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Sammanfattning 

Var persons rätt till insyn i den offentliga verksamheten vilar på den starkt 

förankrade offentlighetsprincipen. Principen utgör en form av garanti från 

maktmissbruk då den ger allmänheten en möjlighet att kontrollera hur den 

offentliga verksamheten styrs och vilka beslut som fattas. Rätten till partsinsyn 

aktualiseras bl.a. då en person misstänks för brott. Då någon anses vara 

skäligen misstänkt för brott blir regeln om insyn enligt 23 kap. 18§ RB 

tillämplig. Av regeln följer att den som är skäligen misstänkt för brott  fort- 

löpande ska få ta del av information i den mån det kan ske utan men för 

utredningen. För att både åklagaren och den misstänkte ska träda in i processen 

som likställda parter samt för att förfarandet ska vara kontradiktoriskt är det av 

stor vikt att partsinsynen tillgodosetts. I praktiken innebär det att parterna ska 

ha fått tillfälle att ta del av och yttra sig över den bevisning som framlagts. Ett 

sådant förfarande förutsätter att förundersökningsledaren förhåller sig objektivt 

under utredningens gång. Förundersökningsledaren har ett ansvar för att den 

misstänktes rättssäkerhet tillgodoses under förundersökningsförfarandet. Inne- 

börden av ett sådant ansvar är att förundersökningsledaren ska förhålla sig 

objektivt till det material som samlats in under förundersökningen samt vara 

objektiv i hur och vilket material den misstänkte delges. Europadomstolen 

uttalar att ”equality of arms” och ”adversial procedure” är två viktiga grund- 

element vid bedömningen av ”fair trial”, enligt art. 6 EKMR. Det krävs med 

andra ord att den misstänkte har givits tillräckliga möjligheter att förbereda ett 

fullgott försvar för att en rättegång ska anses vara rättvis. För att så ska kunna 

ske krävs det att den misstänkte och hans eller hennes försvar har fått den 

tillgång till det material som kan antas vara av betydelse för förberedelserna av 

den misstänktes försvar. Utgångspunkten ska vara att insyn utgör huvudregeln 

och sekretess undantaget. Det finns naturligtvis allmänna och enskilda 

intressen som motiverar en begränsning av insynen. Den misstänktes rätt till 

insyn kan inte tillåtas vara absolut, men den begränsning som hindrar insynen 

måste enligt Europadomstolen vara proportionerlig. Rätten till insyn måste 

vidare, om sekretessen innebär svårigheter för den misstänktes möjlighet att 

förbereda ett fullgott försvar, gottgöras genom processuella arrangemang. För 

att kunna förbereda ett fullgott försvar behövs ett fungerande överprövnings- 

system där den misstänkte har möjlighet att få ett beslut om sekretess prövat. 

Om ett sådant system är bristfälligt kan det vara ytterst svårt för en misstänkt 
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att fullt ut kunna förbereda ett fullgott försvar. I dagsläget finns det möjlighet 

att, vid ett avslag av en begäran om att få ut en allmän handling enligt TF, få 

avslaget prövat av KR. En sådan prövning är inte önskvärd då KR inte 

vanligtvis handlägger brottmål och därför inte heller har den insyn som krävs 

för att fatta ett beslut till förmån för den misstänkte. Det innebär att KR är 

ovillig att gå emot myndighetens beslut om sekretess. Europadomstolen har 

framfört att ett sådant beslut om sekretess istället bör prövas av den domstol 

som har att avgöra målet i sak. Rätten till en rättvis rättegång hör nära samman 

med det grundläggande värdet av rättssäkerhet. Det ska i en demokratisk 

rättsstat inte finnas något intresse av att oskyldiga personer döms för brott. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnets relevans 

Anledningen till att jag valde att behandla en misstänkts rätt till insyn och dess 

betydelse för att kunna förbereda ett fullgott försvar enligt art. 6 EKMR i min 

uppsats var det mål som inleddes i Stockholms tingsrätt i april 2012. Det mål 

som avses är Sveriges genom tiderna största narkotikarättegång.1 Huvud- 

förhandlingen i tingsrätten aktualiserade i högsta grad frågor om en misstänkts 

rätt till insyn. Dokument av vikt för den misstänktes möjlighet att försvara sig 

undanhölls för försvaret varför de tilltalade hävdade att deras rättigheter enligt 

art. 6 EKMR till en rättvis rättegång hade kränkts.2 Det dömdes i tingsrätten ut 

mycket långa straff till merparten av de tilltalade.3 Med beaktande av de 

invändningar som gjordes av försvaret under tingsrättsförhandlingen beträff- 

ande rätten till insyn i materialet och de långa straff som utdömdes gick 

tankarna till frågan om rättssäkerhet. Ska det verkligen vara möjligt att i en 

demokratisk rättsstat döma personer till långa fängelsestraff då deras möjlig- 

heter att förbereda ett fullgott försvar inte tillgodosetts? Det väckte i allra 

högsta grad mitt intresse och jag ville därför ta reda på den rättsliga reglering 

som styr en misstänkts rätt till insyn och framför allt vad Europadomstolen 

uttalar om rätten till insyn och möjligheten att förbereda ett fullgott försvar.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att jag vill belysa de moment som är viktiga under ett 

förundersökningsförfarande samt under huvudförhandling i domstol när det 

gäller att tillgodose den misstänktes rätt till insyn. Jag ville även utreda vilken 

betydelse det har att en förundersökningsledare förhåller sig objektiv under en 

förundersökning och även under huvudförhandling i domstol samt hur en 

bristande objektivitet kan påverka den misstänktes rätt till insyn. Jag har även 

ett syfte att redogöra för vad Europadomstolen har för krav på rätten till insyn 

och rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR. Slutligen är syftet med 

                                                 
1Under våren 2013 meddelade Stockholms tingsrätt dom i målet ( Stockholms tingsrätt dom       
  den 8 mars 2013 mål nr B 9799-10). 
2 Svea hovrätt konstaterade, i fråga om återförvisande av målet till tingsrätten att, det förfaran-     
  de som förevarit i tingsrätten inneburit att rättegångsfel begåtts. Detta främst för att tingsrätt-    
  en inte varit tillmötesgående vad gäller försvarets begäran om att kalla vittnen m.m.   
  Hovrätten ansåg att respektive fel kan ha inverkat på målets utgång. Se Svea hovrätt protokoll      
  den 18-19 april 2013 i mål nr 2856-13. 
3 Se ovan nämnda dom från Stockholms tingsrätt. 
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uppsatsen att betona vikten av rättssäkerhet och den straffprocessuella 

principen om att ingen oskyldig ska dömas för brott. De frågeställningar jag 

valt att behandla i uppsatsen är: 

 

− Vad innebär innebär det att den misstänkte ska få en möjlighet att på ett 

 fullgott sätt kunna förbereda sitt försvar enligt art. 6 EKMR? 

 

− Vad har objektivitetsprincipen för betydelse vad gäller rätten till insyn 

och därmed möjligheten att på ett fullgott sätt kunna förbereda sitt 

försvar ? 

 

Jag har under arbetet med uppsatsen haft en hypotes: om en misstänkt inte 

tillåtits den rätt till insyn som han eller hon behöver för att på ett fullgott sätt 

kunna förbereda sitt försvar har det inneburit att kravet på en rättvis rättegång 

enligt art. 6 EKMR inte är uppfyllt. 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer endast att redogöra för den partsinsyn som aktualiseras för 

den som misstänks för brott. Jag kommer med andra ord inte att behandla den 

rätt till insyn som exempelvis tillkommer en målsäganden. Vidare är uppsatsen 

begränsad till att beröra rätten till insyn för en misstänkt från det att han eller 

hon delges skälig misstanke om brott och fram till huvudförhandling i domstol. 

Anledningen till att jag valt att begränsa uppsatsen på detta sätt är för att jag 

anser att endast nämnda tidsintervall är av intresse för att besvara mina 

frågeställningar. Uppsatsen kommer endast att belysa den problematik som 

uppstår då en misstänkt nekas insynsrätt samt hur denna begränsning påverkar 

den misstänktes möjligheter att på ett fullgott sätt förbereda sitt försvar. Det 

innebär att något annat intresseperspektiv än den misstänktes inte kommer att 

behandlas i uppsatsen. I den del europarätten kommer att beröras kommer jag 

endast att belysa art. 6 EKMR och rätten till en rättvis rättegång. Art. 6 EKMR  

kommer endast beröras i de delar som anses viktiga för min frågeställning om  

möjligheten att kunna förbereda ett fullgott försvar. Det är främst parternas 

likställdhet ” equality of arms” samt kontradiktoriskt förfarande ” adversial 

procedure” som kommer att behandlas.  

 



8 

1.4 Metod och material 

Den metod jag har använt mig av under arbetet med uppsatsen är den 

traditionella juridiska metoden. För att på ett tillfredsställande sätt kunna 

utreda rätten till insyn för en misstänkt enligt svensk rätt har jag studerat de 

författningar, den praxis samt doktrin som berör området. Vidare har jag 

använt mig av propositioner, SOU samt svensk publicerad myndighetspraxis 

från JO och JK. Jag har även använt mig av material i form av Rättspro- 

memoria från Åklagarmyndigheten för att på så sätt kunna få en inblick i hur 

Åklagarmyndigheten anser att en tillämning av gällande rätt bör göras. Då art. 

6 EKMR varit väldigt central i uppsatsen har jag, för att kunna dra en slutsats 

om vad Europadomstolen uttalat om rätten till insyn, studerat praxis från 

Europadomstolen samt använt mig av doktrin på området. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel rörande offentlighetsprincipen. Anledningen 

är främst att belysa den princip som ger var och en rätt till insyn i den 

offentliga verksamheten, för att sedan leda läsaren in på området om partsinsyn 

som redogörs för i kapitel 3. Då uppsatsen endast kommer att behandla den 

insyn som aktualiseras då en person är misstänkt för brott behandlar kapitel 4 

förundersökningsförfarandet. Syftet med att översiktligt redogöra för 

förundersökningsförfarandet är dels för att ge läsaren en inblick i förfarandet 

och dels för att läsaren vid redogörelsen för objektivitetsprincipens betydelse 

ska få en förståelse för varför arbetet under förundersökningen och hur denna 

bedrivs har betydelse för möjligheten att på ett fullgott sätt kunna förbereda sitt 

försvar. Under kapitel 5 redogör jag ingående för den rätt till insyn som följer 

för en person som misstänks för brott enligt svensk rätt. Då uppsatsen i 

betydande del avser att utreda vilka krav Europadomstolen ställer på en 

misstänkts rätt till insyn för att tillgodose rätten till en rättvis rättegång enligt 

art. 6 EKMR behandlar kapitel 6 enbart europarätt. Under kapitel 7 har jag valt 

att redogöra för överprövningsförfarandet enligt svensk rätt. Med andra ord 

den möjlighet enligt lag som en misstänkt person har att få ett beslut om 

sekretess prövat. Anledningen till att jag valt att behandla detta område är för 

att jag anser att det är en viktig del av insynsrätten att om en misstänkt är 

missnöjd om ett beslut om sekretess ska denne ha en möjlighet att få beslutet 

prövat. Avslutningsvis under kapitel 8 följer en analys av innehållet i uppsatsen 
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i förhållande till de frågeställningar och den hypotes jag nämnt under avsnitt 

1.2. 

 

2 Allmänt om offentlighet 

2.1 Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen har en stark förankring i det svenska samhället och 

anses utgöra en av hörnstenarna i den svenska rättsordningen. Principen tar 

sig uttryck genom bland annat en rätt för allmänheten att närvara vid 

förhandlingar i domstol, den så kallade principen om förhandlingsoffentlighet, 

2 kap. 11 § Regeringsformen (1974:152), nedan RF. Den innebär även en rätt, 

enligt principen om handlingsoffentlighet i 2 kap. 1§ Tryckfrihetsförordning 

(1949:105), nedan TF, för allmänheten att ta del av allmänna handlingar samt 

en rätt till yttrandefrihet enligt 2 kap. 1 § 1 p. RF.4 Allmänheten ges, i och 

med offentlighetsprincipen, en rätt till insyn i den verksamhet som bedrivs 

hos staten och kommunerna i syfte att garantera rättssäkerhet samt effektivitet 

i förvaltningen.5 Då domstolarna i sin dömande verksamhet i hög grad ka-

raktäriseras av myndighetsutövning är behovet av insyn särskilt stort. Anled-

ningen till behovet är främst att upprätthålla ett fortsatt förtroende hos all-

mänheten vad gäller rättsskipning.6  Det finns däremot undantag när det kom-

mer till offentlighet och tillfällen då principen får ge vika för andra intressen.7 

Eftersom de rättigheter som offentlighetsprincipen ger uttryck för är grund-

lagsskyddade krävs det starka skäl för att undantag ska kunna göras.8 Be-

gränsningar kan endast ske för vissa syften och enbart efter bemyndigande i 

lag eller genom förordning, enligt 2 kap. 2 § TF.9 Ett sådant bemyndigande 

finns bland annat i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), nedan 

OSL.10 

 

 

                                                 
4 Bring, Thomas & Diesen, Christian, Förundersökning, 4 u. Norstedts Juridik AB,   
  Stockholm, 2009, s. 548. 
5 Heuman, Sigurd & Tansjö, Anna, Sekretess m.m. hos allmän domstol, 3 u. Elanders Sverige    
   AB, Mölnlycke, 2010, s.62. 
6 SOU 2011:45 s. 246. 
7 Bring & Diesen s. 548.  
8 Edelstam, Henrik, Offentlighet och sekretess i rättegång, Norstedts Juridik AB, Stockholm,  
   2001, s. 29. 
9 Åklagarmyndighetens Rätts PM 2008:4, Utvecklingscentrum Malmö, februari 2008s. 6. 
10 Bring & Diesen s. 548. 
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2.1.1 Handlingsoffentlighet 

Den rätt att ta del av allmänna handlingar som offentlighetsprincipen möjliggör 

omfattar inte alla handlingar, utan det finns vissa kriterier för att denna insyns-

rätt ska föreligga. Förutsättningen för att en medborgare ska ha rätt att ta del av 

en handling i enlighet med TF är att den är att se som allmän. En handling är 

allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller 

”upprättad hos myndigheten”, 2 kap. 3 § TF. För att kriteriet upprättad hos 

myndighet ska vara uppfyllt krävs det att handlingen expedierats eller att ären-

det till vilket handlingen hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten, 2 kap. 

7 § TF. Dessutom finns det ett krav på att den allmänna handlingen ska vara 

offentlig, dvs. att informationen inte omfattas av sekretess.11  Handlingsoffen-

tlighetens funktion har framförallt anförts vara att tillgodose informations-

spridning, ett främjande av den allmänna debatten, kontroll, effektivitet samt 

rättssäkerhet.12 Viljan av att främja handlingsoffentligheten måste vägas mot 

det intresse som kan finnas vid ett utlämnande av myndigheters handlingar. De 

intressen som vägs in svarar i viss mån mot det som anses utgöra de 

grundläggande mänskliga rättigheterna.13 Vad gäller möjligheten att begränsa 

principen om handlingsoffentlighet finns det i 2 kap. 2 § 1 st. 4 p. TF en 

lagstadgad rätt att föreskriva om sekretess då det är påkallat med hänsyn till 

intresset att förebygga eller beivra brott.  

 

3 Allmänt om rätten till insyn 

3.1 Inledning 

Den rätt ur vilken rätten till insyn utgår från är, som nämnts ovan, 

offentlighetsprincipen.14 Då en person misstänks för brott tillerkänns denna en 

särskilt reglerad rätt till insyn. Den rätt till insyn som den misstänkte och 

dennes försvarare har i en förundersökning hos förundersökningsmyndigheten 

regleras i 23 kap. 18 § Rättegångsbalk (1942:740), nedan RB. Rätten till insyn i 

enlighet med RB:s regler blir tillämpliga i samband med att den misstänkte 

underrättas om skälig misstanke om brott. Från och med denna tidpunkt har 

den misstänkte och hans eller hennes försvarare en rätt att fortlöpande ta del av 

                                                 
11 Rätts PM 2008:4 s. 6. 
12 Prop.1975/76:160 s. 70, Hjertstedt, Mattias, Tillgången till handlingar för brottsutredare,  
   Iustus Förlag AB, Uppsala, 2011, s. 336. 
13 Hjertstedt s. 341. 
14 Se vidare avsnitt 2.1 och 2.2. 
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information i den utsträckning att det inte kan antas vara till men för utred-

ningen. Redan i förarbetena till RB nämndes vikten av att en tilltalad ska få 

kännedom om det material som förekommit under en brottmålsprocess samt att 

han eller hon ska få tillfälle att yttra sig om det.15 När den misstänkte delgivits 

information om att förundersökningen är klar, så kallad slutdelgivning, finns 

det inte längre någon möjlighet att undanhålla material för den misstänkte med 

hjälp av RB:s regler. Detta gäller oavsett om uppgifterna finns i förundersö-

kningsprotokollet eller i det så kallade sidomaterialet. Den enda bestämmelse 

som kan åberopas för att begränsa den misstänktes insynsrätt efter slutdel-

givning är regleringen om partsinsyn i 10 kap. 3 § OSL.16 Det råder olika 

uppfattningar om huruvida 10 kap. 3 § OSL är tillämplig innan dess att 

slutdelgivning ägt rum, d.v.s. under förundersöknings- förfarandet. Det som har 

varit bland det mest omdiskuterade är frågan om den misstänkte är att se som 

part under en förundersökning. Vidare om sekretess i sådant fall kan upprätt- 

hållas gentemot den misstänkte med stöd av 10 kap. 3 § OSL eller om den 

misstänktes insynsrätt är ovillkorlig i enlighet med 23 kap. 18 § RB på det sätt 

som anges i 10 kap. 3 § 2 st. OSL.17  Av 10 kap. 3 § 2 st. OSL följer att 

sekretess kan aldrig hindrar en part i ett mål i allmän domstol att få ta del av 

alla omständigheter som ligger till grund för ett avgörande i målet. Rätten att ta 

del av omständigheter som ligger till grund för avgörandet har ansetts vara så 

självklar att den inte kommit till direkt uttryck i någon regel i RB.18 Nedan 

redogörs för den lagstiftning som reglerar den misstänktes rätt till insyn. 

 

3.2 Partsfrågan 

Frågan om det finns parter i en förundersökning har Högsta förvaltningsdom-

stolen (tidigare Regeringsrätten), nedan HFD besvarat vid ett antal tillfällen. 

Enligt HFD är en förundersökning att se som ett handlagt ärende hos Åklagar-

myndigheten, i vilket den misstänkte är part. Ett sådant ärende avslutas genom 

ett beslut i åtalsfrågan19 Viktigt att påpeka är att insyn enligt OSL endast gäller 

ärenden i den betydelse som begreppet har enligt TF och Förvaltningslag 

                                                 
15 SOU 1938:44 s. 483. 
16 Rätts PM 2007:4 s. 21. 
17 SOU 2010:14 s.73 ff. 
18 Prop. 1986/87:89 s. 145. SOU 2003:99 s. 193. 
19 RÅ 1984 Ab 176, RÅ 1992 not 190, RÅ 1995 ref. 28. 
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(1986:223),20nedan FL. Den som omfattas av partsbegreppet ska enligt HFD 

definieras utifrån ett intresseperspektiv. Den enskildes ställning som part ska 

innebära att denne har ett befogat eller skyddsvärt intresse i saken. Rätten till 

partsinsyn måste däremot inte stödjas på en författningsbestämmelse, utan 

även framgå av allmänna rättsgrundsatser.21   

 

3.3 Tillämpning av 10 kap. 3 § OSL 

Av 10 kap. 3 § 1 st. OSL följer att ”sekretess inte hindrar att en enskild eller en 

myndighet som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet 

och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar 

del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling 

eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det 

av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretess- 

belagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt 

lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det 

behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig 

skada för det intresse som sekretessen ska skydda”. 

 

Då det fastställts att en förundersökning är att se som ett handlagt ärende hos 

Åklagarmyndigheten och att den misstänkte är part blir nästa fråga om man 

kan tillämpa sekretessreglerna för partsinsyn i OSL. Av ordalydelsen i regeln 

följer att den som är part i ett mål eller ett ärende hos domstol eller annan 

myndighet under vissa förutsättningar har en mer långtgående rätt än andra att 

ta del av hemliga handlingar och uppgifter.22  Enligt huvudregeln hindrar inte 

sekretess att en part får ta del av handlingar eller annat material i ett mål eller 

ärende. Det görs emellertid undantag för vissa uppgifter för vilka det av hän-

syn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att de inte röjs. HFD 

har uttalat att bestämmelsen i 10 kap. 3 § OSL inte i sig ger någon rätt till 

partsinsyn, utan den rätten måste framgå av lagstiftning eller allmänna rätts-

grundsatser.23 Vidare ger bestämmelsen uttryck för lagstiftarens intresseavväg-

ning och är en så kallad kollisionsnorm. Den avvägning som avses är intresset 

mellan partsinsyn och sekretess. Med andra ord reglerar bestämmelsen enbart 

                                                 
20 Bring & Diesen s. 585. 
21 RÅ 2001 ref. 27. 
22 SOU 2010:14 s 74. 
23 RÅ 2001 ref. 27, Prop. 2001/02: 191 s. 68. 
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den konflikt som kan uppstå när det finns en rätt till partsinsyn, med anledning 

av annan författningsbestämmelse eller annat skäl, samtidigt som det material 

som avses omfattas av sekretess.24 Sett till ordalydelsen i paragrafens 1 st. 2 

men. ska det i den praktiska tillämpningen däremot inte göras någon avvägning 

i det enskilda fallet mellan å ena sidan parts behov av insyn och å andra sidan 

sekretessintressen vad gäller material i ett mål eller ärende. Istället ska en be-

dömning av sekretessens styrka göras och vara ensamt avgörande för om parts-

insynen eller sekretessen tar över.25 Paragrafens innebörd leder till att 

bestämmelser om sekretess i hög grad får ge vika för rätten till partsinsyn i ett 

mål eller ärende som följer av föreskrifter i annan författning än OSL, praxis 

eller allmänna rättsgrundsatser.26   

 

3.4 Sammanfattning  

Den uppfattning som anses vara förenlig med gällande rätt innebär att den 

misstänkte är part och därmed blir reglerna i OSL tillämpliga. Konflikten som 

uppstår mellan sekretessbestämmelserna och insynsrätten löses med hjälp av 

regeln om partsinsyn i 10 kap. 3 § OSL. HFD har, som nämnts ovan, givit sitt 

stöd för detta synsätt i ett flertalet avgörande. 27 Även justitiekanslern28, nedan 

JK och Riksåklagaren29 delar denna uppfattning. Sammanfattningsvis kan 

sägas att den lagstiftning som blir aktuell för parts rätt till insyn i 

förundersökningen är 23 kap. 18 § RB samt 10 kap. 3 § OSL. Även praxis och 

allmänna rättsgrundsatser sätter ramarna för rätten till insyn.  

 

4 Förundersökning och objektivitet 

4.1 Inledning 

För att kunna förstå vilken betydelse insyn i utredningen har för en part behövs 

kunskap om det förfarande som föregår en lagföring samt hur arbetet där 

påverkar de förutsättningar som en misstänkt har att försvara sig. Insynen är 

viktig ur ett rättssäkerhetsperspektiv, med beaktande av den straffprocessuella 

                                                 
24 Prop.1979/80:2 del A s. 333. 
25 SOU 2010:14 s. 96. 
26 Lenberg, Eva m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen- en kommentar, Norstedts Juridik AB,    
   Stockholm, 2010, s. 10:3:1 
27 RÅ 1984 Ab 176, RÅ 1995 ref. 28, RÅ 2001 ref. 27. 
28 JK beslut 2006-09-21 dnr 3704-04-21. 
29 Riksåklagarens yttrande till JO i fallet ”Ulf” dnr 2181-2005. 
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principen om att ingen oskyldig ska kunna dömas för brott.30 

 

4.2 Vad är en förundersökning? 

Förundersökning är den rättsliga beteckning på den utredning som huvudsak- 

ligen bedrivs av polis och/eller åklagare.31 En förundersökning ska inledas då 

det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott 

som hör under allmänt åtal har begåtts, enligt 23 kap. 1 § RB. Vilka brott som 

faller under allmänt åtal regleras i 20 kap. 3 § 1 st. RB. Den tröskel som satts 

för när man ska inleda en förundersökning är låg. Avsikten är att även tillsynes 

oklara brottsmisstankar ska utredas inom ramen för vad som gäller för en 

förundersökning.32 Kravet ”anledning att anta” innebär att det måste finnas en 

konkret brottsmisstanke, men att den kan vara vag samt att gärningsmannen 

kan vara okänd.33 Beslut om att inleda en förundersökning fattas av polismyn-

dighet eller åklagare enligt 23 kap. 3 § 1 st. RB. Grunderna för den reglering 

som gäller vid ett förundersökningsförfarande finns i 23 kap. RB och komplet-

terande verkställighetsföreskrifter i Förundersökningskungörelse (1947:948), 

nedan FUK.34  

 

4.2.1  Förundersökningens huvudsakliga syften 

Förundersökningen har huvudsakligen två syften, vilka kan utläsas ur 23 kap. 2 

§ RB. Det ena syftet är att komma fram till om brott har begåtts, finna någon 

som skäligen kan misstänkas för brottet samt ge ett underlag för åklagaren vad 

gäller beslut i åtalsfrågan Det andra syftet är att sammanställa och förbereda 

målet så att den bevisning som ska läggas fram kan framföras i ett sammanhang 

vid huvudförhandling, i enlighet med den så kallade koncentrationsprincipen.35 

Ett annat viktigt syfte som inte nämns i 23 kap. 2 § RB är att ge den misstänkte 

en inblick i materialet och en möjlighet att uttala sig om det och på så sätt även 

vid behov justera och berika materialet. Tanken är att detta ska ge den 

misstänkte en möjlighet att förbereda sitt försvar.36 Materialet i en förundersök-

ning är oftast helt avgörande för utgången i brottmål då det är en förberedande 

                                                 
30 SOU 1926:32 s. 70, JO 2007/08 s. 90. 
31 Bring & Diesen s. 26. 
32 Prop.1994/95:23 s. 76. 
33 Prop.1994/95:23 s. 76. 
34 Bring & Diesen, s. 54. 
35 Bring & Diesen s. 64. 
36 Bring & Diesen s. 65. 
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utredning som ligger till grund för såväl åtalet som det material som domstolen 

har att beakta under huvudförhandling. Enbart materialet i förundersökningen 

får inte ligga till grund för en dom då omedelbarhetsprincipen enligt 30 kap. 2 § 

RB gäller vid huvudförhandling.37 Principen innebär att om huvudförhandling 

hållits ska domen grundas på vad som förekommit vid förhandlingen. Eftersom 

muntlighetsprincipen i 46 kap. 5§ RB gäller vid huvudförhandling i domstol 

räcker det inte med att handlingarna är inskickade till rätten.38 Förutom de 

principer som gäller användningen av materialet i en förundersökning finns det 

en del principer som främst förundersökningsledaren har att förhålla sig till. 

Dessa principer finns fastställda i 23 kap. 4§ RB.39 

 

4.2.2 Principer under en förundersökning 

De principer som gäller under en förundersökning har främst till syfte att 

garantera den enskildes rättssäkerhet.40 Det är förundersökningsledaren som har 

ansvar för att den enskildes rättssäkerhet tas till vara under förundersöknings- 

förfarandet, enligt 1a § 2 st. FUK. Det är sammanlagt tre principer som är cen-

trala och som kommer till uttryck i 23 kap. 4 § RB.41 I paragrafens 1 st. 1 men. 

nämns den så kallade objektivitetsprincipen. Principen innebär kort att förun-

dersökningsledaren inte enbart ska beakta de omständigheter som talar emot 

den misstänkte utan även de som talar till hans eller hennes fördel.42 Hänsyns-

principen finns i 23 kap. 1 st. 2 men. och innebär att en förundersökning ska 

bedrivas på ett sådant sätt att någon inte utsätts för misstanke i onödan samt 

inte bära någon kostnad eller olägenhet.43 Ett exempel på hur hänsynsprincipen 

ska tillämpas i praktiken kan enligt JO vara att förhör inte bör ske på den 

förhördes arbetsplats i de fall detta kan tänkas leda till att en misstanke mot 

honom eller henne väcks hos arbetskamraterna.44 Den tredje principen kommer 

till uttryck i paragrafens 2 st. skyndsamhetsprincipen innebär att en förunder- 

sökning ska bedrivas så skyndsamt som möjligt.45  Även andra rättsliga princi-

                                                 
37 Bring & Diesen s. 64. 
38 Bring & Diesen s. 26. 
39 Bring & Diesen s. 67. 
40 SOU 2005:84 s. 108. 
41 Hjertstedt s. 128. 
42Under avsnitt 4.2.3 kommer en längre redogörelse för principens innebörd och vikten av att  
   en förundersökningsledare lever upp till objektivitetskravet. 
43 Hjertstedt s. 128. 
44 JO 1968 s. 174. 
45 Hjertstedt, s. 128. 
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per är viktiga som legalitetsprincipen 1 kap. 1 § och 2 kap. 10 § RF, rätten till 

en rättvis rättegång i art. 6 lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande skyldig-

heterna, nedan EKMR, samt likabehandlingsprincipen.46 

 

4.2.3 Objektivitetsprincipen 

Objektivitetsprincipen kommer till uttryck i 23 kap. 4 § 1 st. 1 men. RB. För att 

principens syfte ska kunna uppfyllas är det viktigt att förundersökningsledaren 

och de som deltar i utredningen bedriver en bred, allsidig och förutsättningslös 

brottsutredning.47 Att brottsutredningen sker på ett sådant sätt anses extra 

viktigt då utredningen inte bedrivs av en neutral part vilket är fallet i vissa 

andra länder t.ex. Frankrike. I Frankrike tillämpar man istället ett system med 

en neutral undersökningsdomare.48 Med andra ord är det av stor vikt att inte 

endast de omständligheter som ligger den misstänkte till last beaktas under 

förundersökningen, utan även de uppgifter som är gynnsamma.49 Om förunder-

sökningsledaren låtit inhämta viss utredning som talar till den misstänktes 

förmån får inte denna del hållas utanför förundersökningen utan måste i högsta 

grad beaktas.50 Förundersökningsledaren får alltså inte vara ensidigt inriktad på 

att säkra material som kan leda till en fällande dom. Istället måste för-

undersökningsledaren vara öppen för och uppmärksam på möjligheten att den 

misstänkte kan vara oskyldig och undersöka det material som talar för en sådan 

utgång. Detta gäller även för de fall som den misstänkte har erkänt det aktuella 

brottet.51 Det är därför viktigt att de som deltar i utredningen inte låser sig vid 

en viss hypotes.52 I JO:s ämbetsberättelse år 1975 bilaga 6 och fallet ”Höglund” 

var JO kritisk till förundersökningsledaren och hur denne förhållit sig till 

objektivitetskravet. Förundersökningsledaren hade redan från början hållit fast 

vid en viss uppfattning och därför inte varit öppen för möjligheten att det skulle 

kunna finnas en annan gärningsman, vilket det i detta fall fanns.53 Principen hör 

även samman med det straffprocessuella syftet att uppnå en materiellt riktig 

                                                 
46 Bring & Diesen s. 55. 
47 Bring & Diesen s. 67. 
48 Bring & Diesen s. 67, SOU 2011:45 s. 95. 
49 SOU 2010.14 s. 60, Rätts PM 2007:4 s. 22. 
50 JO 1976/77 s. 94, JO 2007/08 s. 12, JK 1985 s. 123, Blomkvist, Curt, Försvararen, Esselte  
  Studium, Göteborg, 1987 s. 21. 
51 SOU 2011:45 s. 99. 
52 SOU 2011:45 s.100. 
53 JO:s ämbetsberättelse år 1975 bilaga 6, s. 117. 
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dom.54 Den utgör en rättssäkerhetsgaranti för den enskilde och innebär att 

ingen oskyldig ska kunna dömas för brott.55 JO framhåller, i ett annat ärende, 

vikten av objektivitetsprincipen och den uppgift som åklagaren har att på 

uppdrag av statsmakten verka för det allmänna intresset av att enskilda som 

begår brott lagförs och straffas. För detta ändamål förfogar polis- och 

åklagarmyndigheterna över stora resurser som de tilldelats av staten. 56 Med 

andra ord är det av stort intresse för den enskildes rättssäkerhet att det finns en 

rad regler som de brottsutredande myndigheterna har att förhålla sig till i sitt 

arbete.57  

 

4.2.3.1  Tillämpning av objektivitetsprincipen 

Enligt ordalydelsen i 23 kap. 4 § RB gäller kravet på objektivitet endast under 

förundersökningen.58 JO anser att objektivitetskravet också omfattar polisens 

arbete även innan dess att en förundersökning inletts samt vid ställningstagan-

det för om en förundersökning ska inledas eller inte.59 Per-Olof Ekelöf har 

uttalat att objektivitetsprincipen gäller även under huvudförhandling.60 Åklaga-

ren är skyldig att vara objektiv då beslut ska fattas i åtalsfrågan samt vid 

samtliga faser i domstolsförfarandet.61 Detta bör gälla även i högre rätt där 

åklagaren kan fullfölja en talan som är till den misstänktes förmån, enligt 20 

kap. 2 § 2 st. RB.62 JO delar den uppfattning som doktrinen gör gällande om att 

objektivitetsprincipen ska beaktas under hela rättsprocessen.63 Även om parts-

ställningen blir tydligare mellan åklagare och den misstänkte och att den miss-

tänkte i detta skede oftast biträds av ett försvar under huvudförhandling så 

anses åklagaren vara skyldig att trots det förhålla sig till objektivitetskravet 

även här.64 Förekomsten av en försvarare har ansetts ha betydelse för tillämp-

ningen av objektivitetsprincipen när det gäller utredning av brott.65 Det innebär 

                                                 
54 Bring & Diesen, s. 67. 
55 SOU 1926:32 s. 70, JO 2007/08 s. 90. 
56 JO 2007/08 s. 91. 
57 JO 2007/08 s. 90. 
58 SOU 2011:45 s. 97. 
59 JO beslut 2009-10-27 dnr 2839-2008. 
60 Ekelöf, Per-Olof, Rättegång I, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm AB, 1990, s. 66. 
61 Bring & Diesen, s. 74. 
62 Bring & Diesen, s. 74, Heuman, Maths & Lassen, Bengt, Brottets beivrande, Wahlström &  
   Widstrand, Stockholm, 1952, s. 123 och 126. 
63 JO 2007/08  s. 91. 
64 Gärde, Natanael, Nya Rättegångsbalken jämte lagen om dess införande – med  
   kommentar,1949, Norstedts Juridik, Stockholm, 1994, s. 294. 
65 SOU 2011:45  s. 103. 
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att då en misstänkt biträds av en försvarare, som har till uppgift att tillgodose 

den misstänktes intressen, så minskar åklagarens ansvar gentemot den miss-

tänkte något. Det sagda betyder inte att åklagaren kan undanhålla material som 

talar till den misstänktes förmån för försvaret.66 Istället föreligger en så kallad 

redovisningsplikt för förundersökningsledaren. Denna aspekt av objektivitets- 

principen hänger nära samman med den misstänktes och hans eller hennes 

försvarares rätt till insyn under förundersökningen enligt 23 kap. 18 § RB.67 

För att en brottsutredning ska kunna bedrivas på ett objektivt sätt är det av stor 

eller rentav avgörande betydelse att objektivitetsprincipen beaktas redan på ett 

tidigt stadium.68  Kravet på objektivitet gäller för åklagaren även efter domen.69 

Ett exempel på det är att JO riktade kritik mot en åklagare som återkallat ett 

överklagande i ett narkotikamål. Åklagaren hade inhämtat ett analysbesked 

under tingsrättsprocessen, vilket hade visat att renhetsgraden av narkotikan var 

ovanligt låg. Försvaret hade delgivits analyssvaret vid ett sent skede då domen 

vunnit laga kraft och det var vid det här tillfället inte längre möjligt att 

överklaga domen. JO ansåg därför att åklagaren, då denne fick vetskap om 

analyssvaret, borde agerat och överklagat till den misstänktes förmån så att 

målet kunde prövas i hovrätten.70 

 

4.2.3.2 Vad utgör förundersökningsmaterial och vilket av detta     

             material ska ingå i förundersökningsprotokollet? 

Allt material som samlats in under utredningen från det att förundersökningen 

inleddes utgör förundersökningsmaterial.71 Enligt 23 kap. 3 § 3 st. RB faller 

även anmälningsuppgifter, förutredningsmaterial och utredningsåtgärder under 

vad som anses vara förundersökningsmaterial. Annat än det material som räk-

nats upp utgör inte förundersökningsmaterial med mindre att det tillförts 

utredningen.72 Då det gäller material som samlats in under spaning eller annan 

underrättelseverksamhet vid tidpunkt innan en förundersökning inletts är det 

endast de uppgifter som har betydelse för den aktuella förundersökningen som 

                                                 
66 JK 1985 s. 120. 
67 SOU 2011:45, s. 100. 
68 SOU 2011:45, s. 117. 
69 Åklagarmyndighetens Rätts PM 2010:5, Utvecklingscentrum Malmö, februari 2012, s. 11. 
70 JO beslut 2010-09-08 dnr 7245-2009. 
71 Rätts PM 2008:4 s. 9. 
72 SOU 2011:45 s. 255, Rätts PM 2008:4 s. 10. 
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ska tas med. Uppgifter som saknar betydelse ska lämnas utanför.73  Vid en så-

dan avvägning är det särskilt viktigt att åklagaren iakttar objektivitetsprincipen. 

Uppgifter som skulle kunna vara till den misstänktes fördel ska tas med. Om 

tveksamhet uppstår är det bättre att ta med en uppgift för mycket än för lite.74 

 

Då det kommer till att bedöma vilket förundersökningsmaterial som sedan ska 

tas med i det så kallade förundersökningsprotokollet regleras detta i 21 § FUK.  

Enligt 23 kap. 21 § 1 st. RB ska det föras protokoll över vad som framkommit 

av betydelse för utredningen. Protokollet har för avsikt att visa en trogen bild 

av vad som förekommit under förundersökningen och som har varit av bety-

delse för målet, 22 § FUK.75 Det ska med andra ord råda en presumtion för att 

allt material som inhämtats under utredningen ska redovisas i förundersök-

ningsprotokollet. Enbart sådant material som vid en objektiv bedömning anses 

helt sakna betydelse för utredningen får lämnas utanför förundersökningspro-

tokollet och kommer då att utgöra sidomaterialet.76 Material som är av intresse 

för försvaret ska inte utelämnas som sidomaterial.77 Det kan vara svårt för 

åklagaren att veta vad som är av intresse för försvaret. Ett exempel är den 

omständigheten att en person hörts under förundersökningen och att denne inte 

har några upplysningar att lämna. Det behöver inte innebära att det skulle vara 

betydelselöst för utredningen eller försvaret.78 Ett annat exempel är att inle-

dande spaningsnoteringar samt underrättelseuppslag som även de kan vara av 

betydelse för försvaret för att till exempel visa på alternativa gärningsmän.79 JO 

har framfört vikten av att det ska framgå i förundersökningsprotokollet vilket 

material som sorterats bort och som finns i sidomaterialet.80 Det är av vikt att 

den misstänkte och hans eller hennes försvar upplyses om materialet eftersom 

de då kan ta ställning till om de vill ta del av materialet eller inte. En vetskap 

om att det finns ett sidomaterial och vad detta i så fall innehåller kan vara av 

väsentlig betydelse för den misstänktes möjligheter att förbereda sitt försvar.81 

Det material som inte tas med i förundersökningsprotokollet ska hållas tillgäng-

                                                 
73 Rätts PM 2008:4 s. 10. 
74 Rätts PM 2008:4 s. 10. 
75 Prop. 1994/95:23 s. 84. 
76 Rätts PM 2012:5 s. 8. 
77 Rätts PM 2012:5 s. 8. 
78 JO 1964 s. 214, JO 1977/78 s. 80, JO:s beslut 2006-07-07 dnr 2181-2005, JK 1984 s. 192,    
   Fitger, Peter, Processrätt I, 5 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2001, s. 23:72. 
79 Rätts PM 2012:5 s. 8. 
80 JO 1964 s. 212, JO 2007/08 s. 87 ff. 
81 JO 1964 s. 212, JO 2007/08 s. 87 ff. 
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ligt för den misstänkte och försvaret.82 Vidare har JO ansett att det är särskilt 

viktigt att detaljer om tvångsmedel redovisas i protokollet. Främst vad gäller 

klockslag för tvångsåtgärderna samt de närmare omständigheterna, till exempel 

vem som har beslutat om åtgärderna, vad beslutet innebar och hur det har 

genomförts. Det måste vara möjligt att avgöra från vilken källa uppgiften här-

rör samt tidsföljden av olika händelser.83 Bedömningen av vad som ska ingå i 

förundersökningsprotokollet är av central betydelse för en rättvis rättegång i 

enlighet med art. 6 EKMR.84 

 

4.2.3.3 Materialet i förundersökningsprotokollet och 

                          objektivitetskravet 

Förundersökningsprotokollets huvudsakliga syfte är att ge åklagaren underlag 

vad gäller bedömningen av åtalsfrågan och att förbereda målet inför huvud- 

förhandling i domstol. Därför är det av stor vikt att åklagaren beaktar 

objektivitetsprincipen, 23 kap. 4§ RB, i samband med sammanställningen av 

förundersökningsprotokollet.85 JO har framfört att den omständighet att förun-

dersökningsprotokollet ska bilda underlag för åtalsfrågan inte får tolkas så att 

det skulle finnas utrymme för en handläggares subjektiva uppfattning om vad 

som kan anses ha framkommit under förundersökningen. JO har riktat kritik 

mot att det angivits vilka gärningar som kunde anses styrkta i förunder-

sökningsprotokollet.86   

 

JO har flertalet gånger betonat hur viktigt det är att bestämmelserna om 

protokollets innehåll iakttas.87 I ett hos JO handlagt ärende hade polisen ge-

nomfört en fotokonfrontation. Åtgärden hade inte meddelats åklagaren och inte 

tagits med i förundersökningsprotokollet. Först under huvudförhandlingen i 

tingsrätten fick den tilltalade, genom ett vittnesförhör, information om den 

genomförda fotokonfrontationen. I sin bedömning konstaterade JO att det var 

uppenbart att den aktuella fotokonfrontationen hade betydelse för utredningen 

och främst för försvaret. Vittnet hade nämligen under konfrontationen inte med 

säkerhet kunnat peka ut de misstänkta. JO ansåg därför att utredarna hos 

                                                 
82 SOU 2011:45 s. 255 ff. 
83 JO 1954 s. 209, JO 1975 s. 134, JO 1998/99 s. 94. 
84 Rätts PM 2008:4 s. 11. 
85 Prop.1994/95:23 s. 83. 
86 JO 1984/85 s. 102. 
87 JO 1964 s. 120, JO 1980/81 s. 86. 
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polisen borde ha förstått detta när förundersökningsprotokollet sammanställ-

des.88 I ett annat ärende ansåg JO att åklagaren brustit i sin objektivitetsplikt 

genom att inte informera om sidomaterialet. Därmed hade åklagaren gett en 

missvisande bild av materialet samt ett ensidigt urval av det material som 

redovisats.89 JO framhöll vidare att vid en bedömning av utredningsmaterialet 

måste en misstänkts rätt till en rättvis rättegång och till ett effektivt försvar 

väga tungt. Detta eftersom rätten till en rättvis rättegång och effektivt försvar 

ligger till grund för RB:s regelsystem och även följer av art. 6 EKMR.90 Även 

JK har uttalat sig om vikten av att åklagaren förhåller sig till objektivitetsplik-

ten. JK har framhållit att om en åklagare underlåter att ta in kända uppgifter 

som är till förmån för en misstänkt i förundersökningsprotokollet måste det 

anses vara allvarligt och medföra en risk för felaktiga bedömningar.91  Åklaga-

ren har till exempel en skyldighet att om han eller hon får kännedom om att det 

finns uppgifter i en annan förundersökning som är av intresse för den egna att 

undersöka vad uppgifterna innehåller. Om det efter en undersökning visar sig 

att det finns intressanta uppgifter ska åklagaren ta med dessa uppgifter i den 

egna förundersökningen i enlighet med objektivitetsprincipen.92  

 

4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att åklagaren har en viktig roll för att se till så 

att materialet som tillförs förundersökningsprotokollet har granskats objektivt 

och inte uteslutit material som kan vara av intresse för försvaret. Det är även 

viktigt att komma ihåg att förundersökningsprotokollet inte bara har betydelse 

när det kommer till att dokumentera utredningsmaterial, utan är även viktigt ur 

kontrollsynpunkt. Det är av väsentlig betydelse för tilltron till rättsväsendet att 

det finns en möjlighet att kontrollera polis och åklagares arbete. Detta för att en 

förundersökning nästan alltid innebär ett ingripande mot den enskilda och 

dokumentation är därmed viktig ur granskningssynpunkt.93 

 

 

 
                                                 
88 JO 2009/10 s. 114. 
89 JO 2007/08 s. 87. 
90 JO 2007/08 s.104. 
91 JK beslut 2006-09-21 dnr 3704-04-21. 
92 Rätts PM 2008:4 s. 10. 
93 Prop.1994/95:26 s. 84. 



22 

5 Den misstänktes rätt till insyn 

5.1 Inledning 

För pågående förundersökningar råder det förundersökningssekretess enligt 18 

kap. 1 § och 35 kap. 1 § OSL. Det innebär att de i princip är hemliga för all-

mänheten.94 För den som är misstänkt gäller andra regler. Utgångspunkten är 

att insynen bör vara obegränsad för den misstänkte i sådant material som kan 

anses vara relevant för försvaret. Det bör endast vara mycket tungt vägande 

skäl med hänsyn till allmänna eller enskilda intressen som ska kunna motivera 

en begränsning i insynen och i vilka former denna ska tillgodoses. De intressen 

som kan göras gällande får däremot inte begränsa rätten till insyn så att den i 

något avseende strider mot principerna för det svenska rättssystemet eller mot 

de krav på rättssäkerhetsgarantier som EKMR uppställer.95 Rent formellt inträ-

der den misstänktes rätt till insyn då han eller hon delges skälig misstanke om 

brott. Underrättelse om misstanke ska ske i samband med att den misstänkte 

hörs, 23 kap. 18 § RB. Det föreligger inte någon skyldighet att anordna ett 

förhör enbart i syfte att informera den misstänkte om att skälig misstanke om 

brott uppstått.96  Att den misstänkte underrättas om misstanken är av stor vikt 

när det gäller att ta till vara den dennes rättigheter under förundersökningen, 23 

kap. 18 § 1 st. RB.97  

 

5.2  Den misstänktes insyn efter underrättelse om skälig     

                    misstanke men innan slutdelgivning. 

Det är underrättelsen om skälig misstanke för det aktuella brottet som utgör 

startskottet för den misstänktes rätt till insyn.98 Underrättelsen är även viktig 

för att den misstänkte ska kunna utnyttja sin rätt till en försvarare samt att i 

övrigt ta till vara på sina intressen.99 Det är 23 kap. 18 § RB som är den 

centrala regeln att förhålla sig till.100 Av 23 kap. 18 § RB följer att då skälig 

misstanke delgivits har den misstänkte och hans eller hennes försvar en rätt att 

fortlöpande ta del av utredningen i den mån det kan ske utan men för 

utredningen. En fortlöpande rätt bör i praktiken fungera så att den misstänkte 

                                                 
94 SOU 2010:14 s. 73. 
95 SOU 2010:14 s. 89. 
96 Ds Ju 1979:15 s. 89. Rätts PM 2008:4 s. 12. 
97 Rätts PM 2012:5 s. 14. 
98 SOU 2010:14 s. 64. 
99 JO 2007/08 s. 95. 
100 Rätts PM 2007:4 s. 21. 
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och försvaret kontinuerligt ska bli uppdaterade att få ta del av ny information 

som tillförts utredningen. Detta för att den misstänkte och försvaret tidigt ska få 

möjlighet att framföra sina synpunkter vad gäller materialet samt påkalla 

utredningsåtgärder. Vid tidig insyn gagnas objektiviteten i utredningen och 

även effektiviteten i den misstänktes försvar.101  Det är åklagarens uppgift att, i 

takt med att nya uppgifter tillkommer utredningen, pröva om dessa kan lämnas 

till den misstänkte och försvaret.102 Högsta domstolen, nedan HD, har uttalat att 

rätten att ta del av material som samlats in successivt inträder och att den 

menbedömning som ska göras enligt 23 kap. 18 § RB därför är beroende av på 

vilket stadium i utredningen man befinner sig.103 Med andra ord desto tidigare i 

utredningen man befinner sig desto större risk finns det att materialet kan anses 

vara till men för utredningen om den misstänkte och försvaret delges uppgiften. 

Det finns ingen skyldighet för åklagaren att motivera varför ett utlämnade 

skulle vara till men enligt RB:s regler.104 Trots avsaknad av reglering i RB bör 

material endast undanhållas den misstänkte och försvaret om åklagaren kan 

motivera varför det skulle vara till men för utredningen om viss uppgift 

röjdes.105 Även JO delar den uppfattningen.106 Vad som anses kunna vara till 

men för utredningen innebär inte bara risken för att den misstänkte kan 

undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen, utan även att viktiga 

förhör återstår eller att bevisning som kan vara avgörande för utredningen inte 

har hunnit samlas in. Även risken att den misstänkte, om han eller hon förnekar 

brott, anpassar sin version i takt med att han eller hon får mer information om 

bevismaterialet har ansetts kunna utgöra men för utredningen. I praktiken 

innebär ofta rätten till insyn en bedömning av i vilken form informationen ska 

lämnas ut till den misstänkte och försvaret.107  

 

5.2.1 Rätten att begära komplettering av utredningen 

Vid skälig misstanke om brott brukar det anses att utredningen får vissa ackusa-

toriska inslag. Det ackusatoriska inslaget utmärks av att förfarandet nu består 

av två motstående parter. Åklagaren som inträder som part har en betydande 

                                                 
101 Processnämnden år 1947 s. 255, SOU 2010:14 s. 64. 
102 Rätts PM 2008:4 s. 12. 
103 NJA II 1943 s. 314. 
104 SOU 2010:14 s. 65. 
105 Fitger s. 23:61. 
106 JO 1992/93 s. 203. 
107 Bring & Diesen s. 136. 
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ställning då det är denne som till stora delar leder förundersökningen.108 I och 

med detta inträder fler skyldigheter för förundersökningsledaren än vad denne 

haft under tidigare stadier. Det är objektivitetskravet som leder till att det 

inträder en redovisningsplikt109 och en utredningsplikt. Utredningsplikten inne-

bär alltså att den misstänkte och försvaret har en rätt att begära komplettering 

och ytterligare åtgärder, enligt 23 kap. 18 § 2 st. RB, vilka förundersöknings-

ledaren är skyldig att vidta om det kan antas vara av betydelse för utred-

ningen.110  Rekvisitet ”antas vara av betydelse” ska tolkas av åklagarna så att 

de ska vidta sådant som inte är ”uppenbart meningslöst”. Objektivitetskravet 

som gäller för åklagarna har lett till att de praktiskt taget alltid tillmötesgår en 

misstänkts begäran om utredning.111 Förundersökningsledaren bör med andra 

ord vara generös vad gäller att vidta utredningsåtgärder som begärs av 

misstänkt och försvaret.112 Det är viktigt att tänkbara motbevis undersöks och 

tas till vara på ett tidigt stadium för att säkerställa att objektiviteten upprätthålls 

under förundersökningen.113  

 

Det bör noteras att insynsrätten vid detta stadium inte ger den misstänkte och 

försvaret en rätt till aktinsyn. Den innefattar alltså inte en rätt att få ta del av, få 

avskrift av eller kopia på primärmaterial, förhörsutsagor, undersökningsproto-

koll eller annat förundersökningsmaterial. Det är upp till förundersökningsleda-

ren att ta ställning till hur den successiva insynsrätten ska tillgodoses samt att 

den kan ske på ett sätt som är lämpligt för utredningen i det enskilda fallet.114 

Advokatsamfundet har uttalat att det är vanligt att åklagaren inte efterföljer 

bestämmelsen om fortlöpande insyn för den misstänkte och försvaret.115 

Däremot bör det framhållas att även om det finns en lagstadgad rättighet till 

fortlöpande insyn så bör den misstänkte och försvaret göra åklagaren 

uppmärksammad på sitt intresse av att få information om utredningsläget.116 

Tilläggas bör att försvarets rätt att ta del av och påverka utredningen, och på så 

sätt tillföra utredningen material, gör att denna blir så fullständig som möjligt 

                                                 
108 SOU 1926:32 s.48, SOU 2011:45 s. 99. 
109 Se avsnitt 4.2.3.1. 
110 SOU 2011:45 s. 123. 
111 Östberg, Eric, Advokaten 1989, s. 172 ff. 
112 Heuman& Lassen s. 122. 
113 Bring & Diesen s. 74. 
114 RÅ Metodfrågor 1995:2 s. 42, SOU 2010:14 s. 65. 
115 Advokatsamfundets remissyttrande till SOU 2005:84 s. 3. 
116 SOU 2010:14 s. 65. 
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och på så sätt bidrar till att huvudförhandlingen i domstol kan genomföras vid 

ett rättegångstillfälle.117  

 

5.2.2 Tillämpning av kollisionsregeln i 10 kap. 3 § OSL 

Som tidigare nämnts har den misstänkte vid tidpunkten för delgivning om 

skälig misstanke om brott intagit en roll som part i förundersökningen. Detta 

innebär att kollisionsregeln i 10 kap. 3 § OSL blir tillämplig och gällande 

utöver den menbedömning som ska göras enligt 23 kap. 18 § RB.118 Kollisions-

regeln i 10 kap. 3 § OSL kan alltså begränsa den misstänktes rätt till insyn i 

sådana uppgifter som omfattas av sekretess, men som skulle kunna delges den 

misstänkte utan att det innebar men för utredningen. Alltså uppgifter som den 

misstänkte normalt enligt 23 kap. 18 § RB:s menbedömning skulle få tillgång 

till. Detta kan däremot endast ske om det allmänna eller enskilda intresset kan 

anses vara av synnerlig vikt, 10 kap. 3 § 1 st. OSL.119  I ett sådant fall är förun-

dersökningsledaren skyldig att se till så att den misstänkte på annat sätt får 

information om vad det sekretessbelagda materialet innehåller. Förutsättning-

arna för att den misstänkte ska få del av sådan information är om det är av 

intresse för den misstänktes försvar och om det kan ske utan risk för det 

skyddade sekretessintresset.120 I praktiken bör det vara tämligen ovanligt att en 

sådan situation uppstår, dvs. att sekretessbelagda uppgifter inte skulle kunna 

lämnas till den misstänkte trots att det enligt en menbedömning inte skulle 

anses skada den fortsatta utredningen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den misstänktes rättssäkerhetsintresse av en 

sådan tidig insyn som möjligt inte väger så tungt i inledningen av det 

straffprocessuella förfarandet. Sekretessen och menbedömningen väger tungt 

till en början. Detta beror främst på att den misstänkte vid det här stadiet inte är 

åtalad utan endast misstänkt. Detta är en principiell skillnad som därför måste 

tillmätas betydelse i sammanhanget. Vidare bör även noteras att en betydande 

del av förundersökningarna läggs ned innan slutdelgivning äger rum.121 

 

                                                 
117 Gärde s. 310. 
118 SOU 2010:14 s. 92. 
119 SOU 2010:14 s. 92. 
120 SOU 2010:14 s. 92 ff. 
121 SOU 2010:14 s. 93. 
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5.3 Slutdelgivning 

Slutdelgivning är den underrättelse som delges den misstänkte då förundersök-

ningen är färdig.122 Det främsta syftet med en slutdelgivning är att ge den 

misstänkte en möjlighet att förhindra ett obefogat åtal.123 Det framgår inte av 

RB:s regler exakt hur delgivningen ska gå till eller på vilket sätt den misstänkte 

och försvaret ska få tillfälle att ta del av materialet. I praktiken brukar den 

misstänkte och försvararen underrättas om sin rätt att ta del av utredningen, 23 

kap. 18 § 4 st. RB. I anslutning till underrättelsen får de var sitt exemplar av det 

preliminära förundersökningsprotokollet.124 Om materialet skulle vara så 

omfattande att det inte är möjligt att ge den misstänkte och försvaret en kopia 

på det preliminära förundersökningsprotokollet finns det en möjlighet att 

upplysa den misstänkte och försvaret hur man på annat sätt kan få tillgång till 

materialet, exempelvis genom ett besök i polismyndighetens lokaler.125 Åtal får 

inte väckas förrän den misstänkte informerats och fått möjlighet att ta del av 

allt material som finns i utredningen. Endast i undantagsfall får åtal beslutas 

innan den misstänkte och försvaret informerats.126 Exempelvis vid akut 

preskriptionsfara.127 Den misstänkte och försvaret ska även ha givits skäligt 

rådrum för att gå igenom och vid behov begära komplettering av materialet.128 

Det finns däremot inget krav på att den misstänkte och dennes försvar faktiskt 

tar del av utredningen, vilket anses lämpligt att de gör. Det räcker enligt 23 kap. 

18 § RB att de underrättas om rätten att ta del av utredningen samt när och hur 

detta kan ske.129 För att syftet med bestämmelsen ska tillgodoses fullt ut bör 

den misstänkte även få rätt att ta del av sidomaterialet. Anledningen är främst 

att den misstänkte och försvaret kan ha en helt annan uppfattning om sido-

materialets innebörd och vikt för utredningen.130  

 

Vad gäller det rådrum som ska ges den misstänkte och försvaret så ska tiden 

avgöras utifrån materialets omfång samt hur mycket material som den miss-

                                                 
122 SOU 2010:14 s. 66. 
123 JO 1956 s. 86. 
124 Bring & Diesen s. 138. 
125 JO 1978/79 s. 64, JO 1996/97 s. 74. 
126 JO 1956 s. 94, JO 1967 s. 83. 
127 JO 1956 s. 83, JO 1961 s. 170. 
128 Rätts PM 2007:4 s. 23. 
129 JO 1967 s. 83. 
130 JO 2007/08 s. 137. 
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tänkte och försvaret har fått tillgång tidigare under förundersökningen.131  

 

5.3.1 Sekretess efter slutdelgivning men innan åtal 

Då slutdelgivningen är ett tecken på att förundersökningsledaren anser att 

förundersökningen är färdig finns det inte någon möjlighet att påstå att ett 

röjande av en sekretessbelagd uppgift skulle vara till men för utredningen. Om 

åklagaren fortsätter att hemlighålla viss information från den misstänkte och 

hans försvar kan det strida mot EKMR:s krav på parternas likställdhet, 

”equality of arms”.132 Det innebär med andra ord att det vid tidpunkten för 

slutdelgivning inte längre går att stödja sig på 23 kap.18 § RB vad gäller den 

misstänktes rätt till insyn.133 JO har uttryckt att en slutdelgivning innebär att 

utredningen redovisas i sin helhet för den misstänkte och försvaret.134 Det anses 

vara av avgörande betydelse för en fortsatt rättssäker process att den misstänkte 

och försvaret får ta del av och informeras om förundersökningen i sin helhet.135 

Rätten gäller även sådant material som åklagaren valt att inte ta med i det 

slutgiltiga förundersökningsprotokollet. Åklagaren måste därför vid slutdel- 

givningen informera om det finns något sidomaterial.136 Grundregeln måste 

enligt JO vara att det är den misstänkte och försvaret som har att avgöra om en 

viss uppgift är av betydelse och inte polis och åklagare.137 Vad gäller det 

material som är av betydelse för åklagaren som underlag i åtalsfrågan har den 

misstänkte och försvaret en ovillkorlig rätt till insyn. Det är inte acceptabelt att 

material som ligger till grund för åtalsbeslutet undanhålls från den misstänkte 

och försvaret såsom sidomaterial. 138 För sidomaterialet blir 10 kap. 3 § 1 st. 

OSL tillämplig på detta stadium. Det innebär att det efter slutdelgivning finns 

en möjlighet att undanhålla material genom sekretess, men endast om det av 

allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt.139  

 

 

 
                                                 
131 JO 2007/08 s. 138. 
132 JO 2007/08 s. 87, SvJT 2001 s. 619. 
133 Rätts PM 2007:4 s. 24. 
134 JO 1997/98 s. 164. 
135 JO beslut den 7 juli 2006 s. 42. 
136 JO 1964 s. 214, Rätts PM 2007:4 s. 23. 
137 JO beslut den 7 juli 2006 s. 42. 
138 JO 2007/08 s. 87. 
139 SOU 2010:14 s. 96. 
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5.3.2 Uppgifter av synnerlig vikt 

Rekvisitet att det ska vara av synnerlig vikt innebär att bestämmelsen ska 

tillämpas restriktivt. Utgångspunkten ska vara att den misstänkte och försvaret 

ska få tillgång till allt material och att sekretess enligt 10 kap. 3 § OSL ska 

användas endast i undantagsfall.140  Sekretessen bör användas på ett sådant sätt 

som är till gagn för den misstänktes rättssäkerhet. Denna intresseavvägning ska 

göras mellan å ena sidan den misstänktes behov av insyn i förundersökningens 

sidomaterial och å andra sidan det allmänna eller enskilda intresse som sek-

retessen avser att skydda. Genom att göra en sådan avvägning belyser man 

behovet av sekretess mer allsidigt. Man utgår inte enbart från behovet av 

sekretess utan även den misstänktes rättssäkerhet tillmäts betydelse. En sådan 

intresseavvägning är inte helt oproblematisk i praktiken ur en rättssäkerhets- 

synpunkt. Det finns en risk att intresseavvägningen inte tillämpas på ett 

enhetligt sätt. Avvägningen kräver ett flexibelt regelsystem som utgår från det 

enskilda fallet.141 Det går som sagt inte att sekretessbelägga uppgifter som åbe-

ropas som bevisning eller som i övrigt utgör processmaterial. I de fall som 

åklagaren nekar den misstänkte insyn måste det ske på ett öppet och tydligt sätt 

så att den misstänkte i sådana fall har en möjlighet att få beslutet prövat. 

Åklagaren har även en skyldighet, i de fall som det kan ske utan allvarlig skada 

för det intresse som sekretessen avser att skydda, att på annat sätt ge den 

misstänkte och försvaret information om vad materialet innehåller. Detta för att 

den misstänkte ska kunna ta till vara sin rätt.142 JO har uttalat att det inte kan 

anses stå i strid med gällande rätt att vissa vittnen betecknas med A, B, C eller 

liknande i förundersökningsprotokollet. Det krävs då att de beteckningar som 

görs gällande förklaras i en bifogad bilaga till protokollet där uppgifterna om 

vittnena redovisas.143 Det finns ett antal uppgifter som regelmässigt är så 

känsliga att det anses vara av synnerlig vikt att de inte röjs för den misstänkte.  

 

 

 

 

 

                                                 
140 Rätts PM 2007:4 s. 26. 
141 SOU 2010:14 s. 97. 
142 Rätts PM 2007:4 s. 26. 
143 JO 1964 s.131. 
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Exempel på sådant material är uppgifter om teleavlyssning, rikets säkerhet, 

bevispersoner, skyddade adresser, vissa register (t.ex. vapenregistret) samt 

någon persons hälsotillstånd.144 Andra enskilda intressen kan vara då det finns 

risk för trakasserier och repressalier.145  

 

5.4 Efter beslut om åtal 

Då beslut i åtalsfrågan fattats av åklagaren har den tilltalade och försvaret en 

rätt att på begäran få en kopia av förundersökningsprotokollet eller anteck- 

ningar från förundersökningen, enligt 23 kap. 21 § 4 st. RB. Enligt samma 

paragraf ska, om en offentlig försvarare förordnats, ett sådant protokoll sändas 

till försvararen utan att det ska krävas en särskild begäran därom. Enligt JO 

omfattar inte rätten till en kopia av materialet endast förundersökningspro-

tokollet utan även sådant material som åklagaren valt att inte ta med i 

protokollet. Material som med andra ord finns i sidomaterialet.146 Rätten för 

den tilltalade och försvaret att ta del av förundersökningsprotokollet bör vara 

ovillkorlig oavsett om det efter att åtal väckts innehåller uppgifter som omfattas 

av sekretess. Anledningen till detta är att en tillgång till protokollet i sin helhet 

behövs för att den tilltalade ska kunna förbereda och vid huvudförhandling 

sedan kunna utföra sitt försvar.147  

 

5.4.1 Rätten till insyn i sidomaterialet 

JO har uttalat att den tilltalades insynsrätt i sidomaterialet bör vara lika 

omfattande som han eller hon haft innan åtal väcktes. Det vore i annat fall 

orimligt ur rättssäkerhetssynpunkt. Intresseavvägningen blir nu en annan ef-

tersom att det efter åtal väckts finns konkreta yrkanden och bevisuppgifter som 

åklagaren stödjer sitt åtal på. Detta underlättar den bedömning som ska göras 

vad gäller den tilltalades behov av uppgifterna i förhållande till sekretessin-

tresset.148 Det finns ett starkt behov från den tilltalade att få veta vad som finns 

i sidomaterialet och varför det har lämnats utanför förundersökningsprotokol-

let.149 Riksåklagaren har uttalat att det inte ska vara möjligt att undanhålla 

                                                 
144 Prop. 2000/01: 109 s. 20, Dahlqvist, Anna-Lena, Sekretess inom rättsväsendet, 2u.,   
  Norstedts Juridik, Stockholm AB, 2007, s. 91. 
145 Prop.2000/01:109 s. 20. 
146 JO 1964 s. 212 ff. 
147 SOU 2010:14 s. 98, Bring & Diesen s. 112. 
148 JO 1964 s. 212. 
149 SOU 2010:14 s. 99. 
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material som finns i utredningen även om förundersökningsledaren av olika 

skäl har ansett att materialet inte ska finnas med i förundersöknings- 

protokollet. Som exempel nämns att en utsaga från ett vittne som enbart lämnar 

besvärande uppgifter vad gäller den tilltalade inte kan undanhållas denne därför 

att åklagaren inte avser att under kommande huvudförhandling höra personen 

som vittne på grund av risk för övergrepp.150 JO delar denna uppfattning genom 

att uttrycka vikten av att den tilltalade och försvaret får ta del av alla de 

uppgifter som kan ha betydelse för försvaret. Särskilt vad gäller uppgifter som 

anses betydelsefulla i förhållande till det åtal som åklagaren väckt. Detta 

oavsett om uppgifterna finns i förundersökningsmaterial gällande den tilltalade, 

från samma förundersökning gällande annan misstänkt gärningsman eller upp-

gifter som rör den tilltalade som härrör från annan förundersökning.151 Det 

händer att den tilltalade får reda på att det finns uppgifter av intresse för 

försvaret i tillexempel en parallell förundersökning efter det att åtal väckts. Den 

tilltalade kan sådana situationen begära hos rätten att åklagaren ska föreläggas 

att komplettera förundersökningen med den begärde informationen i enlighet 

med 45 kap. 11 § RB.152 

 

5.4.2 Begränsningar i insynen 

Den tilltalades rätt att, då åtal väckts, få del utav material enligt 23 kap. 21 § 4 

st. RB omfattar inte en rätt att få del utav sådana uppgifter som finns i andra 

handlingar än de som räknas upp i 23 kap. 21 § 4 st. RB och som omfattas av 

sekretess.153 Det krävs då att det är av synnerlig vikt att uppgifterna inte röjs, 

enligt 10 kap. 3 § 1 st. OSL. Det innebär att om material omfattats av sekretess 

enligt 10 kap. 3 § 1 st. OSL då det lämnas in till domstolen så fortsätter sekre-

tessen att gälla även gentemot den tilltalade. Om materialet däremot skulle bli 

processmaterial genom att åberopas som bevis eller liknande träder 10 kap. 3 § 

2 st. OSL in. Det innebär att den tilltalade får en ovillkorlig rätt att ta del av 

materialet.154 Av 10 kap. 3 § 2 st. OSL följer nämligen att sekretess aldrig kan 

hindra den som är part i mål eller ärende att ta del av dom eller beslut i målet 

eller ärendet. Det gäller även den rätt som följer enligt RB att få del av alla 

                                                 
150 RÅ Metodfrågor 1995:2 s. 48. 
151 JO 2007/08 s. 134. 
152 SOU 2010:14 s. 103. 
153 Rätts PM 2008:4 s. 15. 
154 Prop. 1986/86:89 s. 146. 
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omständigheter som läggs till grund för ett avgörande av mål eller ärende. 

Eftersom att en förundersökning är att se som ett ärende, vilket handläggs av 

Åklagarmyndigheten och där ärendet avslutas genom ett beslut i åtalsfrågan 

blir 10 kap. 3 § 2 st. OSL tillämpligt.155 

 

Det finns ett antal situationer där det kan vara olämpligt för den tilltalade att få 

del av kopior av sidomaterialet. Det som motiverar en sådan begränsning av 

insynen är exempelvis då det med hänsyn till spridning av känsligt material kan 

vara direkt olämpligt att lämna ut kopior. Sådant material kan vara 

teleavlyssning eller videoförhör med barn då det är frågan om ett sexualbrott-

mål. Det finns även tillfällen där materialet är så pass omfattande att det talar 

emot att kopior bör göras.156  

 

5.4.3 Den misstänktes rätt att begära ytterligare utredning 

Det finns en möjlighet för den misstänkte att enligt 23 kap. 23§ RB begära 

ytterligare utredning sedan åtal väckts. Det framgår av 23 kap. 23§ RB att vid 

ett sådant tillfälle ska bestämmelserna i 23 kapitlet RB gälla i tillämpliga delar. 

Det innebär i praktiken att den tilltalade och hans eller hennes försvar ska ges 

tillfälle att få del av den information som tillkommit innan den ges in till rätten. 

Objektivitetsprincipen ska tillämpas vid ytterligare utredning.157 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att behovet av sekretess i förhållande till den 

misstänkte aldrig får ha sådan omfattning eller avse uppgifter av sådan vikt att 

den riskerar att äventyra eller inkräkta på den misstänktes möjlighet att ta till 

vara sin rätt eller förbereda sitt försvar.158 

 

5.5 Under huvudförhandling i domstol 

Efter det att åtal har väckts ska åklagare och tilltalad part argumentera inför 

domstol.159 Det som framförallt blir aktuellt vad gäller den tilltalades insyn 

under huvudförhandlingen är att den tilltalade och försvaret har fått tillgång till 

det material som är av intresse för försvaret. Rätten syftar främst till att leva 

                                                 
155 RÅ 1984 Ab 176, RÅ 1992 not 190, RÅ 1995 ref.28. 
156 Rätts PM 2008:4 s. 15. 
157 JO 2007/08 s. 99. 
158 Rätts PM 2008:4 s. 9. 
159 Bring & Diesen s. 112. 
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upp till principen om att ingen ska dömas ohörd som blir aktuell under 

huvudförhandlingen. Den syftar enligt praxis till att garantera att båda parterna 

får kännedom om allt material i processen samt att de får tillfälle att yttra sig 

över det. De ska även ha lika goda möjligheter att åberopa bevisning samt 

utföra sin talan i processen. Det kontradiktoriska förfarandet har ett nära 

samband med principen om parternas likställdhet. Den principen gör gällande 

att den tilltalade ska ges samma möjlighet som åklagaren att utföra sin talan 

under huvudförhandling i domstol.160 Åklagaren bör exempelvis inte under 

huvudförhandling åberopa ett förhör med en målsägande som inte hörts under 

förundersökningen. Den tilltalade måste anses ha ett berättigat intresse av att få 

veta vilken bevisning åklagaren tänker åberopa under huvudförhandlingen för 

att på så kunna förbereda sitt försvar. JO pekade i det här fallet på att det under 

huvudförhandlingen inte ska dyka upp överraskningsmoment. Den tilltalade har 

rätt att få veta om bevisningen och på så sätt ta till vara sin rätt att förbereda sitt 

försvar. JO uttalade vidare att om en åklagare bidrar till att sådana inslag 

förekommer måste det anses vara i strid med objektivitetsprincipen 161   

 

Domstolen har även en viktig roll i sammanhanget. Den uppgift som domstolen 

har består framförallt av att kontrollera den brottsanklagelse som åklagaren gör 

gällande. Brottsanklagelsen bygger på det material som framkommit under 

förundersökningen och domstolen har då att avgöra om det som läggs fram 

utav åklagaren kan anses bevisat eller inte. Det är med andra ord en kvalitets-

säkring av åklagarens åtal. Den kvalitetssäkring som görs är viktig ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv.162 Domstolens har som uppgift att se till att och an-

svara för att rättssäkerheten upprätthålls. För att domstolen ska kunna ansvara 

för utredningens fullständighet förutsätter att den erhåller vad som förevarit vid 

förundersökningen.163 Viktigt att lyfta fram i detta sammanhang är att domsto-

len inte, likt polis och åklagare, har en brottsbekämpande funktion. Tvivel ska 

de tillgodoräknas den tilltalade. Med andra ord ska domstolen hellre fria än 

fälla.164 

 

                                                 
160 Bring & Diesen s. 113. 
161 JO 2007/08 s.77 ff. 
162 Lindell, Bengt m.fl., Straffprocessen, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2005, s. 35 ff. 
163 Lindell m.fl. s. 44. 
164 Lindell m.fl. s. 35. 
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6 Rätten till insyn enligt art. 6 EKMR 

6.1 Inledning 

Vid en pågående brottsutredning utsätts den enskilde individen för olika 

ingrepp från statens sida. Den verksamhet som staten bedriver vid utredande av 

brott måste vara reglerad i en demokratisk rättsstat. I en demokratisk rättsstat 

får det inte förekomma någon brottsutredande verksamhet som till varje pris 

kräver att brott klaras upp.165 Det måste med andra ord finnas en rimlig 

avvägning mellan det man vill uppnå och den kränkning som den enskilde 

drabbas av.166 Därför finns det en reglering kring vissa fri- och rättigheter som 

staten måste beakta under en brottsutredning. De fri- och rättigheter som 

kommer att beröras i detta kapitel återfinns i 2 kap. RF och Europakonvent-

ionen. Europakonventionen gäller som lag i Sverige sedan 1 januari 1995, 

vilket innebär att en kränkning av dessa rättigheter prövas av svensk 

domstol.167 En kränkning av EKMR prövas även av den europeiska domstolen 

för de mänskliga rättigheterna, nedan Europadomstolen, som har till uppgift att 

kontrollera att de krav som ställs enligt EKMR efterlevs av konventionssta-

terna.168 Det framgår av art. 46 EKMR att en konventionsstat är bunden av 

Europadomstolens domar och att de ska rätta sig efter dem. Enligt 2 kap. 23 § 

RF får lag eller annan föreskrift inte meddelats i strid med EKMR. Det innebär 

att EKMR intar en författningsmässigt starkare ställning än vanlig lag,169 men 

utan att inta någon grundlagsstatus.170 Om konkurrens uppstår mellan Europa-

domstolens tolkning av konventionen och nationell rätt har HD uttalat att för 

att underkänna intern svensk ordning bör det finnas ett klart stöd för detta i 

EKMR eller i Europadomstolens praxis.171 Svenska domstolar har generellt 

sedan inkorporeringen av EKMR varit obenägna att tillämpa svensk rätt på ett 

sådant sätt att det finns en risk att tillämpningen underkänns av Europadomsto-

len.172 Europadomstolen är inte avsedd att utgöra ytterligare en instans i de 

nationella domstolarna, utan ska bara pröva om konventionen blivit kränkt och 

på så sätt etablera en europeisk minimistandard som är gemensam för alla 

                                                 
165 Bring & Diesen s. 46. 
166 Bring & Diesen s. 46. 
167 Bring & Diesen s. 47. 
168 Danelius s. 48. 
169 Bring & Diesen s. 47. 
170 SOU 2008:125 s. 403. 
171 NJA 2010 s. 168 I. 
172 Danelius s. 34. 
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konventionsstater.173 Det innebär att bestämmelserna i EKMR är att se som 

minimirättigheter och det finns därför inget hinder mot att en konventionsstat 

tillerkänner medborgarna ett bättre rättighetsskydd.174 När det gäller den tillta-

lades och försvarets rätt till insyn regeras denna i art. 6 EKMR som en del av 

rätten till en rättvis rättegång (fair trial). Enligt uttalande av JO är insynen 

central för att tillgodose rätten till en rättvis rättegång i enlighet med art. 6 

EKMR.175 Rätten till en rättvis rättegång hör nära samman med det grundläg-

gande värdet av rättssäkerhet.176 Det innebär med andra ord att ingen oskyldig 

ska kunna bli dömd för brott. För att det ska kunna garanteras måste den 

tilltalade tillerkännas sådana rättigheter som kan anses nödvändiga för att han 

eller hon ska kunna försvara sig på ett fullgott sätt.177 De två viktigaste 

elementen vad gäller partsinsyn och rätten till en rättvis rättegång är principen 

om parternas likställdhet (equality of arms) och kontradiktionsprincipen 

(adversial procedure).178 Det är även de principer som främst kommer att 

behandlas nedan. 

 

6.2 Art. 6 

Enligt art. 6 EKMR ska var och en vid prövning av anklagelse om brott mot 

honom vara berättigad en rättvis rättegång som ska vara offentlig, hållas inom 

skälig tid samt inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt 

lag. En grundläggande princip för att rätt i enlighet med art. 6 EKMR ska 

föreligga är att en part ska bli hörd av domstolen. Det innebär att parten ska få 

tillfälle att framföra vad han eller hon har att säga till stöd för sin sak samt söka 

övertyga domstolen om att denna ståndpunkt är välgrundad.179 För att ett 

sådant förfarande ska vara möjligt måste parterna vara likställda, vilket innebär 

att den tilltalade ska ha lika stora möjligheter som åklagaren att utföra sin talan 

inför domstol.180 Enligt Hans Danelius är det i själva verket nödvändigt att den 

tilltalade i vissa avseenden favoriseras (in dubio pro reo) för att eliminera 

risken för att denne befinns skyldig till ett brott han inte har begått.181 Att 

                                                 
173 Bring & Diesen s. 51. 
174 Hjertstedt s. 133. 
175 JO:s uttalande i fallet ”Ulf” s. 95. 
176 Danelius s. 137. 
177 Danelius s. 218. 
178 SOU 2011:45 s. 111. 
179 Danelius s. 217. 
180 Danelius s. 150. 
181 JO:s uttalande i fallet ”Ulf” s. 92. 
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förfarandet ska vara kontradiktoriskt syftar främst till att garantera att båda 

parter får kännedom om allt material i processen samt får tillfälle att framföra 

sina synpunkter gällande materialet.182 Det innefattar även en rätt till lika goda 

möjligheter att kalla egna vittnen, förhöra åklagarens vittnen, åberopa annan 

bevisning än åklagaren samt utföra sin talan i processen.183 En domstol får inte 

grunda sitt avgörande på annat material än det som båda parterna har fått 

tillfälle att yttra sig om.184 Den kontradiktoriska principen har kommit att bli 

en allt mer central princip inom processrätten när det kommer att tillgodose en 

rättssäker process. Europadomstolens praxis har stor betydelse för att avgöra 

vad som anses utgöra rätten till en rättvis rättegång.185 Europadomstolen 

framhåller att det finns undantag vad gäller den kontradiktoriska principen och 

att ett sådant får göras då det finns motstående intressen som är tillräckligt 

starka.186 Proportionalitet ska genomsyra Europadomstolens tolkning av 

konventionen. Det innebär att åtgärderna måste stå i rimlig relation till de 

intressen som man avser att tillgodose.187 Med andra ord avser Europa- 

domstolen att tolka konventionen så att den ska upprätthålla och främja de 

ideal och värderingar som råder i ett demokratiskt samhälle.188 Då Europa- 

domstolen ska ta ställning till om rätten till en rättvis rättegång har kränkts så 

ska bedömningen ske mot bakgrund av rättegången i sin helhet och i det 

enskilda fallet, alltså först vid rättegångens slut.189 Ett fel som begåtts under ett 

tidigt skede av förfarandet kan repareras under ett senare skede eller i en högre 

instans. Detta kan i sin tur medföra att rättegången trots allt är att se som 

rättvis.190 Bestämmelserna i EKMR är förhållandevis vaga. Det innebär att det 

är i första hand Europadomstolen som genom sin rättspraxis tolkar och ger 

bestämmelserna ett mer konkret innehåll. Med anledning av detta utgör Euro-

padomstolens praxis en betydelsefull rättskälla i svensk rätt.191 

 

 

                                                 
182 Brandsetter mot Österrike dom den 28 augusti 1991, no. 11170/84; 12876/87; 13468/87. 
183 SOU 2010:14 s. 85. 
184 Danelius s. 227. 
185 SOU 2010:14 s. 228. 
186 Se t.ex. Jasper mot Storbritannien dom den 16 februari 2000, no. 27052/95, Danelius s. 231. 
187 Danelius s. 46 ff. 
188 Se t.ex.Soering mot Storbritannien dom den 7 juli 1989, no. 14038/88. 
189 Se t.ex.Pèlissier och Sassi mot Frankrike dom den 25 mars 1999, no.25444/94. 
190 Se t.ex. Edwards mot Storbritannien dom den 16 december 1992, no. 13071/87 och Dikme  
      mot Turkiet dom den 11 juli 2000, no. 20869/92. 
191 Nowak, Karol, Oskyldighetspresumtionen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2003, s. 325. 
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6.3 Rätten till en rättvis rättegång 

Det framgår inte direkt av konventionstexten att Europadomstolens krav på en 

rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR innefattar att rättegången är kontradikto-

risk och att åklagare och försvarare är likställda i processuellt hänseende.192 

Det finns ett stort antal avgöranden där Europadomstolen behandlat frågor 

kring huruvida rätten till en rättvis rättegång kränkts genom brister i parternas 

likställdhet eller i förfarandets kontradiktion. Europadomstolen har inte ställt 

upp några absoluta kriterier som måste uppfyllas för att en rättegång ska anses 

vara rättvis enligt art. 6.193 

 

6.3.1 Information och omfattning av brottsmisstanken 

För att den misstänkte ska kunna förbereda sitt försvar är det en förutsättning 

att denne vet vad han eller hon anklagas för. Åklagaren har därför en skyldig- 

het att informera den tilltalade om brottsmisstanken.194 Den misstänkte måste 

få så mycket information om brottsmisstanken att han eller hon förstår 

omfattningen av anklagelserna för att på så sätt kunna förbereda ett adekvat 

försvar mot dessa.195 I fallet Mattoccia mot Italien196var ansvarspåståendet i 

åtalet vagt. Tid och plats för det begångna brottet ändrades under huvudför-

handlingen. Europadomstolen uttalade att ett sådant förfarande utgjorde en 

kränkning av art. 6 EKMR därför att den tilltalades möjlighet till ett effektivt 

försvar försvårats då den tilltalade inte haft möjlighet att framlägga exempelvis 

alibibevisning.   

 

6.3.2 Principen om parternas likställdhet (equality of arms) 

Vad gäller frågan om den tilltalade och försvarets rätt att ta del av uppgifter 

under rättegången har denna prövats av Europadomstolen. I Edwards mot 

Storbritannien har Europadomstolen uttalat att för att en rättegång ska anses 

vara rättvis ska åklagaren lämna ut all bevisning oavsett om den talar till den 

tilltalades för- eller nackdel.197  Rätten till insyn är inte absolut. Sådana mot- 

stående intressen som anses viktiga för att kunna inskränka rätten är den 

                                                 
192 SOU 2011:45 s.111. 
193 SOU 2010:14 s. 85. 
194 Barberà, Messeguè och Jabardo mot Spanien dom den 6 december 1988, no. 10588/83;     
     10589/83; 10590/83. 
195 Mattoccia mot Italien dom den 25 juli 2000, no. 23969/94. 
196 Se not 195. 
197 Edwards mot Storbritannien dom den 16 december 1992, no. 13071/87. 
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nationella säkerheten, behovet av att skydda vittnen som riskerar repressalier 

eller att hemlighålla polisiära spanings- och utredningsmetoder. Europadom- 

stolen anser att det i vissa fall kan anses nödvändigt att undanhålla vissa 

uppgifter från försvaret. Detta i syfte att bevara de grundläggande rättigheterna 

för en annan individ eller för att skydda ett viktigt allmänintresse. En sådan 

åtgärd måste enligt Europadomstolen vara absolut nödvändig.198 Den 

tilltalades rättigheter begränsas vid en sådan åtgärd och de svårigheter som kan 

uppstå måste motverkas på ett fullgott sätt genom andra processuella 

arrangemang i domstolen.199 Vad gäller den avvägning som ska göras då det 

kommer till den tilltalades rätt till insyn anser Europadomstolen att det inte 

ensamt kan ankomma på åklagaren att göra en sådan avvägning. En sådan 

prövning ska istället i förekommande fall göras av den domstol som har att 

pröva målet i  

 

sak.200 Enligt Europadomstolen måste de nationella processreglerna vara 

sådana att parterna vet vilka frågor som ska prövas i en process och att de även 

har tillfälle att yttra sig över dem. Ett avgörande ska inte komma som en 

överraskning för någon part. Det är därför av vikt att domstolen ger parterna 

tillfälle att yttra sig över en grund för avgörandet som de inte själva fört in i 

processen.201 

 

6.3.3 Kontradiktoriska principen (adversial procedure) 

Europadomstolen har uttalat sig i ett antal fall gällande material som 

undanhållits den tilltalade och huruvida ett sådant förfarande är förenligt med 

den kontradiktoriska principen. I fallet Edwards och Lewis mot Storbritann- 

ien202 hade domstolen beslutat att de tilltalade inte skulle få del av visst 

material gällande ett narkotikabrott då man ansåg att det fanns allmänna 

intressen som talade mot att materialet skulle röjas. Intresset avsåg att skydda 

polisiära spaningsmetoder. De tilltalade menade att det material som 

undanhållits dem kunde bevisa att poliserna anstiftat det brott som de var 

                                                 
198 Jasper mot Storbritannien dom den 16 februari 2000, no. 27052/95. 
199 Doorson mot Nederländerna dom den 26 mars 1996, no. 20524/92. 
200 Rowe och Davis mot Storbritannien dom den 16 februari 2000, no. 28901/95 och Dowsett    
      mot Storbritannien dom den 24 juni 2003, no. 39482/98. 
201 Danelius s. 219. 
202 Edwards och Lewis mot Storbritannien dom den 27 oktober 2004, no. 39647/98 och   
     40461/98. 
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åtalade för. Europadomstolen ansåg att försvarets intresse inte hade 

tillgodosetts då det undanhållna materialet hade kunnat vara av betydelse för 

denna fråga. I flertalet av de fall då handlingar inte delgivits en part har den 

stat som anklagats för brott mot art. 6 EKMR inför Europadomstolen försvarat 

sig med att handlingarna inte haft någon betydelse i sammanhanget, vilket inte 

accepterats som en godtagbar ursäkt av Europadomstolen.203 Istället uttalar 

Europadomstolen att det inte spelar någon roll att material som inte 

kommunicerats har saknat betydelse för avgörandet. Detta gäller även i de fall 

det särskilt har anmärkts i avgörandet att det aktuella materialet inte beak-

tats.204 Europadomstolen anser att det utgör ett brott mot art. 6 om domstolen 

avgjort ett mål till parts nackdel utan att denne fått tillfälle att argumentera för 

sin sak.205 I fallet Kamasinski mot Österrike206 hade domstolen inhämtat viss 

utredning utan att den tilltalade eller hans försvarar fått ta del av materialet.  

 

6.3.4 Rätten att förhöra vittnen (fair hearing) 

Den rätt om att få förhöra vittnen som framgår av bestämmelsen i art. 6.3 d är 

viktig för att kunna tillgodose principen om parternas likställdhet i processen. 

Bestämmelsen innebär inte att den tilltalade kan kalla ett obegränsat antal 

vittnen, utan det är nationell rätt som begränsar möjligheten.207 Vad gäller 

förhör med barn där försvaret inte fått tillfälle att, vare sig under förundersök-

ning eller under huvudförhandling, ställa frågor till barnet anser Europa-

domstolen att utsagan måste värderas med försiktighet.208 Hur beviset ska 

värderas är en fråga för de nationella domstolarna. Europadomstolen har 

istället att pröva om förfarandet som helhet kan anses uppfylla kravet på en 

rättvis rättegång.209 För att barnets utsaga inte ska drabbas av bevisreduktionen 

måste polisen se till att försvaret får tillfälle att ställa sina frågor. Det räcker 

enligt Europadomstolen att försvaret bereds möjligheten.210   

 

 

                                                 
203 Danelius s. 229. 
204 Kuopila mot Finland dom den 27 april 2000, no. 27752/95. 
205 Baumann mot Frankrike dom den 22 maj 2001, no.33592/96 och Kamasinski mot Österrike    
     dom den 19 december 1989, no. 9783/8. 
206 Se not 205.  
207 Unterpertinger mot Österrike dom den 24 november 1986, no. 9120/80. 
208 S.N mot Sverige dom den 16 januari 2000, no. 34209/96. 
209 Delta mot Frankrike dom den 19 december 1990, no. 11444/85. 
210 Lindelöf mot Sverige dom den 17 september 1999, no. 22771/93. 
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6.4 Sammanfattning 

Europadomstolens avgöranden berör inte insynsrätt under förundersökning, 

utan endast den insyn som part har rätt till vad gäller processmaterial. Att tänka 

på är däremot att det kan vara svårt för den tilltalade att tillgodose sina 

rättigheter på ett fullgott sätt under rättegången om dennes insynsrätt inte 

iakttas under förundersökningsförfarandet.211 Då det är polis och åklagare som 

har tillgång till informationen är det viktigt att förundersökningsledaren tar 

ansvar för att tillgodose denna rätt med beaktande av objektivitetsprincipen.212 

Detta innefattar även att förundersökningsledaren om möjligt är tillmötesgå-

ende vad gäller begäran om utredningsåtgärder från den misstänkte. Att 

tillexempel underlåta att utföra en DNA-undersökning på den misstänktes på 

den misstänktes begäran anses utgöra en kränkning av art. 6 EKMR.213 De 

möjligheter som den misstänkte får att ta del av och pröva utredningsmaterialet 

kommer i praktiken vara avgörande för principernas efterlevande.214 Europa-

domstolen har genom sin praxis klarlagt betydelsen av parternas likställdhet i 

processen. Med andra ord vikten av att båda parter har samma tillgång till 

processmaterialet.215 

 

7 Möjligheterna till överprövning av misstänkts rätt till insyn 

7.1 Inledning 

För att den misstänktes rätt ska tillgodoses krävs att det finns ett fungerande 

överprövningssystem i de fall där den misstänkte är missnöjd med ett sekre-

tessbeslut. Det finns en mängd bestämmelser i olika regelverk som på något 

sätt har relevans för den misstänktes möjligheter att få ett beslut om sekretess 

prövat.216  

 

7.1.1 Rättegångsbalken 

Vad gäller RB finns det ingen direkt bestämmelse som anvisar en till 

överklagande ordning för begränsningar av den misstänktes insyn enligt 23 

kap. 18 § RB. Den begränsning som finns angiven är, som tidigare nämnts, vad 

                                                 
211 Rätts PM 2008:4 s. 5. 
212 JO:s uttalande i fallet ”Ulf” s. 90 ff. 
213 V.D mot Rumänien dom den 16 februari 2010, no. 7078/02. 
214 Bring & Diesen s. 114. 
215 SOU 2010:14 s. 257. 
216 SOU 2010:14 s. 102 
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som anses vara till ” men för utredningen”. Det är förundersökningsledaren 

som bestämmer vilket material som ska tillföras utredningen, vilket av detta 

material som ska ingå i förundersökningsprotokollet samt avgör huruvida 

uppgifter som lämnas till den misstänkte före slutdelgivning är till men för 

utredningen eller inte.217  Som tidigare nämnts finns det även en möjlighet för 

den misstänkte och försvaret att påverka utredningen genom att begära 

komplettering enligt 23 kap. 18 § RB. Om en sådan begäran skulle avslås av 

förundersökningsledaren finns det en möjlighet för den misstänkte att anmäla 

ett sådant avslag till rätten, i regel tingsrätten, som i vart fall en ”annan brist i 

utredningen”.218 En prövning av anmälan görs enligt 23 kap. 19 § RB. Enligt 

förarbetena till bestämmelsen i 23 kap. 19 § RB är syftet med denna bestäm-

melse att säkerställa objektiviteten i utredningen vad gäller de omständigheter 

som har samband med åtalsfrågan.219 Anmälningar enligt 23 kap. 19 § RB sker 

nästan aldrig. Istället förekommer att den misstänkte begär prövning hos 

överordnad åklagare i enlighet med den överprövningsordning som utvecklats 

inom åklagarväsendet och som stödjer sig på bestämmelsen i 7 kap. 5 § RB.220 

Denna regel anger att Riksåklagaren, överåklagare och vice överåklagare får 

överta uppgifter som ska utföras av lägre åklagare. Däremot har Riksåklagaren 

uttalat att en överprövning enligt 7 kap. 5 § RB gällande åklagares beslut att 

inte tillmötesgå begäran om komplettering normalt inte ska göras då en sådan 

prövning kan göras av rätten.221  Då det i de flesta fall är först efter det att åtal 

väckts som den misstänkte blir varse om uppgifter som kan vara av intresse för 

försvaret så kan den misstänkte i en sådan situation hos rätten begära att 

åklagaren ska föreläggas att komplettera förundersökningen med den informat-

ion som försvaret anser ha betydelse, enligt 45 kap. 11 § RB.222 Denna 

möjlighet finns även för en tilltalad att begära under huvudförhandling.223 

Vidare kan den tilltalade även begära så kallad edition av allmän handling 

enligt 38 kap. 8 § RB. Det innebär att domstolen förordnar att t.ex. att en 

polismyndighet ska tillhandahålla en handling. Det krävs att handlingen som 

efterfrågas antas ha betydelse som bevis i målet samt att det är frågan om en 

                                                 
217 SOU 2010:14 s.102. 
218 SOU 2010:14 s.103. 
219  SOU 1938:44 s. 31 f. 
220 SOU 2010:14 s.103. 
221 RÅC 1:108 s. 1 ff. 
222 SOU 2010:14 s. 104. 
223  SOU 2010:14 s. 142. 
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allmän handling i enlighet med reglerna i TF. Uppgifterna får inte omfattas av 

utrikes- eller försvarssekretess.224 Bestämmelsen i 38 kap. 8 § RB kan enligt 

23 kap. 14 § RB tillämpas redan under förundersökningsstadiet i brottmål. 

 

7.1.2 Tryckfrihetsförordningen 

Det finns även en möjlighet att enligt TF:s regler begära ut allmänna 

handlingar. Det spelar här ingen roll om personen i fråga är part eller inte.225 

Rätten för var och en att få ta del av allmänna handlingar får endast begränsas 

med hänsyn till vissa specificerade allmänna eller enskilda intressen enligt 2 

kap. 2 § TF. Dessa intressen ska noga anges i en särskild lag eller i annan lag 

till vilken den särskilda lagen hänvisar, vilken i detta fall är OSL.226  En 

begäran om att få ta del av allmän handling ska enligt 2 kap. 14 § TF göras hos 

den myndighet som förvarar handlingen. Vidare är det även denna myndighet 

som prövar begäran, om inte något annat föreskrivits i OSL eller, om 

handlingen är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet, i 1 § Offentlighets- 

och sekretessförordningen (2009:641). Ett avslag på en sådan begäran ska, 

enligt 2 kap. 15 § TF, överklagas till domstol. 

 

7.1.3 OSL 

Vidare finns det bestämmelser i 10 kap. OSL om vissa begränsningar i sekre-

tessen och om förbehåll m.m. vilka inte enbart är tillämpliga vid prövning av 

utlämnande enligt TF, utan även hanterar den kollision som kan uppstå mellan 

parts insynsrätt och sekretess. Det är bestämmelsen i 10 kap. 3 § OSL som blir 

aktuell.227 Ett överklagande av sekretessbeslut sker enligt 6 kap. 7 § OSL. Ett 

beslut av en myndighet överklagas enligt huvudregeln hos kammarrätten, 

nedan KR. Ett beslut som fattas av domstol överklagas till högre rätt. Med 

andra ord ett beslut som fattats av tingsrätten överklagas till hovrätten osv. 

Överklagandet sker då enligt reglerna om överklagande i RB.228  

 

 

 

                                                 
224  SOU 2010:14 s. 142. 
225  SOU 2010:14 s. 105. 
226  SOU 2010:14 s. 105. 
227  SOU 2010:14 s. 106. 
228  SOU 2010:14 s. 107. 
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7.2 Är nuvarande ordning för överprövning tillräcklig? 

Vad gäller det material som ingår i förundersökningsprotokollet ska den 

misstänkte få tillgång till detta material i samband med slutdelgivningen enligt 

23 kap 21 § RB. Frågan är vad som gäller om den uppgift den misstänkte 

efterfrågar finns i sidomaterialet? Finns det en tillräcklig ordning vad gäller 

överprövning av sådant material? Det finns med nu gällande reglering inte 

någon egentlig överprövningsordning under pågående förundersökning för den 

misstänkte då han eller hon är missnöjd med att på grund av ett intresse av 

synnerlig vikt inte ha fått ta del av sekretessbelagt material i sidomaterialet. 

Det finns i och för sig en möjlighet för den misstänkte att, i alla skeden av 

förfarandet, begära ut allmänna handlingar med stöd av reglerna i TF och vid 

ett eventuellt avslag få detta prövat av KR.229 Det finns emellertid en del 

brister med en sådan ordning.  För det första är det så kallade sidomaterialet i 

de flesta fall ännu inte allmänna handlingar vid slutdelgivningen, vilket 

innebär att en prövning av kollisionen mellan partsinsyn och sekretess inte sker 

vid överklagandeförfarandet i förvaltningsdomstol enligt 6 kap. 7 § OSL. Det 

faktum att en handling ännu inte är allmän utgör ett tillräckligt skäl för att 

avslå en begäran enligt 6 kap 7 § OSL.230 En prövning av rätten till partsinsyn 

blir därför inte aktuell då tillämpningen av OSL kräver att det är frågan om en 

allmän handling, 1 kap. 1 § 1 st. OSL. Vidare föreligger det en brist i instans-

ordningen då en prövning görs med stöd av TF. Bristen innefattar det faktum 

att allmänna förvaltningsdomstolar inte handlägger brottmål. Det måste med 

andra ord vara oerhört svårt för en allmän förvaltningsdomstol att sätta sig in i 

det enskilda fallet så pass att domstolen får kunskaper om vilket inform-

ationsbehov en misstänkt eller tilltalad har för att på ett ändamålsenligt sätt 

kunna ta till vara sin rätt under en brottmålsrättegång.231 Då allmänna 

förvaltningsdomstolar vid sin prövning primärt utgår från reglerna i TF och 

OSL kan det inte uteslutas att domstolen inte i tillräcklig utsträckning 

ifrågasätter förundersökningsledarens val att placera viss utredning i sido-

materialet och inte som processmaterial.232 För processmaterialet hade 10 kap. 

3 § 2 st. OSL blivit tillämplig, vilken anger en rätt för den som är part i mål 

eller ärende hos domstol att oberoende av sekretess få ta del av dessa 

                                                 
229  SOU 2010:14 s. 111 f. 
230 RÅ 1983 Ab 251. 
231 SOU 2010:14 s. 113. 
232 SOU 2010:14 s. 113. 
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handlingar.  I sitt slutbetänkande SOU 2010:14 ansåg Insynsutredningen att en 

överprövning inom ramen för det förfarande som gäller enligt 23 kap. RB 

skulle leda till en annorlunda och mer allsidig prövning. Insynsutredningen 

menade att ett sådant förfarandesätt skulle vara mer naturligt då man skulle 

börja med att pröva om det material som efterfrågats istället bör vara 

processmaterial. Först efter att en sådan prövning gjorts och man konstaterat 

att materialet inte bör utgöra processmaterial så ska en bedömning av 

sekretessens styrka vägas mot den misstänkte och tilltalades insynsrätt. För att 

sekretess ska gälla krävs det synnerlig vikt.233 Vidare ansåg Insynsutredningen 

även att det alternativ som nämns i 23 kap. 19 § RB om en prövning av åkla-

garen medför andra problem. Problemet syftar främst till det förtroende som 

måste finnas hos misstänkt och allmänhet att en överprövning av sekretess hos 

åklagaren sker opartiskt och utan att obefogad vikt läggs vid brottsbekämpande 

intressen m.m. Med andra ord måste man kunna lita på att det sker en objektiv 

prövning av sekretess. Insynsutredningen ansåg sammanfattningsvis att det 

fanns ett behov av förstärkt reglering av överprövningsmöjligheter vad gäller 

sekretess av förundersökningens sidomaterial, främst på grund av rättssäker-

hetsintressen.234 I NJA 2002 s. 433 uttalar HD att en prövning av parts begäran 

om utlämnande av material i första hand ska prövas utifrån RB:s regelsystem 

och inte enligt TF och OSL. 

 

7.3 Editionsföreläggande 

Som nämnts under avsnitt 7.1.1 är edition i 38 kap. 8 § RB en tillgänglig 

möjlighet för den misstänkte att få tillgång till allmänna handlingar. Bestäm-

melserna i 38 kap. 8 § RB skiljer sig något jämfört med de andra 

bestämmelserna i 38 kap. RB genom att inte avse privata handlingar,235 utan 

allmänna handlingar.236  Rätten förordnar då om tillhandahållande av en allmän 

handling som kan antas ha betydelse som bevis oavsett om handlingen 

omfattas av sekretess eller inte.237 För att en editionssökande ska kunna få 

framgång med ett editionsyrkande krävs det enligt 38 kap. 8 § RB att 

editionssvaranden innehar ett specifikt dokument av bevisbetydelse i målet. 

                                                 
233 SOU 2010:14 s. 113. 
234 SOU 2010:14 s. 113. 
235 Hjertstedt s. 470. 
236 Vad som menas med allmänna handlingar är så som de uttrycks i 2 kap. TF. 
237 Hjertstedt s. 470. 
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Dessutom måste editions- sökanden ange vad han eller hon avser att styrka 

med beviset samt de handlingar som han eller hon avser. HD har uttalat att det 

inte krävs att beviset har ett högt bevisvärde. Det räcker enligt HD att 

omständigheterna talar för att handlingen i vart fall får ett mindre värde vid 

prövningen av den materiella frågan för att innehavaren av handlingen ska bli 

skyldig att lämna ut denna.238 Vad gäller i vilken utsträckning en handling 

behöver exakt identifieras har HD uttalat att det kan räcka med att 

editionssökanden anger att editionsföreläggandet avser en viss kategori av 

handlingar eller alla handlingar som är av betydelse för ett noga beskrivet 

bevistema.239 Det finns däremot undantag för uppgifter som kan omfattas av ett 

editionsföreläggande, 38 kap. 8 § 2 st. RB. Undantagssituationerna är ut-

tömmande och domstolen har därför endast att beakta om någon situation 

enligt undantagen föreligger. Det ska alltså inte göras någon allmän men eller 

skadeprövning.240 De undantagssituationer som domstolen har att beakta 

sekretess till skydd för rikets säkerhet och förhållandet till andra stater, sjuk-

husjournaler eller liknande handlingar som innehåller uppgifter som patienter 

anförtrott läkare samt yrkeshemligheter, 38 kap. 8 § 2 st. RB. Reglerna i 8 § 

utgör ett avsteg från principen att det är den myndighet som förvarar hand-

lingen som avgör huruvida en handling ska lämnas ut eller inte.241 Istället är 

det domstolen vars beslut är bindande för myndigheten. Myndigheten har inte 

heller någon möjlighet att överklaga ett beslut om utlämning.242 Ett editions-

föreläggande och därmed ett beslut och prövning av domstol är förenligt med 

vad Europadomstolen sagt om vad som bör prövningen av tilltalads tillgång till 

handlingar.243 

 

 

 

 

 

 
                                                 
238 NJA 1998 s. 590 I. 
239 NJA 1998 s. 590 I. 
240 Hjertstedt s. 471 ff. 
241 Fitger s. 38:18 ff. 
242 NJA 1981 s. 982. 
243 Rowe och Davis mot Storbritannien dom den 16 februari 2000, no. 28901/95 och Dowsett   
     mot Storbritannien dom den 24 juni 2003, no. 39482/98. 



45 

8 Analys 

8.1 Inledning 

Det har ovan redogjorts för den rätt till insyn som aktualiseras vid misstanke 

om brott samt vikten av att rätten tillgodoses för att kraven enligt rätten till en 

rättvis rättegång i art. 6 EKMR ska anses uppfyllda. Jag har även lagt stor vikt 

vid att utreda vilken betydelse ett efterlevande av objektivitetsprincipen har för 

brottmålsförfarandet. Särskilt vad gäller den misstänktes rätt till insyn och 

möjligheterna för denne att kunna förbereda sitt försvar på ett fullgott sätt som 

en del av rätten till en rättvis rättegång. Frågan som jag framförallt har ställt 

mig, och som jag kommer att belysa i min analys, har varit om man kan anse 

att en begränsning av den misstänktes rätt till insyn, som inneburit en process 

där parterna inte varit likställda har gjort det möjligt för den misstänkte att på 

ett fullgott sätt kunna förbereda sitt försvar. 

 

8.2 Objektivitetsprincipens betydelse 

I en demokratisk rättsstat ska det inte finnas något intresse av att en person 

döms för brott på grunder som den misstänkte inte fått chansen att ta del av 

eller yttra sig över. Istället ska det finnas ett intresse av att den enskildes 

rättssäkerhet tillgodoses och att saken blir ordentligt utredd. Ovan har 

redogjorts för vikten av att objektivitetsprincipen iakttas. Anledningen till att 

jag valt att fokusera på objektivitetsprincipen är främst att jag velat belysa 

innebörden av hur viktigt det är att principen efterlevs inom den brottsbekäm-

pande verksamheten. Objektivitetsprincipen hör nära samman med det 

straffprocessuella syftet att uppnå en materiellt riktig dom.244  Enligt min me-

ning representerar objektivitetsprincipen två sidor av samma mynt. Den består 

dels av polis och åklagare som av staten tilldelats uppgiften att på uppdrag av 

det allmännas intresse bekämpa samt beivra brott och se till att en enskild som 

gjort sig skyldig till brott lagförs samt straffas och dels den enskildes 

rättssäkerhet och det allmännas intresse av att rätt person lagförs och straffas 

på rätt grunder enligt lag. Jag anser att för att kunna bekämpa och beivra brott i 

en demokratisk rättsstat måste man beakta den enskildes rättssäkerhet, vilket är 

en del av objektivitetsplikten. Detta för att inte riskera att någon oskyldig döms 

för brott. Viljan att bekämpa och beivra brott får aldrig ta över och utövas på 

                                                 
244 Bring & Diesen s. 67. 
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bekostnad av den enskildes rättssäkerhet. Frågan är då hur långt den 

brottsutredande verksamheten får lov att gå i sin uppgift att bekämpa och 

beivra brott innan en inskränkning av den enskildes rättssäkerhet sker vad 

gäller den enskildes rätt till ett fullgott försvar. 

 

8.2.1 Förundersökningsledarens/ åklagarens ansvar 

Förundersökningsledaren har en viktig roll under brottsutredningen. Det är 

förundersökningsledaren som leder arbetet under förundersökningen, bestäm-

mer vilket material som ska ingå i förundersökningsprotokollet samt vad som 

ska utgöra sidomaterial. Det är även förundersökningsledaren som fortlöpande 

ska ge den misstänkte och hans eller hennes försvar information i den 

utsträckning det inte kan anses vara till men för utredningen enligt 23 kap. 18 § 

RB. Det är även förundersökningsledaren som efter slutdelgivning gör be-

dömningarna vad gäller sekretess och utlämnanden till den misstänkte och 

hans eller hennes försvar. Men viktigast av allt är att det är förundersök-

ningsledaren som har som uppgift att se till att den enskildes rättssäkerhet tas 

till vara under förundersökningsförfarandet, 1a § 2 st. FUK. Vad gäller att 

tillvarata den enskildes rättssäkerhet i förhållande till partsinsynen så består 

denna uppgift främst av att förundersökningsledaren förhåller sig objektiv vid 

urvalet av den information som delges den misstänkte. Vidare att det material 

som blir en del av förundersökningsprotokollet väljs på grundval av 

objektivitet, att förundersökningsledaren är tillmötesgående vad gäller den 

misstänktes begäran om komplettering samt att den misstänkte ges den 

information han eller hon behöver för att på ett fullgott sätt kunna förbereda 

sitt försvar.  

 

Det kan självklart vara svårt för en förundersökningsledare att veta vilket 

material är av intresse för försvaret. Med anledning därav bör man, enligt min 

mening, utgå ifrån att i stort sett allt material som inhämtats under för-

undersökningen ska redovisas i förundersökningsprotokollet. Allt material 

behöver nödvändigtvis inte ingå i förundersökningsprotokollet, men det bör i 

sådant fall klart framgå vilket material som sorterats bort och var försvaret kan 

ta del av det. Det får sedan vara upp till försvaret att avgöra vilket material som 

är av intresse. Förundersökningsledaren och försvaret kan ha olika uppfatt-

ningar om vad som utgör uppgifter av intresse. Jag anser att man i flertalet fall 
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inte kan utesluta att en uppgift kan vara av betydelse för försvaret och därför 

bör den redovisas för försvaret och inte enbart sorteras bort som sidomaterial. 

JO har uttalat att underlåtenhet att informera om sidomaterialet innebär att 

åklagaren brustit i sin objektivitetsplikt. Att inte informera kan ge en 

missvisande bild av materialet och därmed ett ensidigt urval av det material 

som redovisats.245  Europadomstolen har uttalat i Kuopila mot Finland246 att en 

efterfrågan av visst material från försvaret ska tillgodoses även om 

förundersökningsledaren anser att materialet saknar betydelse. Europadomsto-

len ansåg, i nu nämnda mål, att omständigheten att materialet saknar betydelse 

inte är en godtagbar ursäkt för att neka insyn. Med anledning därav bör rätten 

till insyn i sådant material som försvaret anser vara av betydelse endast i 

undantagsfall kan nekas. Viktigt att framföra i sammanhanget är även att det 

material som framkommer under förundersökningen oftast är helt avgörande i 

en brottmålsprocess. Förundersökningen utgör grunden för det åtal som 

åklagaren eventuellt senare kommer väcka. Det innebär att det material som 

framkommit under förundersökningen kommer senare i processen utgöra en 

betydande del av den bevisning som domstolen har att förhålla sig till under 

huvudförhandlingen. Om förundersökningen kantats av bristande objektivitet 

innebär det i värsta fall att domstolen får ta del av ett ensidigt material och att 

det inte ger en rättvis bild av förundersökningen som helhet.  

 

8.2.2 Försvarets och domstolens ansvar 

Ovan har redogjort för förundersökningsledarens och således även åklagarens 

ansvar. Men även försvarare och domstol har ett ansvar vad gäller rätten till 

insyn. För försvararens del innebär ansvaret att ta till vara på sin klients 

intressen och utifrån det se till, att med den insyn som tillåts, förbereda 

klientens försvar på ett fullgott sätt. Försvaret har däremot ingen skyldighet att 

genomföra en egen förundersökning vid sidan av åklagarens. Det är hur som 

helst knappast möjligt ur resurssynpunkt att försvaret ska ansvara för 

utförandet av en sådan. Vad gäller domstolens ansvar har denna en 

kontrollerande uppgift, främst vad gäller åklagarens åtal. Domstolen ska vara 

opartisk och har därför ingen brottsbeivrande eller brottsbekämpande uppgift 

till skillnad från polis och åklagare. Detta är ytterst viktigt att betona särskilt då 

                                                 
245 JO 2007/08 s. 87. 
246 Kuopila mot Finland dom den 27 april 2000, no. 27752/95. 
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domstolens utgångspunkt ska vara att hellre fria än fälla. För rätten till insyn 

innebär det att om det under huvudförhandlingen framkommer uppgifter om att 

den misstänktes insyn inte tillgodosetts på ett godtagbart sätt ska domstolen 

tillgodoräkna den tilltalade denna brist. Domstolen ska därigenom markera att 

en process som inte varit kontradiktoriskt eller tillgodosett parternas 

likställdhet inte accepteras. Domstolen som dömande myndighet måste vara 

den som i slutändan sätter gränserna för vad som kan anses strida mot art. 6 

EKMR. 

 

8.3 Insynens omfattning 

I NJA II 1943 s. 314 har HD uttalat att rätten till insyn inträder successivt och 

att vad som kan anses utgöra men för utredningen beror på vilket stadium i 

utredningen man befinner sig. I inledningsskedet är det naturligtvis nödvändigt 

för utredningens fortskridande att en stor del av materialet inte i det skedet kan 

delges den misstänkte. Det kan återstå viktiga förhör och andra utrednings-

åtgärder som gör att visst material inte kan delges den misstänkte. Anledningen 

är främst att den misstänkte då kan anpassa sin version utifrån det material som 

han eller hon delgivits. Detta beror på att det under huvudförhandling är den så 

kallade muntlighetsprincipen, vilken är en konsekvens av omedelbarhetsprinci-

pen och som innebär att rätten ska grunda sitt avgörande på vad de har hört och 

sett under huvudförhandlingen, som tillämpas. Det kan därför vara direkt 

olämpligt att ge den misstänkte för mycket information i inledningsskedet. 

Däremot ska den misstänkte delges informationen så fort men inte anses 

föreligga. För att den misstänkte och hans eller hennes försvar inta ska ha allt 

för mycket material att hantera vid tidpunkten för slutdelgivning bör en 

fortlöpande delgivning av materialet ske under utredningens gång. Om inte så 

sker finns det en risk att försvaret inte fullt ut kan bemöta och yttra sig över allt 

material, begära komplettering eller andra utredningsåtgärder. Utgångspunkten 

är att insynen för den misstänkte bör vara obegränsad vad gäller sådant 

material som kan antas vara relevant för försvaret. Begränsningar av insynen 

får förekomma, men enbart sådana begränsningar som inte i något avseende 

kan anses strida mot principerna för det svenska rättssystemet eller de krav på 

rättssäkerhetsgarantier som EKMR uppställer.247 Det är i praktiken en svår 

avvägning. I slutändan måste man landa i ett resonemang där insynsrätten 
                                                 
247 SOU 2010:14 s. 89. 
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beror på vilket stadium i utredningen man befinner sig samt att allt material 

som är väsentligt vad gäller den misstänktes möjlighet att förbereda ett fullgott 

försvar ska ha delgivits den misstänkte senast under skedet för slutdelgivning. 

 

 

8.3.1 Vad ställer Europadomstolen upp för krav vad gäller rätten till 

insyn? 

Europadomstolen har genom sin praxis framfört vikten av att parterna är 

likställda i processen (equality of arms) samt att förfarandet är kontradiktoriskt 

(adversial procedure). Det handlar om att båda parterna ska få kännedom om 

allt material samt få tillfälle att yttra sig över det. De ska ha lika goda 

möjligheter att åberopa bevisning och utföra sin talan i processen. Viktigt att 

komma ihåg är att de rättigheter som följer av EKMR endast utgör mini-

mirättigheter och att det alltså inte finns något hinder mot att konventionssta-

terna tillerkänner sina medborgare mer långtgående rättigheter. Europadom- 

stolen har uttryckt att rätten till insyn inte är absolut. Det finns motstående 

intressen som anses starka nog för att inskränka rätten till insyn. Sådana 

intressen har Europadomstolen ansett vara den nationella säkerheten, behovet 

av att skydda vittnen som riskerar repressalier samt ett hemlighållande av 

polisiära spanings-och utredningsmetoder.248  En sådan åtgärd måste dock vara 

absolut nödvändig och om den misstänkte i sådant fall skulle drabbas av 

svårigheter att förbereda ett fullgott försvar måste svårigheterna motverkas 

genom processuella arrangemang.249 Min uppfattning är att Europadomstolen 

på ett tydligt sätt uttryckt att en misstänkts rätt till insyn väger tungt. För att en 

inskränkning av den samma ska kunna ske krävs det att det finns ett 

motstående intresse som väger tyngre. Ett skäl till att Europadomstolen anser 

att den misstänktes rätt till insyn väger tungt är att det rör sig om ett 

förhållande mellan staten och den enskilde. En pågående brottsutredning 

innebär att den enskilde utsätts för ingrepp från statens sida. Staten förfogar 

över de maktmedel och resurser som finns tillgängliga och med anledning av 

detta blir det extra viktigt att bevaka den enskildes rättigheter.  Min tolkning av 

de avgöranden jag har studerat och som redovisats i uppsatsen från 

Europadomstolen vad gäller partsinsyn och rätten till en rättvis rättegång har 

                                                 
248 Jasper mot Storbritannien dom den 16 december 1992, no. 13071/87. 
249 Doorson mot Nederländerna dom den 26 mars 1996, no. 20524/92. 
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jag svårt att se att, bortsett från de intressen som Europadomstolen ansett vara 

tillräckligt starka, en bristande insyn lever upp kraven i art. 6 EKMR och rätten 

till att på ett fullgott sätt kunna förbereda sitt försvar. Om den misstänkte inte 

fått tillfälle att yttra sig över en omständighet eller ens fått vetskap om dess 

existens har förfarandet inte varit kontradiktoriskt och därmed har parterna inte 

heller varit likställda i processen. Huvudförhandlingen ska inte innehålla några 

överraskningsmoment för den misstänkte. 

 

8.4 Möjligheten att förbereda sitt försvar 

En av de grundläggande förutsättningarna för en rättvis rättegång enligt art. 6 

EKMR är möjligheten för den misstänkte att kunna förbereda sitt försvar på ett 

fullgott sätt. Jag har haft som ambition att, utifrån det material jag studerat, 

försöka belysa vilka faktorer som jag anser vara av betydelse för att kunna 

avgöra om den misstänkte fått möjlighet att förbereda sitt försvar på ett fullgott 

sätt.  För att ett sådant förfarande ska vara möjligt krävs det att den misstänkte 

under brottsutredningens olika faser tillerkänns en rätt till insyn. Jag har haft 

som ambition att försöka påvisa att om en misstänkt inte får vetskap om och 

insyn i sådant material som kan vara av intresse för dennes försvar så kan det 

vara svårt att förbereda sitt försvar på ett fullgott sätt. Jag anser, i likhet med 

JO250 och Europadomstolen, att rätten till insyn är central för att tillgodose 

rätten till en rättvis rättegång. Viktigt att framför i detta sammanhang är att 

rätten till en rättvis rättegång och effektivt försvar ligger till grund för RB:s 

regelsystem.251  Vidare har jag försökt att påvisa att det är av betydelse, för 

möjligheten att förbereda sitt försvar, att det finns ett fungerande överpröv- 

ningssystem. I sitt slutbetänkande SOU 2010:14 har Insynsutredningen 

uttryckt att det med nu gällande reglering inte finns någon egentlig 

överprövningsordning under pågående förundersökning för den misstänkte då 

han eller hon är missnöjd med att inte ha fått ta del av sekretessbelagt material 

i sidomaterialet. Detta är självklart en brist då det försvårar möjligheten att 

kunna förbereda sitt försvar. I NJA 2002 s. 433 uttalar HD att en prövning av 

utlämnande av material till en part ska i första hand ska prövas utifrån RB:s 

regelsystem och inte enligt TF och OSL. Med beaktande av vad HD uttalat bör 

en prövning av rätten till insyn göras i enlighet med RB. Det innebär att man 

                                                 
250 JO:s uttalande i fallet ”Ulf” s. 95. 
251 JO 2007/08 s. 104. 
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vid en sådan prövning skulle undvika att få sekretessbeslutet prövat av KR. 

Som redan nämnts är en prövning av KR inte tillfredsställande för en part då 

KR vanligtvis inte handlägger brottmål och därför inte heller har någon insikt i 

målet, varför de sällan vågar gå emot myndighetens beslut om sekretess. Jag 

har under avsnitt 7.3 nämnt möjligheten för rätten att ge en part tillgång till 

allmänna handlingar enligt 38 kap. 8 § RB. Enligt min mening bör edition 

enligt 38 kap. 8 § RB vara ett alternativ som kunde användas i större 

utsträckning för att få till en prövning av ett sekretessbeslut. En sådan prövning 

skulle vara förenligt med både HD:s uttalande om en prövning utifrån RB samt 

förenligt med vad Europadomstolen uttryckt om att en prövning av sekretess 

ska göras av den domstol som har att pröva målet i sak.252  

 

8.5 Slutsats 

Sammantaget anser jag att det ytterst handlar rättssäkerhet. I en demokratisk 

rättsstat får det inte förekomma någon brottsutredande verksamhet som till 

varje pris kräver att brott klaras upp.253  Om man till varje pris skulle kräva att 

brott skulle bekämpas och beivras skulle man enligt min mening befinna sig i 

gränslandet till att agera utöver vad som kan anses acceptabelt i en 

demokratisk rättsstat. Med beaktande av de resursfördelningar som förekom-

mer mellan polis/åklagare och försvar skulle ett arbete där man inte iakttar och 

arbetar utifrån objektivitetsprincipen innebära att den enskildes rättssäkerhet 

kraftigt undermineras. Att kunna förbereda sitt försvar på ett fullgott sätt 

handlar om att få tillgång till det material som är av intresse, att få yttra sig 

över det och att få vara likställd med åklagaren under huvudförhandling i 

domstol. Det handlar även om den viktiga straffprocessuella principen att 

ingen oskyldig ska kunna dömas för brott. Som avslutning vill jag framföra att 

mot bakgrund av det material som redovisats ovan kommer jag till den 

slutsatsen att det är svårt att hävda att en person tillerkänts en rättvis rättegång i 

enlighet med art. 6 EKMR om dennes möjligheter att förbereda sitt försvar på 

ett fullgott sätt inte tillgodosetts. 

 

 

                                                 
252 Rowe och Davis mot Storbritannien dom den 16 februari 2000, no. 28901/95 och Dowsett  
     mot Storbritannien dom den 24 juni 2003, no. 39482/98. 
253 Bring & Diesen s. 46. 
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