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Abstract 

 
Article 6 (2) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms (ECHR) provides that a person charged with a criminal offence shall be pre-

sumed innocent until proved guilty according to law. This right is fundamental and 

means, e.g., that the general burden of proof must lie with the prosecution and that the 

accused has the right to remain silent. However, the Swedish Supreme Court has re-

cently established that some situations may cause a so called “burden of explanation” 

(Sw: förklaringsbörda), requiring the defendant to explain himself or herself. The aim 

of this paper is to examine the meaning of the burden of explanation and its compliance 

with the presumption of innocence as set forth in Article 6 (2) of the ECHR.   

 

As to the choice of method, mainly the traditional legal method will be used (Sw: 

rättsdogmatisk metod). The relevant material consists therefore of statutory law, the 

preparatory works, precedents and the legal literature. Also case law from the Swedish 

District Courts and Courts of Appeal will be discussed, which means that the method 

will have empirical influences.  

 

I will conclude that the burden of explanation probably means that the defendants’ fail-

ure to give a reasonable explanation to evidence that is held against him or her can be 

deemed as yet an element proving his or her guilt and will most certainly lead to a con-

viction. There is no general burden of explanation and it requires a situation that clearly 

calls for an explanation, meaning that there has to be strong evidence against the de-

fendant. The burden of explanation does not infringe the presumption of innocence ac-

cording to Article 6 (2) of the ECHR.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

En rättsstat är omgärdad av flertalet principer som slår vakt om den tilltalades rättigheter i 

straffprocessen. Av central betydelse är den s.k. oskyldighetspresumtionen i artikel 6 (2) i 

EKMR. Utgångspunkten är klar. Den tilltalade har inte några skyldigheter i straffprocessen utan 

har en rätt att vara fullständigt passiv. Den tilltalade behöver inte bevisa någonting utan det är 

åklagaren som ska bevisa att denne begått den åtalade gärningen.1 Mot denna bakgrund kan det 

anses anmärkningsvärt att HD i NJA 2013 s. 931 (”Resningsmålet”) uttalade att den tilltalade i 

vissa fall kan åläggas en förklaringsbörda och fällas till ansvar vid misslyckandet att uppfylla 

denna.2 Det finns alltså situationer där den tilltalade avkrävs en förklaring. Med hänsyn till 

förklaringsbördans ingripande karaktär hade det varit rimligt att anta att dess närmare innebörd 

skulle varit fastställd och att tydliga riktlinjer dragits upp för dess tillämpningsområde. Förbluf-

fande nog är rättsläget beträffande förklaringsbördan oklart, så till den grad att till och med dess 

existens har förnekats.3 Det förtjänas att påpekas, även om det i den föreliggande framställ-

ningen inte närmare ska utvecklas, att ett oklart rättsläge under vissa förutsättningar kan stå i 

strid med rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 (1) i EKMR.4 

 

Att förhållanden å den tilltalades sida tillmäts betydelse i bevishänseende kan i och för sig anses 

vara förenligt med principen om den fria bevisvärderingen som framgår av 35 kap. 1 § RB. Den 

fria bevisvärderingen innebär att domstolen vid sin bevisvärdering varken är bunden av legala 

regler5 eller metoder när styrkan av bevisningen ska prövas.6 Att bevisvärderingen är fri innebär 

dock inte att domstolen getts helt fria tyglar i den frågan. Av förarbetena till bestämmelsen 

framgår vissa förhållningsregler,7 såsom att domstolen inte får grunda sitt avgörande på en rent 

                                                 
1 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 299. 
2 Se p. 34 i beslutet.  
3 Svea hovrätts dom den 26 november 2013 i mål nr B 7972-13. 
4 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 263 f. Se exempelvis Beian mot Rumänien, dom den 6 

december 2007 och Albu m.fl. mot Rumänien, dom den 8 oktober 2012. 
5 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 26. Att notera är dock att bestämmelsens andra 

stycke anger att det kan finnas särskilda bestämmelser om verkan av visst bevis. 
6 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 52.  
7 Lindell har på ett förtjänstfullt sätt strukturerat upp de krav för bevisvärderingen som uttrycks i förarbetena, se 

Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 103. 
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subjektiv uppfattning om de olika bevisens värde.8 Domstolens frihet vad gäller bevisvärde-

ringen kan således betecknas som relativ.9  

 

I en rättsstat, där de bevingade ledorden lyder hellre fria än fälla, accepteras inte felaktigt fäl-

lande domar i brottmål. Det är dock ofrånkomligt att de oklarheter som råder beträffande för-

klaringsbördan ytterst riskerar att leda till just detta. Att reda ut förklaringsbördan är därför i 

grund och botten en fråga om rättssäkerhet. 

 

 

1.2 Rättsliga utgångpunkter och perspektiv 

Med hänsyn till EKMR:s betydelse för svensk rätt är det naturligt att anlägga ett EKMR-per-

spektiv i ett straffprocessuellt arbete som det föreliggande. Det finns i detta avseende vissa 

utgångspunkter som inte är av direkt relevans för förklaringsbördan, men som ändå utgör vik-

tiga ingångsvärden för den fortsatta framställningen. Den första utgångspunkten handlar om 

EKMR:s rättsliga ställning i svensk rätt och den andra utgångspunkten handlar om oskyldig-

hetspresumtionens generella innebörd.  

 

1.2.1 EKMR:s ställning i svensk rätt 

EKMR ratificerades av Sverige år 195210 men inkorporerades som svensk lag först den 1 janu-

ari 1995 genom konventionslagen. Samtidigt upptogs i 2 kap. 23 § (numera 19 §) RF en be-

stämmelse om att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden 

p.g.a.11 EKMR.12 Konventionslagen är inte hierarkiskt överordnad annan lag vilket innebär att 

det kan uppkomma konflikter mellan konventionens bestämmelser och inhemsk lag. I propo-

sitionen uttalades att en allmän tolkningsprincip är att svenska författningar är förenliga med 

internationella åtaganden och därför i första hand ska tolkas i fördragsvänlig anda, s.k. fördrags-

konform tolkning. En annan tolkningsprincip angavs vara lex posterior-principen som innebär 

att yngre lag går före äldre lag. Även lex specialis-principen omnämndes som innebär att en 

specialregel går före en allmänt hållen. Det hade framförts i ett remissyttrande till lagen att en 

                                                 
8 SOU 1938:44 s. 378 och NJA II 1943 s. 444 f. Angående subjektivitet i bevisvärderingen, se Lambertz, 

Kvalitetssäkring av bevisprövning i brottmål, SvJT 2009, s. 8 f. och Mellqvist, Om tro, tyckande och vetande, 

SvJT 2013.  
9 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 52. 
10 Prop. 1993/94:117 s. 11. 
11 Med uttrycket ”på grund av” ville regeringen markera att bestämmelsen även omfattar tilläggsprotokollen som 

ratificerats och trätt i kraft, se prop. 1993/94:117 s. 53. 
12 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 44. 



4 

 

tredje tolkningsprincip borde gälla, nämligen att en konvention om mänskliga rättigheter ska 

ges en särskild vikt vid konflikt med inhemska lagbestämmelser.13 Regeringen ansåg dock att 

detta kunde insorteras under den fördragskonforma tolkningen.14 

 

EKMR har fått ett stort genomslag i svensk rätt.15 Det finns ett flertal exempel på situationer då 

svenska domstolar uppvisat en obenägenhet att tillämpa inhemsk lag på ett sådant sätt att deras 

avgöranden riskerar underkännas vid en eventuell prövning i Europadomstolen.16 Det kan där-

för sägas stå klart att EKMR sådan den tolkas av Europadomstolen har företräde framför in-

hemsk lag,17 vilket kan ha betydelse för förklaringsbördan. Av Europadomstolens praxis följer 

visserligen att bevisvärdering i allmänhet är en fråga för de nationella domstolarna, men Euro-

padomstolen finns som en yttersta garant för att tillförsäkra rätten till en rättvis rättegång enligt 

artikel 6 i EKMR.18 Det har hävdats att förarbetsuttalandena till bestämmelsen i 35 kap. 4 § RB, 

som handlar om bevisvärdering av parts passivitet vilket är en viktig fråga för förklaringsbör-

dan, måste läsas med beaktande av EKMR:s genomslag i svensk rätt.19 Dessa förarbetsuttalan-

den kommer att redogöras för längre fram i framställningen under avsnitt 2.3. 

 

1.2.2 Allmänt om oskyldighetspresumtionen 

Oskyldighetspresumtionen regleras i artikel 6 (2) i EKMR.20 Artikel 6 i EKMR handlar om 

rätten till en rättvis rättegång och oskyldighetspresumtionen är därför en del av rätten till en 

rättvis rättegång.21 Rättigheterna i artikeln är enligt ordalydelsen tillämpliga när någon har an-

klagats för brott.22 Vid bedömningen av om rättegången varit rättvis görs en helhetsbedömning, 

                                                 
13 Ds 1993:90 s. 240. 
14 Prop. 1993/94:117 s. 38. Det ska noteras att förarbetsuttalandena i denna del har kritiserats för att inte vara till-

räckligt klara och övertygande och att det därför har hävdats att deras betydelse för rättstillämpningen kan disku-

teras, se Victor, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT 2013, s. 352. 
15 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 44.  
16 Se exempelvis RÅ 2001 ref. 56, NJA 2005 s. 462 och NJA 2013 s. 502 (”Ne bis in idem-målet”, avgjort i ple-

num). 
17 Sjölin, Om rätten att hålla tyst, Advokaten 1994, s. 246. 
18 Se exempelvis Telfner mot Österrike, dom den 20 mars 2001, p. 15 i domen. 
19 Nordh, Bevisrätt C, s. 54. 
20 Oskyldighetspresumtionen lagfästes i svensk rätt genom inkorporeringen av EKMR. I en färsk utredning utta-

las att oskyldighetspresumtionen är en given utgångspunkt i det svenska rättssamhället och att det inte finns be-

hov av att ytterligare lagfästa den, se SOU 2017:17 s. 73 ff. 
21 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 327. 
22 Begreppen ”anklagad” och ”brott” har getts en autonom betydelse, se exempelvis Engel m.fl. mot Nederlän-

derna, dom den 8 juni 1976 och Deweer mot Belgien, dom den 27 februari 1980. Syftet med detta är att för-

hindra att tillämpningsområdet av artikel 6 varierar mellan olika rättssystem, se van Dijk, van Hoof, van Rijn & 

Zwaak (red.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, s. 539. 
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även om vissa förhållanden i sig kan strida mot rätten till en rättvis rättegång.23 Oskyldighets-

presumtionen härleds ur den s.k. skyddsprincipen som handlar om rättssäkerhetsöverväganden, 

huvudsakligen till förmån för den enskilde. Skyddsprincipen måste alltid vägas mot den s.k. 

förverkligandeprincipen. Med förverkligandeprincipen avses rättssystemets förmåga att gripa, 

lagföra, döma och bestraffa brottslingar.24 

 

Oskyldighetspresumtionen är en grundläggande straffprocessuell princip25 och innebär en rätt 

för den anklagade att bli behandlad som oskyldig genom hela det straffprocessuella förfarandet 

fram till en eventuellt fällande och lagakraftvunnen dom.26 Oskyldighetspresumtionen ställer 

krav på att domstolen, i möjligaste mån, fattar ett materiellt riktigt avgörande i saken.27 Därtill 

uppställs ett krav på domarens opartiskhet, ett krav som även kan utsträckas till att gälla alla 

förundersökningsmyndigheter och åklagaren.28 Oskyldighetspresumtionen har betydelse för 

tolkningen och tillämpningen av flertalet straffprocessuella regler. Det gäller bl.a. för bevisvär-

deringen genom regeln ”i tveksamma fall till förmån för den tilltalade” (in dubio pro reo).29 

Regeln innebär att varje tvivel i skuldfrågan ska komma den anklagade till godo.30 Enligt oskyl-

dighetspresumtionen råder ett förbud mot att utforma straffprocessen på ett sådant sätt att den 

anklagade själv åläggs uppgiften att undanröja misstanken för brott och därigenom undgå straff 

eller andra negativa påföljder.31 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Den föreliggande framställningen syftar till att undersöka förklaringsbördans förenlighet med 

oskyldighetspresumtionen enligt artikel 6 i EKMR. För att uppnå detta syfte ska följande frå-

geställningar behandlas. 

 

1. Vad innebär oskyldighetspresumtionen enligt artikel 6 i EKMR? 

2. Under vilka förutsättningar, om några, är det enligt oskyldighetspresumtionen i artikel 6 i 

EKMR tillåtet att tillmäta den tilltalades tystnad betydelse i bevishänseende? 

3. Vad innebär den s.k. förklaringsbördan i svensk rätt?  

                                                 
23 A.a., s. 579. 
24 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 61 f.  
25 A.a., s. 454.  
26 A.a., s. 19.  
27 Träskman, Rätten att förbli tyst, JFT 1993, s. 595. 
28 Träskman, Presumtionen om den för brott misstänktes oskyldighet, i Festskrift till Welamson, s. 476. 
29 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 32. 
30 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 338. 
31 Träskman, Presumtionen om den för brott misstänktes oskyldighet, i Festskrift till Welamson, s. 472. 



6 

 

1.4 Avgränsningar  

Den föreliggande framställningen är endast ägnad att undersöka den tilltalades förklaringsbörda 

i brottmål. En eventuell förklaringsbörda när det gäller andra personer än den tilltalade och en 

eventuell förklaringsbörda i civilprocessen kommer således inte att behandlas. Anledningen till 

detta är att skapa koncentration i framställningen.  

 

Utöver EKMR finns det fler regelverk som fastslår oskyldighetspresumtionen, exempelvis 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 48 (1) samt FN-kon-

ventionen Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (1966) arti-

kel 14 (2). Dessa kommer inte att behandlas då en sådan utvidgning av framställningen hade 

blivit alltför omfattande.  

 

Oskyldighetspresumtionens innebörd är mångfacetterad. I detta arbete ska endast diskuteras 

sådana aspekter av oskyldighetspresumtionen som har direkt betydelse för förklaringsbördan, 

nämligen åklagarens bevisbörda och rätten till tystnad. Även detta motiveras av en strävan att 

göra framställningen så koncentrerad som möjligt.  

 

Frågan om hur den tilltalade ska gå tillväga för att uppfylla sin förklaringsbörda är en viktig 

fråga. För att kunna besvara den krävs dock en undersökning av vilka krav som ställs på en 

förklaring för att den ska betraktas som godtagbar. Undersökningen skulle även leda in på en 

diskussion om vad som utgör ”rimligt tvivel” i ett brottmål, med avseende på beviskravet ”ställt 

utom rimligt tvivel”.32 Sådana undersökningar är i sig ett eget uppsatsämne och måste därför 

avgränsas bort med hänsyn till både tids- och utrymmesskäl. 

 

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Rättsdogmatisk metod med empiriska inslag 

I den föreliggande framställningen ska gällande rätt i olika avseenden söka fastställas. Den me-

tod som lämpar sig för detta ändamål är den s.k. rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska 

metoden innebär kortfattat att svar på frågeställningar söks i de allmänt accepterade rättskäl-

                                                 
32 Att beviskravet är ”ställt utom rimligt tvivel” har bekräftats av HD vid flera tillfällen. Se exempelvis NJA 

1980 s. 725, NJA 1991 s. 83, NJA 1992 s. 446, NJA 1996 s. 176, NJA 2015 s. 702, p. 28 i domen och nu senast i 

Högsta domstolens dom den 13 april 2017 i mål nr B 4648-16, p. 8 i domen.  
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lorna, dvs. lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. Lag och prejudikat ska uppfattas i vid me-

ning, bl.a. är europarättsligt material inbegripet33 vilket innebär att EKMR och Europadomsto-

lens praxis kan beaktas. I den rättsdogmatiska metoden ingår att behärska den juridiska be-

greppsbildningen, systematiken samt den juridiska argumentationen.34 Vid tolkning av lagen 

kan olika hjälpregler användas. Exempel på sådana är motsatsslut, ändamålsinriktad tolkning 

och bokstavstrogen tolkning.35  

 

Vad gäller metodvalet för att undersöka förklaringsbördans innebörd, måste skillnaden mellan 

sakfrågor och rättsfrågor uppmärksammas. En sakfråga avser förhållanden som har inträffat 

eller som har kunnat inträffa i verkligheten. Det som hör till sakfrågan kan det förebringas be-

visning om.36 Till sakfrågan hänförs oftast bevisfrågorna, varvid alla andra frågor blir att be-

trakta som rättsfrågor.37 En rättsfråga tar sikte på vilken rättslig betydelse sakfrågan har.38 Ett 

exempel på en rättsfråga är frågan om vad som får ingå i bevisvärderingen, exempelvis om den 

tilltalades passivitet enligt 35 kap. 4 § RB bör tillmätas bevisverkan.39 Som kommer framgå av 

det föreliggande arbetet, är frågan om bevisverkan av den tilltalades passivitet central för för-

klaringsbördan.  

 

Den rättsdogmatiska metoden bygger på att rättskällorna är auktoritativa, som kan sägas betyda 

att det som där anges är sant p.g.a. att det anges i rättskällan. När det gäller rättsfrågor är den 

rättsdogmatiska metoden lämplig. Rättskällornas auktoritet vad gäller bevisvärdering är däre-

mot mer oklar eftersom det kan hävdas att bevisvärdet är beroende av omständigheterna i det 

enskilda fallet och därför inte kan besvaras genom rättskällorna. Lämpligheten i att använda 

den rättsdogmatiska metoden i frågor om bevisvärdering kan därför ifrågasättas. Det finns dock 

ett flertal regler för bevisvärderingen40 och en omfattande praxis från HD som rör frågan.41 När 

HD på detta sätt ger riktlinjer avseende bevisvärderingen innebär det en begränsning i den fria 

                                                 
33 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
34 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap: Del 1, JT 1995-96, s. 727. 
35 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, s. 21. 
36 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 14. 
37 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 15. 
38 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 14. 
39 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 129 ff.  
40 Andersson, Rättsdogmatisk metod och bevisvärdering, i Festskrift till Diesen, s. 428 ff.  
41 Se exempelvis NJA 1991 s. 56, NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”) och Högsta domstolens domar den 13 april 

2017 i mål nr B 4648-16 och B 4663-16. Det har dock diskuterats om HD genom prejudikat kan skapa regler för 

bevisvärderingen utan att det strider mot bestämmelsen i 35 kap. 1 § RB om fri bevisvärdering, se exempelvis 

Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 173 och Lindell (red.), Eklund, Asp & Andersson, 

Straffprocessen, s. 417. 
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bevisvärderingens räckvidd. Det kan då sägas att en bevisvärderingsfråga har blivit en rätts-

fråga.42 Det nu sagda innebär att bevisvärderingen inte är fri och att det är relevant att även vid 

bevisvärderingen beakta rättskällorna.43  

 

Förklaringsbördan, som har många beröringspunkter med bevisvärdering, kan sägas befinna sig 

i gränslandet mellan sakfrågor och rättsfrågor. För att utreda förklaringsbördans innebörd är 

dock ofrånkomligen rättskällorna vägledande och den rättsdogmatiska metoden är därför ett 

lämpligt metodval. I det avslutande kapitlet ska slutsatsen dras om förklaringsbördan är en sak-

fråga eller rättsfråga. 

 

Vad gäller den rättsdogmatiska metoden ska det vidare uppmärksammas att det har diskuterats 

i vilken mån det inom ramen för metoden är möjligt att föra en kritisk diskussion om innehållet 

i de auktoritativa rättskällorna.44 Det finns dock förespråkare för att detta är tillåtet, vilket inne-

bär att det utifrån de slutsatser som dragits av gällande rätt kan påvisas att rättsläget är otill-

fredsställande och därmed bör ändras.45 En sådan diskussion kommer att föras i arbetets avslu-

tande kapitel. 

 

Det ska även sägas någonting om rättskälleläran, vilket har betydelse för frågan hur en eventuell 

konflikt mellan rättskällorna vad gäller förklaringsbördan ska hanteras. Det finns en allmän 

uppfattning att det råder en hierarki mellan de olika rättskällorna där den främsta rättskällan är 

lag följt av förarbeten, prejudikat och slutligen doktrin. Enligt ett renodlat hierarkiskt rättskäl-

lesystem skulle rättskällan lag alltid ha företräde framför en rättskälla längre ned i rangord-

ningen vid en konflikt dem emellan. Detta har hävdats vara inkorrekt, vilket exemplifierats med 

att om HD avgör en rättsfråga i strid med lagtexten kommer detta bli normerande för framtiden. 

Det är därför inte möjligt att göra några generella uttalanden om en viss rättskälla alltid har 

företräde framför en annan, utan bedömningar måste göras särskilt för varje fall.46  

 

I avsnittet om förklaringsbördan redogörs för underrättspraxis, dvs. praxis från hovrätter och 

tingsrätter. I och med detta frångås traditionell rättsdogmatisk metod eftersom detta material 

                                                 
42 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 124. 
43 Andersson, Rättsdogmatisk metod och bevisvärdering, i Festskrift till Diesen, s. 442. 
44 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s. 119. 
45 Se exempelvis Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, s. 39.  
46 Heuman, Rättsvetenskaplig metod och hierarkin mellan rättskällorna, i Vänbok till Sandgren, s. 282 ff. Se vi-

dare Peczenik, Vad är rätt?, s. 286 ff. om att en hierarki mellan rättskällorna bidrar till rättssäkerheten eftersom 

den juridiska argumentationen då blir kontrollerbar och förutsebar.  
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inte utgör gällande rätt.47 När annat material än rättskällorna används, kan det sägas att materi-

alet är empiriskt. Empiriskt material kan exempelvis användas för att påvisa att det behandlade 

problemet är ett reellt sådant48 och för att undersöka gällande rätt i faktisk mening.49 I linje med 

detta ska underrättspraxis i den föreliggande framställningen användas för att påvisa det oklara 

rättsläge som råder beträffande förklaringsbördan. Denna underrättspraxis tjänar även till att 

identifiera vilka frågor som kan inställa sig vid en utredning av förklaringsbördans innebörd.  

 

1.5.2 Frågeställningen om oskyldighetspresumtionen 

Oskyldighetspresumtionen framgår av artikel 6 (2) i EKMR. Bestämmelsen ger dock i sig föga 

vägledning beträffande frågan vad oskyldighetspresumtionen rent faktiskt innebär. Förarbetena 

till EKMR har mycket liten betydelse50 och Europadomstolen har till och med konstaterat att 

dessa saknar relevans.51 Förarbetena till EKMR ska därför inte behandlas. I den del som handlar 

om åklagarens bevisbörda kommer rättspraxis från Europadomstolen att beröras, utan att när-

mare redogöras för, i syfte att underbygga och exemplifiera påståenden. Rättsfallen i denna del 

har uppfattats som centrala utifrån att de omnämns i viktig litteratur som Oskyldighetspresumt-

ionen av Nowak eller Mänskliga rättigheter i europeisk praxis av Danelius, vilka båda huvud-

sakligen baseras på praxis från Europadomstolen. I den del som behandlar rätten till tystnad 

utgörs materialet huvudsakligen av Oskyldighetspresumtionen av Nowak och Rätten att förbli 

tyst i JFT 1993 av Träskman. Dessa verk har på ett utförligt sätt beskrivit denna rättighet samt 

behandlat de teoretiska och historiska utgångspunkterna som ligger bakom den.  

 

1.5.3 Frågeställningen om möjligheterna att bevisvärdera tystnad enligt EKMR 

Förutsättningarna för att tillmäta den tilltalades tystnad betydelse i bevishänseende enligt oskyl-

dighetspresumtionen är inte fastslaget i EKMR. Rättspraxis från Europadomstolen är därför av 

central betydelse. Med hänsyn till uppsatsens omfång har det inte varit möjligt att redogöra för 

samtlig europarättslig praxis som kan sägas röra frågan om förklaringsbördan, utan jag har valt 

ut fyra rättsfall. Urvalet är gjort med hänsyn till att kunna dra vissa slutsatser i frågan om möj-

ligheterna att bevisvärdera tystnad. Urvalet har vidare skett med utgångspunkt i att rättsfallen 

antingen hänvisas till av HD i fall som handlar om förklaringsbördan eller att de redogörs för i 

                                                 
47 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 44. 
48 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap: Del 1, JT 1995-96, s. 732 ff. 
49 Lainpelto, Några reflektioner kring ämnet bevisrätt, i Festskrift till Diesen, s. 459. 
50 Ehrenkrona, Carl Henrik, Lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättighet-

erna och de grundläggande friheterna (maj 2017, Karnov), kommentaren till 1 § konventionslagen. 
51 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 81. Nowak hänvisar inte till något rättsfall. 
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central litteratur som Oskyldighetspresumtionen av Nowak och Mänskliga rättigheter i europe-

isk praxis av Danelius samt omnämns i lagkommentaren till 35 kap. 4 § RB om bevisverkan av 

parts passivitet.52  

 

1.5.4 Frågeställningen om förklaringsbördan 

Som en naturlig följd av att det enligt 35 kap. 1 § RB råder fri bevisvärdering i Sverige kommer 

rättskällan lag att behandlas i begränsad utsträckning.53 Ett lagrum av intresse är dock 35 kap. 

4 § RB om bevisverkan av parts passivitet som utgör den rättsliga grunden för att tillmäta den 

tilltalades tystnad bevisvärde. I propositionen till rättegångsbalken gjordes det inte några utta-

landen om bestämmelsen54 vilket indikerar att det inte fanns några synpunkter på vad som an-

getts i tidigare förarbeten. Propositionen kommer därför inte att behandlas. De relevanta förar-

betena utgörs istället av SOU 1938:44 samt NJA II 1943,55 som återger uttalandena i nu nämnd 

SOU.56  

 

För förklaringsbördans vidkommande är avgöranden från HD av central betydelse. Det finns, 

åtminstone till min vetskap, endast fyra rättsfall där det är klarlagt att en förklaringsbörda har 

aktualiserats. Samtliga dessa rättsfall ska redogöras för och analyseras i detta arbete, nämligen 

NJA 1984 s. 520 (”Målet om vårdslös skatteuppgift”), NJA 2001 s. 551 (”Privatinförselmålet”), 

NJA 2001 s. 570 (”Opiummålet”) och NJA 2013 s. 931 (”Resningsmålet”). I de tre förstnämnda 

målen nämns förvisso inte uttrycket förklaringsbörda i HD:s domskäl, men HD bekräftade i 

2013 års fall att det i dessa fall aktualiserats en förklaringsbörda. I förekommande fall kommer 

hänvisningar att ske även till andra HD-avgöranden när de av doktrinen har tolkats som att de 

har aktualiserat en förklaringsbörda. Ett ytterligare fall som bedömts vara viktigt i redogörelsen 

av förklaringsbördan är NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”). HD diskuterar i sina domskäl be-

visvärdering av den tilltalades tystnad och dennes felaktiga uppgifter, två viktiga frågor för 

förklaringsbördan. Även i två färska avgöranden från HD, Högsta domstolens domar den 13 

                                                 
52 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (maj 2017, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 4 § RB. 
53 Lainpelto har anfört att avsaknaden av legala bevisregler innebär att det inte finns någon, i konventionell me-

ning, gällande rätt att studera, se Lainpelto, Några reflektioner kring ämnet bevisrätt, i Festskrift till Diesen, s. 

453. 
54 Se prop. 1942:5 s. 219 f. där 35 kap. RB behandlas.  
55 NJA II innehåller sammanställningar av förarbetena i viktigare lagstiftningsärenden, se Leijonhufvud, Förar-

beten, i Finna rätt, s. 127. 
56 Det kan ifrågasättas vilken roll en SOU spelar som rättskälla, se Bengtsson, SOU som rättskälla, SvJT 2011, s. 

777 ff. En SOU är dock givetvis ett viktigt förarbete så länge de uttalanden som däri görs inte blev överspelade 

under det fortsatta lagstiftningsärendet, se Leijonhufvud, Förarbeten, i Finna rätt, s. 119. 
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april 2017 i mål nr B 4648-16 och B 4663-16, har HD uttalat sig om felaktiga uppgifters bety-

delse i bevishänseende. Dessa rättsfall är därför också viktiga för redogörelsen. 

 

I avsnittet om förklaringsbördan kommer att redogöras för underrättspraxis. Vid arbetet av 

denna framställning har översiktligt gåtts igenom samtliga de 529 rättsfall som presenterades 

vid en sökning på ordet ”förklaringsbörda” på rättsdatabasen Karnov den 27 januari 2017 under 

kategorin tingsrättsdomar. Trots att kategorin avsåg tingsrättsdomar, inbegreps även vissa fall 

från hovrätterna i dessa 529 fall. Det har därför inte gjorts någon separat sökning på ordet ”för-

klaringsbörda” under kategorin hovrättsdomar. Det hade blivit alltför omfattande att redogöra 

för samtliga dessa 529 fall. Urvalet är därför gjort med utgångspunkt i att möjliggöra vissa 

generella slutsatser. Syftet är dock inte att presentera några statistiskt fastställda slutsatser, utan 

snarare att visa på vissa huvuddrag i de resonemang som förts av domstolarna.  

 

Även doktrinen är av stor betydelse för förståelsen av förklaringsbördan. Vad gäller doktrinen 

kan sägas att det centrala inte är vem som har sagt vad, utan den inre logik som finns i ana-

lysen.57 I denna del ska inte lyftas fram någon särskild litteratur. Samtlig litteratur som det 

hänvisas till har bedömts vara viktig för att åskådliggöra de många olika sätt som det kan reso-

neras på i frågan om förklaringsbördan.  

 

 

1.6 Disposition 

Arbetet är indelat i två huvudsakliga kapitel, kapitel 2 och 3. I kapitel 2 behandlas inledningsvis 

oskyldighetspresumtionen, vilket är ett deskriptivt avsnitt. Därefter behandlas rättspraxis från 

Europadomstolen samt förklaringsbördan i svensk rätt. I kapitel 3 förs en sammanvägd diskuss-

ion om förklaringsbördans innebörd och förenlighet med oskyldighetspresumtionen i artikel 6 

(2) i EKMR. I det avslutande kapitlet, kapitel 4, sägs något om ett eventuellt lagstiftningsbehov, 

om förklaringsbördan är att betrakta som en sakfråga eller rättsfråga samt om några andra syn-

punkter på rättsläget kan framföras.  

  

                                                 
57 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, s. 33. 
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2 Förklaringsbördan 
 

2.1 Inledning 

Förklaringsbördan är inte reglerad i lag och nämns inte i förarbetena till rättegångsbalken. En 

relevant fråga är därför om det finns någon förklaringsbörda att tala om. HD använde sig dock 

av uttrycket, till min vetskap, för första gången i NJA 2013 s. 931 (”Resningsmålet”). Detta 

måste anses innebära att svaret på frågan är jakande. I 2013 års fall bekräftade HD att en för-

klaringsbörda har aktualiserats i tre tidigare avgöranden, varav det tidigaste är daterat år 1984. 

Förklaringsbördans inträde i svensk straffprocess synes därför ha åtminstone drygt 30 år på 

nacken. Det saknas en enhetlig definition av förklaringsbördan. I grova drag kan den sägas 

handla om att den tilltalade har att förklara en viss omständighet och att den tilltalades miss-

lyckande med detta läggs denne till last i bevishänseende. Det är inte klarlagt om den tilltalade 

kan misslyckas med att uppfylla förklaringsbördan både genom att vara tyst och genom att 

lämna icke trovärdiga förklaringar.58 Det är även oklart om förklaringsbördan aktualiseras in-

nan det har konstaterats att åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda, eller först därefter. En prak-

tiskt viktig fråga handlar om vilka situationer som kan ge upphov till en förklaringsbörda. Det 

ska nämnas att förklaringsbördans rättsliga status inte är fastslagen, dvs. om förklaringsbördan 

exempelvis kan betraktas som ett begrepp eller en princip. I den föreliggande framställningen 

används därför medvetet ordet ”uttryck”, vilket bedömts vara neutralt. I kapitel 3 återkommer 

jag till denna fråga. 

 

Förklaringsbördan har ett starkt samband med oskyldighetspresumtionen och måste beaktas i 

ljuset av denna. Kapitlet ska därför inledas med en redogörelse av två aspekter av oskyldighets-

presumtionen, åklagarens bevisbörda och rätten till tystnad, som båda har direkt relevans för 

förklaringsbördan. Efter denna presentation följer en redogörelse och analys av praxis från 

Europadomstolen där dessa två delar av oskyldighetspresumtionen behandlas. Därefter analys-

eras och diskuteras förklaringsbördan. 

 

 

 

                                                 
58 ”Icke trovärdiga förklaringar” ska här förstås i vid mening, vilket innebär att exempelvis både lögner och med-

vetet felaktiga uppgifter innefattas. 
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2.2 Oskyldighetspresumtionen 

2.2.1 Oskyldighetspresumtionens betydelse för bevisbördan  

Oskyldighetspresumtionen ställer krav på att åklagaren bär hela bevisbördan i brottmål. Princi-

pen om åklagarens bevisbörda kan härledas ur regeln ”i tveksamma fall till förmån för den 

tilltalade” (in dubio pro reo).59 Att åklagaren bär bevisbördan är ett uttryck för att det i en 

rättsstat inte accepteras felaktigt fällande domar i brottmål.60 Det ska dock påpekas att det i 

Europadomstolens praxis förekommer vissa avvikelser från principen om åklagarens bevis-

börda. Europadomstolen har nämligen fastslagit att faktiska och rättsliga presumtioner kan vara 

tillåtna förutsatt att de hålls inom rimliga gränser.61 Exempelvis har det inte ansetts strida mot 

EKMR att det i fransk rätt förelåg en presumtion om att ett ärekränkande gjorts i ond tro med 

konsekvensen att det ålåg den som gjort uttalandet att visa på att så skett i god tro.62  

 

2.2.2 Rätten till tystnad som en del i oskyldighetspresumtionen 

Rätten till tystnad härleds ur oskyldighetspresumtionen i artikel 6 (2) i EKMR även om det inte 

direkt framgår av artikeln. Rätten till tystnad är nära förknippad med rätten att inte behöva 

belasta sig själv (the right not to incriminate onseself) och omfattar således en rätt att inte kunna 

tvingas bidra till en utredning angående egen påstådd brottslighet.63 En rätt att vara tyst gäller i 

alla typer av mål och är således oberoende av brottets svårighetsgrad.64 Nedan kommer dock 

framgå att rätten till tystnad, liksom principen om åklagarens bevisbörda, inte är absolut.  

 

En rätt till tystnad består huvudsakligen i två delar. Den första delen är den anklagades rätt att 

förbli tyst under hela förfarandet, från förundersökningen till det slutliga avgörandet. Den andra 

delen är att den anklagades tystnad inte får användas som bevis på skuld eller på annat sätt 

                                                 
59 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 32 f. I en färsk utredning diskuteras behovet av att lagfästa principen om 

att åklagaren bär bevisbördan och in dubio pro reo, vilket inte anses vara nödvändigt eftersom principerna är 

självklara utgångspunkter i rättstillämpningen, se SOU 2017:17 s. 109 ff. 
60 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 150. Principen om åklagarens bevisbörda åtföljs av 

ett högt ställt beviskrav. Det i Sverige gällande beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” borde i de flesta fall till-

fredsställa de krav på bevisnivån som ställs av oskyldighetspresumtionen, se a.a., s. 419. Europadomstolen har 

dock inte gjort något klart uttalande om beviskravet, se Harris, O’Boyle & Warbrick, Law of the European Con-

vention on Human Rights, s. 463. 
61 Salabiaku mot Frankrike, dom den 7 oktober 1988. Se även Pham Hoang mot Frankrike, dom den 25 septem-

ber 1992. 
62 Radio France m.fl. mot Frankrike, dom den 30 mars 2004. Se även Lingens och Leitgeb mot Österrike, dom 

den 11 december 1981, där det i ett mål om ärekränkning inte ansågs strida mot artikel 6 (2) i EKMR att den till-

talade, för att undgå straffansvar, var tvungen att visa att påståendet var sant. Se även 5 kap. 1 § andra stycket 

BrB.  
63 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 195 f. 
64 van Dijk, van Hoof, van Rijn & Zwaak (red.), Theory and Practice of the European Convenion on Human 

Rights, s. 593. 
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användas mot den anklagade. En kompletterande del av den andra komponenten är kravet på 

fullständig säkerhet om att sådana självbelastande uttalanden som den anklagade har gjort, dvs. 

fullständigt eller partiellt erkännande av sin egen skuld, har gjorts frivilligt och med full insikt 

om deras betydelse.65 

 

Rätten till tystnad kan motiveras av flera skäl. Rätten förser den tilltalade med ett skydd mot 

otillbörligt tvång från myndigheter eftersom den förhindrar att oriktiga erkännanden eller falska 

utsagor pressas fram.66 Bevisvärdet av sådana utsagor kan i regel anses tvivelaktigt och det är 

därför viktigt att utsagor lämnas av fri vilja.67 Rätten till tystnad kan även motiveras med beho-

vet av att ge alla människor en rätt till personlig integritet och individuell frihet att själv välja 

mellan att förbli passiv och tyst eller att aktivt bidra till brottets utredande.68  

 

Rätten till tystnad har dock kritiserats. En del av denna kritik har grundats i ett antagande om 

att den anklagade inte längre har ett behov av denna rättighet. Rätten att vara tyst tillkom näm-

ligen som en reaktion mot maktmissbruket under bl.a. medeltiden. I dag är den anklagade till-

försäkrad många minimigarantier i rättsprocessen och det har påståtts att balansen mellan den 

anklagades och de brottsutredande myndigheternas rättigheter har svängt till den anklagades 

förmån. Det har därför anförts att de brottsutredande myndigheterna, genom att frånta den an-

klagade dennes rätt till tystnad, bör få större befogenheter för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

Detta har ifrågasatts av Träskman.69 Nowak har även framfört att ett undergrävande av rätten 

till tystnad visserligen skulle kunna medföra en ökning av antalet fällande domar, men säker-

heten om att rätt person fällts till ansvar skulle samtidigt minska. En stark rätt till tystnad kan 

hävdas vara rimligt ur såväl rättsskyddssynpunkt som ur effektivitetssynpunkt.70 

 

2.2.3 John Murray mot Storbritannien, dom den 8 februari 1996 

2.2.3.1 Referat  

Murray påträffades av nordirländsk polis i ett hus där en person hölls inspärrad av personer som 

antogs ha anknytning till IRA. Murray åtalades bl.a. för medhjälp till olaga frihetsberövande. 

                                                 
65 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 420.  
66 A.a., s. 234. 
67 Lundqvist, Frivillig samverkan i straffprocessen, SvJT 2009, s. 611. 
68 Träskman, Rätten att förbli tyst, JFT 1993, s. 610.  
69 A.a., s. 612 f. 
70 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 421. 
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Murray var tyst under hela processen. Domaren vid den nationella domstolen fäste i sin bevis-

värdering vikt vid det faktum att Murray hade vägrat att uttala sig om anledningen till att han 

befunnit sig i huset. Murray dömdes för medhjälp till olaga frihetsberövande till åtta års fäng-

else. Domen fastställdes sedermera av appellationsdomstolen (Court of Appeal).  

 

Murray överklagade till Europadomstolen och hävdade i nu relevant avseende att EKMR:s ar-

tikel 6 (1) om rätten till en rättvis rättegång och artikel 6 (2) om rätten att presumeras vara 

oskyldig hade kränkts. Murray anförde härvid att domstolen inte hade respekterat hans rätt till 

tystnad, hans rätt att inte behöva belasta sig själv (the right not to incriminate onseself) och 

principen om åklagarens bevisbörda.  

 

Europadomstolen uttalade inledningsvis att rätten att inte yttra sig under polisförhör och att inte 

behöva belasta sig själv är en del av kärnan i rätten till en rättvis rättegång.71 Europadomstolen 

fastslog att det inte är förenligt med rätten till tystnad och rätten att inte behöva belasta sig själv 

att grunda en fällande dom enbart eller huvudsakligen på den tilltalades tystnad, dennes vägran 

att svara på frågor eller att ge bevisning. Domstolen ansåg dock att den tilltalades tystnad, i 

situationer som uppenbarligen kräver en förklaring, kan tas i beaktande vid bedömningen av 

hur övertygande åklagarens bevisning är. Rätten till tystnad ansågs således inte vara en absolut 

rättighet.72 

 

Huruvida det kränker artikel 6 i EKMR att dra för den tilltalade ofördelaktiga slutsatser av 

dennes tystnad måste bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter i målet. Särskild hän-

syn ska tas till de situationer i vilka dessa slutsatser får dras, vilken vikt som fästs vid slutsat-

serna vid bedömningen av bevisningen samt graden av tvång som har förekommit.73 Vad gällde 

frågan om tvång framhölls att Murray inte hade bestraffats för sin vägran att uttala sig.74 Euro-

padomstolen uttalade att det förvisso kan anses vara en form av indirekt tvång att, såsom gjorts, 

varna den tilltalade om att dennes tystnad kan hållas emot denne i en rättegång. Eftersom Mur-

ray inte tvingats att yttra sig, ansåg dock Europadomstolen att denna omständighet inte i sig 

själv kunde vara avgörande.75  

                                                 
71 Se p. 45 i domen.  
72 Se p. 47 i domen. 
73 Se p. 47 i domen. 
74 Se p. 48 i domen. 
75 Se p. 50 i domen. 
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Europadomstolen konstaterade att den nationella lagen uppställde vissa säkerhetsgarantier 

(”safueguards”) som skulle iakttas innan ofördelaktiga slutsatser av den tilltalades tystnad 

kunde dras. För det första krävdes att den tilltalade informerats om de rättsliga effekterna av att 

vara tyst. Därtill krävdes att åklagaren hade etablerat ett s.k. prima facie-mål. Ett prima facie-

mål angavs vara ett mål bestående av direkt bevisning som, om bevisningen bedömdes vara 

trovärdig, skulle kunna leda till att en korrekt instruerad jury fann den tilltalades skuld ställd 

bortom rimligt tvivel.76  

 

Europadomstolen uttalade att frågan i varje fall är huruvida bevisningen mot den tilltalade är 

tillräckligt stark för att kräva ett svar. Det är först när bevisningen mot den tilltalade påkallar 

en förklaring, och den tilltalade borde ha kunnat lämna en sådan, som tystnaden enligt sunt 

förnuft tillåter slutsatsen att det inte finns någon förklaring och att den tilltalade är skyldig.77  

 

Domaren var i målet inte tvungen att dra ofördelaktiga slutsatser av den tilltalades tystnad. 

Därtill uttalades att domare i Nordirland, när ingen jury medverkar i processen, är tvungna att 

motivera varför ofördelaktiga slutsatser av den tilltalades tystnad dragits och vilken vikt som 

fästs vid dessa slutsatser. Detta gör att domen kan underkastas en granskning av domstol i andra 

instans.78 

 

I det föreliggande fallet bedömdes bevisningen mot Murray vara mycket stark. Mot bakgrund 

av detta ansåg Europadomstolen att det varit tillåtet att dra ofördelaktiga slutsatser av hans tyst-

nad. Europadomstolen påpekade att det i flera länder råder fri bevisvärdering och att det inom 

ramen för detta är möjligt att beakta den tilltalades beteende. Europadomstolen ansåg att den 

omständigheten att ofördelaktiga slutsatser hade dragits av Murrays tystnad inte var att betrakta 

som att bevisbördan övergått från åklagaren till den tilltalade, i strid med oskyldighetspresumt-

ionen.79 Det faktum att Murray hade nekats tillgång till ombud under de första 48 timmarna 

föranledde inte någon annan bedömning.80 Europadomstolen fann att artikel 6 i EKMR inte 

hade kränkts.81 

 

                                                 
76 Se p. 51 i domen. 
77 Se p. 51 i domen. 
78 Se p. 51 i domen. 
79 Se p. 54 i domen. 
80 Se p. 56 i domen. 
81 Se p. 58 i domen. 
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2.2.3.2 Kommentar 

I det här betydelsefulla målet fastslås att artikel 6 i EKMR inbegriper rätten till tystnad, men att 

rätten till tystnad inte är absolut. I situationer som ”uppenbarligen” kräver en förklaring kan 

tystnaden tillmätas betydelse i bevishänseende. Ordet ”uppenbarligen” får ses som ett viktigt 

kriterium, även om det är något oklart vad som närmare ligger i betydelsen av ordet. Mot bak-

grund av omständigheterna i det föreliggande målet, kan troligen slutsatsen dras att det handlar 

om mycket besvärande bevisning som talar för den tilltalades skuld. 

 

Europadomstolen uttalade att bl.a. graden av tvång som har förekommit är en viktig bedöm-

ningsgrund i frågan om artikel 6 i EKMR har kränkts. Europadomstolen påpekade i detta sam-

manhang att den tilltalade inte tvingats att uttala sig och att hans tystnad inte innebar ett brott. 

Inte heller i Sverige finns det en plikt för den tilltalade att var aktivt verksam till egen nackdel 

och det saknas sanktioner att förmå den tilltalade att vara det.82 Det ska uppmärksammas att i 

två senare avgjorda mål, Heany och McGuinnes mot Irland samt Quinn mot Irland, båda med-

delade den 21 december 2000, har det ansetts strida mot artikel 6 (1) och 6 (2) i EKMR att 

bestraffa den tilltalade för sin vägran att lämna uppgifter om sina förehavanden vid tiden för 

aktuellt brott. 

 

Europadomstolen uppehöll sig vid s.k. säkerhetsgarantier som syftar till att förhindra att tyst-

naden används på ett oacceptabelt sätt och därmed i strid med konventionen.83 Europadomsto-

len uppmärksammade bl.a. domarens skyldighet att motivera sitt beslut. Även i Sverige krävs 

enligt 30 kap. 5 § RB att domstolen skriftligen motiverar domen i domskälen. Den nationella 

lagstiftningen uppställde även krav på andra säkerhetsgarantier. En sådan säkerhetsgaranti var 

att den tilltalade måste informeras om att dennes tystnad kan komma att användas mot denne. 

Denna typ av information ansågs visserligen utgöra en form av indirekt tvång, som dock i sig 

inte strider mot konventionen. I Sverige gäller enligt 12 § FuK att den som är skäligen misstänkt 

för brott, i samband med att denne underrättas om misstanken, också ska informeras om att 

denne inte behöver yttra sig om misstanken.84 En underrättelse om rätten att vara tyst är viktigt 

för att den tilltalade ska kunna tillvarata denna rättighet. Det lämnas inte någon information om 

att tystnaden också kan komma att användas mot den tilltalade. Detta får anses innebära att den 

                                                 
82 Lundqvist, Om prövningen av åtal för brott förövat av flera gärningsmän, s. 19. 
83 Se Harris, O’Boyle & Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, s. 424. 
84 I en färsk utredning föreslås att denna bestämmelse ska kompletteras med ett stadgande om att den misstänkte 

också ska informeras om sin rätt att inte behöva medverka i utredningen av sin egen skuld, se SOU 2017:17 s. 

127 ff. 
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form av indirekta tvång som Europadomstolen ansåg föreligga i det nu behandlade fallet inte 

gör sig gällande i svensk lagstiftning. En annan typ av säkerhetsgaranti som följde av den nat-

ionella lagstiftningen var att åklagaren måste ha etablerat ett s.k. prima facie-mål innan den 

tilltalades tystnad kan beaktas. Det måste anses klarlagt att innebörden av ett prima facie-mål 

är ett mål bestående i mycket stark bevisning till stöd för samtliga delar av gärningspåståendet.  

 

Europadomstolen uttalade att tystnaden kan tas i beaktande vid bedömningen av hur överty-

gande åklagarens bevisning är, dvs. vid bevisvärderingen av åklagarens bevisning. En sådan 

formulering ger intryck av att tystnaden tillmäts betydelse redan innan det kan konstateras att 

åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda. Det bör i regel saknas anledning till att därefter fortsätta 

värdera åklagarens bevisning. Det kan dock påstås att det även efter det att åklagaren har upp-

fyllt sin bevisbörda kan bli aktuellt att ta ställning till hur pass stark bevisningen mot den tillta-

lade är. Detta gäller vid förekomsten av motbevisning eller motsatsbevisning. Om detta inte 

framförs från den tilltalades sida kan det i och för sig sägas att en ytterligare bedömning görs 

av åklagarens bevisning, som fortsatt anses vara tillräckligt stark för en fällande dom. Nu 

nämnda tolkning kan dock anses väl konstlad. Uttalandet talar därför för att tystnaden blir yt-

terligare ett element som kan stärka åklagarens bevisning. Rättsfallet synes också ha tolkats på 

sådant sätt i delar av doktrinen.85 Tystnaden beaktas alltså som ett led i den sammanvägda be-

visvärderingen. I de situationer då den tilltalades tystnad kan tillmätas bevisvärde, bör det vara 

möjligt att åklagarens bevisning räcker för en fällande dom även utan att tystnaden beaktas. 

Nowak har kritiserat det nu behandlade fallet med anledning av detta, eftersom det i sådana fall 

saknas anledning att inte låta rätten till tystnad vara absolut.86 

 

Europadomstolens uttalande om att åklagarens bevisbörda inte rubbats visar på att bevisvärde-

ring av den tilltalades tystnad inte får innebära att denna princip frångås. I Sverige är principen 

om åklagarens bevisbörda inte lagfäst, men det betraktas som en viktig princip i alla rättssta-

ter.87  

 

Europadomstolen fastslog vidare att möjligheten att dra en för den tilltalade ofördelaktig slut-

sats av dennes tystnad förutsätter att den tilltalade borde ha kunnat presentera en förklaring. 

                                                 
85 Se exempelvis Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 302, Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 

133 och Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 35. Se dock Nordh, Bevisrätt C, s. 54. 
86 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 202 f. 
87 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 122.  



19 

 

Europadomstolens uttalande bör uppfattas som en inskränkning vad gäller förhållanden som 

kan anses kräva en förklaring av den tilltalade.  

 

Vidare menar Europadomstolen att det är först när bevisningen mot den tilltalade påkallar en 

förklaring som misslyckandet att ge en sådan kan tillåta slutsatsen att det inte finns någon för-

klaring och att den tilltalade därför är skyldig. Slutsatsen ska vara förenlig med sunt förnuft. 

Det är möjligt att betrakta detta uttalande om det sunda förnuftet på två sätt. Enligt Nowak är 

ett av de kriterier som Europadomstolen uppställt för att tystnaden ska kunna användas som 

bevis att användandet av tystnaden är i överensstämmelse med det sunda förnuftet.88 Nowak 

synes alltså vara av uppfattningen att det alltid måste göras en särskild prövning i förhållande 

till det sunda förnuftet. Nowak har uttalat att innebörden av det sunda förnuftet inte definierats 

av Europadomstolen, men att det kanske heller inte är möjligt eller önskvärt eftersom det ger 

de nationella domstolarna möjlighet att bedöma situationen mot bakgrund av allt som förekom-

mit i målet.89 Enligt denna syn på det sunda förnuftet skulle kunna hävdas att domstolen är 

förhindrad att helt efter eget skön dra slutsatser. Det sunda förnuftet skulle således utgöra en 

slags objektiv måttstock som domstolen har att förhålla sig till. För det fall att det i process-

materialet finns omständigheter som indikerar en alternativ hypotes kan då påstås att det sunda 

förnuftet förhindrar slutsatsen att den tilltalade är skyldig.   

 

För egen del uppfattas inte uttalandet om det sunda förnuftet på nu nämnt sätt. Europadomstolen 

synes nämligen göra en direkt koppling mellan bevisningens styrka och det sunda förnuftet. 

Detta kan beskrivas genom en formel som lyder enligt följande. När bevisningen är tillräckligt 

stark för att kräva en förklaring av den tilltalade, är det också förenligt med det sunda förnuftet 

att dra slutsatsen att den tilltalade är skyldig om denne inte lämnar en förklaring. Tolkningen 

stöds av att Europadomstolen i fallet Telfner mot Österrike, dom den 20 mars 2001, uttalade att 

slutsatser om den tilltalades skuld förutsätter att den åberopade bevisningen är av sådan art att 

den enda slutsatsen enligt sunt förnuft som kan dras av den tilltalades tystnad är att denne inte 

har något svar på anklagelserna.90 

 

 

 

                                                 
88 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 202. 
89 A.a., s. 202. 
90 Telfner mot Österrike, dom den 20 mars 2001, p. 17 i domen. 
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2.2.4 Condron mot Storbritannien, dom den 2 maj 2000 

2.2.4.1 Referat 

Två heroinmissbrukare, makarna Condron, stod åtalade för narkotikabrott bestående i olagligt 

narkotikainnehav samt försäljning av narkotika. Som bevis åberopades en videoinspelning där 

det bl.a. framgick att makarna Condron överlämnade vissa föremål till en medåtalad. Det hade 

även påträffats heroin i makarna Condrons lägenhet. Vid polisförhör vägrade makarna Condron 

att svara på frågor på inrådan av deras advokat som ansåg att de led av abstinensbesvär och 

därför inte var lämpade att besvara frågor. Vid rättegången gav makarna Condron förklaringar 

till bevisningen mot dem. Makarna Condron berättade även anledningen till att de varit tysta 

under polisförhören. I sin sammanfattning av rättegången inför juryn uppgav domaren91 bl.a. 

att juryn hade möjlighet att använda tystnaden som bevis mot de tilltalade, men att tystnaden 

inte ensamt kunde vara ett bevis på skuld. Makarna Condron dömdes till fleråriga fängelsestraff. 

De överklagade till appellationsdomstolen (Court of Appeal) som fastställde den fällande do-

men.  

 

Frågan i Europadomstolen var om makarna Condrons rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 

6 (1) i EKMR hade kränkts till följd av att domaren hade tillåtit juryn att dra för dem ofördel-

aktiga slutsatser av deras tystnad vid polisförhören. 

 

Europadomstolen konstaterade att särskild försiktighet måste iakttas innan den tilltalades tyst-

nad kan läggas denne till last.92 Europadomstolen noterade bl.a. att makarna Condrons advokat 

hade varit närvarande hela tiden då de fått frågor, vilket ansågs vara en särskilt betydelsefull 

säkerhetsgaranti (”safeguard”) för att de tilltalade inte skulle ha känt tvång att yttra sig. Euro-

padomstolen uttalade att särskild försiktighet ska iakttas vid bedömningen av vilken betydelse 

som ska tillmätas det faktum att en person, som är anhållen för ett brott och som inte har fått 

tillgång till advokat, inte lämnar information när svaren på ställda frågor kan vara självbelas-

tande. Europadomstolen ansåg det vara av särskild betydelse att makarna Condron hade fått 

rådet att vara tyst av sin advokat och att advokaten kunde ha haft goda skäl till att lämna detta 

råd.93  

                                                 
91 Juryn får en instruktion av domaren där bevisfrågorna i det aktuella målet gås igenom och där beviskravet för-

klaras, men under överläggningen får juryn som utgångspunkt klara sig själv, se Diesen, Bevisprövning i brott-

mål, s. 20. 
92 Se p. 56 i domen. 
93 Se p. 60 i domen. 
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Europadomstolen konstaterade att i situationer som uppenbarligen kräver en förklaring kan den 

tilltalades tystnad förvisso tillmätas betydelse vid värderingen av åklagarens bevisning, förut-

satt att det finns lämpliga säkerhetsgarantier. Europadomstolen var dock av uppfattningen att 

domaren hade lämnat en bristfällig sammanfattning till juryn. Europadomstolen anförde härvid 

att domaren borde ha förklarat för juryn att de endast kunde dra för de tilltalade ofördelaktiga 

slutsatser av tystnaden om de ansåg att det inte fanns någon hållbar förklaring till denna.94  

 

Det var inte möjligt att fastställa vilken vikt, om någon, som juryn fäst vid tystnaden eftersom 

juryn inte motiverade sitt beslut. Detta ansågs utgöra en avsaknad av en säkerhetsgaranti. Euro-

padomstolen konstaterade även att juryn inte varit skyldig att tillmäta tystnaden betydelse, att 

bevisbördan visserligen ligger helt på åklagaren och att juryn blivit informerad om att de tillta-

lades tystnad inte i sig bevisade deras skuld. Trots förekomsten av dessa säkerhetsgarantier 

ansåg Europadomstolen att domarens underlåtenhet att ytterligare begränsa juryns bestämman-

derätt var oförenlig med de tilltalades rätt till tystnad.95 Det förhållande att domen gick att över-

klaga föranledde inte någon annan bedömning då det inte var möjligt att veta på vilka grunder 

juryn fattat sitt beslut.96  

 

Europadomstolens slutsats var att makarna Condron inte hade tillförsäkrats en rättvis rättegång 

i enlighet med artikel 6 (1) i EKMR.97 Europadomstolen ansåg inte att den behövde pröva frå-

gan om förfarandet stridit mot oskyldighetspresumtionen i artikel 6 (2) i EKMR då klagomålet 

grundade sig på samma omständigheter som åberopats vad gällde artikel 6 (1).98  

 

 

2.2.4.2 Kommentar 

Det framgår av Europadomstolens dom att den tilltalades tystnad vid polisförhör kan tillmätas 

betydelse, trots att den tilltalade väljer att yttra sig under rättegången. Den tilltalade har dock 

möjlighet att lämna en trovärdig förklaring till sin tidigare tystnad, med följd att tystnaden inte 

ska beaktas. För det fall den tilltalade lämnar en trovärdig förklaring till sin tidigare tystnad bör 

situationen vara återställd till utgångsläget, dvs. den tilltalade ges en ny möjlighet att lämna en 

förklaring till den situation som påkallade detta redan under polisförhören.  

                                                 
94 Se p. 61 i domen. 
95 Se p. 62 i domen. 
96 Se p. 63 i domen. 
97 Se p. 68 i domen. 
98 Se p. 72 i domen. 
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Europadomstolen uttalade att möjligheten att dra för den tilltalade ofördelaktiga slutsatser av 

dennes tystnad förutsätter det finns lämpliga säkerhetsgarantier. Vilka säkerhetsgarantier som 

ska föreligga förefaller kunna vara föremål för variation. Av det förevarande fallet framkommer 

exempelvis att en säkerhetsgaranti i form av motivering av dom inte förekommer i mål med en 

jury, men att det i sig inte är avgörande för om det föreligger ett konventionsbrott. Vissa säker-

hetsgarantier måste dock anses vara av obligatorisk natur. Som exempel på sådana säkerhets-

garantier kan anges att den tilltalades tystnad inte i sig får bevisa dennes skuld, att den tilltalade 

inte får tvingas att uttala sig samt att åklagaren bär bevisbördan. Sådana säkerhetsgarantier är 

nämligen inte situationsbaserade.  

 

Enligt Nowak bör vissa av de uttalanden som Europadomstolen gjorde vad gäller information 

till en jury också kunna vara tillämpliga på nämndemän. Nowak anser således att nämndemän, 

liksom en jury, bör bli informerade om att tystnaden inte kan utgöra det enda eller huvudsakliga 

beviset för en fällande dom.99 Annan relevant information till nämndemännen kan då vara att 

de endast får dra för den tilltalade ofördelaktiga slutsatser av dennes tystnad om de anser att det 

inte finns någon hållbar förklaring till tystnaden. I dag finns inte något uttryckligt krav på att 

nämndemännen ska få denna typ av information. Ekelöf har dock framfört att nämndemän bör 

få undervisning i bevisvärdering.100 Det ska poängteras att ett system med nämndemän respek-

tive en jury uppvisar väsentliga olikheter. Av störst betydelse är att juryn ensam bestämmer i 

skuldfrågan i brottmål. I ett nämndemannasystem, där domstolens ledamöter består av både 

lekmän och juristdomare, kan juristdomaren fungera som en vägvisare genom bevisprövningen 

och ingripa om nämndemännen gör en felaktig bevisvärdering.101 Det får därför anses sannolikt, 

även om det inte är annat än ett antagande, att juristdomaren informerar nämndemännen om de 

rättsliga förutsättningarna för att bevisvärdera den tilltalades tystnad. 

 

Europadomstolen uttalade att särskild försiktighet ska iakttas vid bedömningen av vilken bety-

delse som ska tillmätas det faktum att en person som inte har fått tillgång till advokat underlåter 

att lämna information när svaren på frågor kan vara självbelastande. Det kan tolkas som om 

Europadomstolen angav en generell princip eftersom de tilltalade i det förevarande målet hade 

haft tillgång till en advokat. Rätten till försvar är därför en viktig aspekt vid besvarandet av 

                                                 
99 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 206. 
100 Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli, Rättegång: Första häftet, s. 145. 
101 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 20 ff.  
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frågan om det varit tillåtet att bevisvärdera den tilltalades tystnad. Vad gäller svenska bestäm-

melser, kan noteras att det i Sverige som huvudregel gäller att den misstänkte har rätt att ha sin 

försvarare närvarande vid förhör, se 23 kap. 10 § fjärde stycket RB. I praktiken förekommer 

det sällan, om än någonsin, att en offentlig försvarare förvägras närvara vid förhör.102 Detta 

förutsätter naturligtvis att domstolen också har förordnat en offentlig försvarare för den miss-

tänkte. Rätten att anlita försvarare regleras i 21 kap. 3 § RB och av 21 kap. 3 a § RB följer 

förutsättningarna för att förordna en offentlig försvarare.103 

 

Det kan avslutningsvis påpekas att Europadomstolen i målet ger uttryck för att det föreligger 

ett nära samband mellan EKMR:s artikel 6 (1) om rätten till en rättvis rättegång och artikel 6 

(2) om rätten att presumeras vara oskyldig. Detta följer av att Europadomstolen inte ansåg det 

vara behövligt att pröva de tilltalades klagomål enligt båda bestämmelserna. Rätten till tystnad 

kan därför diskuteras med utgångspunkt i både artikel 6 (1) och artikel 6 (2) och måste inte 

nödvändigtvis anses kopplad till oskyldighetspresumtionen. 

 

2.2.5 Averill mot Storbritannien, dom den 6 juni 2000 

2.2.5.1 Referat 

Flera män hade dödat två personer och skadat en annan genom att beskjuta dessa från en bil. 

Strax därefter fann polisen en bil vars signalement stämde överens med den bil som skyttarna 

färdats i. I bilen påträffades masker, handskar och patronlådor. Averill stoppades senare samma 

kväll. Averill uppgav då att han under dagen hade arbetat på en fårfarm. Averill åtalades för 

mord, mordförsök och olaga vapeninnehav. Fibrer som var av samma slag som fibrerna i de 

masker och handskar som funnits i bilen hade påträffats i Averills hår och på hans kläder. Vid 

de följande polisförhören vägrade Averill att svara på frågor om sina förehavanden den aktuella 

dagen. Först vid rättegången uppgav Averill att han hade ett alibi och lämnade då även en för-

klaring till fyndet av fibrerna. Domaren i den nationella domstolen fann Averill skyldig i enlig-

het med åtalet. Domaren hade bl.a. fäst hänsyn vid att Averill under polisförhör vägrat att be-

rätta om sina förehavanden den aktuella dagen och att han först vid rättegången lämnat en för-

klaring till förekomsten av fibrerna. Averill överklagade domen till appellationsdomstolen 

(Court of Appeal), men överklagandet vann inte bifall.  

                                                 
102 Andersson & Hopman, Rätt till försvarare före polisförhöret, JT 2010-11, s. 816. 
103 Det har diskuterats huruvida den svenska regleringen om den anklagades tillgång till försvarare är förenlig 

med EKMR eller inte. Denna diskussion ska inte föras i det föreliggande arbetet, men det kan hänvisas till a.a.   
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Averill överklagade till Europadomstolen och hävdade i nu relevant avseende att EKMR:s ar-

tikel 6 (1) om rätten till en rättvis rättegång hade kränkts. 

 

Europadomstolen uttalade bl.a. att det i de flesta fall kan förväntas att en oskyldig person sam-

arbetar med polisen, men att det kan finnas skäl att inte göra det. I synnerhet kan det hända att 

en oskyldig person inte vill uttala sig innan denne fått möjlighet att rådgöra med en advokat. I 

det förevarande fallet ansåg Europadomstolen att särskild försiktighet måste iakttas för att 

kunna fästa vikt vid den omständigheten att den tilltalade varit tyst. Averill hade varit anhållen 

för ett allvarligt brott och nekats tillgång till advokat under de 24 första timmarna som han 

förhördes.104 

 

Det framgick att Averill inte funnits skyldig enbart eller huvudsakligen p.g.a. sin tystnad. Ave-

rills förklaringar och de vittnen som han åberopat hade bedömts vara icke trovärdiga.105 Enligt 

Europadomstolens uppfattning var tystnaden endast en av de faktorer som bidrog till att dom-

stolen hade ansett att Averills skuld var fastställd bortom rimligt tvivel. Förekomsten av fibrer 

i Averills hår och på hans kläder krävde en förklaring. Det faktum att Averill inte hade förklarat 

detta vid polisförhören tillät enligt sunt förnuft slutsatsen att det inte fanns någon förklaring och 

att han var skyldig, särskilt eftersom han hade haft tillgång till advokat efter 24 timmar. Averill 

hade inte påstått att han fortsatte att vara tyst p.g.a. juridiskt råd, utan hänvisade härvid till att 

han inte velat samarbeta av principskäl. Europadomstolen konstaterade att Averill varit med-

veten om riskerna som detta principbaserade försvar kunde medföra i rättegången.106  

 

Europadomstolen ansåg sammanfattningsvis att artikel 6 (1) i EKMR inte hade kränkts.107 Ave-

rill hade även påstått att förfarandet utgjort ett brott mot artikel 6 (2) om rätten att presumeras 

vara oskyldig. Europadomstolen ansåg emellertid att klagomålet grundade sig på samma om-

ständigheter som åberopats vad gällde artikel 6 (1), varför en separat bedömning inte var nöd-

vändig.108 

 

 

                                                 
104 Se p. 49 i domen. 
105 Se p. 50 i domen. 
106 Se p. 51 i domen. 
107 Se p. 52 i domen. 
108 Se p. 54 i domen. 
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2.2.5.2 Kommentar 

Av det förevarande målet framgår att särskild försiktighet ska iakttas vid bedömningen av den 

tilltalades tystnad i situationer då denne inte fått tillgång till en advokat. Detta får således anses 

ge uttryck för en begränsning i möjligheterna att i en sådan situation tillmäta den tilltalades 

tystnad ett bevisvärde.  

 

Europadomstolens uttalande om att den tilltalade inte hade förklarat sin tystnad med hänvisning 

till juridiskt råd, utan till principskäl, synes innebära att vissa förklaringar kan berättiga tystna-

den och att den förra är en godtagbar sådan.  

 

Tystnaden ansågs endast vara en av de faktorer som bidrog till att åtalet befanns styrkt bortom 

rimligt tvivel. Detta ger stöd för tolkningen att tystnaden vägdes in i bevisvärderingen redan 

innan det konstaterats att åklagaren hade uppfyllt sin bevisbörda. Tystnaden beaktades alltså 

som ytterligare ett tecken på skuld. Det fanns dock även annan, tungt vägande bevisning mot 

den tilltalade.  

 

2.2.6 Krumpholz mot Österrike, dom den 18 mars 2010 

2.2.6.1 Referat 

Krumpholz var ägare till en bil som vid en radarkontroll konstaterades ha framförts med för 

hög hastighet. Krumpholz ålades av österrikisk myndighet att uppge vem som varit bilens förare 

vid den aktuella tidpunkten. Krumpholz efterkom inte uppmaningen och dömdes till ett bötes-

straff. Krumpholz dömdes även för hastighetsöverträdelse eftersom myndigheten av hans un-

derlåtenhet att lämna uppgift om förare drog slutsatsen att det var han som hade kört bilen. 

Krumpholz hade dock förnekat detta och angett att han inte kunde ange vem som hade kört 

bilen eftersom bilen regelbundet användes av olika personer och han själv inte hade befunnit 

sig i Österrike vid den relevanta tidpunkten. Krumpholz överklagade utan framgång målet inom 

ramen för det nationella systemet.   

 

Krumpholz överklagade till Europadomstolen och hävdade att EKMR:s artikel 6 (1) om rätten 

till rättvis rättegång och artikel 6 (2) om rätten att presumeras vara oskyldig hade kränkts. 
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Europadomstolen konstaterade att dessa rättigheter är nära sammankopplade och prövade där-

för frågorna gemensamt.109 

 

Europadomstolen uttalade att det kan vara tillåtet att dra slutsatser av den tilltalades tystnad i 

rättssystem med fri bevisvärdering, men att detta förutsätter att den enda slutsatsen enligt sunt 

förnuft som kan dras av tystnaden är att den tilltalade inte har något svar.110 Europadomstolen 

konstaterade att det enda bevis som fanns i det föreliggande målet var den dokumenterade has-

tighetsöverträdelsen och att en polis uppgett att denna dokumentering skett på vederbörligt sätt. 

Det fanns inte någon bevisning gällande förarens identitet. Europadomstolen hänvisade även 

till den invändning och förklaring som Krumpholz hade lämnat. I en sådan situation kunde inte 

den enda slutsatsen enligt sunt förnuft anses vara att Krumpholz hade kört bilen. Genom att 

begära att Krumpholz skulle lämna en förklaring trots att det inte förelåg ett övertygande prima 

facie-mål mot honom, hade åklagarens bevisbörda på ett oacceptabelt sätt övergått till den till-

talade.111  

 

Därtill ansågs Krumpholz inte ha haft tillräckliga processuella säkerhetsgarantier (”procedural 

safeguards”) till sitt förfogande. Bl.a. hölls det i denna typ av mål inte någon muntlig förhand-

ling om inte den tilltalade begärde det. Därmed ansågs även ansvaret för utförandet av proces-

sen ha övergått till den tilltalade. Europadomstolen ansåg att om myndigheten hade velat dra 

slutsatser av den tilltalades vägran att uppge förarens identitet, skulle det på myndighetens ini-

tiativ ha hållits ett förhör i syfte att utfråga den tilltalade och få ett direkt intryck av den tillta-

lades trovärdighet.112 Sammanfattningsvis ansågs en kränkning föreligga av både artikel 6 (1) 

och 6 (2) i EKMR.113 

 

 

2.2.6.2 Kommentar 

Målet får anses klargöra att styrkan av bevisningen mot den tilltalade är avgörande för frågan 

om det är möjligt att dra en slutsats om skuld baserat på den tilltalades tystnad. Detta stämmer 

överens med den tolkning som gjordes av ”sunt förnuft” i kommentaren till fallet John Murray 

mot Storbritannien. I det nu behandlade målet saknades det bevisning om förarens identitet och 

                                                 
109 Se p. 30 i domen. 
110 Se p. 33 i domen. 
111 Se p. 40 i domen. 
112 Se p. 41 i domen. 
113 Se p. 42 i domen. 
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därtill lämnade den tilltalade förklaringar till varför denne inte kunde besvara frågan om vem 

som hade kört bilen vid det aktuella tillfället. Detta vittnar om att bevisningen var svag. Andra 

tänkbara händelseförlopp än att det var den tilltalade som hade kört bilen och att han hade un-

derlåtit att besvara frågan p.g.a. att han var skyldig till det åtalade brottet, kunde därför inte 

uteslutas.  

 

De förklaringar som den tilltalade lämnade har även samband med vad som slogs fast i fallet 

John Murray mot Storbritannien, nämligen att möjligheten att dra en för den tilltalade ofördel-

aktig slutsats av dennes tystnad förutsätter att den tilltalade borde ha kunnat presentera en för-

klaring. Om det som den tilltalade uppgav var sant, nämligen att han inte befunnit sig i landet 

vid den aktuella tidpunkten för brottet, kan det naturligtvis diskuteras om han hade haft möjlig-

het att lämna information om vem som kört bilen.  

 

Genom att avkräva den tilltalade en förklaring innan ett prima facie-mål hade etablerats, ansåg 

Europadomstolen att bevisbördan på ett oacceptabelt sätt hade omfördelats från åklagaren till 

den tilltalade. Europadomstolens uttalande ger uttryck för att ett prima facie-mål är en förut-

sättning för att kunna dra slutsatser av den tilltalades tystnad.114 I fallet John Murray mot Stor-

britannien synes Europadomstolen inte ha tagit ställning för detta även om ett krav på prima 

facie-mål uppställdes av de nationella bestämmelserna i det målet. Ett visst problem i detta 

sammanhang är att begreppet prima facie inte definieras. En rimlig utgångspunkt är dock att 

begreppet ska användas på samma sätt som det gjordes i fallet John Murray mot Storbritannien. 

I det nu behandlade målet är det uppenbart att ett prima facie-mål inte var etablerat eftersom 

det saknades bevisning om förarens identitet. Åklagaren hade därför inte lycktas förebringa 

bevisning till stöd för samtliga delar av gärningspåståendet.   

 

2.2.7 Sammanfattande kommentar  

Av Europadomstolens praxis framgår att EKMR:s artikel 6 (1) om rätten till en rättvis rättegång 

och artikel 6 (2) om rätten att presumeras vara oskyldig är nära sammankopplade och att det 

inte alltid är möjligt, eller nödvändigt, att göra en distinktion mellan bestämmelserna. Av artikel 

6 i EKMR följer den tilltalades rätt till tystnad, en rätt som inte är absolut. I situationer som 

                                                 
114 Se även Telfner mot Österrike, dom den 20 mars 2001, p. 18 i domen där Europadomstolen uttrycker sig på 

samma sätt. I en analys av det nu nämnda fallet har det uttalats att vad som var särskiljande från John Murray 

mot Storbritannien var just det faktum att ett prima facie-mål inte hade etablerats, se Harris, O’Boyle & War-

brick, Law of the European Convention on Human Rights, s. 462. 
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uppenbarligen kräver en förklaring, och då den tilltalade borde ha kunnat lämna en sådan, kan 

den tilltalades tystnad tillmätas betydelse. Huruvida det kränker artikel 6 i EKMR att dra för 

den tilltalade ofördelaktiga slutsatser av dennes tystnad måste bedömas med hänsyn till samt-

liga omständigheter i målet. Särskild hänsyn ska tas till de situationer i vilka dessa slutsatser får 

dras, vilken vikt som fästs vid slutsatserna vid värderingen av bevisningen samt graden av tvång 

som har förekommit. Frågan om tystnadens bevisverkan kan uppkomma både i situationer där 

den påstådda brottsligheten är av särskilt allvarligt slag (såsom exempelvis var fallet i John 

Murray mot Storbritannien) och vid lindrigare påstådd brottslighet (såsom exempelvis var fallet 

i Krumpholz mot Österrike). Om en tilltalad, som varit tyst under polisförhör, väljer att yttra 

sig under rättegången kan det åligga den tilltalade att presentera en trovärdig förklaring till den 

tidigare tystnaden för att inte denna ska få tillmätas betydelse. 

 

Det uppställs krav på att det finns lämpliga s.k. säkerhetsgarantier, dvs. olika typer av legala 

eller processuella förutsättningar, för att den tilltalades tystnad ska få beaktas. Vilka säkerhets-

garantier som ska föreligga kan variera. Vissa säkerhetsgarantier är dock av obligatorisk natur, 

såsom att den tilltalades tystnad inte får vara det enda eller huvudsakliga beviset för den tillta-

lades skuld, att den tilltalade inte får tvingas att uttala sig samt att åklagaren bär bevisbördan.  

 

Fallet Krumpholz mot Österrike talar även för att bevisvärdering av den tilltalades tystnad för-

utsätter att det föreligger ett s.k. prima facie-mål. Innebörden av ett prima facie-mål är något 

oklar, även om det står klart att det är ett mål bestående i mycket stark bevisning mot den till-

talade. I ett annat sammanhang har angetts att ett prima facie-mål föreligger när det finns be-

visning som, om det inte motsägs av den tilltalade, är tillräcklig för en fällande dom.115 Nordh 

har i linje med detta uttalat att när bevisningen är av prima facie-karaktär, har beviskravet för 

en fällande dom uppnåtts och först därefter kan den tilltalades tystnad tas i beaktande i bevis-

hänseende.116 En möjlig tolkning av prima facie-mål bör därför vara att detta är likvärdigt med 

att åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda.  

 

Ett annat synsätt på prima facie-målets innebörd är att åklagaren förvisso har förebringat bevis-

ning till styrkande av samtliga delar av gärningspåståendet. Som ett led i bevisvärderingen av 

huruvida denna bevisning också anses tillräckligt stark för att uppnå beviskravet beaktas den 

                                                 
115 Tochilovsky, Jurisprudence of the International Criminal Courts and the European Court of Human Rights, 

s. 51. 
116 Nordh, Bevisrätt C, s. 54. 
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tilltalades tystnad. Tystnaden kan därmed påverka bevisvärdet av ett visst bevis och därför göra 

bevisvärdet starkare än vad det hade varit om den tilltalades tystnad inte hade beaktats. Tystna-

den skulle i sådana fall tillmätas betydelse redan innan det kan konstateras att åklagaren har 

uppfyllt sin bevisbörda. Eftersom det således inte är fråga om en lucka i bevisningen som så att 

säga ”fylls ut” av den tilltalades tystnad, är det också tydligt att det inte förekommer någon 

skiftning av bevisbördan utan att den hela tiden ligger kvar på åklagaren.  

 

Det ska uppmärksammas att när det i den fortsatta framställningen diskuteras om åklagaren har 

uppfyllt sin bevisbörda avses den situationen att det föreligger tillräcklig bevisning för att fälla 

den tilltalade till ansvar för det åtalade brottet, såvida inte den tilltalade motbevisar det som 

läggs denne till last eller på annat sätt reducerar värdet av åklagarens bevisning så att beviskra-

vet inte längre är uppnått.117 

 

 

2.3 Rättslig reglering i rättegångsbalken om bevisverkan av parts passivitet 

Innan Sverige anslöt sig till EKMR saknades det i svensk rätt någon uttrycklig rätt för den 

tilltalade att vara passiv under det straffrättsliga förfarandet.118 Tvärtom utgår svensk rätt från 

att den tilltalades passivitet kan tillmätas bevisvärde, vilket framgår av 35 kap. 4 § RB. Bestäm-

melsen föreskriver bl.a. att om en part underlåter att besvara en framställd fråga, ska domstolen 

pröva vilken bevisverkan detta ska få. Svensk rätt, liksom EKMR, accepterar dock inte att tyst-

naden slentrianmässigt tillmäts betydelse. I förarbetena till 35 kap. 4 § RB anges att den tillta-

lades underlåtenhet att medverka i utredningen visserligen inte borde ligga denne till last. Trots 

detta kan det som ett utflöde av 35 kap. 1 § RB om fri bevisvärdering inte bortses från att den 

tilltalades förhållande i rättegången måste kunna tillmätas betydelse i bevishänseende. Det ut-

talades dock att domstolen endast med stor varsamhet kan tolka den tilltalades tredska som 

bevis mot denne och i grövre brottmål kan den tilltalades utevaro inte tillmätas någon egentlig 

bevisverkan.119 Ordet ”utevaro” har antagits inbegripa även den tilltalades vägran att besvara 

frågor.120 Lagkommentarerna utesluter inte att bestämmelsen ger utrymme för en förklarings-

börda.121 

                                                 
117 Se resonemangen i NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”), p. 23 i domen, och Högsta domstolens domar den 13 

april 2017 i mål nr B 4648-16, p. 10 i domen, och B 4663-16, p. 7 i domen. 
118 Nowak, Oskyldighetspresumtionen, s. 415.  
119 SOU 1938:44 s. 381 f. och NJA II 1943 s. 448 f.  
120 RH 2008:54. 
121 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (maj 2017, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 4 § RB och Borgström, Peter, 

Rättegångsbalken (maj 2017, Karnov), kommentaren till 35 kap. 1 § RB, underrubrik ”Bevisbörderegler”. 
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I doktrinen har förarbetena tolkats på så vis att domstolen måste vara övertygad om att godtag-

bara skäl föreligger för att tillmäta den tilltalades vägran ett bevisvärde122 och att det med ordet 

”varsamhet” ska förstås att tredskan inte får tillmätas avgörande betydelse.123 Eftersom passi-

viteten får tillmätas bevisverkan, men endast en begränsad sådan, kan sägas att förarbetsutta-

landena har skapat en legal reglering av bevisvärdet.124 Den förordade restriktiva bevisvärde-

ringen har ansetts kunna leda till att bevisvärdet underskattas. Detta har kritiserats då det ansetts 

vara rimligare att garantera den tilltalade rättsskydd genom ett högt ställt beviskrav. En restrik-

tiv bevisvärdering i detta avseende har hävdats innebära att den tilltalade får ett oberättigat 

dubbelt skydd mot felaktiga domar.125 Förarbetsuttalandena har även kritiserats för att ha en 

felaktig formulering och att det inte är vid bevisvärderingen, utan vid bedömningen av bevis-

kravet, som särskild försiktighet är påkallad.126  

 

Genom Europadomstolens praxis står det klart att en ordagrann tolkning av 35 kap. 4 § RB inte 

är möjlig. En sådan tolkning har dock heller inte förutsatts i förarbetena. Europadomstolens 

praxis måste dock anses ha ytterligare begränsat möjligheterna för domstolen att med stöd av 

bestämmelsen tillmäta den tilltalades tystnad bevisverkan.127 Detta gäller exempelvis genom de 

krav som uppställts vad gäller stark bevisning och andra typer av säkerhetsgarantier.  

 

 

2.4 Förklaringsbördans innebörd 

2.4.1 Förklaringsbördans definition och sammankopplade bevisrättsliga frågor  

I NJA 2013 s. 931 (”Resningsmålet”) använde HD uttrycket förklaringsbörda utan att ange 

någon direkt definition av vad som ska förstås härmed. I doktrinen har förklaringsbördan defi-

nierats på olika sätt. Definitionen har samband med vilka bevisrättsliga konsekvenser ett miss-

lyckande att uppfylla förklaringsbördan är förenat med, vilket ska behandlas i nästa avsnitt. Vad 

som nu är av intresse är främst vilka situationer förklaringsbördan inbegriper, närmare bestämt 

om såväl den tilltalades tystnad som dennes icke trovärdiga förklaringar är insorterade under 

                                                 
122 Westberg, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål, JT 1992-93, s. 886. 
123 Diesen, Utevarohandläggning, s. 477. 
124 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 129. 
125 Heuman, Otillåtna inskränkningar av bevisföringen och bevisvärderingen, Advokaten 1986, s. 50. 
126 Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, s. 124. 
127 Se även SOU 2017:17 s. 134. 
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uttrycket. Det ska även diskuteras i förhållande till vilken typ av omständighet som förklarings-

bördan uppstår. 

 

Det ska inledningsvis sägas något om hur tystnad och icke trovärdiga förklaringar i allmänhet 

beaktas i bevishänseende. I doktrinen synes dessa situationer i allt väsentligt behandlas på 

samma sätt,128 vilket har motiverats av att den tilltalade inte av taktiska skäl ska kunna välja 

mellan att vara tyst eller ljuga.129 Utgångspunkten kan sägas vara att den tilltalades tystnad 

endast innebär att den tilltalade inte har någon motbevisning att anföra och att de icke trovärdiga 

förklaringarna betraktas som misslyckad motbevisning.130 Tystnad eller misslyckad motbevis-

ning ska alltså i princip inte medföra ett förhöjt värde för åklagarens huvudbevisning. Den till-

talade ska inte straffas för sitt försök att försvara sig.131 Detta har samband med att den tilltalade 

enligt huvudregeln inte har några förpliktelser i processen.132  

 

Överbevisas den tilltalade om att den egna versionen är falsk, riskerar den tilltalade att förlora 

sin trovärdighet.133 Även den som underlåter att förklara sig saknar i regel trovärdighet.134 För-

siktighet är påkallad i den förstnämnda situationen eftersom det faktum att den tilltalade ljuger 

i ett avseende inte behöver betyda att denne ljuger även i andra.135 Viktigt att ha i åtanke är även 

att den tilltalade kan ha andra skäl att ljuga än att dölja det påstådda brottet.136 Det har även 

sagts att om den tilltalade vägrar att lämna någon förklaring ökar antalet möjliga hypoteser med 

konsekvens att osäkerheten ökar, jämfört med om den tilltalade lämnat en icke trovärdig för-

klaring.137 Om domstolen finner en annan, alternativ förklaring måste det vid den fortsatta be-

visvärderingen i regel finnas ett motiv till varför den tilltalade inte själv lämnat den friande 

                                                 
128 Se exempelvis Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 209. 
129 Lindell, Vem förde bilen?, JT 1990-91, s. 484. 
130 Diesen, Balkongfallet, s. 676 f. Av lagkommentaren framgår att detta endast är en huvudregel, se Fitger m.fl., 

Rättegångsbalken (maj 2017, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 1 § RB, underrubrik ”Särskilt om utsagors trovär-

dighet” och Fitger m.fl., Rättegångsbalken (maj 2017, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 4 § RB. 
131 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 209. 
132 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 57. 
133 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 209. Detta kan jämföras med det faktum att det i 

underrätterna ibland har uttalats att ett misslyckande med att uppfylla sin förklaringsbörda påverkar den tilltala-

des trovärdighet, se Hovrätten för Nedre Norrlands dom den 8 november 2013 i mål nr B 1023-13, Hovrätten 

över Skåne och Blekinges dom den 14 september 2016 i mål nr B 3340-15 och Stockholms tingsrätts dom den 

30 maj 2008 i mål nr B 18641-07. 
134 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 132 f. 
135 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 209. 
136 Nordh, Bevisrätt C, s. 55. 
137 Lindell, Vem förde bilen?, JT 1990-91, s. 484. 
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förklaringen, utan försökt med en annan. Även om den tilltalade underlåter att förklara sig be-

gränsas möjligheterna för domstolen att göra någon alternativ förklaring rimlig.138  

 

Mot den bakgrunden ska redovisas några olika uppfattningar gällande frågan om förklarings-

bördan inbegriper såväl tystnaden som icke trovärdiga förklaringar. Ekelöf m.fl. synes exem-

pelvis vara av uppfattningen att det endast är den tilltalades tystnad som inbegrips. Med ut-

gångspunkt i fallet John Murray mot Storbritannien uttalar nämligen Ekelöf m.fl. att med för-

klaringsbörda avses att den tilltalades uteblivna svar, när denne rimligen borde ha kunnat be-

svara frågan, tillmäts bevisvärde.139 Med hänvisning till RH 2008:54 anförs dock att det faktum 

att den tilltalade genomgående vägrar att svara på frågor inte ska tillmätas bevisverkan vid be-

dömningen av om den tilltalade har handlat på det sätt som åklagaren påstår.140 Nordh synes 

dela uppfattningen att det är den tilltalades tystnad som är relevant för förklaringsbördan. Nordh 

kontrasterar nämligen förklaringsbördan med situationen att den tilltalade i stället lämnar upp-

gifter.141 Detsamma gäller Heuman.142 

 

Westberg anser däremot att med förklaringsbörda förstås att den tilltalade fått nackdelar i be-

vishänseende p.g.a. att denne underlåtit att ge förklaringar eller lämnat icke trovärdiga förkla-

ringar över påståenden från åklagaren.143 Westberg gör alltså inte åtskillnad mellan den tillta-

lades tystnad och dennes icke trovärdiga förklaringar. Lindell synes vara av samma åsikt då han 

i en diskussion om förklaringsbördan behandlar båda situationerna.144 

 

Till detta kan läggas att Schelin inom ramen för den av henne benämnda aktivitetsplikten145 

diskuterar frågan om osannolika och substanslösa utsagor kan medföra att misstanken mot den 

tilltalade stärks.146 Således synes Schelin vara av åsikten att det endast är de icke trovärdiga 

förklaringarna som är av intresse.  

                                                 
138 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 132 f. 
139 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 34. Se även Lindell (red.), Eklund, Asp & Anders-

son, Straffprocessen, s. 399 där dock ordet förklaringsbörda inte används. 
140 Ekelöf, Edelstam & Heuman, a.a., s. 34 f. Se även Fitger m.fl., Rättegångsbalken (maj 2017, Zeteo), kom-

mentaren till 35 kap. 1 § RB, underrubrik ”Allmänt om bevisvärdering”. 
141 Nordh, Bevisrätt C, s. 55. 
142 Heuman, Kringgås principen om åklagarens bevisbörda?, s. 275 ff. 
143 Westberg, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål, JT 1992-93, s. 884. 
144 Lindell, Vem förde bilen?, s. 481 ff. 
145 Schelin använder sig av uttrycket förklaringsbörda i förhållande till målsäganden samt i situationer då det fö-

rekommer avvikelser mellan vad en person uppgett under förundersökningen och under huvudförhandlingen, se 

Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 168 f., s. 192 och s. 248.  
146 A.a., s. 57 f.  
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Det ska även påpekas att vissa definitioner är oklara. Diesen har exempelvis uttalat att med 

förklaringsbörda förstås att den tilltalades tystnad eller brist på förklaring kan beaktas till stöd 

för åklagarsidan.147 Vid ett senare tillfälle har Diesen dock framfört att med förklaringsbörda 

avses att den tilltalade underlåter att förklara en för denne graverande bevisomständighet och 

att denna underlåtenhet läggs den tilltalade till last i bevishänseende.148 Ordet ”underlåter” sy-

nes endast inbegripa den tilltalades tystnad. Frågan inställer sig därför om Diesen har ändrat 

uppfattning. Diesen använder sig dock av uttrycket ”bristande” förklaring i samband med för-

klaringsbördan,149 vilket rent språkligt indikerar att även icke trovärdiga förklaringar omfattas. 

Diesen hänvisar till NJA 1982 s. 164 där de tilltalade lämnat förklaringar till en viss transaktion 

som av HD inte ansågs förtjäna tilltro.150 Samtidigt har Diesen i samma bok hävdat att fallet 

inte aktualiserade en förklaringsbörda.151 Vid ytterligare ett senare tillfälle har Diesen uttalat att 

den tilltalades tystnad i vissa fall kan stärka åklagarens bevisning och att den tilltalades icke 

trovärdiga förklaringar generellt sett inte ska tillmätas betydelse som indicium för skuld.152 De 

använda orden ”generellt sett” ger uttryck för att detta inte är någon absolut regel. Det är därför 

på det hela taget något oklart hur Diesen definierar förklaringsbördan. Det kan dock uppfattas 

som om Diesen insorterar såväl tystnaden som icke trovärdiga förklaringar under uttrycket. 

 

De definitioner av förklaringsbördan som nu presenterats tar sikte på att förklaringsbördan ak-

tualiseras i förhållande till en bevisomständighet som åberopats av åklagaren. I doktrinen före-

kommer dock även uppfattningen att förklaringsbördan uppstår när den tilltalade under huvud-

förhandlingen avviker från tidigare uppgifter vid polisförhör. Den tilltalade måste då ge en god-

tagbar förklaring till denna avvikelse och om så inte görs kan detta enligt 35 kap. 4 § RB få 

bevisverkan.153 Även i underrättspraxis synes det som om denna typ av avvikelse kan vara re-

levant för förklaringsbördan, då det uttalats att hänsyn kan tas till att den tilltalade vid skilda 

                                                 
147 Diesen, Resning till men, JT 2013-14, s. 641. 
148 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 130. 
149 A.a., s. 133. 
150 A.a., s. 133. 
151 A.a., s. 237. 
152 Diesen, Balkongfallet, JT 2015-16, s. 666 f. 
153 Se Lundqvist, Om prövningen av åtal för brott förövat av flera gärningsmän, s. 31 och Zeidner, Tilltalads 

uppgift i visst fall, SvJT 1994, s. 473. Även Schelin använder sig av uttrycket förklaringsbörda i förhållande till 

avvikelser men synes inte mena att detta får negativ bevisverkan, utan att det snarare handlar om en trovärdig-

hetsfråga, se Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 100 och s. 248.  
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tillfällen lämnat olika uppgifter.154 Samma formulering förekommer i en lagkommentar till rät-

tegångsbalken.155  

 

Vägledning i frågan om dels vilka situationer som förklaringsbördan omfattar, dels i förhållande 

till vilken typ av omständighet som förklaringsbördan aktualiseras, kan sökas i HD:s praxis.  

Av denna praxis kan slutsatsen dras att det står helt klart att tystnaden innefattas i förklarings-

bördan. Härvid kan exempelvis pekas på NJA 1984 s. 520 (”Målet om vårdslös skatteuppgift”). 

I det målet hade den tilltalade underlåtit att ge en förklaring till omständigheten att ett visst 

belopp upptagits på en slagremsa för ingående mervärdesskatt, men för vilket underlag inte 

hade påträffats vid revisionen. Av NJA 2001 s. 551 (”Privatinförselmålet”) står det även klart 

att det i situationer som kräver en förklaring inte är tillräckligt att den tilltalade lämnar en in-

vändning. Detta följer redan av det faktum att en blank invändning rent språkligt inte kan be-

traktas som en förklaring.156 I målet hade nämligen den tilltalade underlåtit att anmäla skatte-

pliktig införsel, men invänt att detta inte skedde uppsåtligen. HD uttalade att den tilltalade inte 

hade lämnat någon förklaring till varför denne underlåtit att anmäla införseln.  

 

I NJA 2001 s. 570 (”Opiummålet”), angående narkotikabrott, hade målet överklagats enbart i 

påföljdsdelen. Trots det gjorde HD vissa uttalanden som inte synes ha varit av betydelse för den 

frågan. HD konstaterade att den tilltalade hade berättat att syftet med den bit opium som påträf-

fats i lägenheten var behandling mot ryggskott. Den tilltalade hade sagt att han hade tänkt slänga 

den biten. Vad gällde den bit opium som hade påträffats i den tilltalades taxibil hade den tillta-

lade uppgett att den fallit ur hans ficka och fastnat i bilens matta. HD påpekade att opiumbiten 

i lägenheten varit gömd i en bokhylla och att den tilltalade inte kunnat lämna någon förklaring 

till varför han förvarade biten på det sättet om han avsett att slänga den. Vidare anförde HD att 

den bit opium som påträffats i taxibilen enligt analysresultat hörde till ett annat parti. HD kon-

staterade därför att den tilltalades uppgifter om syftet med innehavet inte framstod som trovär-

diga.  

 

                                                 
154 Hovrätten för Västra Sveriges dom den 24 januari 2014 i mål nr B 5232-13, den 4 mars 2014 i mål nr B 5481-

13, den 18 mars 2015 i mål nr B 5501-14, den 29 januari 2016 i mål nr B 4773-15 samt den 22 juli 2016 i mål nr 

B 2537-16. 
155 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (maj 2017, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 1 § RB, underrubrik ”Allmänt om 

bevisvärdering”. 
156 I underrätterna har det i vissa fall ställts krav på att förklaringen ska vara konkretiserad, i syfte att möjliggöra 

kontroll. Se Uppsala tingsrätts dom den 8 mars 2011 i mål nr B 8296-10, Varbergs tingsrätts dom den 11 maj 

2015 i mål nr B 454-15, Göteborgs tingsrätts dom den 10 juni 2015 i mål nr B 2520-15, Ångermanlands tings-

rätts dom den 18 juni 2015 i mål nr B 778-15 och Nacka tingsrätts dom den 25 maj 2016 i mål nr B 1816-16. 
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2001 års fall kan anses ge stöd för uppfattningen att förklaringsbördan, utöver tystnad, även 

inbegriper icke trovärdiga förklaringar. Det ligger nämligen nära till hands att anta att förkla-

ringsbördan uppstod i förhållande till åklagarens påstående om att den tilltalade innehaft opium 

och inte i förhållande till påståendet om att opiumet var gömt. Även om den tilltalade hade 

lämnat en förklaring till det senare hade fortfarande det faktum kvarstått att den opiumbit som 

påträffats i taxibilen härrörde från ett annat parti. Om den tilltalade därför lyckats besvara frågan 

om varför opiumet var gömt, kan ifrågasättas om det hade haft någon betydelse för utgången i 

målet. Den tilltalades tystnad var endast en bidragande orsak till att förklaringarna till opium-

innehavet ansågs vara icke trovärdiga. Det ska dock påpekas att rättsfallet i andra sammanhang 

har tolkats som om det var just den tilltalades misslyckande med att lämna en förklaring till 

varför en av opiumbitarna var gömd, som var av betydelse för frågan om förklaringsbördan.157 

 

Starkt stöd för att förklaringsbördan utöver tystnaden även innefattar den tilltalades icke trovär-

diga förklaringar kan hämtas i NJA 2013 s. 931 (”Resningsmålet”). Det ska dock som en allmän 

kommentar till analysen av detta mål påpekas att det är fråga om ett resningsärende och att HD 

därför inte tar slutlig ställning i skuldfrågan.158 Det är därför möjligt att en viss försiktighet är 

påkallad när tolkningar görs. Bakgrunden till resningsärendet var att den tilltalade frikänts i 

både tingsrätt och hovrätt från anklagelserna om mord på en person vars kropp vid tidpunkten 

för dessa prövningar ännu inte återfunnits. Hovrättens dom vann laga kraft. Sedan kroppen på-

träffats ansökte åklagaren om resning till men för den tilltalade, vilket beviljades. I nu relevant 

hänseende hänvisade HD till fallet John Murray mot Storbritannien och anförde att Europa-

domstolen i det fallet har uttalat att den tilltalades tystnad kan beaktas vid värderingen av åkla-

garens bevisning i situationer då denne kan förväntas komma med en förklaring. HD konstate-

rade att den tilltalade inte bara undvikit att lämna en förklaring till den döda personens försvin-

nande utan också lämnat uppgifter om sina egna förehavanden i sammanhanget som inte varit 

sanna. Huruvida den tilltalade skulle ha dömts enligt åtalet om den nya bevisningen hade funnits 

tillgänglig vid hovrättens prövning fick enligt HD:s uppfattning i hög grad anses bero på om 

den tilltalade kunde lämna en rimlig förklaring till de åtgärder som han vidtagit.159  

                                                 
157 Se Fitger m.fl., Rättegångsbalken (maj 2017, Zeteo), kommentaren till 35 kap. 4 § RB och Borgström, Peter, 

Rättegångsbalken (maj 2017, Karnov), kommentaren till 35 kap. 1 § RB, underrubrik ”Bevisbörderegler”. Där 

hänvisas fallet till med meningen ”där den tilltalade i mål om narkotikabrott inte kunde förklara varför han förva-

rat en bit opium gömt i en bokhylla när han påstod att han tänkt kasta bort den”.  
158 Frågan om det föreligger resningsskäl bedöms i resningsförfarandet. Om resningsskäl anses föreligga, ska 

resning beviljas i målet varefter detta enligt huvudregeln åter tas upp till prövning i ny sak i ett annat processuellt 

förfarande. Resning till men för den tilltalade är förhållandevis sällsynt. Se Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 

175 och s. 187. 
159 Se p. 34 i beslutet. 
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HD:s uttalande i 2013 års fall om att den tilltalade inte bara undvikit att lämna en förklaring 

utan även lämnat osanna uppgifter ger intryck av att de båda situationerna i detta sammanhang 

likställs. Detta innebär därför att även icke trovärdiga förklaringar, utöver tystnad, bör inbegri-

pas i förklaringsbördan. En sådan tolkning stöds även av att HD uttalade att den tilltalade har 

att lämna en ”rimlig” förklaring. Icke trovärdiga förklaringar kan rent språkligt inte betraktas 

som rimliga.160  

 

Det kan konstateras att gemensamt för samtliga av de ovan redovisade HD-avgörandena är att 

förklaringsbördan har aktualiserats i förhållande till påståenden från åklagarsidan. 

 

Även NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”) talar i samma riktning som NJA 2013 s. 931 (”Res-

ningsmålet”), nämligen att tystnad och icke trovärdiga förklaringar ska beaktas på samma sätt. 

2015 års fall handlar om försök till mord. HD gjorde i sina domskäl vissa allmänna uttalanden 

om bevisning. Bl.a. redogjorde HD för en tänkbar bevisprövningsmetod. Den bevisprövnings-

metoden går kortfattat ut på att den tilltalades berättelse och dennes motbevisning granskas först 

då bevisningen mot den tilltalade är så stark att den i sig är tillräcklig för att beviskravet ska 

anses vara uppfyllt.161 HD diskuterade därefter frågan om bevisvärdering av den tilltalades tyst-

nad och dennes felaktiga uppgifter.162 HD uttalade att den tilltalade har en rätt att vara tyst. 

Endast i situationer som uppenbarligen kräver en förklaring kan den tilltalades tystnad tillmätas 

betydelse. Den tilltalade ska i princip inte heller ha någon nackdel av att lämnade uppgifter 

visar sig vara felaktiga. Detta hänger samman med att den tilltalade kan ha skäl att lämna en 

annan berättelse än den som är sann, särskilt om gärningspåståendet innehåller även annan 

brottslig gärning som den tilltalade kan riskera att dömas för. HD hänvisade till Europadomsto-

lens avgöranden i fallen John Murray mot Storbritannien och Krumpholz mot Österrike.163  

 

HD tydliggör i 2015 års fall att utgångspunkten är att varken den tilltalades tystnad eller dennes 

felaktiga uppgifter har betydelse i bevishänseende. Det står dock klart att dessa utgångspunkter 

                                                 
160 Se även Diesen, Resning till men, JT 2013-14, s. 677. Diesen anser att det i fallet handlar om just sprucken 

motbevisning.  
161 Se p. 22-23 i domen. 
162 I det förevarande målet synes den tilltalades tystnad och felaktiga uppgifter ha saknat relevans, vilket kan tol-

kas som att HD har använt fallet för att ge mer allmänna anvisningar för bevisprövningen, se Diesen, Balkongfal-

let, JT 2015-16, s. 676. 
163 Se p. 24 i domen. 



37 

 

inte är undantagslösa. Vad gäller tystnaden sägs detta uttryckligen. Beträffande felaktiga upp-

gifter får detta anses följa indirekt genom att HD uttalade att den tilltalade ”i princip” inte ska 

ha nackdel av att ha lämnat felaktiga uppgifter.164 Därmed öppnas det upp för att en sådan 

nackdel inträder i vissa fall. Det synes som om HD anser att den tilltalades tystnad och den 

tilltalades felaktiga uppgifter beaktas på samma sätt i bevishänseende. HD avslutar nämligen 

sitt resonemang med att hänvisa till praxis från Europadomstolen som handlar om bevisvärde-

ring av tystnad.165 Om HD hade ansett att denna praxis endast är relevant för den frågan, hade 

det varit lämpligare att göra hänvisningen omedelbart efter uttalandet om bevisvärdering av 

tystnad. Detta får också anses innebära att det inte endast är tystnaden som kan beaktas i situ-

ationer som ”uppenbarligen kräver en förklaring”, utan även den tilltalades felaktiga uppgifter. 

Det är nämligen svårt att finna skäl till varför tystnaden och felaktiga uppgifter skulle anses få 

betydelse i olika typer av situationer. Att HD endast uttalade sig om tystnaden i detta avseende, 

är troligen en följd av att HD återgav ett uttalande från Europadomstolen. 

 

HD gjorde även i 2015 års fall vissa uttalanden om utsagor från förundersökningen. Detta har 

betydelse för frågan om förklaringsbördan kan uppstå i förhållande till att den tilltalade under 

huvudförhandlingen avviker från uppgifter lämnade under polisförhör. HD uttalade bl.a. att 

förhör under förundersökningen inte sker med sådana säkerhetsgarantier som gäller vid förhör 

inför en domstol och i parternas närvaro. Noteringar som görs av polisen kan bli missvisande 

av flera skäl, bl.a. är det möjligt att förhörsledaren och den som förhörts har talat förbi varandra. 

Uppgifter kan också ha getts en annan nyans än den som den hörde velat förmedla.166  

 

Vad gäller HD:s uttalanden i 2015 års fall om utsagor under förundersökningen kan sägas att 

HD manar till försiktighet vid beaktandet av dessa. HD uttalar sig inte om vilken betydelse 

avvikelser från förhör under förundersökningen kan få. Genom att frågan om utsagor från för-

undersökningen diskuteras separat i förhållande till bevisvärdering av den tilltalades tystnad 

och felaktiga uppgifter, ges dock inte intrycket av att HD avsett att även avvikelser kan komma 

få betydelse som bevis. Av HD:s praxis och doktrin följer i stället att det s.k. konstanskriteriet, 

att en berättelse inte ändras under utredningens gång, har att göra med värderingen av utsagan. 

                                                 
164 HD återkommer till betydelsen av att den tilltalade lämnat medvetet felaktiga uppgifter i Högsta domstolens 

domar den 13 april 2017 i mål nr B 4648-16, p. 10 i domen, och B 4663-16, p. 7 i domen. Se nedan under rubri-

ken ”Olika typer av förklaringsbördor”.  
165 Se även Svea hovrätts dom den 8 september 2016 i mål nr B 32-16 där domstolen förefaller ha tolkat HD:s 

uttalanden som att både den tilltalades tystnad och dennes felaktiga uppgifter inbegrips i förklaringsbördan. 
166 Se p. 25 i domen. 
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Finns det dock godtagbara förklaringar till avvikelsen, är det inte säkert att bevisvärdet av ut-

sagan påverkas negativt.167  

 

Det ska även påpekas att HD i 2015 års fall, som ovan redovisats, uttalade att det ”endast” är i 

situationer som uppenbarligen kräver en förklaring som den tilltalades tystnad kan beaktas. 

Detta har bedömts omfatta även den tilltalades icke trovärdiga förklaringar. Underlåtenheten 

att på ett godtagbart sätt förklara en avvikelse, för att den ska kunna tillmätas bevisverkan, 

måste därför utgöra en situation som uppenbarligen kräver en förklaring. Vad som möjligen 

kan anses utgöra en sådan situation leder tankarna till den främsta typen av avvikelse, nämligen 

att den tilltalade först har erkänt brott men sedan förnekar under huvudförhandlingen. Om en 

sådan situation uppenbarligen skulle kräva en förklaring får det till konsekvens att en kategorisk 

regel skapats med innebörd att den tilltalade, under vissa givna förutsättningar, inte kan återta 

ett tidigare erkännande utan att detta ligger denne till last i bevishänseende. HD:s domskäl ger 

inte stöd för en sådan vittgående tolkning.  

 

Det ska avslutningsvis noteras att det framstår som om underrätterna samstämmigt anser att 

förklaringsbördan inbegriper såväl tystnad168 som icke trovärdiga förklaringar.169 Vidare synes 

uppgifter av den tilltalade som bedömts vara betydelselösa i något fall ha likställts med tyst-

nad.170 Det förekommer även uttalanden om att när den tilltalade har kommit med en invänd-

ning av visst slag, har denne därigenom åtagit sig en förklaringsbörda genom att närmare för-

klara invändningen.171 Då framstår det alltså som om det är den tilltalades eget agerande som 

ger upphov till en förklaringsbörda. 

 

 

                                                 
167 Se exempelvis NJA 1980 s. 725, NJA 1992 s. 446, NJA 2010 s. 671, p. 8 i domen, Diesen, Bevisprövning i 

brottmål, s. 106 och Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 54. Se dock Högsta domstolens 

domar den 13 april 2017 i mål nr B 4648-16, p. 13 i domen, och B 4663-18, p. 10 i domen, om att det saknas 

stöd för att konstansbrister är ett kriterium på bristande tillförlitlighet.  
168 RH 2008:54, Luleå tingsrätts dom den 27 november 2014 i mål nr B 2176-14 och Halmstads tingsrätts dom 

den 29 september 2016 i mål nr B 558-16. 
169 Göta hovrätts dom den 2 december 2011 i mål nr B 2572-11, Hovrätten för Västra Sveriges dom den 25 no-

vember 2014 i mål nr B 4439-14, Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 16 februari 2015 i mål nr B 3268-

14 och B 3578-14, Göta hovrätts dom den 27 februari 2015 i mål nr B 23-15, Solna tingsrätts dom den 22 december 

2010 i mål nr B 452-10 och den 8 september 2014 i mål nr B 3150-14 samt Södertörns tingsrätts dom den 10 

november 2015 i mål nr B 4042-15. 
170 Borås tingsrätts dom den 12 september 2016 i mål nr B 1791-16. 
171 Göta hovrätts dom den 5 augusti 2016 i mål nr B 1699-16, Uppsala tingsrätts dom den 6 september 2013 i 

mål nr B 3656-13 och Eksjö tingsrätts dom den 10 oktober 2014 i mål nr B 881-14.  
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2.4.2 Olika typer av förklaringsbördor 

Enligt min bedömning kan det identifieras två huvudsakliga typer av förklaringsbördor i såväl 

praxis som doktrin.172 Skillnaden består i om förklaringsbördan aktualiseras innan eller efter att 

åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda. En därtill sammankopplad fråga är om förekomsten av 

en förklaringsbörda påverkar domstolens uppgift att uppställa alternativa hypoteser, för det fall 

sådana är relevanta för den tillämpade bevisprövningsmetoden.173 

 

Den första typen av förklaringsbörda aktualiseras när åklagaren har förebringat bevisning om 

ett visst förhållande. Åklagarens bevisning gör det kanske mer än sannolikt, men inte ställt utom 

rimligt tvivel, att den tilltalade är gärningsman. Den otillräckliga styrkan av bevisningen kan 

då så att säga fyllas ut genom att bevisvärde tillmäts det faktum att den tilltalade inte har uppfyllt 

sin förklaringsbörda.174 Det är således inte fråga om att detta misslyckande ”täpper till hål” i 

åklagarens bevisning på så sätt att åklagaren inte alls har presenterat bevisning om exempelvis 

gärningsmannaskap och att denna brist på bevisning läks genom den tilltalades agerande. Om 

den tilltalade lyckas med att uppfylla en förklaringsbörda av detta slag, bör utgången bli en 

frikännande dom. Bevisningen uppnår då inte beviskravet.  

 

Det står klart att förklaringsbördan i underrättspraxis i vissa fall har tillämpats på nu nämnt sätt. 

Detta åskådliggörs genom att det har uttalats att förklaringsbördan kan aktualiseras när bevis-

ningen ligger nära det som krävs för att ett åtal ska vara styrkt. Det ska påpekas att den tilltalades 

misslyckande med att uppfylla förklaringsbördan i dessa fall inte alltid har inneburit att åklaga-

rens bevisning därmed ansetts tillräckligt stark för att styrka åtalet.175 

 

Den här typen av förklaringsbörda är enligt Westberg möjlig att betrakta som en bevislättnad 

för åklagaren, som dock i och för sig är förenlig med 35 kap. 4 § RB.176 Heuman har, i linje 

med den nu nämnda typen av förklaringsbörda, uttalat att förklaringsbördan innebär att den 

                                                 
172 Jfr dock Westberg, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål, JT 1992-93, s. 884 f., som laborerar med 

tre olika förklaringsbördor. Förutom de två som nämns i detta avsnitt har Westberg även diskuterat en förkla-

ringsbörda som innebär att åklagarens gärningspåstående befinns styrkt redan i och med att den tilltalade an-

tingen inte alls bemöter åklagarens påstående eller väl bemöter det men inte lyckas bevisa motsatsen till gär-

ningspåståendet. Jag har dock inte funnit stöd för den uppfattningen varken i doktrin eller rättspraxis. 
173 Inte alla bevisprövningsmetoder innebär att domstolen ex officio ska uppställa alternativa hypoteser, se Die-

sen, Bevisprövning i brottmål, s. 55.  
174 Westberg, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål, JT 1992-93, s. 884. 
175 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 9 februari 2012 i mål nr B 3440-11, Hovrätten för Västra Sveri-

ges dom den 18 mars 2015 i mål nr B 5501-14, Stockholms tingsrätts dom den 6 februari 2013 i mål nr B 16677-

11 och den 23 juli 2013 i mål nr B 4952-13 samt Södertörns tingsrätts dom den 18 maj 2015 i mål nr B 13868-

14. 
176 Westberg, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål, JT 1992-93, s. 884. 
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tilltalades underlåtenhet att lämna en godtagbar förklaring utgör ett bevisfaktum. Heuman dis-

kuterar förklaringsbördan med utgångspunkt i NJA 1984 s. 520 (”Målet om vårdslös skatteupp-

gift”). Heuman är av uppfattningen att om den tilltalade i det fallet hade lämnat en godtagbar 

förklaring hade åtalet sannolikt inte ansetts styrkt. För att förhindra den effekt Westberg varnar 

för, dvs. en lindring av åklagarens bevisbörda, anser Heuman att domstolen måste göra en nog-

grann undersökning av detta bevisfaktum.177  

 

Ekelöf m.fl. synes dela uppfattningen att förklaringsbördan kan aktualiseras innan åklagarens 

bevisbörda är uppfylld. Ekelöf m.fl. har nämligen uttalat att underlåtenheten att besvara en fråga 

kan utgöra ett bevis för att motpartens påstående är sant. Det anges att frågan om passivitetens 

bevisverkan är särskilt känslig i brottmål. Med hänvisning till Europadomstolens praxis anför 

dock Ekelöf m.fl. att den tilltalades tystnad får vägas in i de fall då det i målet finns andra bevis 

mot denne.178 I linje med detta har Schelin uttalat att hon inte utesluter att ett misslyckat mot-

bevisningsförsök har en direkt bevisverkan mot den tilltalade.179 Även Diesen synes vara av 

åsikten att förklaringsbördan kan uppfattas på nu nämnt sätt. I en analys av NJA 2013 s. 931 

(”Resningsmålet”) har Diesen nämligen uttalat att förklaringsbördan användes som ”tungan på 

vågen” för att komma fram till att det totala bevisläget var så förändrat att det leder till en 

fällande utgång i målet.180 Diesen har dock även uttalat att ett misslyckande med att uppfylla 

förklaringsbördan ger visst bevisstöd till åklagarens gärningspåstående.181 En sådan formule-

ring kan tolkas som om detta misslyckande endast betraktas som ytterligare ett tecken på skuld. 

I enlighet med detta bör det vara möjligt att åklagarens bevisning inte är beroende av att den 

tilltalade misslyckas med att förklara sig på ett godtagbart sätt för att åtalet ska kunna anses 

styrkt.  

 

Förekomsten av en förklaringsbörda i dessa fall förefaller inte frånta domstolen uppgiften att 

uppställa alternativa hypoteser ex officio.182 Även om den tilltalade misslyckas med att uppfylla 

sin förklaringsbörda är det därför, enligt denna syn på förklaringsbördan, inte helt säkert att den 

tilltalade blir dömd för det åtalade brottet. 

 

                                                 
177 Heuman, Kringgås principen om åklagarens bevisbörda?, i Festskrift till Welamson, s. 277 ff. 
178 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 34 f. 
179 Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, s. 57. 
180 Diesen, Resning till men, JT 2013-14, s. 641. 
181 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 133.  
182 Se Westberg, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål, JT 1992-93, s. 889 f., Heuman, Kringgås prin-

cipen om åklagarens bevisbörda?, i Festskrift till Welamson, s. 277 och a.a., s. 134 f. 
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Den här typen av förklaringsbörda kan illustrera vilken betydelse det har om endast tystnaden 

och inte icke trovärdiga förklaringar inbegrips i förklaringsbördan. Om endast tystnaden inbe-

grips tjänar den tilltalade på att ljuga ihop en historia i stället för att vara tyst. Detta eftersom 

tystnaden riskerar leda till att åklagarens bevisning anses tillräckligt stark för att styrka åtalet. 

De icke trovärdiga förklaringarna får inte denna effekt, utan betraktas enligt huvudregeln endast 

som misslyckad motbevisning utan bevisvärde för åklagarens gärningspåstående.183 

 

Den andra typen av förklaringsbörda uppstår när åklagarbevisningen i sig har styrkt åtalet. Ett 

misslyckande med att uppfylla förklaringsbördan ändrar därför inte domstolens uppfattning om 

den tilltalades skuld. Westberg anser att en sådan förklaringsbörda är acceptabel och i princip 

liktydig med den med den s.k. falska bevisbördan.184 Den falska bevisbördan uppstår när åkla-

garen har uppfyllt sin bevisbörda och den tilltalade måste då lämna en sannolik, friande förkla-

ring för att inte fällas till ansvar.185 Den falska bevisbördan kan inte sägas vara kontroversiell 

eftersom den äkta bevisbördan hela tiden ligger på åklagaren.186 Vid studiet av hur förklarings-

bördan tillämpas i underrätterna framstår det som uppenbart att förklaringsbördan i vissa fall 

har använts på samma sätt som en falsk bevisbörda. Det har härvid uttalats att avsaknaden av 

en rimlig förklaring har den betydelsen att den tilltalade avstår från möjligheten att minska 

värdet av åklagarens bevisning. En förutsättning har ansetts vara att det redan är klarlagt att den 

tilltalade har begått den åtalade gärningen.187  

 

Att förklaringsbördan är av nu nämnt slag stöds bl.a. av Nordh. Nordh har uttalat att förkla-

ringsbördan förutsätter att beviskravet för en fällande dom är uppfyllt. Nordh motiverar detta 

med att det är oförenligt med den tilltalades rätt till tystnad att tillmäta dennes vägran att besvara 

frågor bevisvärde som stöd för åklagarens gärningspåstående. Nordh anser att om den tilltalade 

inte har lämnat en rimlig förklaring behöver domstolen inte på egen hand söka efter andra tänk-

bara händelseförlopp än det av åklagaren påstådda.188 Ytterligare en person som stöder denna 

typ av förklaringsbörda är Lindell. Lindell anser nämligen att om förklaringsbördan aktuali-

                                                 
183 Se ovan, avsnitt 2.6. 
184 Westberg, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål, JT 1992-93, s. 884 f. 
185 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 133 f. 
186 Se Bolding, Går det att bevisa?, s. 99, som säger att det därför är förvirrande att tala om att bevisbördan har 

övergått till den tilltalade.  
187 Kristianstads tingsrätts dom den 18 december 2012 i mål nr B 532-12, Linköpings tingsrätts dom den 17 april 

2015 i mål nr B 3653-14, Halmstads tingsrätts dom den 5 augusti 2015 i mål nr B 2374-14 och Skaraborgs tings-

rätts dom den 10 december 2015 i mål nr B 336-15. Se även JK-rapporten, s. 47. 
188 Nordh, Bevisrätt C, s. 55. 



42 

 

serades innan åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda, blir åklagarens bevisbörda en fiktion. Lin-

dell synes dock inte vara av uppfattningen att förekomsten av en förklaringsbörda fråntar dom-

stolen sin uppgift att uppställa alternativa hypoteser ex officio. Lindell utgår i sin diskussion 

om förklaringsbördan från omständigheterna i NJA 1990 s. 555 där den tilltalade frikänts efter 

att så hade gjorts.189 

 

Det kan ifrågasättas vilken betydelse en förklaringsbörda får enligt Lindells synsätt. Om för-

klaringsbördan inte aktualiseras förrän åklagaren har fullgjort sin bevisbörda och det ändå ålig-

ger domstolen att utreda alternativa förklaringar ex officio kan situationen svårligen anses skilja 

sig från den som vanligen bör vara fallet då den tilltalade underlåtit att presentera motbevisning 

eller misslyckats i detta försök. Det kan nämligen hävdas att utrymmet för alternativa förkla-

ringar även under normala omständigheter, dvs. utan att en förklaringsbörda aktualiserats, 

minskar om inte den tilltalade själv agerar till sitt försvar.190 Det är då tveksamt om förklarings-

bördan har ett reellt innehåll.  

 

I HD:s avgöranden kan stöd sägas finnas för båda typerna av förklaringsbördor. Det måste dock 

understrykas att det i allmänhet är vanskligt att av domskäl avgöra i vilket skede som förkla-

ringsbördan aktualiserats om inte domstolen uttryckligen har angett det. Det är nämligen tänk-

bart att domstolen i sina domskäl inte gör en strikt uppdelning mellan dessa två skeden, dvs. 

innan och efter det att åklagaren uppfyllt sin bevisbörda.  

 

I NJA 1984 s. 520 (”Målet om vårdslös skatteuppgift”) diskuterade HD i nu relevant avseende 

ett visst belopp som upptagits på slagremsa för ingående mervärdesskatt men för vilket underlag 

inte hade påträffats vid revisionen. HD uttalade att den tilltalades bokföring visserligen varit i 

hög grad bristfällig, men att beloppet dock som enstaka post var så stort att en förklaring till 

detsamma måste kunna krävas av honom. En sådan hade inte lämnats. Det fick därför enligt 

HD:s mening anses styrkt att deklarationen var felaktig i vart fall till den del det grundades på 

nu nämnt belopp. Åtalet för vårdslös skatteuppgift bifölls i denna del. 

 

                                                 
189 Lindell, Vem förde bilen?, JT 1990-91, s. 483. Se även Lavén, Hur domstolar dömer i brottmål, s. 77. 
190 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 131 ff. 
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HD uttrycker sig på ett sätt i 1984 års fall som kan tolkas som om den tilltalades tystnad var 

avgörande för att bevisningen skulle anses vara tillräckligt stark för att bevisa brottet.191 I en-

lighet med detta synsätt kan det uppfattas som om förklaringsbördan aktualiseras innan åklaga-

ren har fullgjort sin bevisbörda. Det kan dock inte uteslutas att HD:s formulering innebär att 

HD var av åsikten att värdet av åklagarens bevisning, som i sig redan uppnått beviskravet, inte 

utsattes för någon reducerande påverkan.  

 

I NJA 2001 s. 551 (”Privatinförselmålet”) fastslogs att den tilltalade hade begått brott mot pri-

vatinförsellagen i objektiv mening. I frågan om uppsåt anförde HD att den tilltalade inte hade 

lämnat någon förklaring till varför han underlåtit att anmäla den skattepliktiga införseln. Om-

ständigheterna ansågs vara sådana att den tilltalade uppsåtligen hade åsidosatt sin anmälnings-

skyldighet. Åtalet mot den tilltalade bifölls. 

 

Det är svårt att dra några säkra slutsatser om vilken betydelse i bevishänseende som tillmättes 

underlåtenheten att lämna en förklaring i 2001 års fall. En tolkning är att denna underlåtenhet 

vägdes in i bevisvärderingen och att förklaringsbördan därför aktualiserades innan åklagaren 

hade uppfyllt sin bevisbörda. Å andra sidan är det tänkbart att HD:s uttalande om att ”omstän-

digheterna ansågs vara sådana” tar sikte på sådana omständigheter som objektivt konstaterats 

föreligga vid tidpunkten för det påstådda brottet. Den tilltalades underlåtenhet att förklara sig 

innebar kanske endast att bevisvärdet av dessa omständigheter inte reducerades. Om detta syn-

sätt är korrekt, aktualiseras förklaringsbördan efter det att åklagaren uppfyllt sin bevisbörda. 

 

Inte heller i NJA 2013 s. 931 (”Resningsmålet”) klargjorde HD om förklaringsbördan aktuali-

seras innan eller efter det att åklagaren kan konstateras ha uppfyllt sin bevisbörda. HD anförde 

att det var sannolikt att hovrätten, om den nya bevisningen hade förebringats under rättegången, 

hade funnit det ställt utom rimligt tvivel att personen ifråga var död redan före en viss kväll och 

som en följd härav att det var den tilltalade som undanskaffat kroppen och även i övrigt företagit 

åtgärder i syfte att dölja att personen dog i sin säng av ett pistolskott. HD konstaterade att den 

tilltalade enligt åklagarens gärningspåstående hade dödat personen ifråga uppsåtligen. Fyndet 

av kroppen och den därtill sammankopplade utredningen ansågs innebära att bevisningen för 

detta påstående stärktes. HD uttalade att det vid besvarandet av frågan om det finns utrymme 

för andra händelseförlopp än det av åklagaren påstådda, exempelvis att personen dödats av 

                                                 
191 Exempelvis Heuman har tolkat rättsfallet på sådant sätt, se Heuman, Kringgås principen om åklagarens be-

visbörda?, i Festskrift till Welamson, s. 275 ff. 
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oaktsamhet, ska beaktas att den tilltalade farit med osanning genom att bl.a. inte berätta om sina 

åtgärder att dölja att personen ifråga var död.192  

 

Därefter konstaterade HD att den tilltalade i rättspraxis i vissa fall har ansetts kunna åläggas en 

förklaringsbörda och fällts till ansvar när denne inte kunnat uppfylla denna.193 Med hänvisning 

till Europadomstolens avgörande i fallet John Murray mot Storbritannien uttalade HD att Euro-

padomstolen i det målet angett att den tilltalades tystnad kan beaktas vid värderingen av åkla-

garens bevisning i situationer då denne kan förväntas komma med en förklaring. Huruvida den 

tilltalade skulle ha dömts enligt åtalet om den nya bevisningen hade funnits tillgänglig vid hov-

rättens prövning fick enligt HD:s uppfattning i hög grad anses bero på om den tilltalade kunde 

lämna en rimlig förklaring till de åtgärder som han vidtagit. HD anförde avslutningsvis att det 

visserligen inte var klarlagt, men sannolikt, att förebringandet av den nya bevisningen i rätte-

gången skulle ha lett till att den tilltalade dömts enligt gärningspåståendet. Resning till men för 

den tilltalade beviljades194 och hovrätten återupptog målet för prövning. Hovrätten, som inte 

diskuterade förklaringsbördan, dömde den tilltalade för mordet till 16 års fängelse.195 

 

HD återgav alltså i 2013 års fall Europadomstolens uttalande om att den tilltalades tystnad i 

vissa fall kan beaktas vid värderingen av åklagarens bevisning. Som ovan konstaterats i sam-

band med kommentaren till fallet John Murray mot Storbritannien, ger en sådan formulering 

intryck av att tystnaden tas i beaktande innan åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda. Av bety-

delse är dock även att HD diskuterade förklaringsbördan i samband med frågan om utrymmet 

för alternativa händelseförlopp. Detta ger, tvärtom vad som nu sagts, intrycket av att förkla-

ringsbördan aktualiseras först efter det att åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda. Det bör sällan 

finnas skäl att diskutera frågan om alternativa hypoteser dessförinnan.196 Det är därför svårt att 

dra några säkra slutsatser om i vilket skede som HD ansåg att förklaringsbördan aktualiserades.  

 

                                                 
192 Se p. 32-33 i beslutet. 
193 Hänvisning gjordes till NJA 1984 s. 520 (”Målet om vårdslös skatteuppgift”), NJA 2001 s. 551 (”Privatinför-

selmålet”) och NJA 2001 s. 570 (”Opiummålet”). 
194 Se p. 34-36 i beslutet. 
195 Hovrätten över Västra Sveriges dom den 14 mars 2014 i mål nr B 4677-13.  
196 Se Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång: Fjärde häftet, s. 153 f. och Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 

228 ff. 
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Det ska även uppmärksammas att Diesen har tolkat HD:s formulering om att utgången med en 

fällande dom inte var klarlagd men sannolik, som att HD markerade att bevisningen låg i när-

heten av beviskravet och att det inte gick att förutsäga utgången i målet.197 En sådan tolkning 

leder till att förklaringsbördan diskuterades redan innan åklagaren ansågs ha uppfyllt sin bevis-

börda. Denna slutsats kan dock ifrågasättas. HD beviljade nämligen resning enligt 58 kap. 3 § 

första stycket 2 p. RB som handlar om att resning till men för den tilltalade bl.a. kan beviljas 

om förebringandet av ny bevisning ”sannolikt”198 skulle ha lett till att den tilltalade dömts för 

brottet. Det kan därför hävdas att HD endast återgav lagtexten. Om HD hade uttalat att det var 

klarlagt att den tilltalade skulle ha fällts till ansvar hade behovet av en prövning även i hovrätten 

framstått som poänglös. 

 

HD uttalade att den tilltalade i vissa fall ålagts en förklaringsbörda och fällts till ansvar när 

denne inte uppfyllt denna. Det ligger därför nära till hands att anta att utgången blir det motsatta 

om den tilltalade lyckas med att uppfylla sin förklaringsbörda. Detta gäller åtminstone om inte 

den tilltalades förklaring motbevisas av åklagaren. Uttalandet ger även starkt intryck av att en 

generell regel är att ett misslyckande i detta avseende får till automatisk följd att den tilltalade 

döms för det åtalade brottet. Mot detta kan invändas att det är tänkbart att HD endast uttalade 

sig om hur utgången blivit i just de mål som det hänvisades till. Det nu nämnda uttalandet bör 

nämligen ses i ljuset av att HD därefter uttalade att en fällande dom ”i hög grad” är beroende 

av om den tilltalade lämnar en rimlig förklaring. Detta kan exempelvis tolkas som om utrymmet 

för alternativa hypoteser inte är obefintligt, men begränsat. 

 

Det kan således konstateras att 2013 års fall i flera delar är svåranalyserat. En rimlig utgångs-

punkt för analysen är under alla omständigheter att HD måste ha avsett att förklaringsbördan 

ska leda till vissa konsekvenser. En sådan konsekvens kan vara att värdet av åklagarens bevis-

ning anses tillräckligt stark för att styrka åtalet i situationer då den tilltalade misslyckats med 

att uppfylla sin förklaringsbörda. I det förevarande fallet kan det då sägas ha varit onödigt att 

ålägga den tilltalade en förklaringsbörda, eftersom hovrätten fann bevisningen tillräckligt stark 

även utan att laborera med en sådan. Detta ger intryck av att åklagarens bevisning, för att anses 

                                                 
197 Diesen, Resning till men, JT 2013-14, s. 641. 
198 Det är en hypotetisk prövning som görs. Den hypotetiska prövningen sammanfaller dock ofta med resningsin-

stansens egen bedömning av det samlade bevismaterialet, se Welamson & Munck, Processen i hovrätt och 

Högsta domstolen, s. 204. 
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tillräckligt stark, inte nödvändigtvis är beroende av den tilltalades misslyckande med att upp-

fylla förklaringsbördan. Om förklaringsbördan i stället aktualiseras först efter det att åklagaren 

har uppfyllt sin bevisbörda, är en rimlig slutsats att detta misslyckande får till effekt att den 

tilltalade omedelbart fälls till ansvar. Förklaringsbördans betydelse ska i sådana fall ses i för-

hållande till utrymmet för alternativa hypoteser, vilket elimineras när en förklaringsbörda har 

aktualiserats. Även om förklaringsbördan är av det första slaget får det av 2013 års fall anses 

stå klart att förklaringsbördan har betydelse för de alternativa hypoteserna. Det kan inte med 

säkerhet sägas att dessa utesluts, men åtminstone minskar dem. Det ska noteras att inte i något 

av de rättsfall som HD hänvisar till i domen199 förde domstolen ett resonemang om alternativa 

hypoteser. Det kan dock i och för sig inte uteslutas att sådana överväganden har gjorts men inte 

uttryckligen har redovisats för. 

 

Tydligare besked vad gäller frågan om förklaringsbördan aktualiseras innan eller efter det att 

åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda lämnas i NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”). HD uppe-

håller sig i 2015 års fall särskilt vid bevisvärdet av den tilltalades tystnad och felaktiga uppgif-

ter. Detta kan tolkas som om HD menade att det i vissa fall finns skäl att göra avsteg från den 

redovisade bevisprövningsmetoden som innebär att den tilltalades berättelse inte beaktas förrän 

beviskravet är uppfyllt.200 Ledning för tolkningen av det föreliggande rättsfallet kan även häm-

tas från de fall från Europadomstolen som HD hänvisade till, nämligen John Murray mot Stor-

britannien och Krumpholz mot Österrike. Därmed får HD anses ha godtagit vad Europadom-

stolen fastslagit i dessa mål om förutsättningarna för att tillmäta den tilltalades tystnad bety-

delse. Exempelvis kan HD anses ha tagit ställning för att det måste finnas mycket stark bevis-

ning mot den tilltalade och att det ska föreligga ett s.k. prima facie-mål.  

 

Högsta domstolens domar den 13 april 2017 i mål nr B 4648-16 och B 4663-16, vilka båda 

handlar om sexualbrott, måste anses bekräfta uppfattningen att förklaringsbördan kan aktuali-

seras innan åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda. Även i dessa fall, liksom i NJA 2015 s. 702 

(”Balkongmålet”), uttalas att en lämplig bevisprövningsmetod är att först bedöma den bevis-

ning som åberopats till stöd för gärningspåståendet. Det förhållandet att den tilltalade kan kon-

stateras i något avseende ha lämnat medvetet felaktiga uppgifter kan i princip inte tillmätas 

                                                 
199 NJA 1984 s. 520 (”Målet om vårdslös skatteuppgift”), NJA 2001 s. 551 (”Privatinförselmålet”), NJA 2001 s. 

570 (”Opiummålet”). 
200 Se p. 23 i domen. 
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värde som bevisning till stöd för att åklagarens påstående är riktigt. Först om åklagarens bevis-

ning är tillräcklig ska den tilltalades berättelse och bevisningen som stöder denna värderas som 

motbevisning till det som lagts henne eller honom till last.201 

 

HD:s uttalande i 2017 års fall om att den tilltalades medvetet felaktiga uppgifter ”i princip” inte 

kan tillmätas värde som bevisning till stöd för att åklagarens påstående är riktigt, måste anses 

innebära att det i vissa fall är möjligt. 

 

2.4.3 Tillämpningsområde 

Det faktum att förklaringsbördan inte är en huvudregel tydliggörs bl.a. genom att HD i NJA 

2013 s. 931 (”Resningsmålet”) uttalade att en förklaringsbörda aktualiserats i ”vissa” fall. Vilka 

situationer som kan ge upphov till en förklaringsbörda är dock inte helt klarlagt. I doktrinen har 

det gjorts vissa ansatser att konkretisera på vilket sätt förklaringsbördans tillämpningsområde 

är begränsat.  

 

Diesen begränsar förklaringsbördans tillämpningsområde genom att kategorisera de typer av 

fall där en förklaringsbörda kan bli aktuell. Diesen anger härvid att en förklaringsbörda för det 

första kan uppkomma i fall då det handlar om mycket graverande omständigheter.202 Det är 

något oklart om även själva brottet måste vara av allvarlig art. Med hänsyn till de fall som 

Diesen hänvisar till, Europadomstolens avgörande i fallet John Murray mot Storbritannien som 

bl.a. handlar om medhjälp till olaga frihetsberövande respektive NJA 1982 s. 164 som handlar 

om grovt narkotikabrott, kan det uppfattas som om Diesen anser att förklaringsbördan förutsät-

ter ett brott av allvarligt slag. Det är dock inte säkert att alltför stora växlar ska dras av att Diesen 

hänvisar till just dessa rättsfall. För det andra anges att en förklaringsbörda kan uppstå i fall där 

brottet består i bristande uppfyllande av en redovisningsplikt, exempelvis vid bokförings- eller 

skattebrott. Diesen hänvisar till NJA 1984 s. 520 (”Målet om vårdslös skatteuppgift”). En för-

utsättning för att förklaringsbördan ska kunna inträda är enligt Diesen att domstolen inte på 

något annat sätt än genom den tilltalade kan förklara omständigheten.203  

 

                                                 
201 Högsta domstolens domar den 13 april 2017 i mål nr B 4648-16, p. 10 i domen, och B 4663-16, p. 7 i domen. 
202 Diesen, Bevisprövning i brottmål, s. 132 f. Se även Lavén, Hur domstolar dömer i brottmål, s. 77. 
203 Diesen, a.a., s. 132. 
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Lindell delar uppfattningen om att förklaringsbördan inte är av generell natur och har uttalat att 

det i ”vissa” fall är fullt rimligt att begära att den tilltalade lämnar en förklaring. Som exempel 

utgår Lindell från omständigheterna i fallet NJA 1990 s. 555 som handlar om rattfylleri. Lindell 

anser att om en person påträffats utanför sin bil liknar situationen ett presumerat förhållande 

där presumtionen är att personen också har kört bilen. I dessa fall kan det enligt Lindells upp-

fattning begäras att den tilltalade berättar hur bilen hamnat i diket och vad den tilltalade själv 

gjorde på platsen.204  

 

Westberg begränsar förklaringsbördans tillämpningsområde med hänvisning till bevisvärde-

ringens kunskapsteoretiska beskaffenhet. Westberg påpekar att en dominerande åsikt inom be-

visteorin är att det principiellt krävs ett orsakssamband mellan bevis (utebliven eller misslyckad 

förklaring) och inträffad händelse (gärningsmannaskap). Enligt Westberg är det därför fråga 

om mycket specifika situationer då en domstol kan lägga den tilltalade till last att denne har 

underlåtit att ge en förklaring eller lämnat en misslyckad sådan. Westberg anger som exempel 

att den tilltalade är en av ytterst få gärningsmän och sannolikheten för att en av dem är gär-

ningsman direkt och påtagligt påverkar sannolikheten för att någon av de andra är förövaren.205  

 

Av HD:s praxis följer att förklaringsbördans tillämpningsområde inte synes vara begränsat till 

en viss typ av mål. Således har förklaringsbördan aktualiserats i mål om vårdslös skatteupp-

gift,206 narkotikabrott,207 brott mot privatinförselslagen208 samt mord.209 HD uttalade i NJA 

2015 s. 702 (”Balkongmålet”) att det endast är i situationer som ”uppenbarligen” kräver en 

förklaring som den tilltalades tystnad kan beaktas. I enlighet med vad som ovan konstaterats, 

bör detta även omfatta den tilltalades icke trovärdiga förklaringar. Diesen har i en analys av 

domen sagt att det ska handla om omständigheter som är direkt graverande för den tilltalade. 

Som exempel anges att den tilltalade befunnit sig på en brottsplats som denne saknar anknyt-

ning till. Diesen hänvisar härvid till fallet John Murray mot Storbritannien.210 Som ytterligare 

exempel kan för egen del tänkas en situation då en person blivit påkommen med en större 

mängd narkotika på sig eller att en person påträffats på mordplatsen i direkt anslutning till att 

                                                 
204 Lindell, Vem förde bilen?, i Festskrift till Welamson, s. 483. 
205 Westberg, Förklaringsbörda och knölargument i brottmål, JT 1992-93, s. 886 f. Se dock Schelin, Bevisvärde-

ring av utsagor i brottmål, s. 57 f. Schelin anser att det från teoretiska utgångspunkter inte kan förklaras att miss-

lyckade motbevisningsförsök har en direkt bevisverkan mot den tilltalade. 
206 NJA 1984 s. 520 (”Målet om vårdslös skatteuppgift”). 
207 NJA 2001 s. 570 (”Opiummålet”). 
208 NJA 2001 s. 551 (”Privatinförselmålet”). 
209 NJA 2013 s. 931 (”Resningsmålet”). 
210 Diesen, Balkongfallet, s. 676. 
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mordet har skett. Ordet ”uppenbarligen” bör i allmänhet tolkas som om det måste föreligga 

mycket besvärande bevisomständigheter som talar för den tilltalades skuld. Om det finns något 

mer i övrigt, eller åtminstone mer konkret, som skiljer ett fall där en förklaringsbörda kan ak-

tualiseras från ett fall där detta inte är möjligt ger HD:s praxis inte svar på.  

 

Det kan givetvis diskuteras om det är möjligt att på ett tydligare sätt avgränsa förklaringsbör-

dans tillämpningsområde. Utrymme måste alltid finnas för att i det enskilda fallet avgöra om 

omständigheterna är sådana att en förklaringsbörda kan aktualiseras. En risk är dock om det i 

flertalet brottmål kan anses finnas så pass besvärande omständigheter att den tilltalade enligt 

kriteriet ”uppenbarligen” bör kunna åläggas en förklaringsbörda. I sådana fall får förklarings-

bördan nämligen inte karaktären av ett undantag, vilket kan vara svårt att acceptera mot bak-

grund av att den tilltalade som huvudregel inte har några förpliktelser i straffprocessen.  

 

En närliggande fråga till den om förklaringsbördans tillämpningsområde är om förklaringsbör-

dans omfattning kan variera. Detta antyds nämligen i underrättspraxis där det laboreras med 

förklaringsbördor av olika styrka. Det har exempelvis angetts att en ”viss”,211 en ”relativt långt-

gående”,212 ”långtgående”213 och ”betydande”214 förklaringsbörda har aktualiserats. Det är 

oklart om detta har någon betydelse i sak.  

 

2.4.4 Sammanfattning 

Det måste anses relativt okontroversiellt att påstå att förklaringsbördan handlar om att den till-

talade har att förklara en viss bevisomständighet och att den tilltalades misslyckande med detta 

läggs denne till last i bevishänseende. I vissa delar av doktrinen finns dock även företrädare för 

uppfattningen att förklaringsbördan uppstår i förhållande till avvikelser mellan en utsaga som 

den tilltalade lämnat i polisförhör respektive huvudförhandling. Det finns inte något uttryckligt 

stöd för detta i HD:s avgöranden. En viktig fråga som har behandlats i det föregående är om 

förklaringsbördan omfattar både den tilltalades tystnad och dennes icke trovärdiga förklaringar. 

I doktrinen synes det som om det i vissa fall görs skillnad mellan dessa situationer, men av 

                                                 
211 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 12 december 2012 i mål nr B 670-12, Hovrätten för Västra 

Sveriges dom den 24 januari 2014 i mål nr B 5232-13 och Nacka tingsrätts dom den 25 maj 2016 i mål nr B 

1816-16. 
212 Solna tingsrätts dom den 22 december 2010 i mål nr B 452-10. 
213 Ångermanlands tingsrätts dom den 26 april 2016 i mål nr B 1643-16. 
214 Ångermanlands tingsrätts dom den 25 november 2015 i mål nr B 655-15. 
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HD:s avgöranden får anses följa att den tilltalades tystnad och dennes icke trovärdiga förkla-

ringar beaktas på samma sätt.  

 

Det har vidare kunnat identifieras två huvudsakliga typer av förklaringsbördor i såväl doktrin 

som rättspraxis. Den första typen av förklaringsbörda aktualiseras innan det har konstaterats att 

åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda. Den tilltalades misslyckande med att uppfylla sin förkla-

ringsbörda beaktas då vid värderingen av hur stark åklagarens bevisning är. Den andra typen 

av förklaringsbörda uppstår när åklagarbevisningen i sig har styrkt åtalet. I HD:s praxis finns 

stöd för båda uppfattningarna. HD:s avgörande i NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”) och i 

Högsta domstolens domar den 13 april 2017 i mål nr B 4648-16 och B 4663-16 talar dock för 

att en förklaringsbörda kan aktualiseras innan åklagarens bevisbörda är uppfylld.  

 

En praktiskt viktig fråga som har diskuterats handlar om förklaringsbördans tillämpningsom-

råde. Förklaringsbördan är inte av generell natur, även om dess tillämpningsområde inte synes 

vara begränsat till en viss typ av mål. I doktrinen har gjorts vissa ansatser till att konkretisera 

vilka typer av situationer som kan aktualisera en förklaringsbörda. Den mest handfasta vägled-

ningen från HD ges i NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”). I det fallet uttalade HD att det endast 

är i situationer som uppenbarligen kräver en förklaring som den tilltalades tystnad kan beaktas. 

Uttalandet har ovan ansetts omfatta även den tilltalades icke trovärdiga förklaringar. Med en 

situation som uppenbarligen kräver en förklaring ska troligen förstås att det måste föreligga 

mycket besvärande bevisomständigheter som talar för den tilltalades skuld. 
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3 Sammanfattande diskussion 
 

3.1 Inledning 

Vid en diskussion om förklaringsbörda är det viktigt att ha en av de viktigaste utgångspunkterna 

i straffprocessen klar för sig. Den tilltalade har enligt oskyldighetspresumtionen i artikel 6 (2) i 

EKMR en rätt att vara fullständigt passiv och behöver inte bidra till brottets utredande. Under 

normala omständigheter behöver därför den tilltalade inte förklara någonting. En relevant fråga 

är om det överhuvudtaget finns en förklaringsbörda i svensk straffprocess. Utifrån HD:s praxis, 

och då särskilt NJA 2013 s. 931 (”Resningsmålet”) där HD använde sig av uttrycket, måste 

slutsatsen dras att så är fallet. En intressant iakttagelse är dock att HD inte använde sig av ut-

trycket förklaringsbörda varken i NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”) eller Högsta domstolens 

domar den 13 april 2017 i mål nr B 4648-16 och B 4663-16. Det framstår därför som om HD 

hyser en viss tvekan till att laborera med uttrycket förklaringsbörda. Av det sätt som förkla-

ringsbördan har tillämpats på i svensk rätt ligger det ändå nära till hands att anta att förklarings-

bördan närmast kan betraktas som en rättslig princip. Med en rättslig princip avses i denna 

framställning att under vissa, speciella, förhållanden kan den tilltalade komma att åläggas en 

förklaringsbörda med de bevisrättsliga konsekvenser som detta innebär. 

 

I det följande ska en sammanvägd diskussion föras om förklaringsbördans innebörd. De slut-

satser som dras ska sättas i relation till oskyldighetspresumtionen såsom den tolkats av Euro-

padomstolen. På detta sätt ska förklaringsbördans innebörd och dess förenlighet med oskyldig-

hetspresumtionen söka fastställas. 

 

 

3.2 Förklaringsbördans definition 

Av HD:s praxis och stora delar av doktrinen framgår att förklaringsbördan innebär att den till-

talade ska presentera en förklaring över ett förhållande som åklagaren har åberopat i sin bevis-

ning, vid äventyr att i annat fall drabbas av negativa konsekvenser i bevishänseende. Ekelöf 

m.fl. har framhållit att en förutsättning för detta är att den tilltalade rimligen borde ha kunnat 

besvara frågan. Detta krav på rimlighet har inte uttryckligen bekräftats av HD. Det motsatta 

förhållandet, att den tilltalade avkrävs en förklaring som denne inte rimligen kan känna till, 

skulle dock innebära en nära nog omöjlig uppgift för den tilltalade. Det måste därför anses 

odiskutabelt att kravet på rimlighet gäller. Exempelvis kan det kanske anses rimligt att begära 
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att den tilltalade förklarar varför denne har ett mordoffers blod på sina händer, medan det kanske 

inte är rimligt att begära att den tilltalade förklarar ett tekniskt invecklat förhållande. HD kan 

även anses indirekt ha tagit ställning för detta krav på rimlighet i både NJA 2013 s. 931 (”Res-

ningsmålet”) och NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”). I dessa mål hänvisades det till Europa-

domstolens avgörande i fallet John Murray mot Storbritannien där Europadomstolen uttryckte 

sig på ett sådant sätt. Av HD:s praxis och doktrinen följer vidare att förklaringsbördan inbegri-

per den situationen att den tilltalade är tyst. Detta står i överensstämmelse med 35 kap. 4 § RB 

och bestämmelsens förarbeten. Vad som nu har sagts är i sig förenligt med oskyldighetspre-

sumtionen. Europadomstolen har accepterat att den tilltalade i vissa situationer avkrävs en för-

klaring och att den tilltalades underlåtenhet i detta avseende läggs denne till last i bevishänse-

ende.  

 

Ytterligare en fråga är om det görs skillnad på den situationen att den tilltalade genomgående 

vägrar att svara på frågor jämfört med att den tilltalade underlåter att svara på en specifik fråga. 

Som redovisats i kapitel 2 har Ekelöf m.fl., med utgångspunkt i RH 2008:54, framfört att det 

endast är den sistnämnda situationen som bör tillmätas betydelse. Ett sådant synsätt grundar sig 

förmodligen på ett antagande om att det är mer misstänksamt att den tilltalade underlåter att 

svara på en specifik fråga än om den tilltalades förhållningssätt i processen konsekvent har 

utmärkts av att denne varit passiv. Det finns dock inte något uttryckligt stöd för den uppfatt-

ningen i HD:s avgöranden och inte heller Europadomstolen har gjort åtskillnad mellan dessa 

situationer. Enligt min mening kan det även ifrågasättas varför en sådan åtskillnad skulle vara 

motiverad. Det hade nämligen fått till konsekvens att den tilltalade drar nackdel av att denne 

tidigare i processen avstått från sin rätt till tystnad. 

 

Som framgått av redogörelsen i kapitel 2 kan konstateras att det finns ett starkt stöd för att 

förklaringsbördan utöver den tilltalades tystnad även inbegriper dennes icke trovärdiga förkla-

ringar. Detta är förenligt med 35 kap. 1 § RB.  I ovan redovisad praxis från Europadomstolen 

behandlas inte frågan om bevisverkan av att den tilltalade har lämnat icke trovärdiga förkla-

ringar. Inte heller i den diskussion som förts i litteraturen om oskyldighetspresumtionen har 

frågan berörts. Det får därför anses vara något oklart om det är förenligt med oskyldighetspre-

sumtionen att även den tilltalades icke trovärdiga förklaringar inbegrips i förklaringsbördan. 

Som framgått av redogörelsen i kapitel 1 har dock Europadomstolen sällan skäl att ifrågasätta 

den nationella domstolens bevisvärdering. Det faktum att svensk rätt bevisvärderar den tilltala-

des tystnad och dennes icke trovärdiga förklaringar på ett i allt väsentligen likartat sätt bör 
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därför inte vålla några bekymmer ur konventionssynpunkt. En viktig aspekt för den fortsatta 

diskussionen är därför att de skyddshänsyn som enligt Europadomstolens mening gör sig gäl-

lande vid bevisvärdering av den tilltalades tystnad rimligen bör vara aktuella även när det gäller 

bevisvärdering av den tilltalades icke trovärdiga förklaringar. I annat fall skulle den tilltalade 

av taktiska skäl kunna välja att vara tyst. Det som i fortsättningen sägs om bevisvärdering av 

tystnad i samband med Europadomstolens uttalanden gäller därför även icke trovärdiga förkla-

ringar.  

 

Det ska vidare konstateras att Europadomstolen har slagit fast att om den tilltalade varit tyst 

under polisförhör, men yttrat sig under huvudförhandlingen, kan det åligga den tilltalade att 

presentera en trovärdig förklaring till sin tidigare tystnad. Om en trovärdig förklaring inte läm-

nas, kan den tidigare tystnaden beaktas till den tilltalades nackdel i bevisvärderingen. Även i 

ett sådant sammanhang, som alltså inte varit uppe för prövning av HD, är det därför möjligt att 

en förklaringsbörda är tillåten. Detta bör därmed innebära att även om den tilltalade lämnat icke 

trovärdiga förklaringar under polisförhör, som denne under huvudförhandlingen avviker från, 

bör det i vissa fall kunna krävas att den tilltalade förklarar sig. Detta har likheter med vad som 

i kapitel 2 har diskuterats om avvikelser mellan en utsaga under polisförhör och under huvud-

förhandling. Som framgått av kapitel 2 finns det inom doktrinen företrädare för uppfattningen 

att det kan åligga den tilltalade att på ett godtagbart sätt förklara avvikelsen för att den tilltalade 

inte ska drabbas av negativa konsekvenser i bevishänseende. Som jag uppfattar det är dock 

skillnaden att Europadomstolen inte har tillmätt själva misslyckandet att förklara avvikelsen 

betydelse, utan den tidigare tystnaden.  

 

Förklaringsbördans definition enligt svensk rätt får sammanfattningsvis anses vara att den till-

talades underlåtenhet att lämna en förklaring, eller misslyckandet att lämna en rimlig sådan, 

över bevisning som åberopats av åklagaren, ligger den tilltalade till last i bevishänseende. En 

förutsättning är att den tilltalade rimligen borde kunna lämna förklaringen. Definitionen be-

döms vara förenlig med oskyldighetspresumtionen. 

 

 

3.3 Förklaringsbördans relation till åklagares bevisbörda 

I doktrinen har det diskuterats om en tillämpning av förklaringsbördan förutsätter att värdet av 

åklagarens bevisning är tillräckligt stark för en fällande dom, dvs. att åklagaren har uppfyllt sin 
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bevisbörda. Av 35 kap. 4 § RB och dess förarbeten följer inte någon sådan inskränkning för att 

kunna tillmäta den tilltalades passivitet bevisvärde. En sådan inskränkning följer heller inte, 

vad gäller icke trovärdiga förklaringar, av 35 kap. 1 § RB. Som visats i kapitel 2 går åsikterna 

i doktrinen isär och HD:s avgöranden ger stöd för båda uppfattningarna. Särskilt tvetydig får 

HD sägas vara i NJA 2013 s. 931 (”Resningsmålet”). I det fallet diskuterade HD förklarings-

bördan i samband med utrymmet för alternativa hypoteser. Samtidigt återgav HD Europadom-

stolens uttalande i fallet John Murray mot Storbritannien om att den tilltalades tystnad kan be-

aktas vid värderingen av åklagarens bevisning.  

 

Tydligare besked lämnas i NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”). 2015 års fall ger stöd för upp-

fattningen att bevisvärdering av den tilltalades tystnad och dennes icke trovärdiga förklaringar 

kan ske som ett led i den sammanvägda bedömningen av om åklagarens bevisning är tillräckligt 

stark för att styrka åtalet. Detta kan sägas bekräftas av Högsta domstolens domar den 13 april 

2017 i mål nr B 4648-16 och B 4663-16, åtminstone vad det gäller den tilltalades icke trovärdiga 

förklaringar. Av 2015 års fall följer dock, genom hänvisningar till Europadomstolens avgöran-

den i fallen John Murray mot Storbritannien och Krumpholz mot Österrike, att detta bl.a. för-

utsätter att bevisningen mot den tilltalade redan är mycket stark. HD kan indirekt sägas ha tagit 

ställning för att ett s.k. prima facie-fall måste vara för handen. HD gör varken i 2015 års fall 

eller 2017 års fall något uttryckligt uttalande om hur bevisvärderingen av den tilltalades tystnad 

och dennes icke trovärdiga förklaringar förhåller sig till åklagarens bevisbörda. Mycket talar 

dock för tolkningen att dessa omständigheter kan beaktas innan åklagarens bevisbörda är upp-

fylld. 

 

I kapitel 2 har den slutsatsen dragits av Europadomstolens avgöranden att bevisvärdering av 

den tilltalades tystnad kräver att åklagaren har etablerat ett s.k. prima facie-mål. Det är något 

oklart vad som avses med ett prima facie-mål. Det står dock klart att ett sådant mål ställer krav 

på mycket stark bevisning mot den tilltalade. Som konstaterats i kapitel 2 kan ett prima facie-

mål tolkas som att åklagaren har presenterat mycket stark bevisning till stöd för samtliga delar 

av gärningspåståendet. Vid bedömningen av om denna bevisning också är tillräckligt stark för 

en fällande dom, kan den tilltalades tystnad beaktas. Mot bakgrund av detta kan alltså inte sägas 

att åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda innan tystnaden tillåts få betydelse. Det ska dock på-

pekas att Europadomstolen, liksom HD, inte uttryckligen har tagit ställning till hur det förhåller 

sig med den saken. 
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Sammanfattningsvis råder det en viss oklarhet om förklaringsbördan kan aktualiseras först efter 

det att åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda eller redan dessförinnan. Skulle det vara så att 

förklaringsbördan aktualiseras efter det att åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda, kan det av 

naturliga skäl inte anses vara i strid med oskyldighetspresumtionen. Detta följer av att Europa-

domstolen har godtagit att den tilltalades tystnad i vissa fall får beaktas i bevishänseende. Det 

går knappast att göra detta i ett senare skede än efter det att åklagarens bevisbörda är uppfylld. 

Min bedömning är dock att förklaringsbördan, under vissa givna förutsättningar, aktualiseras 

innan åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda. En sådan förklaringsbörda synes uppfylla de krav 

som uppställs av oskyldighetspresumtionen. I brist på närmare vägledning från högsta instans 

är det emellertid svårt att ge helt klart besked i den frågan. Förklaringsbördans relation till åkla-

garens bevisbörda bedöms vara förenlig med oskyldighetspresumtionen. 

 

 

3.4 Att lyckas respektive misslyckas med att uppfylla förklaringsbördan 

Det får anses följa av NJA 2013 s. 931 (”Resningsmålet”) att om den tilltalade lyckas uppfylla 

sin förklaringsbörda, dvs. lämna en rimlig förklaring, bör utgången bli en frikännande dom. 

Detta förutsätter att åklagaren inte motbevisar den tilltalades förklaring. Att den tilltalade fri-

känns från anklagelserna när denne presenterat en rimlig förklaring är givetvis förenligt med 

oskyldighetspresumtionen. Som framgått av kapitel 1 innebär oskyldighetspresumtionen bl.a. 

att varje tvivel ska komma den tilltalade till godo.  

 

I den motsatta situationen, dvs. när den tilltalade misslyckats med att uppfylla sin förklarings-

börda, blir utgången med all sannolikhet en fällande dom. Om förklaringsbördan skulle aktua-

liseras efter det att åklagarens bevisbörda är uppfylld, bör en konsekvens vara att rimligheten i 

alternativa hypoteser elimineras. Denna slutsats har dragits av NJA 2013 s. 931 (”Resningsmå-

let”). Slutsatsen ligger i linje med vad Nordh har uttalat om att domstolen inte behöver uppställa 

alternativa hypoteser ex officio om den tilltalade inte lämnar en rimlig förklaring. Om förkla-

ringsbördan i stället aktualiseras innan det att åklagarens bevisbörda är uppfylld, vilket är min 

uppfattning, bör möjligheten att bli frikänd p.g.a. alternativa hypoteser som uppställts ex officio 

vara begränsad. Möjligheten är dock inte nödvändigtvis obefintlig. Denna uppfattning kan sä-

gas ha stöd av bl.a. Diesen. I analysen av 2013 års fall har därtill slutsatsen dragits att om för-

klaringsbördan aktualiseras innan åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda, bör en rimlig följd vara 

att misslyckandet med att uppfylla förklaringsbördan leder till att tillräckligt stark bevisning för 
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en fällande dom föreligger. En förutsättning är dock att bevisningen redan är mycket stark mot 

den tilltalade. En fråga är om misslyckandet med att uppfylla förklaringsbördan i sig blir avgö-

rande för att åklagarens bevisning ska anses vara tillräckligt stark. Den uppfattningen stöds av 

bl.a. Westberg. HD har inte gjort ett uttryckligt uttalande om detta. Av det sätt som HD formu-

lerar sig på i NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”) ges dock snarare intrycket av att detta miss-

lyckande endast utgör ytterligare ett tecken, bland alla andra, på skuld. Det bör därför vara 

möjligt att styrkan av åklagarens bevisning under alla omständigheter skulle kunna uppnå be-

viskravet. Även Europadomstolens praxis talar för att tystnaden inte nödvändigtvis måste ha 

varit avgörande för utgången i en fällande dom. 

 

Förutsatt att det inte finns något rimligt tvivel om den tilltalades skuld kan den nu nämnda 

ordningen inte anses vara i strid med oskyldighetspresumtionen. Europadomstolens praxis stäl-

ler krav på att tystnaden endast kan betraktas som ett tecken på skuld om det av tystnaden inte 

kan dras en annan slutsats än att den tilltalade är skyldig. Slutsatsen om skuld ska vara i över-

ensstämmelse med sunt förnuft. Detta har i kapitel 2 tolkats som att bevisningen mot den tillta-

lade måste vara tillräckligt stark för att kräva en förklaring. Effekten av ett misslyckande med 

att uppfylla förklaringsbördan bedöms således vara förenlig med oskyldighetspresumtionen. 

 

 

3.5 Typer av fall som kan aktualisera en förklaringsbörda 

Av HD:s praxis kan inte någon röd tråd följas vad gäller i vilken typ av mål en förklaringsbörda 

har aktualiserats. Det synes därför som om förklaringsbördans tillämpningsområde inte är för-

behållet en viss typ av mål. Inte heller av Europadomstolens praxis går det att urskilja en sär-

skild typ av mål där det varit relevant att diskutera bevisvärdering av den tilltalades tystnad. 

Det enda uttryckliga kriteriet som HD uppställt för att den tilltalades tystnad ska få tillmätas 

bevisverkan är uttalandet i NJA 2015 s. 702 (”Balkongmålet”) om att det ska vara fråga om 

situationer som uppenbarligen kräver en förklaring. Uttalandet har i kapitel 2 bedömts omfatta 

även den tilltalades icke trovärdiga förklaringar. HD:s formulering är hämtad från Europadom-

stolens praxis. I kapitel 2 har ordet ”uppenbarligen” tolkats som att det måste föreligga mycket 

besvärande bevisomständigheter som talar för den tilltalades skuld. Eftersom kravet på en för-

klaring ska vara uppenbart, innebär det att inte varje krav på förklaring kan ge upphov till en 

förklaringsbörda. Det principiella bakom detta kan antas vara att förhindra att det skapas en 
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omvänd bevisbörda där den tilltalade måste agera för att undgå en fällande dom. Förklarings-

bördans tillämpningsområde bedöms vara förenligt med oskyldighetspresumtionen. 

 

 

3.6 Särskilt om s.k. säkerhetsgarantier (”safeguards”) 

Förklaringsbördan synes således i sig vara förenlig med oskyldighetspresumtionen. Förkla-

ringsbördan kan dock inte ses isolerad utan hänsyn måste tas till vad Europadomstolen uttalat 

om s.k. säkerhetsgarantier. Säkerhetsgarantierna ska säkerställa att den tilltalades tystnad, och 

för förklaringsbördans vidkommande även dennes icke trovärdiga förklaringar, används på ett 

konventionsenligt sätt.  

 

Som konstaterats i kapitel 2 är kravet på åklagarens bevisbörda och att tystnaden inte får vara 

det enda eller huvudsakliga beviset för den tilltalades skuld två viktiga, och nära sammankopp-

lade, säkerhetsgarantier. Oavsett om förklaringsbördan aktualiseras innan eller efter det att åkla-

garens bevisbörda är uppfylld kan konstateras att dessa säkerhetsgarantier uppställs i svensk 

rätt. Detta är naturligtvis särskilt tydligt om förklaringsbördan aktualiseras först därefter. Även 

om förklaringsbördan aktualiseras innan åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda, vilket är min 

uppfattning, kan förklaringsbördan inte användas för att ”täppa till hål” i åklagarens bevisning. 

Detta följer av att åklagaren måste ha förebringat bevisning till stöd för samtliga delar av gär-

ningspåståendet. Åklagaren bär därför hela tiden bevisbördan. Det framgår vidare att en förkla-

ringsbörda av det här slaget förutsätter att det finns annan, kvalificerad bevisning mot den till-

talade.  

 

Av kapitel 2 har i övrigt framgått att den tilltalade inte kan tvingas att uttala sig, att den som är 

skäligen misstänkt för brott enligt 12 § FuK ska bli upplyst om sin rätt att vara tyst och att den 

tilltalade som huvudregel enligt 23 kap. § 10 RB har rätt att ha sin försvarare närvarande under 

förhör. Detta är exempel på säkerhetsgarantier som Europadomstolen fäst vikt vid i bedöm-

ningen av om det varit tillåtet att beakta den tilltalades tystnad. Om de nu nämnda säkerhetsga-

rantierna kränks, riskerar förklaringsbördan att komma i konflikt med oskyldighetspresumt-

ionen. 

 

Det ska påpekas att det i kommentaren till fallet Condron mot Storbritannien anfördes att det är 

möjligt att nämndemän bör få information om de rättsliga förutsättningarna för att tillmäta den 
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tilltalades tystnad betydelse i bevishänseende. I dag ställs det inte något uttryckligt krav på 

detta. I det nu nämnda fallet ansåg Europadomstolen det strida mot artikel 6 (1) i EKMR att 

domaren i den nationella domstolen underlåtit att ge viss information till juryn i detta avseende. 

Det ska dock sägas att det alltid görs en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda 

fallet vid avgörandet av om oskyldighetspresumtionen har kränkts. Av stor betydelse är, föru-

tom att ett nämndemannasystem skiljer sig från ett jurysystem, exempelvis att domstolen enligt 

30 kap. 5 § RB skriftligen ska ange domskälen. Detta möjliggör en granskning av hur förkla-

ringsbördan tillämpats och en eventuellt felaktig tillämpning kan som utgångspunkt korrigeras 

av högre instans. En sådan granskning var inte möjlig i fallet Condron mot Storbritannien.  

 

Det finns således ett flertal olika säkerhetsgarantier enligt svensk rätt. Dessa bör anses vara 

tillräckliga ur konventionssynpunkt för att förhindra en kränkning av oskyldighetspresumtionen 

när den tilltalade åläggs en förklaringsbörda.   

 

 

3.7 Sammanfattning 

Förklaringsbördan kan definieras som att den tilltalades underlåtenhet att lämna en förklaring, 

eller misslyckandet att lämna en rimlig sådan, över bevisning som åberopats av åklagaren, lig-

ger den tilltalade till last i bevishänseende. En förutsättning är dock att den tilltalade rimligen 

borde kunna lämna förklaringen. Mycket talar för att förklaringsbördan aktualiseras innan åkla-

garen har uppfyllt sin bevisbörda. Den tilltalades misslyckande med att uppfylla förklarings-

bördan beaktas således vid värderingen av hur stark åklagarens bevisning är. Det krävs dock att 

åklagarens bevisning mot den tilltalade redan är mycket stark och att det föreligger bevisning 

till stöd för samtliga delar av gärningspåståendet. Lyckas den tilltalade med sin uppgift att upp-

fylla förklaringsbördan bör utgången i målet bli en frikännande dom. Detta gäller åtminstone 

om inte åklagaren motbevisar vad den tilltalade har sagt. Om den tilltalade däremot misslyckas 

i detta avseende blir konsekvensen med all sannolikhet en fällande dom. Utrymmet för alterna-

tiva hypoteser som uppställts ex officio av domstolen är begränsat. Förklaringsbördans tillämp-

ningsområde synes inte vara förbehållet en viss typ av mål. Däremot förutsätts att det är fråga 

om en situation som uppenbarligen kräver en förklaring. Med detta ska förstås att det föreligger 

mycket besvärande bevisomständigheter som talar för den tilltalades skuld.  
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Förklaringsbördan har i sig bedömts vara förenlig med oskyldighetspresumtionen. Det har även 

uppmärksammats att det enligt svensk rätt uppställs ett flertal s.k. säkerhetsgarantier som bör 

anses vara tillfredsställande ur konventionssynpunkt för att förhindra att oskyldighetspresumt-

ionen kränks när en förklaringsbörda åläggs den tilltalade. 
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4. Slutord 
 

I vissa av de fall som kan aktualisera en förklaringsbörda är det tänkbart att åklagarens bevis-

ning räcker för en fällande dom även utan att den tilltalades tystnad eller icke trovärdiga för-

klaringar tas i beaktande. I dessa fall kan ifrågasättas vad rättssamhället har tjänat på att kräva 

en förklaringsbörda. I andra fall kan det dock antas att förklaringsbördan har en mer direkt 

påverkan på utgången i målet och innebär att den tilltalade fälls till ansvar i en situation då 

denne annars hade frikänts. Förklaringsbördan leder alltså till fler fällande domar. Detta kan 

självfallet uppfattas som kontroversiellt. Å ena sidan är det angeläget ur effektivitetssynpunkt 

att kunna lagföra personer för brott. Å andra sidan förutsätter rättssäkerheten att även starkt 

misstänkta personer kan behöva frikännas, vilket är av fundamental betydelse i varje rättsstat.  

 

Att ålägga den tilltalade en förklaringsbörda måste anses vara högst betänkligt. Den tilltalade 

kan ha olika skäl till att inte vilja förklara sig, på ett godtagbart sätt eller inte alls. Sådana skäl 

behöver inte vara hänförliga till att denne begått det brott som åtalet avser och upphör natur-

ligtvis inte p.g.a. att en förklaringsbörda aktualiserats. Det ska vidare påpekas att frågan om den 

tilltalade bör åläggas en förklaringsbörda i regel inte kan bestämmas förrän efter det att för-

handlingen är slut och domstolens överläggning tar vid. Först då har domstolen tagit del av alla 

omständigheter i målet. Den tilltalade har därför redan när processen inleds anledning att re-

flektera över möjligheten att en förklaringsbörda kan aktualiseras och anpassa sitt förhållnings-

sätt därefter. Det kan exempelvis leda till att en tilltalad som missbedömer situationen inte ut-

nyttjar sin rätt att vara tyst och därför yttrar sig om sådant som denne egentligen inte behöver. 

Den tilltalade borde enligt min mening alltid få känna sig trygg i att dennes roll i straffprocessen 

inte ställer krav på något agerande. Det ska inte vara förenat med en rättsförlust att avstå från 

att bidra till brottets utredande.  

 

Jag utlovade i kapitel 1 att återkomma till frågan om förklaringsbördan är en sakfråga eller 

rättsfråga. Det ska därför sägas något om detta. I kapitel 2 har jag dragit slutsatsen att Europa-

domstolen har inskränkt den fria bevisvärderingen enligt 35 kap. 1 § RB. Detta följer av de krav 

som Europadomstolen har uppställt angående förutsättningarna för att få tillmäta den tilltalades 

tystnad, och för förklaringsbördans vidkommande även icke trovärdiga förklaringar, betydelse 

i bevishänseende. Det har därmed angetts riktlinjer för bevisvärderingen, vilka Sverige är skyl-

dig att följa. Med hänsyn till detta, och då förklaringsbördan inte direkt handlar om bevisvärdet 

av enskilda bevis, är min bedömning att förklaringsbördan måste anses vara en rättsfråga. 
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Europadomstolens praxis vad gäller bevisvärdering av tystnad föranleder frågan om 35 kap. 4 

§ RB kan behållas i sin nuvarande utformning. Det ska uppmärksammas att det i en färsk ut-

redning har tagits ställning till den frågan med anledning av ett EU-direktiv som handlar om 

bl.a. oskyldighetspresumtionen. Utredningens slutsats är att det inte finns något behov av 

lagändring. Detta kan jämföras med att det i Finland införts en bestämmelse som innebär att det 

endast är tillåtet att åberopa den tilltalades tystnad som bevis i den utsträckning som Europa-

domstolens praxis medger.215 Det kan förvisso synas eftersträvansvärt att följa den finska mo-

dellen och i lag ge uttryck för att Europadomstolens praxis måste följas. En sådan reglering 

skulle dock sakna praktisk betydelse. Den ordningen gäller redan både till följd av att EKMR 

är svensk lag och att Sverige är folkrättsligt bunden till densamma. Att förse 35 kap. 4 § RB 

med ett tillägg av nu nämnt slag skulle dessutom ge upphov till frågan om inte fler bestämmelser 

behöver förtydligas på samma sätt. I annat fall kan tillägget uppfattas som en begränsning av 

de bestämmelser som kräver att EKMR respekteras. Sådana upprepningar kan dock inte anses 

vara ett lämpligt sätt att lagstifta på. Därutöver skulle den nu diskuterade regleringen framstå 

som anmärkningsvärd i förhållande till andra internationella överenskommelser som Sverige är 

bunden av. Jag bedömer att en fördragskonform tolkning av 35 kap. 4 § RB är såväl möjlig som 

tillräcklig för att tillförsäkra upprätthållandet av EKMR. En lagändring är därför inte nödvän-

dig. 

 

Avslutningsvis ska erinras om att syftet med den föreliggande framställningen har varit att un-

dersöka förklaringsbördans förenlighet med oskyldighetspresumtionen i artikel 6 i EKMR. Syf-

tet har uppnåtts då det i den tidigare redogörelsen har bedömts att förklaringsbördan är förenlig 

med oskyldighetspresumtionen. Att förklaringsbördan är konventionsenlig förtar dock inte det 

önskvärda i att HD snarast meddelar ett klargörande prejudikat på området förklaringsbörda. 

Innebörden av detta omstridda, och inte helt lättillämpade, uttryck bör en gång för alla klargöras 

av högsta instans.  

                                                 
215 SOU 2017:17 s. 69 f. 
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Solna tingsrätts dom den 8 september 2014 i mål nr B 3150-14 

 

Stockholms tingsrätt 

Stockholms tingsrätts dom den 30 maj 2008 i mål nr B 18641-07  

Stockholms tingsrätts dom den 6 februari 2013 i mål nr B 16677-11  

Stockholms tingsrätts dom den 23 juli 2013 i mål nr B 4952-13  

 

Södertörns tingsrätt 

Södertörns tingsrätts dom den 18 maj 2014 i mål nr B 13868-14  

Södertörns tingsrätts dom den 10 november 2015 i mål nr B 4042-15 
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Uppsala tingsrätt 

Uppsala tingsrätts dom den 8 mars 2011 i mål nr B 8296-10  

Uppsala tingsrätts dom den 6 september 2013 i mål nr B 3656-13   

 

Varbergs tingsrätt 

Varbergs tingsrätts dom den 11 maj 2015 i mål nr B 454-15   

 

Ångermanlands tingsrätt 

Ångermanlands tingsrätts dom den 18 juni 2015 i mål nr B 778-15 

Ångermanlands tingsrätts dom den 25 november 2015 i mål nr B 655-15  

Ångermanlands tingsrätts dom den 26 april 2016 i mål nr B 1643-16  
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