saknar oftast kännedom om straff- och straffprocessrättens 

innehåll vilket bidrar till att de hamnar i ett underläge gentemot polis och åklagare. I och med 

att det som sägs under de inledande förhören ofta får en stor betydelse senare under 

processen är det av vital betydelse att försvararen kan rådgöra med den misstänkte om hur 

denne bör agera.169 Jag menar att försvararen på grund av detta bör förordnas tidigare i 

processen än vid misstankegraden skäligen. Min uppfattning är att det är olämpligt att den 

misstänktes rättigheter aktualiseras först när denna är skäligen misstänkt. Jag menar att det 

är problematiskt att rätten om underrättelse om brottsmisstankar kopplas ihop med 

underrättelsen om rätten till försvarare först när personen är skäligen misstänkt just på grund 

av att försvararens grundläggande uppgifter är att rådgöra med sin klient, vilket denne bör 

ha rätt till även innan personen är skäligen misstänkt.  

4.2.4.5 Den svenska lagstiftarens lösning på problematiken  

I Sverige har man löst de problem jag ovan redogjort för genom att polis och åklagare är 

skyldiga att iaktta objektivitetsprincipen i enlighet med 23 kap. 4 § RB.170 Som ett resultat av 

kritiken från CPT togs denna fråga även upp i en statlig utredning om ökad effektivitet och 

                                                
167 JO 2013/14, s. 143. 
168 Fitger, Rättegångsbalken. Kommentar på internet, Zeteo, 14 november 2016. 21 kap. 7 §. se även Ebervall, 
Advokatetik i brottmål, s. 18 och Blomkvist, Försvararen, s. 15-16. 
169 Detta framgick även i avsnitt 3.4.2. se målet Pishchalnikov mot Ryssland. 
170 Ekelöf, Rättegång V, s. 106. 
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rättssäkerhet i brottsbekämpningen.171 Där lämnades förslag till en utvidgad möjlighet att 

anlita försvarare under förundersökningen som komplement till åklagarens objektivitetsplikt. 

Utredningen ansåg däremot inte att det fanns skäl att utvidga rätten till försvarare, det skulle 

fortfarande krävas att personen var skäligen misstänkt.172 Med anledning av detta tillsattes en 

utredning173 i vilken frågan om försvararens roll och åklagarens objektivitet diskuterades. 

Utredningen gav förslag på lagändringar som skulle stärka objektivitetskravet. I 

promemorian övervägdes genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2013/48/EU om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden. I 

promemorian gjordes bedömningen att gällande svensk rätt i stora delar uppfyllde direktivets 

krav. Men för att fullt ut uppfylla kraven föreslogs bl.a. att vissa förtydliganden skulle göras 

i RB, däribland att samtal i enrum mellan en frihetsberövad, misstänkt eller tilltalad och 

dennes försvarare ska gälla inte endast för anhållna och häktade utan även för gripna. Vid 

förhör med en misstänkt som har en offentlig försvarare ska den misstänkte alltid ha rätt att 

ha försvararen närvarande. En privat försvarare ska som utgångspunkt vara närvarande om 

det är nödvändigt, men denna får inte hindra sakens utredning.174 Problemet som jag ser det 

är att regleringen fortfarande styrs av när den misstänkte bedöms vara skäligen misstänkt. 

4.2.5 Når den svenska regleringen upp till Europakonventionens krav gällande 
när rätten till försvarare börjar gälla?  

Utifrån de avgöranden i Europadomstolen som redogjorts för i tidigare kapitel börjar rätten 

till försvarare enligt konventionen att gälla för den som anses som ”anklagad”. Personen blir 

anklagad när denne blivit ”signifikant påverkad”, även om personen formellt betecknas som 

vittne. En person blir signifikant påverkad vid tidpunkten då misstankar mot personen 

uppstår som seriöst undersöks och åtalet sammanställs.175 Om personen blir utpekad som 

gärningsman är även detta ett tecken på att denne är anklagad i konventionens mening.176 

Detsamma gäller om det framgår av framställningen att personen är inblandad.177 Det finns 

eventuellt en möjlighet att fördröja denna rättighet vid specifika omständigheter såsom ett 

pågående hot mot stat eller allmänheten, om syftet är att rädda liv.178 Enligt den svenska 

regleringen existerar emellertid ingen rätt att få överlägga med en försvarare innan första 

                                                
171 SOU 2003:74, s. 22 f. 
172 A. st. 
173 Ds 2015:7, se även SOU 2011:45. 
174 Ds 2015:7. 
175 Se Shabelnik mot Ukraina. 
176 Se Brusco mot Frankrike. 
177 Se Stojkovic mot Frankrike och Belgien. 
178 Se Ibrahim m.fl. mot Storbritannien. 
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polisförhöret. Någon sådan rättighet existerar heller inte när man väl grips, och inte ens när 

man anhållits eller häktats finns någon sådan ovillkorlig rätt. Det finns däremot numera en 

skyldighet för den svenska polisen enligt 12 § FUK att informera den misstänkte om 

möjligheten att inte yttra sig. En misstänkt person som ännu inte har kommit upp till 

misstankegraden skäligen misstänkt har däremot inte rätt att bli underrättad om möjligheten 

till offentlig försvarare eller möjligheten om att vara tyst enligt 12 § FUK.179  

Min bedömning är den att svenska regleringen strider mot Europakonventionens krav 

gällande när rätten till försvarare börjar gälla. Europadomstolens definition ”accused” har 

enligt mig inte samma innebörd som den svenska varianten ”skäligen misstänkt”. Min 

uppfattning är att konventionens definition inträder något tidigare än den svenska, med tanke 

på att Europadomstolen framhållit att rättigheten uppstår när personen blir signifikant 

påverkad, alltså när något ”negativt” sker. Försvararen bör därför förordnas tidigare än när 

misstankenivån skäligen misstänkt uppstår, HDs avgörande i NJA 2001 s. 344 ser jag därför 

som överspelad. Att den svenska lagstiftaren kopplat ihop rätten till försvarare och 

misstankegraden skäligen kan däremot tyckas logiskt vid en första anblick. Varför ska staten 

bekosta en försvarare åt en person som inte ens är skäligen misstänkt? Svaret på denna fråga 

är för min del självklar, det finns fortfarande en risk att polis och åklagare missbrukar sin 

ställning, något som måste motverkas för att ingen ska bli felaktigt dömd.180 Den misstänkte 

kan vara oskyldig, ha handlat i nödvärn eller rent av ha handlat på ett annat sätt än vad 

förhörsledaren uppfattar och läser in i sin tolkning av situationen. Den misstänkte måste då 

svara på frågor som eventuellt inte alls stämmer överens med den misstänktes upplevelser 

av händelsen.181 Detta kan leda till nervositet, rädsla, alternativt svårigheter att uttrycka sig 

och därmed försvåra den misstänktes möjlighet att skaffa sig en överblick över de 

konsekvenser ett uttalande riskerar att få. Något jag upplevde under min praktik på en 

advokatbyrå var den att verkligheten ser annorlunda ut. En misstänkt person grips av polisen 

och kan därefter sitta frihetsberövad i upp till 12 timmar.182 Under denna period hålls de 

första förhören med den misstänkte och någon försvarare är oftast inte närvarande. Om den 

                                                
179 SOU 1938:44, s. 293 f.   
180 I detta sammanhang är det värt att titta på Axberger, m.fl., Felaktigt dömda – Rapport från JK:s 
rättssäkerhetsprojekt. 
181 Se däremot JO 1980/81, s. 79, där kritik har framgått mot polis för deras bristande objektivitet, se även 
Blomkvist, Försvararen, s. 31 f.  
182 Se Meyerson, Rätten till försvarare vid polisförhör, som gjorde en undersökning vid Göteborgs tingsrätt, där det 
visade sig att 93 procent av förhören hölls utan att försvarare var närvarande. Studien påvisade att en av 
anledningen till den extremt dåliga närvaron var att förordnandena av försvarare skett först efter att flera 
polisförhör redan var genomförda. I studien gjordes även slutsatsen att försvararen inte ens varit närvarande 
efter förordnandet.  
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misstänkte efter detta förhör anhålls förordnas i regel en försvarare. Sanningen är dock att 

försvaren sällan deltar i de inledande förhören över huvud taget, det är nämligen oftast så att 

försvararen träffar sin klient för första gången strax före häktningsförhandlingen. 

Anledningen till denna fördröjning är på grund av att förordnandet skett efter att 

polisförhören redan var genomförda.183 Det är med anledning av detta jag anser att den 

svenska försvararen bör få en mer aktiv roll tidigare i processen. Jag anser att det är olämpligt 

att det svenska systemet bygger på att åklagare och polis kan besluta i frågan om när personen 

är skäligen misstänkt för att då koppla in en försvarare, som eventuellt försvårar processen 

för dessa.184 Min bedömning är att det vore bättre om försvararen istället blir förordnad innan 

det inledande förhöret med den misstänkte för att på så vis slippa frågor om polis och 

åklagares eventuella bristande objektivitet. 

Som framgick i avsnitt 3.2.6 har jag tolkat Europadomstolens avgöranden som så att 

förordnande av försvarare innan första polisförhöret avser privat försvarare. Men i de fall 

staten i enlighet med Europadomstolens praxis skulle vara skyldig att tillhandahålla en 

offentlig försvarare så ska denna förordnas innan det första polisförhöret. Sverige skulle med 

anledning av denna tolkning givetvis försvara sig med att den svenska regleringen inte strider 

mot konventionen angående när rätten till försvarare börjar gälla. Det finns ingenting som i 

svensk rätt förbjuder en rätt till försvarare, den misstänkte har alltid en möjlighet att anlita 

ett förhörsbiträde185 eller privat försvarare som denna bekostar med egna medel. Trots detta 

argument är jag av uppfattningen att det i alla fall är värt att titta närmare på konsekvenserna 

av Europadomstolens uttalanden. Det är inte omöjligt att Europadomstolen framöver 

kommer fastslå att ”tillgång” till försvarare ska innebära en rätt till offentlig försvarare. Det 

finns även rättspolitiska skäl för att offentlig försvarare bör förordnas om Europadomstolen 

nu anser det vara av så stor vikt att den brottsanklagade verkligen får överlägga med en 

försvarare innan polisförhöret.186 

Ett annat problem som jag ser det är att det ligger på den misstänkte själv, att begära en 

försvarare. Givetvis förstår jag att man har ett visst ansvar att ta reda på vilka rättigheter man 

som medborgare har. Men för en person som försöker framhålla sin oskuld vid ett förhör 

kan det vara svårt att samtidigt begära en försvarare. Argumentet: ”om du är oskyldig varför 

ska du då blanda in en försvarare?” anser jag som väldigt passande. Min uppfattning är att 

                                                
183 Se Meyerson, Rätten till försvarare vid polisförhör. 
184 I detta sammanhang är värt att nämna, Lindberg, Om åklagaretik, SvJT 1997 s. 199. 
185 Se mer om förhörsbiträde nedan i avsnitt 4.3.3.1. 
186 Detta resonemang håller Andersson & Hopman med om, se s. 819. 
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regleringen såsom den ser ut idag lägger för mycket ansvar på att den enskilde ska kunna sina 

rättigheter. Vilket även framgick vid mordrättegången i Jönköping.187 Där den misstänkte 52-

åringen inte hade tillgång till försvarare när han erkände. Försvarsadvokat Leif Silbersky 

ifrågasatte att åklagaren spelade upp polisförhöret där den misstänkte erkände brottet, trots 

att ingen försvarare varit närvarande. Förhöret var på en timme och 52-åringen hade förvisso 

blivit tillfrågad om en försvarare men avböjt i och med att han redan hade erkänt. Detta trots 

att 52-åringen aldrig suttit i ett polisförhör tidigare. Jag förhåller mig tveksam till hur detta är 

förenligt med kravet som Europadomstolen har framhöll i målet Panovits mot Cypern som 

diskuterades i avsnitt 2.3.2.188 Där Europadomstolen framförde att en misstänkt givetvis kan 

avsäga sig rätten att biträdas av en försvarare, förutsatt att det sker uttryckligt och frivilligt 

samt på ett otvetydigt sätt som omgärdas av sådana minimigarantier som svarar mot dess 

vikt. Jag är tveksam till huruvida detta garanterades i målet med 52-åringen. 

Om den svenska regleringen istället skulle utgå från att berörda myndigheter har ett ansvar 

att förordna en försvarare innan första polisförhöret tror jag att konventionens krav skulle 

uppfyllas på ett bättre sätt. För att få ett slut på dessa bryderier förespråkar jag en lagändring. 

Min uppfattning är den att försvarare ska förordnas automatiskt innan det första 

polisförhöret för att konventionens krav ska uppfyllas.189 I dagsläget råder det däremot inte 

ens konsensus bland försvarare om det verkligen är till fördel för den misstänkte att 

försvararen är närvarande vid det inledande förhöret. Vissa menar att om försvararen är 

närvarande legitimeras det som sägs under förhöret och därmed är det svårt att angripa detta 

senare i processen.190 Försvararen befinner sig i ett underläge gentemot polis och åklagare 

som har bättre koll på fallet. Det är senare i målet när försvararen själv är bättre insatt som 

denna kan arbeta mer effektivt.191 Andra är däremot precis som jag av den uppfattningen att 

försvararens närvaro vid förhör har betydelse. 192  Försvararen kan justera missförstånd, 

reagera mot övergrepp eller förhörstekniska felaktigheter.193 Genom kompletterande frågor 

kan försvararen säkerställa och belysa att alla relevanta omständigheter till förmån för den 

misstänkte framkommer. 194  Det faktum att försvararen är närvarande kan utgöra ett 

                                                
187 Jönköping tingsrätt, dom meddelas 2016-01-19 B 1875-15, se http://www.jkpglive.se/mordrattegangen-
irriterat-mellan-aklagare-och-forsvarare/. 
188 Se även målet Yoldas mot Turkiet, 23 februari 2010, jfr., med Salduz mot Turkiet, st. 14 och 59. 
189 Givetvis ska det fortfarande finnas en möjlighet att avsäga sig rättigheten, se diskussion om Panovits 
avsnitt 2.3.2. Detta kommer att diskuteras ytterligare i avsnitt 4.3.4. 
190 Se Undvik som grundregel vara med vid förhören, Advokaten 1989, s. 351. Detta resonemang framgick även av 
advokater under min praktik.  
191 A. st. 
192 Ekelöf, Rättegång V, s. 139. 
193 Blomkvist, Försvararen, s. 31. 
194 Ekelöf, Rättegång V, s. 139 f. 
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psykologiskt stöd för den misstänkte, som ofta befinner sig i en ansträngd situation.195 

Försvararen bör även kunna fungera som en rådgivare för den misstänkte i och med att 

denna troligtvis har bristande kunskaper om hur processen fungerar.196 Givetvis förstår jag 

att detta är en politisk fråga, som tar sitt fäste i hur man ser på brottsbekämpning eller 

kriminalitet i stort. Jag är däremot av uppfattningen att om den misstänkte på ett så tidigt 

stadium som möjligt får tillgång till försvarare utgör det en rättssäkerhetsgaranti som även är 

positiv för både polis och åklagare. Försvararens närvaro kan fungera som ett skydd mot 

bland annat anklagelser om polisbrutalitet eller otillåtna förhörsmetoder. 197  Genom att 

försvararen får en aktivare roll tidigare i processen kan obefogade åtal och felaktiga domar 

undvikas i större utsträckning. Staten har således något att vinna rent processekonomiskt på 

att felaktiga misstankar avfärdas med hjälp av en försvarare innan staten lägger ned resurser 

på att bekosta en domstolsprocess. Detta har även en betydelse för den enskildes 

rättssäkerhet, vilket påverkar den allmänna tilltron till rättssystemet.  

4.3 Försvararens befogenheter i samband med det första 
polisförhöret 

4.3.1 Inledning 

Vad menas med tillgång till försvarare? Att den misstänkte har rätt att sammanträda med sin 

försvarare är av stor vikt för dennes möjlighet att kunna förbereda sitt försvar. Dels därför 

att utförandet av försvararuppgiften bygger på skapandet av förtroende mellan försvararen 

och den misstänkte,198 dels för att det är av central betydelse för den säkerhet och snabbhet 

som är önskvärd i brottmålsprocessen att utsedd försvarare kan börja arbeta omgående.199 

En relevant fråga är därför vilka befogenheter den svenska försvararen har i detta skede av 

förundersökningen?  

4.3.2 Rätten att konsultera med försvararen i enrum 

Enligt svensk rätt har försvararen för den som anhålls eller häktas rätt att träffa sin klient 

enligt 21 kap. 9 § RB. I detta sammanhang är det värt att nämna JO 1960 s. 70 då en 

försvarare vägrades konsultera med sin klient i enrum före polisförhöret, när försvararen 

senare begärde att förhöret skulle avbrytas för att han skulle få överlägga med sin klient i 

                                                
195 Ekelöf, Rättegång V, s. 140, se även Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, s. 48 f. 
196 Se Heuman m.fl., Brottets beivrande, s. 168 f., Jfr. med Ekelöf, Rättegång V, s. 140, Salduz mot Turkiet, st. 54, 
Pishchalnikov mot Ryssland, st. 84-85 och Ds Ju 1979:15, s. 85 ff.  
197 Heard & Shaeffer, Making defence rights practical and effective, s. 274.  
198 SOU 1926:32, s. 54, SOU 1938:44, s. 277, JO 1983/84, s. 135, JO 2005/06, s. 134 och Ebervall, 
Advokatetik i brottmål, s. 131.  
199 JO 2005/06, s. 134, se även avsnitt 3.4.2 och målet Pishchalnikov mot Ryssland. 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enrum så nekade polisen även till detta. JO anförde att försvarares rätt enligt 21 kap. 9 § RB 

att få träffa en anhållen eller häktad i enrum inte innebär någon ovillkorlig rätt för försvararen 

att, närhelst denna påkallar det, genast få träffa sin klient i enrum. JO anförde vidare att om 

försvararen begär att få samtala med klienten omedelbart före ett förhör eller under ett 

pågående förhör, beror det sålunda enligt JO:s mening av omständigheterna i varje enskilt 

fall om detta ska tillåtas eller inte.200 Om den misstänkte vill ha sin rätt att sammanträda i 

enrum med sin försvarare prövad av rätten kan en sådan anmälan däremot ske enligt 23 kap. 

19 § RB.201 Blomkvist har däremot framhållit att förhöret bör avbryts så att försvararen kan 

samtala i enrum med sin klient och diskutera dennes inställning till den skäliga misstanken 

om brott.202  Enligt svensk rätt finns det alltså ingen ovillkorlig rätt att konsultera med 

försvararen i enrum, denna fråga kommer delvis återkomma i avsnitt 4.3.2.1 när rätten till 

biträde diskuteras. Nästa fråga att ta ställning till är om det finns en rätt att försvararen 

närvarar under förhöret. 
  

4.3.3 Rätten att försvararen närvarar under förhör
 

Av 23 kap. 6 § RB framgår att förhör får hållas med envar som antas kunna lämna 

upplysningar av betydelse för utredningen. I de efterkommande bestämmelserna i RB 

framgår det att förhöret kan förenas med vissa tvångsåtgärder, det är alltså möjligt att tala 

om en förhörsskyldighet. Att den här skyldigheten även gäller för den som misstänks för 

brott är en självklarhet. Detta ska däremot inte blandas ihop med en skyldighet att lämna 

betungande uppgifter om sig själv, eller en skyldighet att överhuvudtaget yttra sig.203 Reglerna 

om vem som får närvara vid förhör återfinns 23 kap. 10 § RB. Av paragrafens första stycke 

framgår att det är undersökningsledaren som bestämmer, med de begränsningar som följer 

av andra till sjätte styckena, vem som får närvara vid förhör. I paragrafens fjärde stycke204 

framgår att försvararen får närvara vid förhör med den misstänkte om det kan ske utan men 

för utredningen. Det går varken att utläsa av lagtext eller förarbeten hur denna bedömning 

ska göras. JO har däremot uttalat sig och sagt att om försvararens närvaro är av men för 

utredningen ska detta bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 205  Min 

uppfattning är att JO troligtvis var orolig för att den misstänktes försvarare skulle få tillgång 

till information som denna inte borde få kännedom om vid detta skede av 

                                                
200 Fitger, se kommentaren på internet, Zeteo, 5 november 2016. 21 kap. 9 § RB, se även TSA 1960 s. 103.  
201 Se Offentlig försvarares rätt att i enrum meddela sig med klienten, TSA 1960 s. 103 ff. 
202 Blomkvist, Försvararen, s. 33. 
203 SOU 1926:32, s. 48. 
204 Ingen skillnad görs mellan offentlig och annan försvarare, se Lindborg kommentaren till lagen på Karnov. 
205 JO 1956, s. 116 f. 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förundersökningen. En sådan risk skulle vara utesluten om förhöret hölls med den 

misstänkte själv. JO har däremot anfört att möjligheterna att vägra försvararen att närvara 

vid förhör med den misstänkte är ytterst begränsade.206 JO menar att en sådan möjlighet kan 

finnas i undantagsfall, nämligen om försvararen måste antas komma att uppträda på sådant 

sätt, att förhörets behöriga gång skulle störas. Detta förutsätter emellertid att försvararen 

vägrar att rätta sig efter förhörsledarens föreskrifter. Samma resonemang har anförts av 

Ekelöf,207 och i Ds Ju 1979:15 anfördes att det knappast torde förekomma att försvararen 

hindras närvara vid förhör med den misstänkte.208  

4.3.3.1 Kan rätten till biträde kompensera bristen på försvarare 

I RB har införts en ny regel, 23 kap. 10 § 3 st., där det framgår att ett biträde till en person 

som förhörs har rätt att närvara vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen och 

biträdet svarar mot de krav som ställs på försvarare i 21 kap. 3 § 3 st. RB. Ändringen 

genomfördes bland annat efter att Sverige fått kritik av Europarådets antitortyrkommitté 

CPT. 209  Denna rätt gäller alla som hörs, däribland den som misstänks med en lägre 

misstankegrad än skälig misstanke.210 Detta medför alltså att vem som helst som förhörs av 

polisen, det vill säga inte bara misstänkta utan även vittnen och målsägande, har rätt till 

biträde, däremot på egen bekostnad. Rätten till biträde gäller dock som framgår av lagrummet 

enbart närvaro vid förhöret. Biträdet har inte någon försvararroll. När det gäller biträdets rätt 

att yttra sig under förhöret gäller 23 kap. 11 § RB. Det krävs således tillstånd från 

förhörsledaren för att biträdet ska få ställa frågor. Skulle biträdet inte respektera 

förhörsledarens instruktioner i det avseendet, kan biträdets närvaro bedömas vara till men 

för utredningen och därmed uteslutas från rätten att vara närvarande. Det nämns inget om 

rätt till sammanträffande i enrum med biträdet. Förarbetena synes även något oklara 

avseende frågan om något mer ingår i biträdets befogenheter än själva närvaron vid 

förhöret.211 I propositionen framhålls däremot att förhörets genomförande kan förbättras 

om den som ska höras får möjlighet att tänka över sin situation och därmed diskutera olika 

handlingsalternativ med en utomstående samt att biträdet bör ha en juridiskt rådgivande 

funktion.212 Detta tyder på att avsikten med biträdet är något vidare än endast närvaro. 

Samtidigt är det tydligt att biträdet inte ska ha någon direkt försvararroll enligt RB, utan det 

                                                
206 Se JO 2010/11, s. 142, se även JO 1956, s. 96, särskilt s. 116 f. och JO 2009/10, s. 68. 
207 Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång V, åttonde upplagan, s. 144. 
208 Ds Ju 1979:15, s. 116, Se även TSA 1965, s. 84. 
209 Se prop. 2007/08:47, s. 13 samt CPT rapport 1998, s. 19 f., och CPT rapport 2003, s. 21. 
210 Prop. 2007/08:47, s. 15.  
211 A. prop. s. 15. 
212 Prop. 2007/08:47, s. 15. 
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är tillräckligt att biträdet närvarar vid förhöret.213 Denna tvetydighet beror troligtvis på att 

när anlitande av biträde sker, rör det sig om en person som inte är frihetsberövad, vilket 

betyder att biträdet utan hinder kan sammanträffa med den hörde innan förhöret. Frågan om 

konsulterande i enrum före förhöret inträffar däremot när personer hämtats till förhör eller 

har gripits. Tvetydigheten till trots kan däremot lagrummet knappast tolkas på det viset att 

en rätt för biträdet att konsultera i enrum med den hörde innan förhöret. En sådan tolkning 

skulle ju gå emot ordalydelsen, där det endast talas om närvaro vid förhöret. Dessutom skulle 

en sådan tolkning innebära att biträdet fick mer långtgående befogenheter än vad försvararen 

har. Som jag nämnde står det som sagt i förarbetena att man inte önskar ge biträdet någon 

behörighet som kan likna en försvarares.214 Till skillnad från vad som gäller i fråga om rätten 

till försvarare, där den som skäligen misstänks för brott enligt 12 § FUK ska informeras om 

sin rätt att anlita försvarare, finns ingen sådan skyldighet för förhörsledaren att informera 

den hörde om rätten till förhörsbiträde, utan den hörde får själv begära biträde.215 Något som 

advokatsamfundet, som i övrigt ansåg lagstiftningen vara ett steg i rätt riktning, invände 

mot.216 Även JO har uttalat sig om att den nya regleringen inte löst problemen med att 

misstänkta personer belastar sig själva vid det inledande förhöret under försvararfrånvaro.217 

JO ansåg att det tillägg om rätt till biträde vid förhör som gjorts i 23 kap. 10 § 3 st. RB inte 

på något sätt löst det problem som hon pekat på.218  

4.3.4 Kraven på ett giltigt avstående från rätten att biträdas av en försvarare  

Europadomstolen har fastslagit i Salduz, att om den anklagade avstår från rätten att överlägga 

med försvarare före polisförhöret så har myndigheterna ett ansvar att den anklagade 

verkligen förstått konsekvenserna av detta avstående.219 Hur ser dessa möjligheter ut enigt 

svensk rätt? JO har funnit att det är nödvändigt att framhålla vikten av att ett avstående från 

rätten till försvarare måste vara frivilligt och otvetydigt.220 JO har även betonat betydelsen av 

att polisens information till den misstänkte om rätten till försvarare måste lämnas på ett 

sådant sätt att det inte riskerar att uppfattas som en påtryckning på den misstänkte att avstå 

från sin rätt till biträde.221 En viktig del i frågan om avstående är således den information som 

                                                
213 A. prop. s. 15. 
214 A. prop. s. 15. 
215 Jfr., 12 § FUK samt SOU 2003:74, s. 231. 
216 Blyhammar, Utökad rätt till biträde vid förundersökning, s. 8.  
217 JO 2011/12, s. 85. 
218 A. st. 
219 Se avsnitt 3.2.5. ovan.  
220 JO beslut 2011-02-08 dnr. 5221-2009, se även JO beslut 2011-10-28 dnr. 4608-2010. 
221 JO beslut 2011-02-08 dnr. 5221-2009. 
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den misstänkte får innan denna fattar ett beslut. Enligt 12 § FUK ska som nämnt den som 

underrättas om att han är skäligen misstänkt för brott i samma skede underrättas om att 

denna även har rätt till försvarare. Från praktikerhåll har det framförts en del kritik mot 

polisens förmåga att leva upp till dessa krav. Borgström har uttalat att det är vanligt att 

undersökningsledaren bryter mot informationsplikten, något han anser är försvararens 

uppgift att påpeka.222 Hur vanligt förekommande det är att undersökningsledaren ”fuskar” 

med denna upplysning är givetvis svårt att säga. Vad som emellertid framgår av flera JO-fall 

och även vissa domstolsavgöranden är att det förekommer att informationen lämnas på ett 

sätt som kan uppfattas som påtryckande. Polisen har upplyst den misstänkte om 

tidsaspekten, för att få personen att avstå från sin rätt. Det vill säga, polisen har uttryckt att 

det eventuellt kommer att dröja tills försvararen dyker upp för att förmå personen att avsäga 

sin rätt till försvarare.223 JO har däremot påpekat att polisen inte får ge den misstänkte intryck 

av att det kan dröja innan försvararen kan inställa sig för att förmå den misstänkte att avstå 

från sina rättigheter.224  

4.3.5 Exempel på problem kring försvararens befogenheter i samband med det 
första polisförhöret 

Hovrätten för Västra Sverige har tagit upp ett av problemen kring försvararens befogenheter 

i samband med det första polisförhöret när de avgjorde frågan om giltigt avstående från 

rätten att biträdas av en försvarare.225 Målet rörde en 15-årig pojke som åtalades för våldtäkt 

mot barn. Under det första förhöret hördes han som skäligen misstänkt, utan 

försvararnärvaro. Vid detta förhör erkände pojken bland annat att han genomfört sexuella 

handlingar mot målsäganden. Vid ett senare förhör tog han däremot tillbaka sina uppgifter 

och menade att han i första förhöret pressats att berätta en viss historia och att allt han då 

sagt var fel. Den tilltalade hade visserligen avstått från att ha en försvarare närvarande vid 

förhöret, men domstolen ansåg mot bakgrund av att pojken var minderårig samt att brottet 

var så pass allvarligt att det kunde ifrågasättas om det var tillräckligt att förhörsledaren vid 

förhöret endast upplyste den tilltalade om dennes rätt till försvarare. Hovrätten hänvisade till 

Salduz och framhöll att förhörsledaren ska informera den misstänkte om dennes rättigheter, 

såsom möjligheten att inte behöva yttra sig, för att den misstänkte ska förstå konsekvenserna 

                                                
222 Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen,  s. 19, se även Blomkvist, Försvararen, s. 26.  
223 Se t.ex. JO 2008/09, s. 99, JO beslut 2011-10-28 dnr. 4608-2010 och Hovrätten för Västra Sveriges dom 
2010-03-16 i mål nr. B 1132-10. Det har även framkommit från en studie av polisförhör som gjordes i slutet 
på 80-talet att polisen medvetet gick in för att den misstänkte inte skulle nyttja sin rätt till försvarare, se 
Jönsson, Polisförhöret som kommunikationssituation, s. 28 ff.  
224 JO 2011/12, s. 84. 
225 Hovrätten för Västra Sveriges dom av den 16 mars 2010 i mål nr B 1132-10. 
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av sitt agerande. Med anledning av detta ansåg hovrätten att det kunde ifrågasättas om 

polisförhöret med den tilltalade genomfördes på ett sådant sätt som var förenligt med 

Europakonventionen.  

Även JO har uttalat sig angående kraven på ett giltigt avstående från rätten att biträdas av en 

försvarare. JO var av uppfattningen att om en misstänkt uppger att ett förhör kan 

genomföras utan försvarare ska en förundersökningsledare på objektiva grunder bedöma om 

så är fallet.226 JO anförde på detta tema kritik mot åklagare och polisen i Jönköpings län för 

att inte ha respekterat den brottsmisstänkts försvararrättigheter.227 Kritiken gick i korthet ut 

på att en artonåring frihetsberövades misstänkt för allvarliga brott som sedermera ledde till 

att han dömdes till ett års fängelse. Ett flertal förhör genomfördes utan att han hade tillgång 

till försvarare, vilket JO ifrågasatte hur det kunde vara förenligt med Europakonventionens 

krav på rättvis rättegång. I beslutet underströks att en brottsmisstänkts rätt till försvarare vid 

förhör är en central rättssäkerhetsfråga. Förundersökningsledaren ska ta ställning till behovet 

av försvarare oavsett vilken inställning den misstänkte har. Ett förhör ska inte genomföras 

utan att detta har skett. Förundersökningsledaren kritiserades för sin brist på respekt för den 

misstänktes rättigheter. I och med att denna inte gav några direktiv av vad som gällde, samt 

för att ha dröjt med att vända sig till rätten om den misstänktes önskemål om en försvarare. 

Även polisen kritiserades för att ha genomfört förhör utan att ha förvissat sig om att 

förundersökningsledaren tagit ställning till denna fråga.228  

JO har även framhållit att den misstänktes försvararrättigheter inte framgår med önskvärd 

tydlighet i varken RB eller FUK. I och med att den misstänktes försvararrättigheter ännu inte 

fått det genomslag de bör ha i det brottsutredande arbetet. Mot den bakgrunden översände 

JO en kopia av kritiken till riksdagen, justitieutskottet, och Regeringskansliet, 

Justitiedepartementet, för kännedom och övervägande av om det finns behov av klargörande 

reglering.229 JO ansåg med anledning av detta ärende, liksom med hänsyn till vad JO erfarit i 

en rad andra ärenden, att det finns anledning att överväga att införa en möjlighet att förordna 

offentlig försvarare även utanför expeditionstid.230  

                                                
226 JO 2012/13, s. 122, se även JO 2011/12, s. 85. 
227 JO 2013/14, s. 133. 
228 JO 2013/14, s. 143. 
229 JO 2013/14, s. 143. Se även JO 2010/11, s. 144, JO 2012/13, s. 106 och JO 2011/12, s. 77.  
230 JO 2011/12, s. 85. 
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4.3.6 Når den svenska regleringen upp till Europakonventionens krav på 
försvararens befogenheter i samband med det första polisförhöret? 

Enligt Europakonventionen har den som anklagas för brott rätt att i enrum innan första 

polisförhöret konsultera med sin försvarare. Denna rätt sträcker sig även till att bli assisterad 

under själva förhöret.231 Om den anklagade avstår från rätten att överlägga med försvararen 

före polisförhöret så har de berörda myndigheterna ett ansvar att den anklagade verkligen 

förstått konsekvenserna av detta avstående.232 Min bedömning är att den svenska regleringen 

strider mot Europakonventionens krav på försvararens befogenheter i samband med det 

första polisförhöret enligt artikel 6. Enligt svensk rätt har den som anhålls eller häktas rätt 

att sammanträda med försvararen i enrum enligt 21 kap. 9 § RB, men att detta inte är någon 

ovillkorlig rätt, det beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Europadomstolen har som 

jag diskuterade i avsnitt 3.3.1 fastslagit att den som är ”anklagad” har rätt att i enrum 

konsultera med försvararen innan första polisförhöret.233 Den svenska regleringen möjliggör 

inte ens en ovillkorlig rätt för försvararen att konsultera med klienten innan förhöret enligt 

21 kap. 9 § RB. Denna rättighet är dessutom enbart avsedd för de som är anhållna eller 

häktade, vilket jag bedömer som konventionsstridigt. Av 23 kap. 10 § 4 st. RB framgår att 

den misstänkte har rätt till att försvararen närvara vid förhör om det kan ske utan men för 

utredningen, men att det enbart i undantagsfall går att begränsa denna möjlighet. Min 

bedömning är att även denna reglering där det är undersökningsledarens uppgift att avgöra 

vem som får närvara under förhöret strider mot Europakonventionens principer. Det finns 

fortfarande en möjlighet för förundersökningsledaren att missbruka denna möjlighet, något 

som kanske inte sker så ofta. Men det faktum att möjligheten finns anser jag som en tillräcklig 

anledning till att se över regleringen. Jag anser även att regleringen i 23 kap. 10 § 3 st. RB inte 

läker den brist på försvararens befogenheter som Europakonventionen har uppställt. Även 

om så skulle vara fallet rimmar det faktum att det saknas en skyldighet att informera den 

misstänkte om möjligheten att låta ett förhörsbiträde närvara illa med Europakonventionens 

krav på reella och effektiva rättigheter. Vilket även styrks av undersökningen som gjordes 

vid Göteborgs tingsrätt.234  

                                                
231 Se Brusco mot Frankrike. Se även Marion, a.a. s. 188, jfr med avsnitt 3.4.2. 
232 Se Salduz och Panovits. 
233 Magee mot Storbritannien, st. 56. 
234 Se avsnitt 4.2.5. 
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4.4 Bevisförbud enligt svensk rätt 
4.4.1 Inledning 

I Sverige gäller som huvudregel omedelbarhetsprincipen enligt vilken domen ska grundas på 

det som förekommit vid huvudförhandlingen vilket stadgas i 30 kap. 2 § RB. Det är dock 

tillåtet att lägga fram förhörsutsagan från förhör under förundersökningen, som bevis i den 

mån den hörde vid förhöret inför domstolen avviker från det hen tidigare har berättat. Eller 

om hen inte vill yttra sig inför domstolen, vilket framgår av 36 kap. 16 § andra stycket samt 

37 kap. 3 § första stycket RB. I Salduz uttalade Europadomstolen emellertid att rätten till 

försvar i princip har kränkts på ett sätt som inte kan repareras. Om uttalanden som gjorts 

vid polisförhör under försvararfrånvaro används som grund för en fällande dom. Det är 

således relevant att undersöka hur svensk rätt ska hantera utsagor som tillkommit under 

polisförhör där den misstänkte saknat biträde av en försvarare. I detta avsnitt kommer därför 

frågan om vilka konsekvenser i bevishänseende som svensk rätt tillmäter brister i rätten till 

försvarare under förundersökningen att undersökas.  

4.4.2 Den svenska principen om fri bevisprövning och bevisvärdering 

Enligt 35 kap. 1 § RB gäller i svensk rätt principen om fri bevisprövning. Enligt motiven till 

bestämmelsen innebär detta dels att det inte finns någon begränsning i vilka kunskapskällor 

som får användas för att söka finna sanningen i målet, dels att domaren vid sin bevisvärdering 

inte är bunden av några legala regler.235 Principen gäller således såväl för bevisföringen som 

för bevisvärderingen. 236  Med hänvisning till principen om fri bevisprövning har svensk 

domstol i allmänhet ställt sig negativ till bevisförbud, det vill säga till att begränsa den fria 

bevisföringen. Den svenska domstolen har gått så långt att till och med tillåta bevisning i mål 

där det tillkommit på fel sätt. I NJA 1986 s. 489 tilläts således ett blodprov som tillkommit i 

strid med bestämmelserna om sådan provtagning som bevisning.237 I NJA 2003 s. 323 var 

det fråga om så kallad överskottsinformation om vapenbrott som erhållits i samband med 

telefonavlyssning med anledning om misstanke om narkotikabrott. HD ansåg att avsaknaden 

av positivt lagstöd inte utgjorde något hinder mot att överskottsinformationen användes som 

bevisning i målet, inte minst med bakgrund av principen om fri bevisprövning. Inte heller 

ansåg HD att Europakonventionen utgjorde något hinder mot att sådan bevisning tilläts i 

                                                
235 SOU 1938:44, s. 377. Se även Prop. 1942:5, s. 219, och s. 421.  
236 Se prop. 1931:80 s. 93 och Prop. 1942:5 s. 219, se även Fitger, Rättegångsbalken del 3, 35:8. 
237 NJA 1986, s. 489. det hade utförts av en laboratorieassistent och inte såsom var föreskrivet av en läkare 
eller legitimerad sjuksköterska. 
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målet då Europadomstolen angett att bevisföringen främst var en fråga för de nationella 

staterna, bevisningen tilläts således i målet.238 

Att bevisning avvisas är däremot inte helt främmande för den svenska rätten. Det finns 

nämligen i 35 kap. 7 § RB uppräknat ett antal situationer där rätten får avvisa bevisning. 

Dessa möjligheter kretsar däremot kring bevisningens relevans och inte kring hur den 

tillkommit. HD har däremot tillåtit att bevisning avvisas på andra grunder. Ett sådant 

exempel hittar vi i NJA 1992 s. 532 där HD ansåg att tings- och hovrätten begått rättegångsfel 

genom att tillåta att förhörsutsagor från polisförhör med målsäganden, som inte kunnat 

delges kallelse till huvudförhandlingarna, åberopades som bevisning i målet. Avgörandet 

motiverades med att ett sådant förfarande stred mot artikel 6. HD ansåg att bevisningen inte 

fick åberopas i och med att åklagaren inte gjort tillräckliga ansträngningar för att delge 

målsäganden. Bring & Diesen anger att den svenska extrema hållningen, att inga fel under 

förundersökningen ska spoliera processen, inte håller. Författarna hänvisar i sammanhanget 

till Europadomstolen som anser att det finns en gräns för tillåten bevisning och ett förbud 

att framlägga bevis som tillkommit i grov otillbörlig ordning.239 Frågan man bör ställa sig är 

var denna gräns går?  

4.4.3 Relevant praxis angående frågan om bevisvärdering 

Svea hovrätt har i ett mål 240  tagit upp frågan om hur bevisning som kommit vid 

försvararfrånvaro ska bedömas. Målet gällde den 17 årige Edis som var misstänkt för häleri, 

under förundersökningen förhördes han två gånger utan försvararnärvaro som misstänkt. 

Domstolen ansåg med anledning av detta att förundersökningens bedrivande därför i denna 

del varit så bristfälligt att de förhörsuppgifter som åklagaren lagt fram under 

huvudförhandlingen helt skulle bortses ifrån och inte läggas Edis till last. Ett liknande 

resonemang hittar vi i ett annat avgöranden från Hovrätten för Västra Sverige241, då paret 

Haris Coric och Nusreta Coric dömdes för smuggling av alkohol i tingsrätten.242 Hovrätten 

påpekade att uppgifterna som paret lämnat angående huruvida alkoholen var avsedd för 

enskilt bruk hade lämnats då ingen försvarare varit närvarande. Domstolen hade i detta 

sammanhang hänvisat till Salduz och därmed artikel 6 i princip kränks när uppgifter som den 

tilltalade lämnat i förhör utan försvarare används som grund för en fällande dom. Mot 

                                                
238 NJA 2003, s. 323. 
239 Bring/Diesen, Förundersökning, s. 143, se även Heuman, Recension av Ulf Lundqvist Bevisförbud, s. 232. 
240 Svea hovrätt 2013-11-20 mål nr. B 9446-13. 
241 Hovrätten för Västra Sverige 2012-01-25 i mål nr. B 2859-11. 
242 Go ̈teborgs tingsra ̈tts dom den 24 maj 2011 i ma ̊l nr. B 1259-11. 
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bakgrund av dessa omständigheter ansåg hovrätten att de uppgifter som Haris Coric lämnade 

i det första förhöret inte kunde läggas till grund för en fällande dom för smuggling, varav 

åtalet ogillades. Hovrätten för Västra Sverige var inne på samma resonemang i ett annat 

mål.243 Där en 15-årig pojke som åtalades för våldtäkt mot barn blev förhörd som skäligen 

misstänkt, utan försvararnärvaro. Vid detta förhör erkände pojken bland annat att han 

genomfört sexuella handlingar mot målsäganden. Vid ett senare förhör tog han däremot 

tillbaka sina uppgifter och menade att han i första förhöret pressats att berätta en viss historia 

och att allt han då sagt var fel. Hovrätten ansåg däremot att rätten ändå kunde döma den 

tilltalade för brottet i och med att rätten valde att inte använda de uppgifter den tilltalade 

lämnade under polisförhöret till stöd för en fällande dom. Rätten valde således att bortse 

från pojkens erkännande och fällde honom istället på annan bevisning.244Vi ser samma 

tendens i Örebro tingsrätt245, där Mejdi var misstänkt för stöld av en bil, men förnekade brott. 

Polisen hade däremot under förundersökningen antecknat att Mejdi erkänt under 

försvararfrånvaro att han tagit bilen. Tingsrätten ansåg att försvararfrånvaron var svårförenat 

med Europadomstolens praxis och avstod därför från att lägga förundersökningsuppgifterna 

till grund för utgången.  

4.4.4  Når den svenska regleringen upp till Europakonventions krav om 
inskränkning i bevisvärdering? 

Min bedömning är som sagt att det är upp till de nationella domstolarna att bedöma frågan 

om bevisförbud. Men att Europadomstolen har framfört att bevisning som tillkommer under 

försvararfrånvaro ska innebära en inskränkning i bevisvärdering för att inte kränka artikel 

6.246 I och med att detta måste bedömas i det enskilda fallet torde de svenska lösningarna i 

målen som diskuterades ovan 247  uppfylla Europakonventionens krav, då domstolarna 

faktiskt tagit ställning till frågan och inte gett uttalandena något bevisvärde. Traditionellt sett 

har den svenska hållningen varit att obehörig bevisanskaffning inte ska motverkas genom 

processuella sanktioner.248 Tanken har varit att istället motverka otillåtna förhörsmetoder 

genom att det är tjänstemannen som ska drabbas.249 Själva processen ska vara intakt och det 

                                                
243 Hovrätten för Västra Sveriges dom av den 16 mars 2010 i mål nr. B 1132-10. 
244 Även JO var av samma uppfattning, se JO 2012/13, s. 123. 
245 Örebro Tingsrätt 2015-03-31 mål nr. B 651-15, Göta hovrätt fastställde tingsrättens dom 2015-05-13, i mål 
nr. B 891-15. 
246 Se avsnitt 3.5.3. 
247 Hovrättens avgörande i mål nr. B 9446-13, se även Hovrätten för Västra Sverige mål nr. B 2859-11 och 
Go ̈teborgs tingsra ̈tt i ma ̊l nr. B 1259-11. 
248 Jfr., Westberg, Fair trial – inget för staten? Ett rättsfall om olagligt åtkommen bevisning och överskottsinformation, JT 
2003-04, s. 664.  
249 Bring/Diesen, Förundersökning, s. 143. 
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är de svenska domstolarna som ska avgöra huruvida den otillåtna metoden ska påverka 

bevisningens värde.250  

En ämne som ligger ganska nära detta, är om erkännanden som tillkommit under tortyr får 

åberopas i brottmål. Bring & Diesen har i detta sammanhang framhållit att den svenska 

hållningen inte längre är välgrundad.251 Författarna menar att det indirekt legitimerar ett 

konventionsstridigt och omoraliskt agerande.
 
Det är dessutom ett krav i FN-konventionen 

mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning att 

uttalanden som erhållits genom tortyr inte ska tillåtas som bevisning i brottmål. 252  Att 

erkännande som tillkommit vid försvararfrånvaro inte är samma sak som erkännanden som 

tillkommit under tortyr är självklart. Men jag anser ändå att det vore inte helt fel att låna dessa 

argument för att påvisa att den svenska inställningen till bevisförbud är något ohållbar. 

Varför det skulle kunna vara dags att se över i vilka situationer som ett bevisförbud faktiskt 

skulle vara en bra lösning.  

I och med att jag bedömer Europadomstolens praxis ska tolkas som en inskränkning i 

bevisvärdering i motsats till bevisförbud innebär det trots allt en inskränkning i den svenska 

principen om fri bevisprövning. Ekelöf framhåller att innebörden av 35 kap. 1 § RB är att 

rätten inte får bortse från bevisning som lagts fram i målet och som inte har avvisats av 

rätten. ”Det faktum att beviset har tillkommit på olagligt eller otillbörligt sätt innebär alltså 

inte att rätten får bortse från beviset utan att först värdera det”.253 Jag vill däremot påstå att 

ett erkännande som uppstått utan försvararens närvaro har tillkommit i en orättsäker miljö. 

I och med att försvararens närvaro till viss del garanterar att parterna följer de processuella 

reglerna som krävs, men även att inga otillbörliga metoder används.254 Om domaren skulle 

lägga detta till grund för en fällande dom bör risken för att avgörandet är felaktig vara större. 

Jag vill även påstå att ett bevisförbud skulle utgöra ett incitament för att polis och åklagare 

respekterar de processuella reglerna under förundersökningen, inklusive rätten till försvarare 

på ett bättre sätt. Det har nämligen sagts i praxis att bevisförbud ska vara det effektivaste 

                                                
250 Westberg, a.a. s. 664. Se däremot Heuman, Kan fällande brottmålsdom grundas på polisprotokoll?, s. 219 ff. Som 
redan under 80-talet uttryckte reservationer kring att fällande brottmålsdomar i allt större utsträckning 
grundande sig på protokoll från polisförhören. 
251 Bring/Diesen, a.a. s. 143. 
252 Artikel 15 FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning. 
253 Ekelöf, Rättegång IV, s. 37. 
254 Detta resonemang håller Andersson & Hopman med om, s. 809.  
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medlet för att avhålla poliser från att använda tortyr eller liknande som utredningsstrategi.255 

Om polisen var väl medvetna om att det aldrig skulle finnas något att vinna på att förhöret 

hölls utan att invänta en försvarare skulle det heller inte finnas något som skulle kunna fresta 

en förundersökningsledare att tämja på gränserna. Även förhörsledarens skäl att få den 

misstänkte att avstå från sin rätt till försvarare torde minskas, något som bevisligen verkar 

vara ett problem med tanke på de rättsfall samt JO-uttalanden som förekommit i denna 

uppsats.256  Om beviset inte får ligga till grund för en fällande dom, varför ska det då 

överhuvudtaget få åberopas?257  

Redan idag finns det enligt svensk rätt en möjlighet att avvisa bevisning vilket framgår av 35 

kap. 7 § tredje punkten RB. Denna punkt kan enligt Fitger endast tillämpas i sällsynta fall 

eftersom det i praktiken lär krävas att det i förväg går att uttala sig om att bevisningen helt 

kan frånkännas värde.258 En relevant fråga är då om inte uttalanden från ett förhör där den 

misstänkte inte haft tillgång till försvarare utgör ett sådant exempel som är helt utan värde? 

För att ställa detta på sin spets, vad skulle ske om en misstänkt skulle erkänna, utan 

försvararnärvaro, att denna varit på en viss plats men inte gjort något olagligt. Polisen åker 

således till platsen och finner DNA som kan koppla den misstänkta till brottet. Får polisen 

då inte använda sig av detta erkännande? Alltså att personen varit på platsen? Låt oss säga 

att detta erkännande ej får användas, men DNA bevisningen i sig är så pass stark att det når 

upp till kraven på bortom allt rimligt tvivel, varav personen fälls. Det var fortfarande 

erkännandet om platsen som gav polisen möjlighet att finna DNA. Innefattar även detta 

bevis ramen för ”otillåten bevisning”? Min uppfattning är den att det givetvis vore absurt om 

domaren satt inne på denna information men med tanke på hur den tillkommit inte få 

använda sig av den.259  Samtidigt anser jag att det är inte domstolens uppgift att finna 

sanningen. Domstolen kan varken eller har till uppdrag att utröna sanningen, utan istället 

pröva om åklagaren styrkt sin talan bortom allt rimligt tvivel.260 Min uppfattning är därför att 

det vore olämpligt om åklagaren får använda sig av information som tillkommit på ett 

konventionsstridigt sätt. 

                                                
255 Se Gäfgen mot Tyskland, 1 juni 2010, st. 8 och 10. Se även Thaman, Constitutional rights in the balance: modern 
exclusionary rules and the toleration of police lawlessness in the search for truth, s. 697.  
256 JO 2008/09, s. 99 och JO beslut 2011-10-28 dnr. 4608-2010. Se även Jönköping tingsrätt dom som 
meddelas 2016-01-19 i mål nr B 1875-15.  
257 Jfr., de skiljaktiga domarnas resonemang i Gäfgen mot Tyskland, joint partly dissenting opinion of judges 
Rozakis, Tulkens, Jebens, Ziemele, Bianku and Power, st. 9. 
258Fitger, Rättegångsbalken del 3, 35:6a-b.   
259 Se Thomas Ahlstrands argument i SvJT 2002, s. 546. 
260 Se Christer Runes ståndpunkt i RH 1994:24, ”Wallenberg-ärendet”. 
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För att komma fram till den bästa lösningen går det att argumentera för att den som ställer 

till minst problem för svensk rättstradition är att föredra. Att ett bevisförbud till viss del 

redan finns i och med avvisningsregeln i 35 kap. 7 § RB samt de tidigare avgörandena som 

diskuterades i avsnitt 4.4.2.261 vore eventuellt en bra lösning. Dels för att skydda den fria 

bevisvärderingen, men även för att säkra iakttagandet av de processuella regler som finns till 

för att skydda den misstänkte. Jag vill däremot inte påstå att ett bevisförbud skulle vara utan 

problem, tvärtom ger det för handen andra svårigheter som måste övervägas. Exempelvis 

lämpligheten i att samma domare avgör frågan om avvisning också ska bedöma målet i sak. 

Detta med tanke på motiveringen att en domares begränsning att kunna tänka bort material 

som har blivit presenterad för denne.262 En annan viktig fråga att ta ställning till är vem som 

ska påtala att ett brott mot konventionen har skett? Ligger denna uppgift på försvararen? Ska 

denna i så fall påtala detta faktum innan rättegången för en utomstående domare för att på 

så vis undvika att rätten som ska avgöra målet inte får ta del av informationen. En sådan 

tillämpning torde enbart bekräfta den svenska lagstiftarens farhågor om att sakfrågorna skulle 

överskuggas av processuell argumentation kring bevisningens tillåtlighet och huruvida det 

måste avvisas på processuella grunder.263 Frågan om den misstänktes eventuella skuld skulle 

därmed inte bli utredd i samma utsträckning, ett sådant system anser jag som ohållbart. Det 

är framförallt med anledning av detta jag anser den bästa lösningen är den som de svenska 

domstolarna presenterade i ovanstående avsnitt. Om uttalanden har gjorts under 

försvararfrånvaro ska domstolen justera detta genom att avgöra uttalandenas bevisvärde. Att 

samma domare ska avgöra målet trots att denne redan tagit del av informationen är troligtvis 

oundvikligt för att inte behöva ändra den svenska rättstraditionen från grunden.   

                                                
261 Se NJA 1992, s. 532, RH 1980:112, RH 1987:24 och RH 1999:43. 
262 Jfr., prop. 1988/89:124. 
263 Prop. 1988/89:124, s. 31 f. och SOU 1926:32, s. 26. 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5 Vad bör göras för att Sverige ska uppfylla kraven 

5.1 Avslutande kommentarer 

Sverige har åtagit sig att enligt Europakonventionens artikel 1 garantera konventionens fri 

och rättigheter. Detta innefattar en skyldighet att följa den utveckling som konventionen 

genom sina rättigheter i Europadomstolens avgöranden ger uttryck för.264 Sverige skulle 

däremot givetvis kunna anmärka att Europadomstolens avgöranden inte är anpassade för 

”nationella förhållanden” och att det inte med säkerhet kan sägas att den svenska regleringen 

strider mot konventionen.265 Jag menar däremot att ha en sådan inställning skulle innebära 

en påtaglig risk för att Sverige kommer att bli föremål för fällande domar av 

Europadomstolen i framtiden och därmed politiska svårigheter.  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka Europadomstolens avgöranden utifrån 

artikel 6 § 3 c angående frågan om rätten till försvarare för att se hur den svenska regleringen 

förhåller sig till dessa krav. Angående den första delfrågan om när rätten till försvarare börjar 

gälla är min bedömning att den svenska regleringen strider mot Europakonventionens krav. 

Att polisen enbart har en skyldighet att meddela en person som uppnått beviskravet skäligen 

misstanke dennes rättigheter såsom rätten till försvarare och möjligheten att inte behöva yttra 

sig ser jag som en klen tröst.266 Till denna plikt bör tillkomma en skyldighet att informera den 

misstänkte om att dennes rätt att överlägga med försvarare i enrum innan förhöret. Det vill 

säga att polisen ska ha en skyldighet att så fort någon är misstänkt för ett brott att informera 

denne om rätten till försvarare samt en rätt att inte behöva yttra sig. I och med att försvararen 

ska hinna sammanträda med den misstänkte innan förhöret, går det inte att vänta med att 

förordna en försvarare. I detta sammanhang är det värt att nämna målet Aleksandr 

Zaichenko mot Ryssland som diskuterades i avsnitt 3.3.1. Där drog Europadomstolen 

slutsatsen att den ryska domstolen hade kränkt artikel 6 i och med att de baserat den fällande 

domen på Zaichenkos uttalanden, detta utan att någon informerat honom om rätten att inte 

belasta sig själv.267 Detta är ur svensk synvinkel problematiskt i och med att de svenska 

myndigheterna underrättar den misstänkte om dennes rättigheter först när denne är skäligen 

misstänkt enligt 12 § FUK. Här krävs en lagändring för att konventionens krav ska anses 

tillgodosedda. Frågan hur lagstiftaren bör lösa detta problem är en svår nöt att knäcka. Min 

                                                
264 Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s. 47 f.  
265 Cameron, a.a. s. 47 f. samt Nowak, Europadomstolen som prejudikatinstans, s. 330.  
266 Jag finner heller inte att ett biträde skulle läka denna brist. 
267 Zaichenko mot Ryssland, stycke 59. 
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bedömning är i alla fall att HDs avgörande i NJA 2001 s. 344 är överspelad, i och med att 

det framgår att det är först då en person är skäligen misstänkt för ett brott och har 

underrättats om denna misstanke som försvarare får förordnas. Vägledning från HD i denna 

fråga vore därför önskvärd. En möjlighet som skulle stärka försvararens tillträdesmöjligheter 

tidigare i processen är att domstolen ska kunna förordna försvarare även utanför domstolens 

öppettider vilket riksåklagaren Anders Perklev verkar vara överens om.268 För att göra detta 

möjligt bör en advokatjour inrättas. 

Angående den andra delfrågan vad försvararen har för befogenheter i samband med det 

första polisförhöret är min bedömning att den svenska regleringen även på denna punkt 

strider mot Europakonventionens krav. Detta då svensk rätt inte ger den misstänkte eller 

anhållne en ovillkorlig rätt att sammanträda med försvararen i enrum enligt 21 kap. 9 § RB. 

För att undvika att Sverige ska fällas av Europadomstolen, anser jag att det måste införas en 

lagändring i RB. Den nya lagtexten bör tydliggöra att försvararen har en ovillkorlig rätt att 

konsultera med sin klient i enrum innan och under förhöret. Detta kommer givetvis innebära 

praktiska problem för både polis och åklagare. Europadomstolens avgöranden innebär att 

behovet av, och kraven på, anpassning från såväl polis- och åklagarmyndigheten är 

betydande. I och med det undantag som Europadomstolen fastslog i målet Ibrahim m.fl. 

mot Storbritannien enbart var en avvikelse som tog sikte på en extrem situation som innebar 

ett pågående hot mot stat och allmänhet. Bör den svenska lagstiftaren även se över 

undersökningsledarens möjligheter att begränsa försvararens närvaro vid förhör enligt 23 

kap. 10 § 4 st. RB i och med att den nuvarande regleringen ter sig konventionsstridig.   

Angående den tredje och sista delfrågan om vilka konsekvenser i bevishänseende eventuella 

brister i rätten till försvarare ska ges är min bedömning att det är upp till de nationella 

domstolarna att bedöma frågan om bevisförbudets innebörd. Europadomstolens avgörande 

innebär enligt mig enbart en inskränkning i bevisvärdering när uttalanden tillkommit under 

försvararfrånvaro och används för en fällande dom, men att detta måste bedömas i det 

enskilda fallet. Vilket torde betyda att den svenska lösningen som framgick i avsnitt 4.4.3 inte 

uttryckligen strider mot Europakonventionen i och med att de svenska underrätterna faktiskt 

                                                
268 Se Riksåklagaren Anders Perklevs begäran om att regeringen ska se till att offentlig försvarare ska kunna 
utses även efter kontorstid. http://www.dagensjuridik.se/2015/12/offentliga-forsvarare-maste-kunna-utses-
aven-efter-kontorstid-ra-satter-press-pa-regeringen. Se även, JO 2011/12, s. 85. Där JO framhäver att det 
finns anledning att överväga att införa en möjlighet att förordna offentlig försvarare även utanför 
expeditionstid. 
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tagit ställning till frågan. Med tanke på Europadomstolens praxis ska tolkas som en 

inskränkning i bevisvärdering innebär det trots allt en viss inskränkning i den svenska 

principen om fri bevisprövning. Sammantaget anser jag att det är domstolens uppgift att 

avgöra uttalandenas bevisvärde för att inte omkullkasta hela den svenska rättstraditionen. Jag 

vill däremot påpeka att jag är av uppfattningen att om en lagändring görs och försvararen får 

en aktivare roll tidigare i processen är frågan om bevisförbud utagerad, i och med att 

försvararen har varit närvarande från första början. 

 

Europadomstolens avgöranden som jag redogjort för i denna uppsats har lett till en 

omfattande debatt och lagändringar i flera europeiska länder.269 Någon liknande debatt har 

lyst med sin frånvaro i Sverige, trots att rättegångsbalken enligt min mening inte 

överensstämmer med Europadomstolens krav. Det är därför glädjande att frågan i alla fall 

har uppmärksammats av dels JO samt av några svenska tings- och hovrättsdomar. Min 

bedömning är att Europadomstolens avgöranden kommer innebära en stor utmaning för 

den svenska processrätten, men även de svenska grundläggande principerna om fri 

bevisföring och fri bevisvärdering. Det faktum att det endast finns ett begränsat antal 

avgöranden där denna problematik belyst skulle kunna betyda att problemet inte är så utbrett. 

Min bedömning är däremot att det råder stora mörkertal kring hur ofta problematiken 

aktualiseras i verkligheten. Min förhoppning är att verksamma personer tar del av 

föreliggande uppsats och får upp ögonen för problematiken och tar det ansvar som med fog 

kan förväntas, samt intar ett kritiskt förhållningssätt i syfte att tillförsäkra att rättssäkerheten 

upprätthålls.  

Avslutningsvis vill jag hänvisa till Ebervall som anser att rättegångsbalkens grundläggande 

idéer om legalitet, objektivitet och effektivitet inom rättskipningen har och ska fortsätta 

prägla svensk rätt. Ytterst vilar demokratin på idén om att varje medborgare är garanterad en 

stark, orädd och oberoende försvarare den dag denna står anklagad för ett brott, med statens 

enorma maktapparat på andra sidan. En rättsstat är däremot endast stark om den kan 

garantera rättvisa åt den svagaste.270 Försvararen bör således få en aktivare roll tidigare i 

processen för att Sverige i framtiden inte ska fällas av Europadomstolen. 

                                                
269 Se Schumann, Bruckmüller & Soyer, Assesing pre-trial acces to legal advice – Results of a comparative legal and 
empirical study, s. 31. Se även Brants, The Reluctant Dutch Response to Salduz, s. 298-305 och Spielmann, Analysis 
& Opinions – Article 6 ECHR in criminal proceedings – Recent developments, s. 295- 299. 
270 Ebervall, Försvararens rätt och skyldighet att tillvarata klientens intressen, Advokaten nr 7. 
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2007/Nr-7-2007-Argang-
73/Forsvararens-ratt-och-skyldighet-att-tillvarata-klientens-intressen/ 
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