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1 Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

 

Principen om den fria bevisprövningen har bidragit till att bygga upp den 

svenska rättstraditionen sedan mitten av 1900-talet. Dessförinnan var det den 

legala bevisteorin som tog plats i den svenska lagstiftningen. Med en insikt om 

att den legala bevisteorin inte i tillräcklig utsträckning medverkade till ett rätts-

säkert samhälle övergick den svenska process- och bevisrätten, genom en dras-

tisk reformering, till en friare bevisrätt. Resultatet blev ett anammande av prin-

cipen om fri bevisföring (som en del av principen om fri bevisprövning). Fri 

bevisföring innebär att parterna får lägga fram vilken bevisning de vill och 

kommer till uttryck på sådant sätt att närmare föreskrifter om begränsning av 

ett bevismedels tillåtlighet nästintill saknas. Till och med bevis som uppkom-

mit i strid mot lag eller som innebär en kränkning av EKMR får läggas fram i 

en process. Dock är den fria bevisföringen inte helt fri, det finns några, om än 

få, uttryckliga bestämmelser som faktiskt inskränker den fria bevisföringen i 

form av förbud mot att lägga fram viss bevisning. Bland annat finns det en all-

män regel om avvisning av bevisning i RB 35:7 som leder till ett bevisförbud i 

det enskilda fallet. Enligt RB 35:7 kan bevis bedömas som otillåtet i bland an-

nat det fallet där beviset saknar relevans för en fråga som rätten har att ta ställ-

ning till. Att paragrafen benämns som “allmän” talar för dess utformning. Den 

allmänna avvisningsregeln saknar nämligen en närmare beskrivning av i vilka 

fall bevisningen bör bedömas som irrelevant och därför avvisas. Som ett exem-

pel på paragrafens otydlighet kan RB 35:7 p. 3 nämnas där kriteriet “uppenbart 

utan verkan” förekommer. Givet är att det föreligger en risk för subjektiva in-

slag vid en relevansprövning vilket i sin tur kan leda till att paragrafen också 

blir svårförenlig med rättssäkerhetsintressets principer om legalitet, likhet och 

förutsebarhet. Det kan också tänkas att ett avvisande av ett bevis i en domstols-

process i värsta fall skulle kunna innebära att parten kränks på sin rätt till en 

rättvis rättegång som finns föreskriven i EKMR art. 6. Detta skulle exempelvis 

kunna tänkas ske genom att den tilltalade i ett brottmål, på grund av att rätten 

avvisat ett bevis, går miste om ett tillfälle att ta upp ett förhör.  
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Bevisfrågor är av central betydelse i en domstolsprocess och regler som styr 

bevisföringen samt bevisvärderingen kan ha avgörande betydelse för utgången 

i en tvist. Eftersom utgången i ett mål till mycket stor del beror på vilken be-

visning som presenterats för rätten är det väldigt viktigt att veta vilken bevis-

ning som får läggas fram i en rättegång och vilken bevisning som inte får läg-

gas fram. 

 

1.2                        Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att på ett analyserande sätt undersöka om det i svensk 

praxis uppställs några krav på bevisningen i allmänhet för att den ska få läggas 

fram inför rätten. Även avgöranden från Europadomstolen behandlas där syftet 

varit att undersöka om EKMR ställer några krav på den svenska bevisföringen. 

Om frågorna besvaras jakande, uppstår följdfrågan om det är korrekt att be-

nämna bevisföringen som fri? Trots att man talar om en “fri” bevisföring så 

begränsas den på flera håll i lagstiftningen, båda i men också utanför rätte-

gångsbalken. Den fria bevisföringen har bland annat förenats med en möjlighet 

för domstolen att i enlighet med den så kallade ”allmänna avvisningsregeln” i 

RB 35:7, avvisa bevisning om någon av punkterna 1-5 i paragrafen är upp-

fyllda. I denna uppsats kommer den allmänna avvisningsregeln att analyseras 

utifrån ett konsekvensresonemang. Konsekvensresonemanget består i en under-

sökning av vilka konsekvenser RB 35:7 kan få i praktiken. Syftet med den ana-

lysen är dels att söka närmare klarhet i när rätten kan avvisa bevisning i ett mål, 

dels att undersöka om RB 35:7 eventuellt innebär ett problem för rättssäkerhet-

en.  

 

De frågeställningar som denna uppsats ämnar besvara är följaktligen: 

 

 När kan rätten enligt RB 35:7 avvisa bevis? 

 Innebär RB 35:7 några problem ur rättssäkerhetssynpunkter? 

 

1.3 Avgränsningar 
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Principen om fri bevisföring inskränks på flera håll inom den svenska lagstift-

ningen. På grund av uppsatsens begränsade omfång kommer denna uppsats 

enbart utreda möjligheten för domstolarna att avvisa bevisning enligt RB 35:7, 

övriga möjligheter för domstolen att avvisa ett bevis har lämnats därhän. Prin-

cipen om fri bevisföring har ett nära samband med principen om fri bevisvärde-

ring eftersom dessa två principer tillsammans utgör principen om fri bevis-

prövning. En fri bevisföring innebär att man i större utsträckning ställs inför 

frågor av bevisvärderingskaraktär än vad som skedde tidigare vid en legal be-

visteori. Frågor som har med bevisvärdering att göra kommer inte att behandlas 

i denna uppsats. De kommer dock att lyftas upp och nämnas vid vissa tillfällen 

i upplysningssyfte.  

 

1.4 Metod och material  

 

Med RB som utgångspunkt bygger uppsatsen främst på en studie av rättsfall 

där HD och hovrätterna i sina avgöranden tagit ställning till frågan om avvis-

ning av bevisning eller där domstolarna har resonerat kring vilka krav som 

uppställs på ett bevis för att beviset ska få läggas fram i en rättegång. I anslut-

ning till domstolarnas avgöranden har doktrin och förarbeten studerats, vidare 

har relevanta artiklar tjänat som underlag för arbetet. RB:s regler vad avser 

bevisföringen är allmänt hållna och därför passar en teleologisk tolkning av 

lagrummen bra. Det sagda innebär att det vid studerandet av RB:s regler gäl-

lande bevisföringen och avvisning av bevisning har utförts ett sökande efter 

lagrummens ändamål och syfte i ett försök att närmare klarlägga vilka krav 

som ställs upp på bevisningen. Det innebär mer konkret att lagrummen har 

studerats mot bakgrund av de motivuttalanden som framgår av förarbetena. I 

motivuttalandena framgår att det är grundläggande rättsprinciper som ligger till 

grund för reglernas uppkomst och uppsatsen har skrivits mot bakgrund av ett 

studerande av dessa grundläggande principer.  

 

Uppsatsens tre första kapitel (2, 3 och 4) är av deskriptiv natur där syftet varit 

att utreda och tolka de lege lata (vad lagen är) medan syftet med kapitel 5 varit 
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att diskutera de lege ferenda (vad lagen borde vara) vilket innebär att kapitel 5 

till största del bygger på egna reflektioner och slutsatser. Reflektionerna base-

ras på analyser kring frågan om RB 35:7 är förenlig med de rättsprinciper som 

ligger till grund för bevisrätten. I samma analys ställs de principer som talar för 

respektive emot möjligheterna för domstolen att enligt RB 35:7 avvisa bevis-

ning mot varandra. Analysen ämnar landa i en avvägning av vilka principer 

som väger tyngst och om RB 35:7  innebär ett problem ur rättssäkerhetssyn-

punkter.   

 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 2 presenterar bevisföringens historia inom svensk rätt för att skapa en 

förståelse för på vilka grunder principen om fri bevisföring vuxit fram och 

vilka tankar som legat bakom förändringen genom tiden.  

 

Kapitel 3 presenterar sedan på ett grundläggande plan hur principen om fri be-

visföring tagit sig uttryck inom svensk rätt. I ett enskilt avsnitt behandlas hur 

principen om fri bevisföring förhåller sig till EKMR och närmare bestämt 

huruvida EKMR ställer några krav på den svenska bevisföringen. Detta för att 

förbereda läsaren inför kapitel 4 där rätten att avvisa bevisning, som i sig inne-

bär att inskränkning av den fria bevisföringen, presenteras.  

 

Kapitel 4 utreder vilka krav som genom rättens relevansprövning ställs upp på 

beviset för att det ska få läggas fram i en process. Kapitlet utreder också om 

möjligheterna för domstolen att avvisa bevisning enligt RB 35:7 är förenlig 

med EKMR och den däri föreskrivna rätten till en rättvis rättegång.  Kapitlet 

bygger till stor del på rättsfall där sökande efter gällande rätt gjorts i domsto-

lens avgöranden utifrån frågan om det uppställs några krav på beviset för att 

det ska tillåtas i en process.  

 

Kapitel 5 innehåller en kortare sammanfattning av kapitlena 2, 3 och 4 och 

avslutas med en analys där frågeställningarna som angavs i avsnitt 1.2 kommer 

att besvaras.  
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2 Bevisföringens utveckling och grunder 

 

Den rådande principen om fri bevisföring har inte alltid varit ett självklart in-

slag i den svenska domstolsprocessen. Tidigare formulerades bevisrätten enligt 

den s.k. legala bevisteorin som fanns reglerad i den gamla RB. Följande kapitel 

kommer att behandla bevisrättens utveckling i Sverige fram till den nuvarande 

regleringen. Bakgrunden och motiven till övergången från den legala bevisrät-

ten till en “fri” bevisrätt besvarar frågan om, och i så fall varför, det är viktigt 

med en fri bevisföring idag.  

 

2.1  Gamla rättegångsbalken och den legala bevisteorin 

 

Bevisrätten kan antingen utformas i enlighet med den legala bevisteorin eller 

enligt den fria bevisprövningens princip.1 Vid fri bevisprövning råder det näst-

intill ingen begränsning när det gäller vilka bevis som en part kan anföra (s.k. 

fri bevisföring).2 Principen om fri bevisprövning innebär också att det saknas 

legala regler att förhålla sig till vid avgörandet av bevisets värde (s.k. fri bevis-

värdering) varför domaren har att fritt värdera den bevisning som lagts fram 

under rättegången.  

 

Den legala bevisteorin förekom i den gamla RB från 1734 och innebar att end-

ast vissa typer av bevis var tillåtna och att bevisningen skulle värderas på ett 

sätt som fanns reglerat i lag. I 17 kap. gamla RB reglerades de olika bevis-

medlen.3 Det kan uttryckas så att den fria bevisprövningen är den legala bevis-

teorins motpol. För själva bevisföringens del kan man säga att den förstnämnda 

metoden är fri medan den sistnämnda metoden grundades på en mängd bevis-

förbud. Ett exempel på ett förbud som förekom i den gamla RB är vittnesför-

budet; personer som var nära släkt med någon av parterna eller ekonomiskt 

intresserade av sakens utgång betraktades som jäviga och var därför förhind-

rade att vittna.4  

                                                 
1
 Ekelöf, Rättegång IV, s. 26. 

2
 C. Diesen, Bevis 5 - Bevispraxis, s. 14.  

3
 SOU 2001:103, ”En modernare rättegång”, s. 76.  

4
 Ekelöf, Rättegång IV, s. 26. 
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Nackdelar med en legal bevisrätt i bevisföringens hänseende är att de krav som 

uppställs på bevisningens kvalité och kvantitet, samt övriga krav för att få 

lägga fram bevisningen, innebär att en del bevisning kan gå förlorad eller inte 

ha den inverkan på målet som den borde ha. Detta faktum kan i sin tur leda till 

fler materiellt inkorrekta domar, något som för en tappande part innebär en stor 

rättsförlust. Genom att uppställa generella krav på när en viss typ av bevisning 

får läggas fram medför det även att man i förväg, indirekt, tar ställning till om 

beviset är dugligt eller inte i det enskilda fallet utan att veta någonting om bevi-

set som sådant. Det kan mycket väl tänkas att ett bevis i sig är så starkt, tillför-

litligt och övertygande att det hade kunnat styrka åtalet eller talan i en civilpro-

cess men att ett sådant typ av bevis på grund av ett uttryckligt bevisförbud ändå 

inte får åberopas. Genom det sagda kan konstateras att problemet med rättssä-

kerheten är uppenbart.  

 

En fördel med den legala bevisteorin är att bevisföringen blir klar och tydlig 

och därför förutsebar för parterna, dessutom löper rätten ingen risk att uppfattas 

som partisk. Om det uppställs krav på vilken bevisning som får läggas fram 

och vad som utgör ett fullvärdigt bevis lämnas inget utrymme för eventuellt 

godtycke från domstolens sida. Klart är att övergången från en legal bevisvär-

dering till en fri medfört att det bland annat blivit mer komplicerat att bedöma 

utsagor. För hur bedömer men egentligen trovärdigheten hos ett vittne? Den 

och andra frågor av liknande slag, är intressanta frågor eftersom en fri bevisfö-

ring i sin tur innebär att man i större utsträckning behöver ta ställning till bevi-

sens trovärdighet och bevisvärde. En fri bevisprövning (inbegripet fri bevisfö-

ring) öppnar alltså upp för många andra problem som annars inte hade funnits. 

Den fria bevisprövning har gjort delar av bevisrätten till ett tvärvetenskapligt 

ämne, vilket ställer ett högt krav på domarnas kunskaper där kunskapsbrist, 

precis som i många andra fall, lätt kan övergå till subjektiva värderingar.  

 

Observera dock att det inte alltid är ett problem att bedöma bevisens värde men 

i många tveksamma fall kan det inte uteslutas att domstolarna hade dömt olika 

trots samma material och som en konsekvens blir då utgången i målet ibland 

beroende av rättens sammansättning. Den legala bevisrätten utesluter alltså i 
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högre grad än den nuvarande lösningen subjektiva inslag. Den legala bevisrät-

ten medför också att domstolen får en mer mekanisk roll eftersom domstolsar-

betet endast består i att utreda om bevisningen som lagts fram lever upp till de i 

lagen uppställda kriterierna. Det innebär i sin tur en mindre arbetsbelastning för 

domstolarna vilket leder till att processerna blir snabbare och billigare samti-

digt som handläggningstiderna minskar. 

 

2.2 Nya rättegångsbalken  

 

I Sverige har vi en längre tid under historiens gång tillämpat den legala bevis-

teorin och det var inte förrän den stora revolutionen i Frankrike under slutet av 

1700-talet, som övergången till fri bevisprövning inleddes. Att detta inte sked-

de tidigare kan rimligtvis förklaras med att de legala bevisreglerna gjorde det 

lätt att kontrollera rättens bevisvärdering. I en tid där befolkningen inte kunde 

lita på domarnas opartiskhet och omdöme framstod en lättkontrollerad bevis-

värdering som bäst och säkrast. 5   

 

Andra faktorer som gjorde att legala bevisregler var att föredra är att de forna 

processerna, till stor del, var av skriftlig karaktär, någonting som försvårade för 

en fri värdering av bevisningen. Övergången till den nya RB år 1948 innebar 

att det skedde en lång rad förändringar i domstolsprocessen. Bland annat blev 

processen vid huvudförhandlingen muntlig och man införde också principen 

om fri bevisprövning. Utöver det fick parterna ett större ansvar för processen i 

kombination med att rätten intog en mer observerande och (nästan enbart) dö-

mande roll. Övergången har inneburit en "frihet under ansvar" för domarna 

som nu har att fritt bedöma värdet av bevisningen. Mer konkret innebar över-

gången också att fler typer av bevismedel tilläts och att bevisrätten på så sätt 

blev mer komplicerad och ställdes inför nya utmaningar.6  

 

Den nu gällande RB antogs 1942 och trädde i kraft den 1 januari 1948. RB:s 

tredje avdelning (inbegripet kap. 35-41) behandlar de olika bevismedlen. I 35 

kap. RB “Om bevisning i allmänhet” finns grunderna för den svenska bevisrät-

                                                 
5
 Ekelöf, Rättegång IV, s. 27. 

6
 C. Diesen, Bevisprövning i  brottmål, s. 7. 
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ten. Övergången till en ny RB innebar inte bara en förändring för bevisrätten 

utan också en stor förändring för det svenska domstolssystemet i sin helhet. 

Bland annat begränsades det inkvisitoriska inslaget som förekom i gamla RB 

enormt.7 Grundtankarna bakom reformen till den nya RB sägs i processlagbe-

redningens betänkande vara “rättegångens muntlighet, omedelbarhet och kon-

centration”.8 I samma utredning sägs också att domaren bör inta en objektiv 

och i förhållande till båda parter fullt opartisk ställning. Vidare sägs det att do-

maren under rättegången bör avhålla sig från allt som är ägnat att rubba tilltron 

till hans opartiskhet. Detta följs av ett förtydligande om att domaren i sin yr-

kesutövning trots det inte ska förhålla sig totalt passiv; “Han har särskilt att 

tillse, att principerna om förhandlingens muntlighet, koncentration och ome-

delbarhet förverkligas“. Nästa mening förskriver följande “Han har att tillse 

såväl att målet blir uttömmande behandlat som att däri ej indrages något, som 

saknar betydelse”.9  

 

I den nya RB har rättens kontroll över huvudförhandlingen minskats och mer 

ansvar har istället lagts på parterna. Att rätten dock har det yttersta ansvaret för 

huvudförhandlingen framgår av 43 och 46 kap RB och då särskilt RB 43:4 st. 2 

samt RB 46:4 st. 2 som avser den materiella processledningen. Det framgår av 

utredningen till den nuvarande RB att rätten har ett ansvar för att domen grun-

das på ett material som är tillförlitligt och fullständigt men att det i första hand 

är parterna som ska sörja för utredningen och bevisen. Samtidigt som det är 

rätten som ska se till att målet blir ordentligt utrett föreskrivs det också en rätt 

för domstolen att avvisa sådant som saknar betydelse för processen.10 Rätten 

ska alltså utgöra en garant för att processen bedrivs i enlighet med de krav som 

den nuvarande RB ställer upp, huvudansvaret ligger dock på parterna. 

 

Övergången till den nuvarande RB innebär i praktiken att de allra flesta bevis-

förbuden/begränsningar avskaffades i och med införandet av den fria bevisfö-

ringen.11 Bevisrättens utveckling sett i ett europeiskt perspektiv, anses ha gått 

                                                 
7
 SOU 2001:103 s. 76. 

8
 SOU 1938:44 s. 22.  

9
 SOU 1938:44 s. 23.  

10
 SOU 1938:44 s. 23. 

11
 JK, Felaktigt dömda, rapport del 3, s. 470.  
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ifrån att ha präglats av en dogmatisk, skolastisk metod till att domineras av en 

vetenskaplig.12 Skiftet omfattar en ändring både i synen på vad som utgör kun-

skapskällor och i synen på de metoder som får användas för att utvinna kun-

skap ur dessa källor.  

 

Dock är den nuvarande RB:s regler om bevisning få och allmänt utformade så 

närmare vägledning om reglernas innebörd får sökas i praxis och doktrin.13 

Genom prejudicerande avgöranden från HD har bevisföringen modifierats och 

härigenom har HD varit med i skapandet av den fria bevisföringens gränser. 

Samtidigt innebär den allmänna regleringen också att parterna själva har frihet-

en att välja ut och presentera den bevisning som de anser vara relevant. Avslut-

ningsvis ska det noteras att trots det faktumet att den fria bevisprövningens idé 

kan tyckas ge oss större chanser att komma närmare sanningen, så råder det 

inte någon fullständig enighet om huruvida den legala bevisteorin eller den fria 

bevisprövningen kan tänkas ge den bästa träffsäkerheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 P. Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemå l, s. 380 ff.  
13

 Några uttryckliga bevisförbud lever dock kvar och hittas på olika håll i  de processrättsliga 

lagarna.   
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3 Principen om fri bevisföring  

 

I detta kapitel kommer att redogöras för principen om fri bevisföring och hur 

den har reglerats inom svensk rätt. I avsnitt 3.2 ”Den fria bevisföringen och 

Europakonventionen” beskrivs hur principen om fri bevisföring förhåller sig 

till EKMR. Kapitlet i sin helhet har skrivits i en strävan efter att ge läsaren en 

grundläggande uppfattning om den svenska bevisrätten. Detta för att läsaren 

lättare ska kunna förstå den eventuella problematiken med avvisningsregeln i 

RB 35:7 som behandlas i nästa kapitel. Tanken är att kapitlet ska läsas mot 

bakgrund av kapitel 2 och den legala bevisteorin. Förhoppningen är att väcka 

en tankeställare kring om den fria bevisföringen löst de problem med rättssä-

kerheten som var för handen under tiden som en legal bevisteori förekom i den 

svenska rätten, och om den fria bevisföringen kanske skapat andra och nya 

problem ur rättssäkerhetsaspekter.   

 

3.1 Den fria bevisföringen enligt RB 35:1 

 

Att principen om fri bevisföring utgör normen och är huvudprincipen i det 

svenska domstolssystemet hänger ihop med den rådande principen om fri be-

visprövning.14 Principen om fri bevisprövning kommer till uttryck i gene-

ralklausulen RB 35:1 med följande lydelse: “Rätten skall efter samvetsgrann 

prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.”15 Lagrum-

met innefattar såväl principen om fri bevisföring som principen om fri bevis-

värdering även om det inte klart framgår av regelns ordalydelse.16  

 

Ordet ”skall” förklarar att regeln är obligatorisk och att rätten därför inte får 

bortse från bevisning som lagts fram i målet och som inte har avvisats.17 Vidare 

säger regeln ingenting om hur beviset ska ha åtkommits eller presenterats för 

att få ingå i domsunderlaget, utan fastställer enbart att rätten ska ta ställning till 

allt som förekommit. Detta innebär att även processuell verksamhet som inte 

                                                 
14

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 34. 
15

 En intressant fråga, men som inte kommer att diskuteras närmare här är, vad innebär 
egentligen “prövning” och “bevisat”? 
16

 SOU 1938:44 s. 377. 
17

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 37.  
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utgör bevisföring omfattas.18 Förhållandet att en part förhåller sig passiv trots 

att han eller hon uppmanats eller förelagts att företa en viss processhandling 

(RB 35:4) utgör ett bevis (bevisfaktum) och får därmed inom ramen för den 

fria bevisföringen läggas fram som bevis.19 Likadant är det i de fallen där part 

underlåter att införa viss bevisning som står honom till buds.20 Observera dock 

att enligt Europadomstolens praxis så får den tilltalades tystnad inte ensamt 

läggas till grund för en fällande dom men det får vägas in i de fall då det i må-

let finns andra bevis mot denne.21 

 

En reglering med en fri bevisföring innebär att parterna är fria att åberopa all 

den bevisning som de bedömer nödvändig för att nå framgång i målet.22 Även 

andra bevis än de i 36-41 kap. RB angivna kan alltså tänkas förekomma.23  Ser 

man till teorin skulle nästan vad som helst som är relevant för målets avgö-

rande kunna upptas som ett bevis.  Man skulle exempelvis kunna tänka sig att 

någon åberopade en hund som bevismedel. Enbart det faktumet att det är fråga 

om en hund är inte tillräckligt för att avvisa bevisningen.24 Alla slags bevisme-

del får således åberopas, även om de exempelvis uppkommit genom brott eller 

andra tvivelaktiga metoder.25 Om en tilltalad har kommit över bevismaterial – 

exempelvis en olaglig telefonavlyssning, eller en filminspelning som uppkom-

mit på ett oetiskt sätt – som talar för att den tilltalade inte begått det brott som 

denne står åtalad för så har denne möjlighet att åberopa materialet som bevis i 

rättegången.26 Det är parten som ska presentera den bevisning som denne vill 

att domstolen ska ta upp till prövning, oavsett var eller på vilket sätt som denne 

kommit åt källan och oavsett hur denne säkerställt informationen. Annorlunda 

är det dock i de fall där vissa särskilt allvarliga ojustheter i brottmål förekom-

mit. I de fallen kan bevisanskaffningen innebära att användandet av bevisning-

                                                 
18

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 34. 
19

 Se RH 2008:54, där hovrätten förklarar att den til ltalade i  brottmål har rätt att vägra yttra 
sig och att domstolen sedan inom ramen för den fria bevisprövningen ska bedöma om den 

til ltalades tystnad ska ti l lmätas någon bevisverkan.  
20

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 34 samt NJA 1953 s. 77.  
21

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 35. 
22

 H. Lavén, Hur domstolar dömer i  brottmål, s. 62.  
23

 Fitger, Domstolsprocessen, s. 240.  
24

  Se M. Mellqvist, K. Wirdemark, Processrätt, s. 37. 
25

 Se bland annat NJA 2003 s. 323 om överskottsinformation, NJA 2011 s. 638 om bevisprovo-
kation samt NJA 1986 s. 489 om bevis som uppkommit i  strid mot lag.  
26

 H. Lavén, Hur domstolar dömer i  brottmål, s. 62. 

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/RH_2008_0054?versid=146-1-2005
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en leder till att en tilltalad inte anses ha fått en sådan juste rättegång (fair trial) 

som krävs enligt EKMR.27 Till grund för principen om fri bevisföring ligger 

synsättet att det inför en allmän domstol ska vara tillåtet att åberopa alla slags 

bevis så att domstolen erhållas bästa möjliga underlag för att fatta ett sakligt 

riktigt avgörande.28  

 

I NJA 1998 s. 204 som handlar om en mordbrand, tillät HD att åklagaren som 

bevisning bland annat tog upp en videoinspelning som visade den åtalade gär-

ningsmannen i anslutning till brandplatsen vid tiden för branden. Videoinspel-

ningen utgjorde en kopia av originalet vars tillkomst man inte lyckats klarlägga 

och dessutom hade videoinspelningen lämnats av en anonym person. Trots 

detta tilläts åklagaren lägga fram videoinspelningen, dock blev det vid bevis-

värderingen mer problematiskt. HD diskuterade huruvida videoinspelningen 

från en anonym källa står sig i förhållande till EKMR art. 6 och då särskilt kra-

vet däri om ett kontradiktoriskt förfarande. En inspelning från en anonym källa 

medför att försvaret utesluts möjligheten att ställa kontrollfrågor om hur in-

spelningen gått till. HD kom fram till att förebringandet av ett sådant bevis som 

den åberopade videoinspelningen, när beviset kan få visst stöd av annan utred-

ning, inte i sig står i strid med EKMR art. 6.  

 

Vilka slutsatser kan dras av HD:s avgörande i fallet ovan? För det första kon-

stateras att den fria bevisföringen tillåter att bevis där motparten inte kan ställa 

kontrollfrågor om beviset som sådant, läggs fram vid domstolsprocessen om 

det inte ensamt utgör det enda beviset i processen. Det omtalade kravet på att 

förfarandet vid domstol ska vara kontradiktoriskt finns föreskrivet i EKMR art. 

6 punkt 3 (d) 29 och innebär bland annat att allt material som en part ger in till 

domstolen ska delges motparten som i sin tur ska ha tillfälle att bemöta det.30 

Enligt kontradiktionsprincipen måste en tilltalad ges möjlighet att pröva bevis-

värdet av den bevisning som läggs fram mot honom/henne. I det här fallet 

                                                 
27

 P. Fitger, C. Renfors, Processrätt II, s. 13. 
28

 JO:s ämbetsberättelse 2009/10 s . 398, Användning av "smygfilmer" som utredningsun-
derlag för beslut i  färdtjänstärende s. 6. 
29

 Artikeln i  Europakonventionen ställer således krav på att bevisföringen i en rättegång ska 
vara kontradiktorisk. 
30

 Danelius, Mänskliga rättigheter i  europeisk praxis, s. 257. 
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fanns det inga uppgifter om bevisets tillkomst varför den tilltalade i målet be-

rövades sin bemötanderätt. Inspelningen var dock inte det enda (och alltså i 

detta fall avgörande) beviset mot den tilltalade och därför kunde inspelningen 

tillåtas trots ovissheten om dess tillkomst, eftersom en konsekvens av kontra-

diktionsprincipen innebär att bristfällig bevisning får ligga till grund för en 

fällande dom så länge den inte är avgörande. Vad som utgör avgörande bevis-

ning är både praktiskt och teoretiskt svårt att avgöra.31 Det går att dra ytterli-

gare en slutsats utifrån HD:s avgörande. Nämligen att beviset, det trots att det 

inte går att tillförsäkra bevisets kvalité ändå tillåts förekomma i processen. 

Konsekvenserna med de bristfälliga bevisens existens i rättegången ”kompen-

seras” av domstolen genom en slags ”rabatt”. Rabatten består i att domstolen 

vid bevisvärderingen inte tillmäter beviset lika stor betydelse som det annars 

hade fått om försvaret hade kunnat kontrollera bevisets riktighet. Om domsto-

len kommer fram till att den bevisning som bristfälligheten avser är avgörande 

för målets utgång ska bevisets bevisvärde presumeras inte räcka till för en fäl-

lande dom.32 Rättsfallet belyser det faktum att principen om fri bevisföring 

med en generös gräns för vilka bevis som får läggas fram i en process, kan 

stöta på problem eller i alla fall leda till intressanta diskussioner när det gäller 

dess förenlighet med EKMR. Bevis som får läggas fram med hänvisning till 

den fria bevisföringen kan nämligen ibland innebära att bland annat EKMR art. 

6 och art 8. kränks.  

 

Som framgår ovan medför principen om fri bevisföring att många olika bevis-

medel tillåts eftersom det enligt EKMR är upp till den nationella rättsordningen 

att avgöra vilka bevis som får läggas fram inför en domstol. I den svenska la-

gen är de uttryckliga bevisförbuden ovanligt förekommande, speciellt om man 

jämför med hur den svenska bevisrätten var reglerad under den legala bevis-

prövningens levnadsår.  RB 35:7 är på grund av sin oprecisa utformning ett 

lagrum som lämnar utrymme för tolkning. Det här utrymmet har i sin tur med-

                                                 
31

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 32. 
32

 Se NJA 1992 s. 532 där det av HD:s domskäl framgår att bristen i kontradiktion får kons e-

kvenser i  bevisvärderingshänseende. I det aktuella målet där en man stod åtalad för rån , hade 
målsäganden inte kunnat delges kallelse ti l l huvudförhandling vare sig i  tingsrätten eller i  
hovrätten. Hovrätten har då ti l låtit åklagaren att åberopa uppteckning av polisförhör med 
målsäganden som bevisning, vilket lett ti l l  fällande dom. Förfarande ansågs strida mot EKMR 

och hovrättens dom undanröjdes.  
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fört att HD genom sin utarbetade praxis på området varit delaktiga i skapandet 

av bevisföringens omfattning. Av HD:s praxis framgår exempelvis att karak-

tärsbevisning får läggs fram så länge den inte läggs fram i chikanöst syfte.33 

Även bevismedel som kan vara förrädisk till sin natur får läggas fram. Ett ex-

empel utgörs av så kallad hörsägenbevisning, eller också som i fallet ovan, en 

filminspelning från en anonym källa.34 Principen om fri bevisföring är 

ingalunda oproblematisk. Förutom att det finns en risk för att parterna tynger 

ner och förlänger rättegången genom information som senare visar sig vara 

betydelselös,35 är det sedan lång tid en vunnen insikt att även bevis som kan 

vara något annat än vad de påstås vara tillåts. Westberg ställer sig frågan om 

inställningen till det ”förrädiska” beviset har förändrats i takt med framväxten 

av de digitala informationskällorna. Westberg anför att den dynamiska karaktä-

ren på elektroniskt lagrade informationen gör att kraven på bevisets autencitet 

och ursprungskälla blir bekymmersamma eftersom de kan svåra att säkerställa 

och då sannolikt mer bekymmersamma än vad som är fallet beträffande det 

skriftliga beviset.36 Digitala bevis kan manipuleras och osäkerheten som existe-

rar vid sidan av dessa bevis innebär ett problem för rättssäkerheten eftersom 

det kan ge ett falskt intryck av sanningen. Den fria bevisföringen innebär som 

sagts ovan att dessa förrädiska bevis i regel får läggas fram och att dessa är 

svåra att avvisa med stöd av RB 35:7.   

 

Principen om fri bevisföring är dock viktig eftersom den är av central betydelse 

för den enskildes rätt att själv föra sin talan och själv bestämma hur dennes 

talan ska ledas i bevisväg. Annat var det under den legala bevisprövningens tid 

där parternas och domstolarnas frihet var inskränkt och strikt reglerad i lag. 

Införlivandet av principen om fri bevisföring har medfört funktionen att princi-

pen garanterar individens frihet när det gäller den sidan av livet som handlar 

om att bevaka sina intressen och rättigheter. Den frihet som en fri bevisföring 

innebär kräver att var och en måste få lov och tillfälle att själv ta kontroll över 

                                                 
33

 R. Nordh, Bevisrätt A, s. 39 samt NJA 1943 s. 45. 
34

 Se, Fitger, Processrätt II, s. 13, där det framgår att även bevisning med lågt bevisvärde i 

princip är ti l låtna. Som ett exempel nämner han just hörsägenbevisning och anger samtidigt 
att sådan bevisning kan avvisas med stöd av RB 35:7.  
35

 Något som man försökt komma til l  bukt med genom att i  RB 35:7 ge domstolen en rätt att 
avvisa bevisning. Se kapitel 4.  
36

 P. Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemål, s. 428.  
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och ansvar för sin egen situation, han eller hon ska också slippa otillbörlig på-

verkan från andra, och då särskilt myndigheter, om hur denne bäst bör sköta 

sina angelägenheter däri inbegripet bevisföring. Utan en fri bevisföring skulle 

individen i olika sammanhang kunna utsättas för otillbörligheter när det rör sig 

om dennes möjligheter att presentera bevisning i ett mål.  För att den fria bevis-

föringen ska tjäna sitt syfte som just en princip innebär det att parterna vid ut-

formandet av bevisföringen som regel själva måste få bestämma vad som kan 

läggas fram i bevisväg. Det är också viktigt att parterna känner att de har fått 

lägga fram precis det de vill för att på så sätt övertyga rätten om ”sin sanning” 

och känna att målet blir korrekt avgjort. Detta ger att det i princip inte kan stäl-

las upp några begränsningar för vilket material eller för vilka slags kunskaps-

källor som part kan tillåtas använda i sitt försök att övertyga domstolen om sin 

version av sanningen. Tanken är att domaren först vid bevisvärderingen efter 

huvudförhandlingen ska se till helheten, det vill säga på allt som parterna har 

presenterat i form av bevisning och då bland annat ta ställning till om de åbe-

ropade bevismedlen håller vad parterna lovat. Någon förhandscensur ska nor-

malt sett inte bedrivas.37 Enklare uttryckt så ska parternas påståenden om vad 

som utgör ett bevis enligt Westberg, tas för gott när beviset efterforskas, åbero-

pas och presenteras inför domstolen. 

 

Principen speglar också den tidsepok vi lever i och den existerande övertygel-

sen om att kunskapsteoretiska idéer ska vara av central betydelse vid bevisvär-

deringen. En fri bevisprövning (inbegripet fri bevisföring) innebär att det inte 

finns någon regel som definierar och bestämmer vad som ska räknas som in-

formationskälla.38 Tanken är att allt som kan tjäna som bevis också ska få ut-

nyttjas som informationskälla (kunskapskälla).39 Det är således kunskapsteorin, 

vetenskapen och väl beprövad erfarenhet som utgör riktlinjer för vad som ska 

tjäna som bevis.40 Den gamla RB däremot, som återspeglade sin tidsepok, var 

av en annan grundläggande karaktär. I den gamla RB fanns inte samma tankar 

                                                 
37

 P. Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemål, s. 427.  
38

 P. Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemål, s. 426.  
39

 I SOU 1938:44 s. 377, används begreppet ”kunskapskälla” vid beskrivning av den fria bevi s-
föringens princip.  
40

 P. Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemål, s. 426. 
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om att allt som kan tjäna som bevis bör utgöra en del av den kunskapskälla 

som domstolen sedan fattar ett avgörande på. 

 

3.2  Den fria bevisföringen och Europakonventionen 

 

Sedan 1995 är EKMR svensk lag. I EKMR hittas bland annat artikel 6 om ”rät-

ten till en rättvis rättegång” samt artikel 8 om ”rätt till skydd för privat- och 

familjeliv”. Framför allt är art. 6 punkten 3 (d) av vikt för denna framställning 

som har följande lydelse: 

 

3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter 

d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv 

få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åbe-

ropade mot honom, 

 

En part har enligt EKMR art. 6 en rätt att lägga fram sin sak muntligt. Särskilt 

intressant för denna framställning är art. 6 punkten 3 (d) som tar sikte på bevis-

föringen i domstolsprocessen i form av ett krav på att förfarandet vid domsto-

len ska vara kontradiktoriskt för att på så sätt uppfylla principen om parters 

likställdhet i processen. För att uppnå likställdhet mellan parterna krävs det att 

det råder kontradiktion parterna emellan. Punkten 3 (d) stadgar en rätt för part 

att åberopa vittnen. Denna reglering innebär dock inte en ovillkorad rätt att 

inkalla vittnen. Den nationella rättsordningen får nämligen uppställa villkor för 

när inkallande och hörande av vittnen får ske, under förutsättningen att villko-

ren är desamma för båda parterna i processen (se EKMR art. 6 punkten 3 (d) ... 

få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åbe-

ropade mot honom).41 Vidare är det också legitimt för den nationella domstolen 

att pröva om ett vittnesförhör verkligen är ägnat att bidra till utredningen i må-

let eller om det i annat fall kan avvisas vilket inom svensk rätt kan ske i enlig-

het med RB 35:7.42 Det kan också vara så att kontradiktionsprincipen är svår 

att upprätthålla i vissa fall. För en målsägande eller ett vittne kan det ibland 

innebära ett psykiskt lidande att behöva höras inför domstol och där utsättas för 

                                                 
41

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 31. 
42

 Läs mer om detta i  kapitel 4.  
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ett motförhör från den tilltalade. Samma problematik kan mycket väl tänkas 

förekomma i sexualbrottsmål där barn står som målsäganden. I Unterpertinger 

mot Österrike hade Unterpertinger dömts för misshandel av sin förra fru och 

sin styvdotter. Kvinnorna vägrade uttala sig inför domstolen och Unter-

pertinger dömdes för misshandeln. Domen grundades på uppgifter som kvin-

norna lämnat under förundersökningen. Europadomstolen konstaterade att 

kvinnornas utsagor till polisen hade utgjort den huvudsakliga bevisningen mot 

honom och att han till följd av deras vägran att framträda inför domstolen inte 

hade fått tillfälle att ställa frågor till dem. Härigenom hade hans rätt att försvara 

sig beskurits i den utsträckningen att förfarandet vid domstolen bedömdes 

strida mot EKMR art. 6.43 Av rättspraxis framgår som huvudregel att den tillta-

lade eller hans försvarare ska ha haft möjlighet att på något stadium – helst 

under rättegången men alternativt under förundersökningen – ställa frågor till 

de vittnen, målsäganden eller medgärningsmän vilkas utsagor åberopas som 

bevisning mot den tilltalade.44 Alltså kan en fri bevisföring i det enskilda fallet 

innebära att EKMR kränks genom att en tilltalad i ett brottmål nekas rätt till 

möjligheten att ställa kontrollerande frågor för att testa bevisvärdet av det bevis 

som åberopats emot honom. 

 

Ett avgörande från HD där både EKMR art. 6 och EKMR art. 8 behandlas är 

NJA 2003 s. 323. Där prövades frågan om överskottsinformation från en hem-

lig telefonavlyssning får läggas fram som bevisning i brottmål. Den tilltalade 

yrkade att avlyssningarna skulle avvisas och anförde att avlyssningarna inte 

grundats på misstanke om de brott som talan i målet gällde (överskottsinform-

ation) och att det inte heller funnits laglig möjlighet att besluta om avlyssning 

vid misstanke om sådan brottslighet.45 HD uttalade att frågan huruvida över-

skottsinformation får läggas fram som bevis inte är reglerad i svensk lag46 och 

att beviset därför, enligt huvudregeln i RB 35:1 om fri bevisföring, borde tillå-

                                                 
43

 I D. 24 april  1991 i målet Asch mot Österrike, som är väldigt l ikt det aktuella fallet kom 
Europadomstolen dock fram til l  en motsatt slutsats.  
44

 Danelius, Mänskliga rättigheter i  europeisk praxis, s. 266.  
45

 Av RB 27:18 framgår att hemlig telefonavlyssning får användas vid förundersökning angå-
ende brott för vilket inte är föreskrivet l indrigare straff än fängelse i  två år. Enligt 9:1 st. 2 
vapenlagen (1996:67) är dock straffskalan för grovt vapenbrott, vilket det var fråga om i det 
aktuella fallet, fängelse i  lägst sex månader och max fyra år.  
46

 Ds 2003:13, Överskottsinformation, s. 21. 
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tas. Frågan som HD då istället var tvungen att ställa sig var om användandet av 

överskottsinformation som processmaterial hindras av EKMR art. 6 och 

EKMR art. 8 vilket domstolen tog ställning till i ett beslut där avvisningsyr-

kandet lämnades utan bifall. Domstolen medgav att telefonavlyssning i sig in-

nebär en inskränkning i det genom EKMR art. 8 skyddande privat- och familje-

livet och uttalade vidare att en inskränkning är tillåten om den uppfyller de i 

EKMR art 8.2 uppställda förutsättningarna vilket i sin tur bland annat kräver 

att inskränkningen har stöd i lag och därigenom är förutsebar.47 HD uttalade att 

avsaknaden av positiva lagregler angående behandlingen av överskottsinform-

ation i detta fall i och för sig skulle kunna leda till att EKMR art. 8 kränkts men 

att det inte spelar någon roll för frågan om beviset får användas i processen 

eller inte. Det framgick enligt HD av Europadomstolens praxis48 angående 

EKMR art. 6 att det är upp till den nationella staten själv att avgöra vilka be-

vismedel som ska tillåtas och att det kan vara legitimt att åberopa även sådan 

bevisning som uppkommit på ett sätt som inte är förenligt med konventionen.49 

På grund därav tilläts åklagaren att lägga fram överskottsinformationen. 

 

Slutsats: Att lägga fram överskottsinformation som bevis i en rättegång strider 

inte i sig mot EKMR art. 6 om en rättvis rättegång eftersom det enligt art. 6 är 

upp till den nationella rättsordningen själv att avgöra vilka bevismedel som får 

läggas fram vid en domstol.50 I svensk rätt saknas närmare reglering om 

huruvida överskottsinformation får läggas fram som ett bevis inför en domstol. 

Europadomstolen har då istället att besvara frågan om rättegången i sin helhet, 

där inbegripet bevisföringen och hur beviset har utvunnits, varit rättvis (fair).51 

För att avgöra detta har domstolen i ett flertal avgöranden sett närmare på på-

stådda ”olagligheter” och, i de fall det har förekommit en kränkning av EKMR 

art. 8, kränkningens karaktär. För att avgöra om rättegången varit fair har 

                                                 
47

 Mer ingående kring problematiken finns att l äsa i  Ds 2003:13 s. 55 f.  
48

 Se ex. d. 12 maj 2000 i målet Khan mot Förenade Konungariket där en hemlig telefonav-

lyssning utan positivt lagstöd i praktiken utgjorde den enda bevisningen mot den til ltalade. 
Detta ti l l  trots så fann Europadomstolen det godtagbart att bevisningen låg ti l l  grund för en 
fällande dom eftersom den med hänsyn til l  omständigheterna var så stark och til lförlitlig. 
49

 Se Ds. 2003:13, s. 36 st. 2.  
50

 Ds. 2003:13, s. 36 st. 3.  
51

 Frågan om kränkning av EKMR art. 6 ska bedömas först efter  rättegångens slut eftersom 
förfarandet ska betraktas utifrån ett helhetsperspektiv. Det är först då man kan avgöra om en 
part l idit någon skada av ett eventuellt brott mot EKMR art. 6. Detta medför att beviset måste 

få läggas fram i processen. Se bland annat, D. 11 juli  2000 i målet Dike mot Turkiet. 
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Europadomstolen också lagt vikt vid om överskottsinformationen varit det 

enda beviset som legat till grund för en fällande dom eller om domen grundats 

på en samlad bedömning av olika bevis och om den tilltalade haft möjlighet att 

ifrågasätta bevisets tillförlitlighet. Att hemlig telefonavlyssning, som fram-

bringat överskottsinformationen, strider mot EKMR art. 8 då det utgör ett in-

trång i rätten till ett skyddat privatliv och/eller korrespondens behöver inte i sig 

betyda att beviset är otillåtet.52 Istället ska domstolen ta ställning till om in-

trånget är berättigat enligt art. 8 st. 2 som säger att ett intrång måste vara grun-

dat på lag eller rättspraxis enligt den inhemska rätten och att lagrummet i sin 

tur måste uppfylla rimliga krav på rättssäkerhet, bland annat ska lagrummet 

finnas tillgänglig, vara skyddad mot godtycke och slutligen vara förutsebar.53 

(Efter HD:s dom har det i RB 27:23 a införts en regel som begränsar möjlig-

heterna att använda överskottsinformation54). För att uppfylla kravet på förut-

sebarhet krävs det enligt Europadomstolen att intrånget regleras genom klara 

och tydliga bestämmelser som inte lämnar utrymme för missbruk.55 Dock tyder 

Europadomstolens praxis på att även i de fall där det tveksamma beviset utgjort 

det enda beviset i materialet så kan det räcka och ändå tjäna som domsunderlag 

för en fällande dom om bevisets karaktär bedöms som tillräckligt starkt och 

tillförlitligt vilket var fallet i Khan mot Förenade konungariket. I det aktuella 

fallet hade Europadomstolen att avgöra om hantering av överskottsinformation 

inneburit en kränkning av EMKR art. 6 och/eller EKMR art. 8. Informationen 

hade åtnjutits genom avlyssning, och per definition är avlyssning enligt EKMR 

art. 8 att bedöma som en integritetskränkande åtgärd. Dock kan avsteg från 

huvudregeln legitimeras enligt EKMR om det finns ett positivt lagstöd härför. I 

det aktuella fallet saknades ett positivt lagstöd i Storbritanniens nationella rätt 

för att vidta dylik avlyssning och därmed stred förfarandet mot EKMR art. 8. 

Avlysslingsresultatet utgjorde det enda beviset gentemot Khan men eftersom 

rättegången i övrigt, och i sin helhet bedömdes vara rättvis förelåg inte en 

kränkning av EKMR art. 6. Avgörandet måste tolkas så att även om framskaf-

                                                 
52

 Ds. 2003:13 s. 37. Samt Danelius, mänskliga rättigheter i  europeisk praxis, s. 309.  
53

 Ds. 2003:13 s. 37. 
54

 Se Ju2003/2828/Å - Remiss av promemorian Överskottsinformation, där domstolsverket 
invände att det kan bli  problematisk att i  ett tidigt skede av rättegången tvingas ta ställning till 
såväl brottsrubricering som påföljd. 
55

 Ds. 2003:13 s. 37. 
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fandet av ett bevis skett på ett sätt som strider mot EKMR bör beviset tillåtas i 

processen om åberopandet inte innebär att EMKR art. 6 därigenom kränkts. 

När domstolen har att ta ställning till om EKMR art. 6 har kränkts ser domsto-

len inte enbart till hur beviset framförskaffats, utan domstolen avgör huruvida 

rättegången i sin helhet varit fair. En rättegång har varit fair om fullgod kontra-

diktion förelegat och möjlighet till motbevisning funnits.  

 

NJA 2011 s. 638 behandlar frågan om bevis som uppkommit till följd av be-

visprovokation ska tillåtas som bevismedel i en svensk rättegång. HD börjar 

med att konstatera att själva begreppet ”bevisprovokation” inte är ordentligt 

utrett men att det i detta sammanhang används som ett samlingsbegrepp för 

sådana okonventionella spaningsmetoder som vid förundersökningen används i 

syfte att skaffa fram upplysningar om ett brott som misstänks vara begånget 

men som inte kunnat klaras ut (på ett mer traditionellt sätt).56 I fallet som rör en 

man åtalad för mord på en kvinna hade en infiltratör från polisen ”Mike” skap-

at sig en vänskapsrelation med den åtalade utan att denne kände till hans polis-

yrke. Mike som utgav sig för att tillhöra ett kriminellt nätverk hade spelat in de 

möten han haft med den tilltalade och vid ett av dessa möten erkänner den till-

talade att det var han som begick mordet och visar vart han begravt kroppen. 

Fråga uppstår då om det som kommit fram vid inspelningarna får läggas fram 

som bevis i processen. HD förklarar att det inte finns någon lagreglering avse-

ende just bevisprovokation men att spaningsmetoderna ska följa de allmänna 

principerna om legalitet, behov och proportionalitet. Vidare fastställas också att 

det i svensk rätt som huvudregel gäller att bevisning som är relevant för målets 

avgörande kan läggas fram även om den inte har tillkommit i föreskriven ord-

ning eller har okänt ursprung (NJA 2003 s. 323). Avslutningsvis föreskrivs det 

att det är upp till åklagaren att presentera beviset på ett sådant sätt att försvaret 

har möjlighet att framföra synpunkter på utredningens bevisvärde. HD kom 

fram till att beviset får läggas fram i processen men att frågor om bevisets 

värde däremot kan diskuteras. Den tilltalade dömdes för mord till tio års fäng-

else. Vid straffmätningen skulle det otillbörliga inslaget i provokationen beak-

tas. 

                                                 
56

 SOU 2003:74 s. 145.  
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Slutsats: Vid prövning av ett åtal som föregåtts av bevisprovokation är det i 

och med den fria bevisföringens princip inte domstolens primära uppgift att ta 

ställning till huruvida tillvägagångssättet vid provokationen varit lagstridig 

eller inte. Istället ska domstolen se till om rättegången i sin helhet förts på ett 

sätt som inte diskriminerar de i EKMR art. 6 uppställda principerna om den 

tilltalades rätt till en rättvis rättegång, och i det sammanhanget finns det skäl att 

väga in hur bevisningen arbetats fram. I rätten till en rättvis rättegång ligger en 

rätt för den misstänkta att inte behöva uttala sig eller informera om sådant som 

är belastande för honom/henne (the right to silence samt the right to not incri-

minate yourself).57 En bevisprovokation kan ha medfört att den misstänktes rätt 

ur denna aspekt blivit kränkt. Dock gäller, som även framgått av det tidigare 

refererade rättsfallet, att det ligger på den nationella rättsordningen att avgöra 

vilka bevis som ska tillåtas i en process och att det kan vara legitimt att åberopa 

bevisning som inte är förenlig med konventionen. I Sverige råder fri bevisfö-

ring och det finns inte något uttryckligt förbud mot att lägga fram bevis som 

uppkommit genom bevisprovokation.58 Dem yttersta gränserna för den fria 

bevisföringen tycks alltså gå vid EKMR:s krav på att rättegången ska vara fair. 

 

Ställer EKMR några krav på den svenska bevisföringen? I flera mål från HD, 

varav ett fåtal har återgetts ovan, har den frågan diskuterats och av dessa mål 

kan följande slutsats dras; EKMR ställer inga direkta krav på bevisföringen. Av 

EKMR art. 6 följer att det är upp till den nationella rättsordningen själv att ta 

ställning till och avgöra vilka bevis som får läggas fram inför domstolen. Dock 

uppställs det genom EKMR art. 6 bland annat krav på att rättegången ska vara 

”fair” och att förfarandet ska vara kontradiktoriskt med jämbördiga parter.59 

Bedömningen om förfarandet lever upp till dessa krav ska göras utifrån rätte-

gången i sin helhet, alltså först efter rättegångens slut.60 Det är ju först efter att 

                                                 
57

 Danelius, Mänskliga rättigheter i  europeisk praxis, s. 247.  
58

 Däremot är det enligt prop. 1983/84:111 s. 47 ff. viktigt att skil ja bevisprovokation från 
brottsprovokation. Enligt regeringens lagförslag får polisen aldrig provocera fram en brottslig 

gärning. Det bör ti l läggas att vad som skiljer en bevisprovokation från en brottsprovokation 
inte alltid är självklart.  
59

 I Baumann mot Frankrike (dom 22 maj 2001), förelåg en situation där domstolen avgjorde 
målet ti l l  en parts nackdel utan att denne får ti l lfälle att argumentera för sin sak.  
60

 Danelius, Mänskliga rättigheter i  europeisk praxis, s. 246.  
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rättegången har slutförts man kan avgöra om en part lidit någon skada av ett 

eventuellt brott mot principen om en rättvis rättegång. Har han frikänts i ett 

brottmål eller fått bifall till sina yrkanden i ett tvistemål, kan han i allmänhet 

inte betraktas som ett offer för en kränkning av konventionen. Har hans rättig-

heter enligt EKMR inte kränkts har han inte rätt att få sin talan därom prövad.61  

Principen om ett kontradiktoriskt förfarande ”adversarial procedure” förutsätter 

en process med minst två parter där båda parter tillåts ta del av varandras yr-

kanden, grunder, bevisning, och argumentation. Parterna ska också ges tillfälle 

att bemöta vad den andra parten anfört eller lagt fram. Det följer också av kont-

radiktionsprincipen att parterna ska ha rätt att lägga fram bevisning och då ska 

parterna ha samma möjligheter härför (jämbördiga parter62). Principen om ett 

kontradiktoriskt förfarande som alltså har ett nära samband med principen om 

parternas likställdhet syftar till att garantera att båda parter får kännedom om 

allt material i processen och får tillfälle att framföra sina synpunkter på detta 

material.63 Vidare måste en tilltalad få möjlighet att pröva bevisvärdet av den 

bevisning som läggs fram mot honom eller henne, exempelvis genom ett mot-

förhör.64 Gränsen är alltså flytande mellan principerna om ett kontradiktoriskt 

förfarande och jämbördiga parter, vilka båda utgör viktiga element i rätten till 

en rättvis rättegång. Har inte dessa principer respekterats av den nationella 

rättsordningen är rättegången inte heller att betrakta som rättvis och förfarandet 

får då anses strida mot EKMR. Som ett exempel kan nämnas att en domstol 

avvisar den tilltalades begäran om att få hålla ett motförhör med ett vittne som 

åberopats emot honom. Det kan då mycket väl tänkas att avvisandet inneburit 

att principerna om kontradiktion och jämbördighet åsidosatts och att den tillta-

lade på grund därav inte åtnjutit en rättvis rättegång.  

 

                                                 
61

 Det kan dock finnas fall där den som inte drabbas av någon påföljd ändå bör anses ha ett 
legitimt intresse av att få klaga til l  Europadomstolen. Se Danelius, Mänskliga rättigheter i  
europeisk praxis, s. 246.  
62

 Principen om parternas l ikställdhet ”equality of arms” innebär att parterna ska vara l i k-
ställda i  rättegången och att förfarandereglerna och til lämpningen av dessa inte gynnar den 
ena på den andres bekostnad. Danelius, Mänskliga rättigheter i  europeisk praxis, s. 246. 
63

 Danelius, Mänskliga rättigheter i  europeisk praxis, s. 246 f.  
64

 Ekelöf, rättegång IV, s. 31. 
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En sak är att beviset som sådant kan innebära en kränkning av EKMR:s artiklar 

och att den som kränkts kan begära skadestånd härför.65 Dock har Europadom-

stolen förklarat att vissa bevis, även de som framtagits på ett konventionsstri-

digt sätt, ändå får läggas fram vid huvudförhandlingen men att dessa då kan 

komma att tillmätas lägre bevisvärde och, eller inte ensamt få läggas till grund 

för en fällande dom.66 Om samma bevis som åsamkat kränkningen ska få läg-

gas fram i processen eller inte är en enskild fråga och den frågan har Europa-

domstolen ansett bäst lämpa sig för den nationella rättsordningen. Det strider 

alltså inte mot EKMR art. 6 att åberopa bevis som uppkommit på ett konvent-

ionsstridigt sätt. Det vill säga EKMR art. 6 ställer inga krav på själva bevisfö-

ringen, utan art. 6 ställer krav på att rättegången som helhet varit fair.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

 En kränkning kan ibland också botas genom en omprövning av målet i  en högre instans. Se 
exempelvis, D. 17 januari 2012 i målet Harkins och Edwards mot Förenade Konungariket, som 
behandlar frågan om omänsklig och förnedrande handling (artikel 3) och D. 24 juni 1993 i 
målet Schuler-Zgraggen mot Schweiz som behandlar artikel 6.1.   
66

 NJA 1992 s. 532. Danelius, Mänskliga rättigheter i  europeisk praxis s. 266.  
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4  Den allmänna avvisningsregeln  

 

Detta avsnitt undersöker närmare vad det innebär att ett bevis ska ha betydelse 

för målets utgång, vilket utgör ett kriterium för att bevis ska få läggas fram vid 

en huvudförhandling. Genom att närmare studera olika avgöranden där dom-

stolen tagit ställning till frågan om avvisning av bevisning är intentionen med 

undersökningen att försöka utröna under vilka förutsättningar som rätten ges 

möjlighet att avvisa ett åberopat bevis. I avsnitt 4.2 följer därför en rättsfalls-

studie där domstolen i olika avseenden och under olika omständigheter tagit 

ställning till frågan om bevisets existens i processen. I samband med rättsfallen 

dras mycket korta och preciserade slutsatser som besvarar frågan om och i så 

fall vilka krav domstolen ställt på beviset för att det ska få åberopas och vad 

som egentligen krävs för att rätten ska få avvisa ett bevis enligt RB 35:7. 

 

4.1 Allmänt 

 

Till grund för svensk bevisrätt idag ligger principen om fri bevisföring. Den 

begränsas dock på olika håll i lagstiftningen vilket motiveras med att vissa be-

stämda skyddsintressen väger tyngre än sökandet efter sanningen.67 En parts 

bevisföring kan komma att kontrolleras av domaren på flera olika sätt före 

själva slutliga bevisvärderingen. Det kan tänkas att domstolen gör en allmän, 

planmässig kontroll som syftar till att förhandsgranska allt det som parten vill 

föra in som bevisning i målet genom en slags allmän tillståndsprövning.68 I 

vissa fall gör domstolen också en förhandsgranskning av bevisets relevans för 

målets utgång i särskilt specifika situationer där beviset har ifrågasatts, för att 

på så sätt avgöra om det ska få läggas fram eller inte. Det blir en särskild till-

ståndsprövning som går ut på att avgöra om beviset ska avvisas eller inte, ex-

empelvis på grund av att beviset bedöms sakna någon betydelse för målet.69  

 

En så kallad allmän tillståndsprövning går ut på att hålla parternas bevisföring i 

strama tyglar för att se till att parterna inte tynger ner målet genom att åberopa 

                                                 
67

 U. Lundqvist, Bevisförbud, s. 127.  
68

 Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemål, s. 619.  
69

 Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemål, s. 620. 
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irrelevant eller lågrelevant bevisning. Bara det som är tydligt relevant för må-

lets utgång får som en konsekvens därav läggas fram och allt annat ska avvisas. 

En allmän tillståndsprövning har goda processekonomiska fördelar men går 

knappast att förena med principen om fri bevisföring som bygger på en rätts-

ordning där varje part i princip alltid har en rätt att lägga fram bevisning som 

denne påstår har relevans för målets utgång.70 Det vederhäftiga i partens påstå-

ende om bevisets betydelse och innehåll ska som regel inte granskas och om-

prövas av domstolen före överläggningen till dom.71 Det sagda måste tolkas så 

att ett påstående från en part ska tas för gott även om motparten ifrågasätter 

partens relevansbedömning, eller om domaren själv hyser viss misstanke om 

bristande relevans. Detta system bygger återigen på grundprincipen om att 

motpartens relevansinvändningar eller domarens initiala misstankar om bris-

tande relevans, ska sparas till den slutliga bevisvärderingen och inte tas upp till 

särskild behandling i förväg.72 I kommentaren till RB 35:7 anger Fitger att pa-

ragrafen bör tillämpas med urskillning och varsamhet eftersom det i förväg 

oftast är svårt att bedöma vilket värde ett bevis kan komma att få. Fitger fort-

sätter i lagkommentaren och uttalar att en förutsättning för att paragrafen ska 

kunna tillämpas är att parterna för varje bevismedel förelagts att noga ange 

vilket bevistema som ska styrkas genom förebringandet av beviset. Att para-

grafen ska tillämpas med stor restriktivitet framgår också av förarbetena till 

paragrafen och kommer att förtydligas i den fortsatta framställningen.73  

 

Den fria bevisföringen är som ovan sagts inte oinskränkt. Även om det i första 

hand är parterna som ska sörja för utredningen i målet är det därmed inte sagt 

att rätten är avskuren från möjligheterna att avvisa bevisning.74 Bestämmelser i 

                                                 
70

 Se L. Heuman, Skiljemannarätt, s. 477, som när det gäller vittnesförhör, framhåller att dom-

stolarna som regel godtar parts påstående om att ett åberopat vittne kommer att bidra ti l l  
klarläggandet av ett visst bevistema.  
71

 Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemål, s. 620.  
72

 Se NJA 1982 s. 175 I där HD i sina domskäl anger följande: ”Till  de grundläggande principer-
na för rättegången hör att domstolen inte skall  fatta ståndpunkt i  sakfrågan förrän hela 
materialet förebragts i  målet och att ståndpunktstagandet då skall  ske genom det slutliga 
avgörandet i  saken”. Fallet avser visserligen en fråga om rättshjälp, men principen som HD 

bygger sin prövning på har utformats på så sätt att den får en allmängiltig innebörd och dä r-
med täcker den alla rättsfrågor. Detta diskuteras också i  prop. 1978/79:90 med förslag ti l l 
ändring i  rättshjälpslag (1972:429) m.m. Se då särskilt s. 146.  
73

 Prop. 2004/05:131 s. 157. 
74

 U. Lundqvist, Bevisförbud, s. 127.  
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RB, bland annat RB 35:7 p. 1-5, håller öppet för domaren att göra undantag 

från principen i det särskilda fallet.75 Den allmänna avvisningsregeln i RB 35:7 

är utformad på så sätt att den skapar ett bevisförbud. Det betyder att den åbero-

pade bevisningen ska avvisas. Parten får med andra ord överhuvudtaget inte 

ens presentera bevisningen i rättegången.76 Med undantag för RB 35:7 saknar 

den svenska bevisrätten allmänna processrättsläror om bevisvärderingsförbud 

och bevisföringsförbud. Bestämmelsen i RB 35:7 går i korthet ut på att doma-

ren i vissa, tydliga fall ska kunna avvisa bevisning som saknar bevisvärde eller 

på annat sätt saknar relevans för målets avgörande. Tanken är att målet inte ska 

behöva belastas med bevismaterial som domstolen redan från början kan se 

inte skulle få någon betydelse för avgörandet i målet.77 Lagrummet har följande 

ordalydelse:  

 

Rätten får avvisa bevisning 

1. om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet, 

2. om beviset inte behövs, 

3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan, 

4. om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på an-

nat sätt, eller 

5. om beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte 

bör fördröjas ytterligare.  

 

Lagrummet är uppbyggt på den grundläggande idén om att det bara är i vissa 

tydliga fall som domstolarna får avvisa bevisning som part åberopat. Ur en 

processekonomisk synpunkt kan detta tyckas vara en förargligt återhållsam 

reglering eftersom det tillåter att parterna tynger ner processen med bevisning 

som har svagt värde och som i efterhand kan visa sig praktiskt taget sakna be-

tydelse för målet. Dock är det ett ändamål om en rättssäker domstolsprocess 

som inneburit att de processekonomiska aspekterna fått ge vika. Ändamålet 

                                                 
75

 För ett annat exempel där den fria bevisföringen inskränks i  den svenska lagstiftningen se, 
RB 43:10  där det bland annat anges att rätten får lämna bevisning utan avseende om den kan 

antas ha åberopats så sent i  överrumplingssyfte eller av grov vårdslöshet.  
76

 Man kan också tänka sig att sådana undantag utformas genom ett bevisvärderingsförbud 
där beviset visserligen får läggas fram men domstolen får inte lov att beakta beviset vid må-
lets avgörande.  
77

 H. Lavén, Hur domstolar dömer i  brottmål, s. 63. 
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med processer i domstol är att de ska leda till rättvisa och materiellt korrekta 

domar.78 Uttalanden i den här riktningen är inte svåra att finna i lagförarbe-

tena.79 Som sagts ovan ska en domstol opartiskt avgöra de tvister som anhäng-

iggörs vilket kommer till uttryck i den processuella grundsatsen om att en dom-

stol i en rättegång inte ska fatta ståndpunkt i sakfrågan förrän hela materialet 

förebragts i målet och att ståndpunktstagandet då ska ske genom det slutliga 

avgörandet i saken.80 För att denna grundsats ska få ett fullvärdigt genomslag 

inom den svenska bevisrätten krävs det att domstolen som regel inte på förhand 

granskar relevansen i åberopad bevisning. Om en sådan förhandsgranskning 

ändå sker, så ska i alla fall prövningen inte innefatta komplicerade eller djup-

gående analyser.81 Prövningen bör på grund därav inte sträcka sig längre än att 

avgöra om den anförda bevisningen omedelbart framstår som irrelevant. I an-

nat fall är risken stor för att domstolen i förväg tar ställning till de bevisvärde-

ringsfrågor som egentligen ska avgöras vid en kommande överläggning till 

dom i målet. Skulle domstolen råka göra en felbedömning och inkorrekt avvisa 

bevisning som skulle ha fått betydelse om den hade tillåtits innebär det som 

regel ett sådant grovt rättegångsfel som gör att rättegången måste tas om.82 

 

RB 35:7 p. 1 

 

Enligt RB 35:7 kan ett bevis sakna betydelse av flera olika skäl. Ett bevis kan 

enligt RB 35:7 p. 1 bedömas som irrelevant därför att den omständighet som 

ska bevisas är betydelselös för målets avgörande eller om omständigheten är 

ostridig.83  I dessa fall spelar det ingen roll om det åberopade beviset har ett 

bevisvärde för omständigheten eller inte. Som ett exempel på när punkten ett i 

RB 35:7 kan vara aktuell för en domstol att tillämpa är det fall då en kärande i 

ett skadeståndsmål vill bevisa att svaranden handlat vårdslöst trots att den ak-

tuella regleringen bygger på ett strikt skadeståndsansvar. Eftersom omständig-

heten att någon agerat vårdslöst är betydelselös i sådana fall är bevisningen för 

                                                 
78

 P. H. Lindblom, Progressiv process, s. 63.  
79

 Se exempelvis, SOU 1984:26 s. 102 f.  
80

 Se återigen NJA 1982 s. 175 I.  
81

 Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemål, s. 623.  
82

 H. Lavén, Hur domstolar dömer i  brottmål, s. 63. 
83

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 38. Se RH 1984:117 och RH 1991:15.  
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att stryka vårdslösheten också betydelselös och kan därför avvisas. I dessa fall 

krävs det att det inte råder något som helst tvivel om att den aktuella omstän-

digheten saknar betydelse för målets avgörande. Helst ska betydelselösheten 

stå helt klar utan att domstolen tvingas till ingående rättskällestudier eller till 

djupare rekvisitanalyser eller komplicerade intresseavvägningar. Det ska i 

princip omgående stå klart att omständigheten är betydelselös. Gör det inte det 

så ska beviset inte avvisas.84 Denna metod förebygger risken för att en part ska 

frestas till att försöka få domstolen att i förväg avslöja hur stark den bedömer 

den ena eller den andra partens sak vara. Metoden minskar också risken för att  

en part missbrukar regeln genom att parten exempelvis försöker förhala målets 

avgörande genom att få till stånd en långrotad undersökning eller verbal dis-

kussion om bevisets relevans. 

 

I JT 2008/09 s. 86-99 skriver Christian Diesen att de svåra avvägningarna upp-

kommer i de fall där part åberopar ”extra” bevisning av indirekt slag (som han 

kallar för indicier och hjälpfakta) gentemot ett redan uppställt tema för vilket 

det redan finns bevisning både för och emot. Han ställer sig därför frågan om 

denna relativt perifera bevisning kan påverka helheten genom att samverka 

med redan befintlig bevisning? Som sagts tidigare så menar Christian Diesen 

att det rent generellt och bevisteoretiskt sett är svårt att på förhand frånkänna 

viss bevisning något som helst bevisvärde och anför att bedömningen blir lät-

tare när bevisningen väl tagits upp och menar att det talar för att även perifera 

bevis bör tillåtas. En baksida av detta blir att det kan utnyttjas av en part som 

kan ha ett otillbörligt syfte med sin bevisföring. Part kan ha som syfte att tynga 

ner processen och därmed förhala den eller också bara försöka svärta ner en 

part så mycket som möjligt. Avslutningsvis skriver Diesen att perifer bevisning 

eller bevisning med marginell betydelse kan avvisas på processekonomiska och 

etiska grunder men att det då inte handlar om avvisning enligt RB 35:7 p.1 utan 

om tolkning av RB 35:7 p. 2 (regeln om bästa bevis) eller av RB 46:4 (”att 

inget onödigt dras in i processen”).  

 

RB 35:7 p. 2 

                                                 
84

 Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemål, s. 623.  
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Vidare kan ett bevis också vara irrelevant enligt punkten två därför att den om-

ständighet som ska bevisas inte behöver bevisas. Ett exempel utgörs av ostridig 

fakta i dispositiva tvistemål som inte behöver bevisas. Vidare behöver inte hel-

ler så kallad notorisk fakta bevisas.85 Av RB 35:2 framgår att det inte krävs 

bevis för en omständighet som är allmänt veterlig. Med omständighet avses i 

dessa fall både konkret fakta och erfarenhetssatser.86 Vid avgörande av om en 

omständighet är ostridig eller notorisk bör domstolen välja samma metod som 

ovan, det vill säga att det ostridiga respektive det notoriska omgående ska stå 

klart. Vid tvivel bör således bevisningen inte avvisas. Utrymmet för det noto-

riska området är insnävat och detta beror på att det med hänsyn till den kontra-

diktoriska principen inte får råda någon tvekan om att parterna känner till den 

omständighet som, utan att den har presenterats inför rätten, ingår i underlaget 

för avgörandet.87 Rent praktiskt sett uppstår det säkerligen inte några problem 

rörande ostridig fakta. Det är ofta lätt för domstolen att genom frågor eller ge-

nom annan processledning undanröja ett eventuellt tvivel om ett faktum är 

ostridigt mellan parterna.  

 

RB 35:7 p. 3 

 

Fortsättningsvis kan ett bevis bedömas vara irrelevant på grund av bristande 

bevisvärde. Det handlar i dessa fall om att domstolen ska ta ställning till om 

beviset ”uppenbart skulle bli utan verkan”. Att beviset ”uppenbart” skulle bli 

utan verkan får tas för ett högt beviskrav vilket innebär att tillämpningen av 

lagrummet inte ska vara generöst.88 RB 35:7 p. 3 bör läsas ihop med bestäm-

melsen om den materiella processledningen i RB 46:4 st. 2 där det föreskrivs 

”att inget onödigt dras in i målet”.89 Denna form av relevansprövning är käns-

ligare än de båda ovan behandlade fallen eftersom denna innefattar just den 

                                                 
85

 För att en omständighet ska bedömas vara notorisk krävs det att den är i  det närmaste 
självklar och odiskutabel, se Fitger, Domstolsprocessen, s. 241. Som ett exempel nämner 
Fitger omständigheten att Umeå ligger på en nordligare latitud än Stockholm.  
86

 B. Lindell, Civilprocessen, s. 459.  
87

 B. Lindell, Civilprocessen, s. 460. 
88

 Christian Diesen i JT 2008/09 s. 86-99. Lagrummet ska inte bara tolkas snävt på basis av det 
uttryckliga rekvisitet “uppenbart” utan också mot bakgrund av EKMR art. 6.3 (d).   
89

 Christian Diesen i JT 2008/09 s. 86-99.  
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verksamhet som domstolen ska ägna sig åt vid avgörande av själva (hu-

vud)saken. Två slutsatser kan dras angående punkten tre. Den första är att 

domstolen inte får avvisa ett bevis bara för att det i sig har ett svagt värde som 

bevis. Det vore oförenligt med principen om fri bevisprövning. En andra slut-

sats som kan konstateras är att domstolen inte får tillämpa RB 35:7 på den situ-

ationen där det enda beviset som parten åberopat har ett lågt bevisvärde och 

därför inte kommer kunna styrka det påstående som parten har bevisbördan för. 

Att beviset uppenbart skulle bli utan verkan innebär att beviset inte ska kunna 

förändra det totala bevisvärdet rörande ett visst bevistema så att tillräcklig be-

visning uppnås eller inte längre anses föreligga.90 För att beviset ska kunna 

avvisas krävs det att beviset är värdelöst. Hur starkt beviset än må visa sig vara 

när det tas upp under huvudförhandlingen så har det ingen inverkan på bevis-

värderingen av temat.91 Det föreligger alltså två situationer där domstolen kan 

avvisa bevisning med hänvisning till RB 35:7 p. 3. Den första situationen tar 

sikte på de fall där det åberopade beviset inte alls kan uppfattas som ett bevis, 

eller där beviset helt saknar värde som bevis.92 Det är närmast omöjligt att med 

stöd av praxis ge exempel på denna situation eftersom det inte kan ta sikte på 

annat än så kallade tok-mål.93 Som ett målande exempel på när denna situation 

skulle kunna utspelas nämner Westberg ett exempel där en part vill leda ett 

rättsligt relevant påstående i bevis genom att till huvudförhandlingen medta sin 

kristallkula och ägna en väsentlig del av förhandlingen till att förklara vad han 

ser i kulan och vad ett anlitande av kristallkulan kan berätta om världen och 

människorna.94 Den andra situationen utgörs av de fall där ett visst bevis, har 

eller på mycket goda grunder kan antas ha värde som ett bevis för det aktuella 

påståendet, men det däremot inte behövs för att styrka påståendet.95 Det hand-

lar i dessa fall om att rätten avvisar bevisning som är överflödig eller onödig, 

förmodligen för att det redan finns andra bevis åberopade som är tillräckliga 

för att påståendet ska styrkas. Det kan relativt enkelt konstateras att det måste 

röra sig om mycket speciella fall eftersom domstolen normalt sett inte får bilda 

                                                 
90

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 38.  
91

 Se HD:s beslut i  mål nr. B 259-07 s. 6. 
92

 NJA 2007 s 547 och HD Ö 3554-08. 
93

 Se dock JO:s kritik av ett mål där en medicinsk undersökning åberopats som ett bevis men 
jämväl avvisats av tingsrätten eftersom beviset bedömdes vara utan verkan. JO 1980/81 s. 57.  
94

 Westberg, Anskaffning av bevisning, s. 624 ff.  
95

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 38.  
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sig en förhandsuppfattning om huruvida ett påstående är styrkt. I de fall dom-

stolen starkt misstänker att ett bevis är överflödigt eller onödigt bör dock RB 

35:7 utnyttjas som en sista utväg. Domstolen bör istället under förberedelsen 

försöka förmå parten att själv avstå från att åberopa den onödiga bevisningen.96 

 

Enligt RB 35:7 p.1-3 kan sålunda rätten avvisa bevisning om den omständighet 

som part vill bevisa är utan betydelse i målet, om beviset inte behövs eller om 

beviset uppenbart skulle bli utan verkan. Om beviset antas sakna förmåga att 

tillföra någonting till målets avgörande, exempelvis därför att det säger samma 

sak som annan mer omedelbar bevisning i målet, skulle beviset kunna ifråga-

sättas och avvisas med hänvisning till principen om bästa bevismaterialet.97 

Dock fungerar den regeln rent praktiskt som ett utlopp för den materiella pro-

cessledningen och därför behöver rätten grunda avvisningen direkt på RB 35:7 

(eller RB 35:14).  

 

Det kan förövrigt tilläggas att det kan vara svårt att med stöd av RB 35:7 p. 1-3 

hindra part från att ställa frågor som avser att bevisa någonting som ligger ut-

anför angivet bevistema. Detta gäller även i de fall då frågorna uppenbarligen 

saknar betydelse för att belysa vad som sagts under huvudförhandlingen. Enligt 

RB 35:7 p. 1-3 kan nämligen bevis avvisas enbart i de fall att den omständighet 

som part vill bevisa är utan betydelse i målet eller beviset inte behövs eller up-

penbart skulle bli utan verkan. Huruvida en omständighet är av betydelse i må-

let påverkas inte av om den omfattas av ett bevistema eller inte, utan av de åbe-

ropande av rättsfakta som parterna gjort.98 Rättsläget är dock oklart och andra 

åsikter kommer att redovisas nedan under avsnitt 4.2 ”Rättsfallsstudie”.  

 

RB 35:7 p. 4 

 

Fjärde punkten tar sikte på de situationer då bevisningen kan föras på ett billi-

gare eller effektivare sätt. Det är processekonomiska argument som här kom-

mer till uttryck. Ekelöf menar att det är helt naturligt att göra undantag för 

                                                 
96

 Detta framgår på flera ställen i  SOU 1938:44.  
97

 Christian Diesen i JT 2008/09 s. 86-99, “HD til låter karaktärsbevisning”.  
98

 R. Nordh, Spridda tankar, s. 165.  
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onödig och onödigt kostsam bevisning.99 Processlagberedningens tanke bakom 

regleringen har varit att betrakta ett bevis så som icke nödvändigt om samma 

slutsatser kan nås med ett annat bevis vilket då kan föras till en avsevärt lägre 

kostnad.100 Denna regel förutsätter att rätten har möjlighet att välja mellan olika 

bevis som alla avser samma bevistema.101 Regeln förutsätter också att den nya 

bevisningen skulle kunna ge samma bevisverkan som det först åberopade bevi-

set.102 Här får vinsten sägas ligga i själva bevisföringen och bevisupptagningen 

och inte i bevisanskaffningen. En avsevärd skillnad i bevisanskaffningskostna-

den är inte något som kan föranleda ett avvisningsbeslut.103  

 

RB 35:7 p. 5  

 

I prop. 2004/05:131 s. 158 anges bakgrunden till varför punkten fem i RB 35:7 

tillkommit: Av EKMR följer bland annat att var och en ska kunna få sin sak 

prövad inom skälig tid och att mål därför ska handläggas skyndsamt. En inte 

helt ovanlig anledning till att mål inte kunnat avgöras med den skyndsamhet 

som varit önskvärd har varit svårigheter att lägga fram bevisningen på utsatt 

tid.104 Enligt RB:s regler ansvarar domstolen för att förhörspersoner, exempel-

vis vittnen, delges kallelse till huvudförhöret. Det visar sig inte alltför sällan 

vara omöjligt att nå vittnet med kallelsen och förhandlingen kan då behövas 

ställas in. I andra fall lyckas däremot domstolen nå fram med kallelsen men 

trots det uteblir förhörspersonen från förhandlingen och den får då ställas in. 

Det är ett problem att avgörandet av mål försenas på grund av att bevisningen, 

trots rättens ansträngningar, inte kan tas upp. Om parten i en sådan situation 

inte återkallar bevisningen, fanns det innan lagens ikraftträdande, egentligen 

inga möjligheter att komma till rätta med problemet. Mot denna bakgrund före-

slog utredningen att det skulle införas en möjlighet för rätten att av-

visa bevisning i de situationer där bevisupptagningen, trots rimliga ansträng-

                                                 
99

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 39. 
100

 Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemål, s. 626.  
101

 Se Ekelöf, rättegång IV, s. 39, där det också stadgas att det faktum att ett flertal vittnen 

iakttagit samma händelse dock inte behöver innebära att det är l ikgiltigt vem av dem som 
hörs i  rättegången.  
102

 U. Lundqvist, Bevisförbud, s. 127.  
103

 Westberg, Anskaffning av bevisning i  dispositiva tvistemål, s. 626. 
104

 Prop. 2004/05:131 s. 157. 
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ningar, inte kan genomföras och avgörandet inte bör fördröjas ytterligare.105 

Regelns utformning har fått en mera allmän avfattning eftersom det inte är 

möjligt eller lämpligt att uppställa generella tidsramar eller ange t.ex. hur 

många försök att få till stånd en bevisupptagning som ska vidtas innan en av-

visning kan bli aktuell.106 Regeringen medger i prop. 2004/05:131 att avvis-

ningen av bevis som trots rimliga ansträngningar inte kan läggas fram inför 

rätten ökar risken för att part drabbas av en rättsförlust, om han eller hon förlo-

rar målet till följd av detta. Mot detta står dock parts rätt att få sin sak prövad 

inom skälig tid. Regeringen konstaterar att intresset av att få sin sak prövad 

med viss skyndsamhet väger tungt i rättssäkerhetshänseende och att det även ur 

effektivitetsskäl är viktigt att bevis ska kunna avvisas på denna grund. Rege-

ringen klargör vidare att regeln är förenlig med EKMR så länge den är utfor-

mad på ett sätt så att den kan tillämpas på samma sätt mot båda parterna i pro-

cessen. Vidare ser regeringen, till skillnad från åklagarhåll, inga problem med 

att tillämpa bestämmelsen i alla olika måltyper. Från åklagarhåll menar man 

dock att det i brottmål och indispositiva tvistemål ställs ett högre krav på mate-

riellt korrekta domar och att rättssäkerhetsskäl därför talar emot en sådan regle-

ring. Problemet med att vittnen exempelvis inte är anträffbara menar åklagare 

kan lösas på andra håll i lagstiftningen. Ekelöf anför att avvisning enligt denna 

punkt inte bör komma i fråga innan rimliga åtgärder vidtagits för att få till 

stånd bevisupptagningen.107 Vad som är ”rimligt” får rätteligen avgöras från 

fall till fall där de möjligheter som står till buds för att få till stånd bevisupp-

tagningen först bör övervägas innan det blir aktuellt att eventuellt avvisa bevi-

set enligt RB 35:7 p. 5.108 Som ett exempel kan anges att rätten bör ta ställning 

till om det är förnuftigt att förelägga nytt vite eller förordna om hämtning.109 

Inför frågan om avvisning bör rätten också beakta i vilken mån avgörandet inte 

bör fördröjas ytterligare. Bedömningen bör till stor del utgå från den part som 

inte åberopat beviset.110 Vilka förhållanden som ligger bakom det faktum att 

                                                 
105

 Ett exempel är de fall  där rätten inte får tag på ett vittne. Se SOU 2001:103 s. 21.  
106

 Prop. 2004/05:131 s. 159.  
107

 Ekelöf, Rättegång IV, s. 39. Samma anförande finns också i  SOU 2001:103 s. 269 där det 

föreskrivs att en avvisning av bevisning inte kan komma i fråga innan det har gjorts ri mliga 
försök att göra en bevisupptagning möjlig.  
108

 A. prop. s. 159.   
109

 Se RB 36:20 om vite och RB 36:23 om uppkomna merkostnader.  
110

 SOU 2001:103 s. 269. 
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beviset inte kan presenteras bör inte tillmätas någon betydelse.111 Frågan bör 

också bedömas på så objektiva grunder som möjligt med utgångspunkt i att 

bevisningen de facto inte är tillgänglig och att avgörandet av målet därför 

skjuts upp om inte avvisning sker. Enligt ett uttalande från justitieutskottet bör 

det inte komma i fråga att med stöd av denna punkt avvisa bevisning annat än i 

undantagsfall, då alla andra rimliga försök visat sig vara resultatlösa.112 I pro-

positionen om en modernare rättegång, föreskrivs det att frågan om ett bevis 

bör avvisas med stöd av förevarande punkt sammanfattningsvis bör avgöras 

mot bakgrund av de åtgärder som vidtagits från domarhåll men också från åbe-

ropande parts sida, samt vilka förhoppningar som finns om att ytterligare an-

strängningar kan ge resultat. Samtidigt bör det beaktas i vilken utsträckning 

målets avgörande kan fördröjas ytterligare. Det kan ofta vara skäligt att parten 

ges en viss frist för att exempelvis komma in med uppgift om ny adress till 

vittnet eller andra uppgifter som har betydelse för att bevisupptagningen ska 

kunna ske. Någon uttrycklig bestämmelse om detta har dock inte ansetts vara 

nödvändig. Möjligheten att avvisa bevisning förutsätter som nämnts att bevis-

ningen inte finns tillgänglig vid tidpunkten för bevisupptagningen. Bevisning 

kan emellertid bli tillgänglig efter det att ett beslut om avvisning har meddelats, 

några särskilda bestämmelser har inte ansetts nödvändiga för denna situat-

ion.113 

 

Gemensamt för alla punkter i RB 35:7 är att vid ett beslut om avvisande så 

måste skälen härför redovisas, se målen, D. 1 juli 2003 Suominen mot Finland 

och D. 15 juni 2004 Tamminen mot Finland liksom D. 27 mars 2008 Peric mot 

Kroatien.114 Genom avsaknaden av motivering för att avvisa erbjuden bevis-

ning ansågs EKMR art. 6.1  ha kränkts. I Peric mot Kroation hade den kroa-

tiska domstolen vägrat att höra de av Peric åberopade vittnena med moti-

veringen att sakförhållandena var tillräckligt klarlagda genom viss skriftlig 

bevisning och genom vad parterna muntligt uppgett inför domstolen. Europa-

                                                 
111

 Prop. 2004/05:131 s. 159. 
112

 2004/05: JuU29 s. 11.  
113

 Prop. 2004/05:131 s. 161.  
114

 Se även JO 2011/12 s. 55 Skyldigheten att motivera interimistiska beslut avseende tvistiga 
frågor om vårdnad av barn m.m., samt JO 2006-2010 Kritik mot en rådman vid Halmstads 

tingsrätt för bristande motivering av ett interimistiskt beslut i  fråga om vårdnad av barn.  

http://juridik.karnovgroup.se/document/1053305/1?versid=166-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se/document/1053305/1?versid=166-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se/document/998632/1?versid=166-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se/document/998632/1?versid=166-1-2005
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domstolen konstaterade att en nationell domstol har en viss frihet att avgöra om 

bevisning ska tillåtas eller inte, men framhöll samtidigt att domstolen måste 

motivera varför den avslår en begäran om upptagning av bevisning. Europa-

domstolen kom fram till slutsatsen att den kroatiska domstolens ställningsta-

gande var motsägelsefullt och att Peric hade behandlats på ett mindre generöst 

sätt än hennes motparter. Peric hade därför inte åtnjutit sin rätt enligt EKMR 

art. 6.1. 

 

4.2 Rättsfallsstudie 

 

Nedan följer en rättsfallsstudie där domstolen tagit ställning till frågan om av-

visning av bevisning. Syftet med studien har varit att närmare och mer konkret 

besvara frågan när domstolen kan avvisa bevisning med stöd av RB 35:7. I 

slutet av varje referat följer en slutsats. Slutsatserna har främst dragits på basis 

av det HD uttalat i sina domskäl men även andra rättskällor i form av doktrin 

och juridiska artiklar har använts.  

 

I NJA 1996 C 74, tillät HD den tilltalade att åberopa resultatet av ett polygraf-

test115 som bevisning i ett mål angående sexuellt utnyttjande av underårig. HD 

ansåg att det inte förelåg några hinder mot att åberopa resultatet men att denna 

bevisning dock inte bör prövas av HD som första instans varför talan återförvi-

sades till hovrätten för förnyad prövning.116 

 

Slutsats: Avgörandet tjänar som ett bra exempel på att det svenska rättssam-

hället vill värna om den fria bevisföringens omfattning. Tillåtandet av ett poly-

graftest statuerar hur långt den fria bevisföringen sträcker sig. Domstolen yttrar 

att allt som kan få betydelse för utgången i målet får läggas fram i en rättegång. 

Det krävs med andra ord mycket för att ett bevis helt ska anses sakna bety-

                                                 
115

 Ett polygraftest är ett lögndetektortest där en maskin mäter flera (poly) signaler från sen-

sorer som satts fast på försökspersonen. Signalernas förändringar skrivs ut på papper och 
värdena blir synliga i  form av grafer som sedan analyseras och kan visa om någon ljuger me-
nar förespråkarna.  
116

 Hovrätten förklarade i dom 1997-06-18 i mål nr B 2264/96 dock att polygraftestet inte 

skulle ti l lmätas någon betydelse se även HD i Beslut 1996-10-24 i mål nr B 5448/94. 



39 
 

delse. För att kunna avvisa ett bevis på grunden ”uppenbart utan verkan” krävs 

det att beviset helt kan frånkännas värde.  

 

I NJA 2006 s. 520 som avser klagan över domvilla hade hovrätten avvisat frå-

gor under ett motförhör med ett vittne. Fråga uppkom om det är tillåtet att 

ställa frågor som ligger utanför det bevistema som part har angivit för sitt be-

vis. HD konstaterade med hänvisning till RB 36:17 st. 5, att för såväl huvud-

förhör som för motförhör gäller att rätten ska avvisa frågor som uppenbart inte 

hör till saken eller som är förvirrande eller på annat sätt otillbörliga. Enligt HD 

kan den part som vill ställa frågor för att bevisa något som ligger utanför det 

angivna bevistemat få göra det enligt de regler som gäller för åberopande av 

nytt bevis med hänvisning till RB 35:7 samt RB 43:10. HD underströk att mot-

förhöret har en annan karaktär och ett annat syfte än huvudförhöret, och att 

förhörsledaren under motförhöret har en större frihet att ställa frågor än under 

huvudförhöret (se RB 36:17 st. 5 om att ledande frågor under ett motförhör får 

förekomma). Avslutningsvis konstaterade HD att frågorna som avvisades un-

der motförhöret i hovrätten knappast kan ha saknat betydelse för att belysa vad 

som sagts under huvudförhöret och det gäller oavsett om frågorna i strikt me-

ning låg innanför eller utanför angivet bevistema. HD ifrågasatte därför hovrät-

tens avvisningsbeslut.  

 

Slutsats: Enligt HD ska frågor som ställs utanför ett angivet bevistema be-

handlas utifrån de regler som gäller för åberopande av nytt bevis. Detta gäller 

enligt HD, oavsett om det rör sig om frågor vid ett huvudförhör eller ett mot-

förhör. I dessa fall kan alltså preklusionsregeln i RB 43:10 aktualiseras. Rätts-

fallet behandlas av Johansson i JT 2006-07 s. 698 ff.117 där Johansson uttalar 

att rättsfallet verkar för en kursändring inom svenska domstolar.118 Genom 

beslutet inskärper nämligen HD att angivet bevistema sätter upp ramar för vitt-

nesförhöret och att gå utöver detta kan vara förenat med processuella sanktion-

er. Detta kommer enligt Johansson i sin tur medföra att problemet med opre-

                                                 
117

 Se också Johanssons replik ti l l två debattartiklar skriva om vittnesförhörets ram i JT 2007 -
08 s. 820-824.  
118

 Denna mening delas dock inte av Mellqvist. Se Mellqvist i  JT 2006-07 s. 995-999. Enligt 
Mellqvist har HD inte genom sina domskäl i  NJA 2006 s. 520 besvarat frågan om vittnesförh ö-

rets ram. 



40 
 

cisa bevisteman nu kommer bli ännu värre.119 Frågor som går utanför respek-

tive förhörstyps syfte hör inte till ”saken”.120 Det innebär att frågor vid huvud-

förhör som syftar till att styrka en omständighet som inte faller inom ramen för 

det redan åberopade bevistemat inte hör till saken.121 Enligt Bielenstein kan 

vittnesförhörets ram klargöras utifrån tre olika syner. Ett sätt är att avgöra ra-

men i enlighet med angivet bevistema, vilket Johansson menar är fallet. Ett 

annat sätt att klargöra vittnesförhörets ram är att se till förhörstemat, vilket 

Millqvist menar är fallet. Ett tredje sätt, är enligt Bielenstein att låta alla frågor 

som har med processen (saken) att göra får ställas. De olika tillvägagångssätten 

är intressanta eftersom det i praktiken innebär en snävare eller generösare syn 

på vilka frågor som får ställas. Mot bakgrund av principen om fri bevisföring 

torde alternativ tre som är det alternativ som tillåter flest frågor, vara att före-

dra. Vidare är förhörstemat bredare än bevistemat. En fråga kan ligga utanför 

bevistemat men innanför förhörstemat.122 Enligt Lindell ska avvikelser bedö-

mas utifrån bevistemat och inte förhörstemat eftersom motparten ska veta vil-

ken motbevisning som behövs och vad som i målet är ostridigt.123 HD uttalar 

också i sina domskäl att avgörande för vittnesförhörets ram ska vara beviste-

mat, något som Mellqvist inte håller med om eftersom han anser att det inte 

framgår av RB 36:17 st. 5 eller någon annanstans i RB heller. Mellqvist menar 

till och med att påståendet är helt ologiskt.124  

 

I NJA 2007 s. 547 behandlas frågan om karaktärsbevisning ska tillåtas som ett 

bevismedel. Fallet handlar om en påstådd kvinnofridskränkning där den tillta-

lade (M.H.) i målet invänt att anklagelserna emot honom är oriktiga. Efter att 

ha blivit fälld i tingsrätten överklagar M.H. domen och åberopar vittnesförhör 

med sju personer till styrkande av att målsäganden lider av en sjuklig myto-

mani och inte kan kontrollera sina uppgifter, att målsäganden haft en roll i ut-

                                                 
119

 Denna slutsats delas inte av Bielenstein, se JT 2007-08 s. 513 som dock i  övrigt i  stort sett 

delar Johanssons åsikter.  
120

 Johansson i JT 2007-08 s. 821.  
121

 Bielenstein i  JT 2007-08 s. 508-516.  
122

 B. Lindell, Civilprocessen, s. 286.  
123

 B. Lindell, Civilprocessen, s. 287, vari han skriver att ”En part som åberopat ett vittne 
måste alltså hålla sig ti l l det angivna bevistemat. Går part utöver det är det domstolens skyl-
dighet att ingripa ex officio.”  
124

 Se Mellqvist i  JT 2006-07 s. 998 ff. där Mellqvist beskriver HD:s användning av begreppet 

bevistema som vårdslös.  
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pressning avseende en stor summa pengar vilket i sin tur påstås kunna tjäna 

som motiv till misshandel från en annan person, att målsäganden vid ett stort 

antal tillfällen hade fört fram osanna uppgifter med egen vinning som syfte och 

att uppgifter från målsäganden därför hade ett ytterst lågt bevisvärde. Åklaga-

ren motsatte sig att dessa förhör skulle godtas som bevisning. Hovrätten kom i 

sin bedömning fram till att fyra av vittnena inte skulle tillåtas som bevisning då 

dessa förhör ”uppenbart skulle bli utan verkan”.125 M.H. överklagade domen 

från hovrätten och påstod att hovrätten gjort sig skyldig till domvilla genom att 

neka honom att föra bevisning i frågor som varit av central betydelse för ut-

gången i målet. M.H. ansåg också att hans rätt till en rättvis rättegång enligt 

EKMR art. 6 genom detta förfarande allvarligt försvårades. HD anförde att det 

i svensk rätt i princip inte föreligger hinder mot att framföra bevisning rörande 

parts eller vittnes personliga förhållanden, anseende eller karaktär i syfte att 

påverka bedömningen av dennes utsagas trovärdighet. HD slog därefter fast att 

karaktärsbevisning inte kan avvisas som bevisning så länge den inte helt saknar 

värde, men att domstolen dock kan vägra att ta upp bevisning rörande en parts 

eller vittnes trovärdighet i allmänhet, om sådan läggs fram i chikanöst syfte och 

hänvisar till NJA II 1943 s. 451. HD ändrade hovrättens beslut om avvisning 

av bevisning och den åberopade bevisningen tilläts.    

 

Slutsats: Inom ramen för den fria bevisföringen saknas det något principiellt 

hinder mot att karaktärsbevisning tas upp, så länge bevisningen inte endast 

åberopats i syftet att genera, skämma ut, kränka och så vidare.126 Ett bevis får 

läggas fram så länge det inte helt saknar värde som bevis.127 Enligt rättsfallet 

ovan kan inte rätten med stöd av 35 eller 46 kap. RB avvisa bevisning som 

enbart har till syfte att påvisa bristande trovärdighet. Detta gör det svårt för 

domstolen att förhindra att även uppgifter om en part som helt saknar betydelse 

för den rättsliga bedömningen läggs fram (som alltså i sig inte uppfyller kriteri-

                                                 
125

 Hovrättens beslut den 14 och 23 mars 2006. 
126

 R. Nordh, Spridda tankar, s. 169. Detsamma gäller bevisning rörande omständigheter som 
inte rimligen bör ti l lmätas betydelse vid bedömning av förhörspersons karaktär. R. Nordh, s. 
170.  
127 Vad gäller just karaktärsbevisning ska denna form av bevis  ämna til l  att påverka parts eller 

vittnes trovärdighet. Dock gäller att karaktärsbevisning kan avvisas om den syftar ti l l  att be-
visa omständighet som inte rimligen bör ti l lmätas betydelse vid bedömningen av förhörsper-

sonens karaktär, ett exempel är allmänna karaktäriseringar. 
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erna för när ett karaktärsbevis får läggas fram).128 Det är också svårt att ta 

ställning till vad bevis och frågor har för betydelse och vad de kan komma att 

tjäna för syfte för målet innan de läggs fram eller frågorna ställts. HD refererar 

till ett uttalande gjort av Europadomstolen om att det är inkonsekvent att å ena 

sidan finna vissa påståenden vara obevisade och å andra sidan vägra ta upp 

erbjuden bevisning angående påståendena på grund av att den anses irrelevant.  

I och med hovrättens avvisande av vittnen fann HD att den tilltalade inte kunde 

anses ha erhållit en rättvis rättegång. På grund därav tillät HD den nya bevis-

ningen. En slutsats som kan dras av detta avgörande är att det är viktigt att rät-

ten får ett allsidigt och fullständigt bedömningsmaterial vilket en del gånger 

kan kräva karaktäristiska bevis. 129  

 

I NJA 2007 N 64, dömdes M.B. i Uppsala tingsrätt för våldtäkt, sexuellt tvång 

och sexuellt utnyttjande mot sitt nekande. Domen grundades huvudsakligen på 

målsägandenas uppgifter. M.B. överklagade domen till hovrätten och i sam-

band därmed åberopade han ny bevisning i form av vittnesförhör med sex per-

soner. Han åberopade också ett antal brev innehållandes skriftliga berättelser 

om målsägandena och M.B. skrivna av bekanta till dem. Hovrätten avvisade 

vittnesbevisningen under åberopande av RB 35:7 med motiveringen att de om-

ständigheter rörande målsägandenas och klagandens karaktärer som M.B. ville 

bevisa med vittnesförhören inte behövdes eftersom det fanns andra personer 

som skulle höras om samma sak i målet. Hovrätten anförde vidare att de om-

ständigheter om målsägandenas sexualliv som M.B. ville bevisa med vittnes-

förhören var utan betydelse för målet. De av M.B. åberopade breven avvisades 

med hänvisning till RB 35:14. M.B. överklagade hovrättens dom i sin helhet. 

HD meddelade prövningstillstånd såvitt avsåg hovrättens beslut att inte tillåta 

viss av M.B. åberopad bevisning. HD anförde att domstolen tagit ställning till 

avvisning av vittnesbevisning i en mycket snarlik situation (se NJA 2007 s. 

547) och konstaterade att det finns anledning att vara generös i frågan om tillå-

tande av vittnesbevisning och på grund därav tilläts den åberopade bevisning-

                                                 
128

 Enligt NJA 2005 s. 712 är det inte möjligt att dra några slutsatser om en persons trovärdi g-
het utifrån en allmän karaktärisering av den persongrupp som den hörde til lhör. Exempelvis 
utgör teser som att ”poliser aldrig l juger” eller att ”man aldrig kan lita på missbrukare” en 
bräcklig grund för trovärdighetsbedömning.  
129

 Se också RH 1987:33 som också behandlar karaktärsbevisning.  
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en. Vad däremot gäller de skriftliga berättelserna saknades det förutsättningar 

att enligt RB 35:14 tillåta åberopande av dessa.  

 

Slutsats: Förutom att karaktärsvittnen inte kan avvisas med stöd av RB 35:7 så 

länge de har någon betydelse för målets utgång kan det av HD:s ordval att 

döma dras den slutsatsen att domstolarna ska ha en frikostig inställning gäl-

lande tillåtande av karaktärsbevisning. I detta fall motsatte sig inte ens rikså-

klagaren att HD tillät åberopandet av vittnena. ”Att omständigheterna inte be-

hövdes” ska, som framgått av texten ovan, stå utan tvivel för att en avvisning 

ska vara aktuell. Regeln torde främst ta sikte på de fall där omständigheten 

verkligen inte behövs, exempelvis när man vill bevisa en omständighet som 

inte utgör ett rekvisit i lagens mening. I annat fall lämpar sig regeln för de fall 

då omständighetens betydelselöshet stått helt klart för domstolen, vilket i sin 

tur måste vara ytterst svårt att på förhand avgöra för en domstol. HD:s beslut 

att inte avvisa den åberopade vittnesbevisningen, måste enligt Diesen, bedömas 

som en avvägning mellan den fria bevisföringen kontra kraven på relevans och 

processekonomi.130 Eftersom det i brottmål saknas några preklusionsregler för 

bevis mellan instanser (motsvarande RB 50:25 för dispositiva tvistemål), blir 

det samma typ av förfarande oberoende av instans. Mot bakgrund av detta av-

görande samt avgörandet innan (NJA 2007 s. 547) får det anses vara nästintill 

självklart att en part måste tillåtas att åberopa bevisning för att belysa en för-

hörspersons trovärdighet eftersom det bidrar till att domstolen bättre kan be-

döma tillförlitligheten hos de uppgifter som ett vittne lämnar. Det är snarare en 

regel än ett undantag att domstolarna i mål där utsagor står mot varandra moti-

verar sitt ställningstagande i bevisfrågan med hänvisning till att personen i 

fråga gett ett trovärdigt intryck.131  

 

I NJA 2010 s. 151 behandlas främst frågan om försvararens ersättning för den 

tidsåtgång som denne ägnat målet. I samband med att denna fråga diskuteras 

anförde HD en del bra och distinkta kommentarer till RB 35:7. I HD:s domskäl 

punkten åtta konstateras det att det inom svensk rätt inte finns något förbud 

mot att åberopa bevisning rörande en parts eller vittnes personliga egenskaper, 

                                                 
130

 Christian Diesen i JT 2008/09 s. 86-99.  
131

 R. Nordh, Spridda tankar, s. 170.  
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levnadsvanor eller trovärdighet i allmänhet eftersom ett sådant förbud skulle 

strida mot principen om fri bevisprövning. Dock kan domstolen, med hänvis-

ning till RB 35:7 avvisa bevisning som åberopas i chikanöst syfte eftersom 

sådan omständighet får anses sakna betydelse i målet. I punkten nio fortsätter 

domstolen med att fastställa att rätten enligt RB 35:7 får avvisa bevisning som 

uppenbart skulle bli utan verkan i målet och uttrycker följande: ” Även om 

vittnesförhör med närstående personer angående någons personliga egenskaper 

eller liknande typiskt sett har ett lågt bevisvärde, är det ofta inte möjligt att 

redan före huvudförhandlingen bedöma om de helt kan frånkännas värde”. 

Fortsättningsvis, i punkten tio, framhåller domstolen dock att i de fall där part 

åberopar ett stort antal vittnen uteslutande avseende omständigheter av samma 

slag, kan det oftast konstateras att en stor del av förhören uppenbart skulle bli 

utan verkan i målet. Domstolen framhåller dock att för att rätten ska kunna ta 

ställning i avvisningsfrågan så kan det ibland vara påkallat att parten föreläggs 

att närmare ange vad respektive förhör avser att styrka. Denna bedömning ska 

enligt HD göras mot bakgrunden av omständigheterna i målet och vid minsta 

tvekan bör avvisningsmöjligheten inte användas.  

 

Slutsats: Detta avgörande bekräftar det som nämnts tidigare nämligen att RB 

35:7 ska tillämpas med stor återhållsamhet och att det vid minsta tvivel inte ska 

förekomma en tillämpning av bestämmelsen alls. Det verkar enligt praxis på 

området vara som så att RB 35:7 p. 3 där kriteriet ”uppenbart utan verkan” 

förekommer, många gånger appliceras i de fall där part åberopat ett stort antal 

vittnen till styrkande av samma omständighet. Detta har i sin tur lett till ett hår-

dare krav på att ett tydligt bevistema anges.132 Ett tydligt utformat bevistema 

kan bespara domstolens utredande arbete för de fall frågetecken uppstår gäl-

lande bevisets ”uppenbara” relevans för målet. Det aktuella avgörandet kan 

också tolkas på så sätt att RB 35:7 ska tillgripas som en sista utväg och att 

domstolen först genom materiell processledning bör förelägga parten att vara 

tydligare i sin processföring. Det får sägas vara ganska logiskt att så bör vara 

fallet eftersom ett avvisande utgör att större ingripande gentemot individen än 

                                                 
132

 Fitger, Domstolsprocessen, s. 244.  
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materiell processledning samt att ett felaktigt avvisande kan få förödande kon-

sekvenser för tappande part.  

 

I RH 1984:117 som utgör ett mål om felparkeringsavgift, bestred klagande 

betalningsansvar under påståendet att fordonet inte parkerats utan enbart varit 

uppställt för ”lastning/lossning”. Klaganden begärde förebringande av muntlig 

bevisning, vilket avvisades både i tingsrätten och hovrätten. Som skäl härför 

angavs att klaganden inte i någon instans angivit de faktiska omständigheterna 

som han avsåg att styrka med den åberopade bevisningen. Hovrätten tillade att 

i mål av summarisk natur ska bevisningen föras på enklast och billigast sätt och 

främst genom ett skriftligt förfarande. En klagande som åberopar muntlig be-

visning får förebringa så pass mycket utredning att det framgår att ett förhör 

kan antas få betydelse för prövningen av målet. Under alla förhållanden måste 

man kräva att klaganden närmare anger de faktiska omständigheterna som han 

avser styrka genom bevisningen. Eftersom så inte skett har tingsrätten inte 

handlat felaktigt vid avvisandet. Hovrätten fann inte heller skäl att kalla till 

muntligt förhör.  

 

Slutsats: För att kunna ta ställning till bevisets betydelse för processen där en 

fråga om avvisning blir aktuell ställer det krav på att parterna i sin processfö-

ring varit tydliga och angett ett klart bevistema och vad de avser att stryka med 

det åberopade beviset. I en summarisk process där avgörandet främst ska base-

ras på skriftliga handlingar kan det konstateras att den fria bevisföringen inte 

alls är lika generös som i övriga förfaranden. Här krävs det att klaganden i 

högre grad ”övertygar” om bevisets betydelse för att andra än skriftliga bevis 

ska få tas upp och utgöra en del av bedömningsunderlaget.133 

 

I NJA 2000 C 8 hade en kvinna vid namn Ulla inte inställt sig vid huvudför-

handlingen i tingsrätten. Huvudförhandlingen ställdes då in och Ulla ålades att 

                                                 
133

 Av HD Ö 511/06 ”Til lstånd til l prövning i  hovrätt av mål om utmätning”, framgår att EKMR 

art 6.1 innebär att en rättssökande har rätt ti l l  muntlig förhandling åtminstone i en instans. 
Dock kan, trots att konventionen är gällande, domstolen i  vissa fall underlåta att bifalla en 
framställan om sammanträde. Detta undantag skulle exempelvis kunna vara fall  där domsto-
len endast ska pröva en rättsfråga eller en interimistisk fråga som lika väl kan prövas bara på 

handlingarna.  
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betala det förelagda vitet om 2 000 kronor. Ulla överklagade tingsrättens beslut 

och anförde att hon på grund av ett diskbråck varit sängliggande i tre veckor 

med medicinering samt att dagarna hade flutit samman och tillade att hon helt 

enkelt hade glömt bort kallelsen. Till stöd för att Ulla varit sängliggande och 

förhindrad att komma till huvudförhandlingen åberopade Ulla muntlig bevis-

ning i form av två vittnen från kriminalvården som hade besökt henne vid tiden 

för huvudförhandlingen. Svea hovrätt lämnade i beslut den 29 september 1998 

överklagandet utan bifall. Hovrätten angav att den av Ulla åberopade bevis-

ningen uppenbart skulle bli utan verkan vid en prövning av om hon haft laga 

förfall för sin utevaro från huvudförhandlingen varför den avvisades. HD kom 

till en annan slutsats och anförde att ett erbjudet bevis kan avvisas om domsto-

len finner att det uppenbart skulle vara utan verkan. Dock medgav HD att den 

av Ulla åberopade bevisningen inte på det föreliggande materialet helt kunde 

frånkännas värde. Hovrätten borde därför inte ha avvisat bevisningen utan vi-

dare.  

 

Slutsats: Kriteriet ”uppenbart utan verkan” är ett mycket högt uppställt krav. 

Detta medför att domstolen ibland måste tillåta bevismedel som kan antas ha 

ett mycket begränsat bevisvärde. För att kriteriet ”uppenbart utan verkan” ska 

anses ligga för handen krävs det att det åberopade beviset uppenbarligen saknar 

förmågan att påverka rättens övertygelse i den delen det åberopade beviset av-

ser att bevisa.134  

 

I NJA 2008 N 14 som rör ett hyresmål mellan K.M. och AB Svenska bostäder 

(bolaget), behandlas en klagan över domvilla. I hyresnämnden hade vittnesför-

hör hållits med tre personer som alla var åberopade av bolaget. I hovrätten be-

gärde K.M. omförhör med samtliga vittnen. K.M. åberopade dessutom förhör 

med sex nya vittnen. Bolaget framhöll att det var tillräckligt att bandupptag-

ningen av förhören i hyresnämnden spelades upp i hovrätten. Bolaget framhöll 

vidare att de sex nya förhören inte behövdes eftersom bevisningen saknade 

betydelse för bedömning av sakfrågan. Hovrätten anförde, med hänvisning till 

RB 35:7, skäl för avvisandet vara att den muntliga bevisningen inte erfordrades 

eftersom bandupptagningen av förhören vid hyresnämnden spelats upp och 
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 U. Lundqvist, Bevisförbud, s. 127.  
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bedömdes räcka. Enligt HD hade hovrätten felaktigt avvisat muntlig bevisning, 

bestående av både omförhör och ny bevisning, vilket enligt HD innebär ett 

grovt rättegångsfel. Genom hovrättens avvisande av förhören betogs nämligen 

K.M. möjligheten att styrka sitt påstående. Dessa omständigheter får antas ha 

haft betydelse för målets utgång varför hovrättens avgörande undanröjdes och 

målet visades åter dit för ny handläggning. Enligt HD:s mening är ett bevis 

enligt RB 35:7 att bedöma som icke nödvändigt bland annat när den omstän-

dighet som ska bevisas redan är ostridig eller har styrkts av parten. HD tilläg-

ger också att avvisning av bevisning endast bör förekomma i de fall där det inte 

finns någon tvekan om att avvisandet är befogat.  

 

Slutsats: Inkorrekta förfaranden vid avvisande av bevisning kan leda till att ett 

rättegångsfel har begåtts. I de fall avvisandet får antas ha haft betydelse för 

målets utgång och inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i högre rätt bör 

avgörandet undanröjas och sedan ska målet återförvisas för en ny prövning.  

 

Detta var fallet i det så kallade ”kokainmålet”.135 I det aktuella målet yrkade 

de två åtalade männen att hovrätten skulle undanröja tingsrättens dom på grund 

av rättegångsfel och att målet skulle återförvisas till tingsrätten för förnyad 

prövning. Av hovrättens domskäl framgår att ett rättegångsfel är ett fel av 

domstolen som innebär ett åsidosättande eller felaktig tillämpning av en pro-

cessuell regel. Det betyder att det kan utgöra ett rättegångsfel i de fall där dom-

stolen inte levt upp till sin skyldighet att sörja för att målet blir så utrett som 

dess beskaffenhet kräver. Frågan som hovrätten stod inför var om det var fel av 

tingsrätten att avvisa förhöret med den svenska polis som agerat kontaktperson 

mellan amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration) och polisen. 

Den ena tilltalade i målet hade i tingsrätten åberopat vittnesförhör med den 

polis som agerat kontaktperson till styrkande av att det saknades samband mel-

lan ingripandet mot Dean Bush m.fl. och den medtilltalade Mauritz Andersson. 

Åklagaren anförde att vittnesförhöret skulle avvisas eftersom detta enligt åkla-

garen omöjligen skulle kunna visa att sådant samband saknas. Hovrätten anför-

de, vilket även uttryckts tidigare i arbetet, att för att ett avvisande enligt RB 
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 Svea hovrätt, mål nr B 2856-13, datum 2013-04-18. 
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35:7 p. 3 ska bli aktuellt krävs det att den anförda bevisningen uppenbart skulle 

bli utan verkan. Hovrätten uttalade att det i allmänhet är mycket svårt att i för-

väg uttala sig om resultatet av viss bevisning, och praktiskt sett torde nog – för 

ett avvisningsbeslut – krävas att man säkert kan konstatera att beviset helt 

kommer frånkännas värde. Enligt hovrätten fanns det inte förutsättningar att 

utifrån det angivna bevistemat anse att beviset uppenbart skulle bli utan verkan. 

Avvisandet på den grunden innebar ett rättegångsfel från tingsrättens sida. 

Hovrätten konstaterade sedan att felet får antas ha påverkat utgången i målet. 

”Antas ha påverkat utgången i målet” är ett lågt beviskrav. Om ett rättegångsfel 

innebär att en väsentlig rättssäkerhetsgaranti sätts åt sidan kan man presumera 

att felet haft betydelse för målets utgång, medan ett fel som typiskt sett är 

mindre väsentligt kräver någon utredning som talar för att felet i det konkreta 

fallet haft betydelse för utgången. För att få undanröja tingsrättens dom krävs 

det enligt hovrätten att rättegångsfelet inte utan väsentlig olägenhet kan avhjäl-

pas i hovrätten. Hovrätten kom fram till att felet dock inte innebär att tingsrät-

tens dom bör undanröjas utan att dessa fel kan avhjälpas i hovrätten.  

 

Slutsats: Ett inkorrekt avvisande av bevisning kan utgöra ett grovt rättegångs-

fel i de fall där en väsentlig rättssäkerhetsgaranti sätts åt sidan. I det aktuella 

fallet torde det vara rätten enligt EKMR art. 6 till en rättvis rättegång som åsi-

dosatts. Vid ett felaktigt avvisande av bevisning (grovt rättegångsfel) presume-

ras felet ha påverkat målets utgång. Om felet inte kan avhjälpas i hovrätten ska 

tingsrättens dom undanröjas och målet återförvisas för ny prövning.  

 

I RH 2012:14 har tingsrätten genom att oriktigt avvisa åklagarens och målsä-

gandens åberopade psykologvittne och psykologuttalande, åsidosatt målsägan-

dens rätt till en rättvis rättegång (fair trial). Av hovrättens domskäl framgår att 

åberopad bevisning inte får avvisas med hänvisning till RB 35:7 annat än i un-

dantagsfall. Hovrätten konstaterar att avvisning av bevisning främst bör an-

vändas när den omständighet som ska bevisas är otvistig eller redan styrkt ge-

nom annan bevisning. Om den erbjudna bevisningen är av tilltroskaraktär och 

avser den en tvistig omständighet, utgör avvisning av sådan bevisning ett rätte-

gångsfel. Därefter behandlas EKMR art. 6 utförligt i hovrättens domskäl. Hov-

rätten anger att frågor som rör bevisning är en central del av artikeln och rätten 

https://lagen.nu/dom/rh/2012:14
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till en rättvis rättegång. Rättigheten uttrycker en rättsstatsprincip om en process 

mellan två jämbördiga parter (equality of arms). Enligt EKMR art. 6 har den 

som blivit anklagad för ett brott rätt att själv få vittnen inkallade och förhörda 

under samma förhållanden som vittnen åberopade emot honom.136 Åberopade 

vittnen får emellertid avvisas men detta får enbart ske i undantagsfall för att 

principen ska respekteras. Hovrätten tillägger sedan att en domstols åtgärd att 

ålägga en part bevisbördan för en viss omständighet men att sedan avvisa den 

av parten erbjudna bevisningen för denna omständighet har ansetts utgöra en 

kränkning av konventions-rättigheterna bl.a. enligt EKMR art. 6.1. Även om 

det i EKMR art. 6 talas om brottmålsprocesser är enligt Europadomstolens 

praxis, rättigheterna som däri anges att betrakta som allmänna rättsprinciper 

som äger tillämpning i rättsprocesser generellt. Därför är en domstol, enligt 

hovrättens mening, skyldig att respektera principen om equality of arms även i 

förhållande till övriga parter och då särskilt i förhållande till målsäganden. I det 

aktuella fallet kom hovrätten fram till bedömningen att tingsrätten oriktigt av-

visat bevisning därför att den åberopade bevisningen inte uppenbart kan anses 

sakna betydelse i målet. En avvisning av detta slag innebär att det föreligger ett 

sådant rättegångsfel som avses i RB 51:28 eftersom den inneburit att målsä-

gandens rätt till en rättvis rättegång enligt EKMR art. 6 kränkts.  

 

Slutsats: En fråga som uppstår i samband med detta rättsfall och den däri be-

handlade möjligheten att avvisa bevisning, är hur RB 35:7 förhåller sig till 

EKMR. Särskilt intressant för RB 35:7 är frågan om hur paragrafen förhåller 

sig till EKMR:s ”fair trial” och ”equality of arms”. Klart är att ett avvisande av 

bevisning som försvaret önskar och behöver för att göra sitt mål gällande i en 

process utgör ett brott mot rätten till en ”fair trial”. Ett åsidosättande av 

EKMR:s rättigheter kan enligt hovrätten innebära ett sådant rättegångsfel att 

domen, för de fall felet inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas, istället ska 

undanröjas. Hur är det då i de fall där försvaret anser sig behöva särskild be-

visning för att ge saken en fullgod belysning men där det särskilda beviset av-

visas? Dessa situationer och medföljande problem uppkommer oftast i de fall 

där det redan finns bevisning för och emot ett tema men försvaret önskar ytter-

                                                 
136

 En rättighet som knyter an til l  principen equality of arms.  
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ligare sådan bevisning (som avvisas med stöd av RB 35:7 p. 3). Om försvaret, 

sedan rätten redan ifrågasatt behovet av ytterligare bevisning, står fast vid be-

hovet av utvidgad bevisning, kan det vara svårt att avvisa bevisning på proces-

sekonomiska grunder utan närmare insyn i utredningen.  Det finns då en fara 

för att rätten avvisar beviset med ”vad som brukar räcka” som referens och en 

sådan allmän bedömning kan innebära att förfarandet strider mot principen om 

”fair trial”.137 För att rätten ska kunna komma fram till om den erbjudna bevis-

ningen räcker eller om en del av den är överflödig och ”ej erfordras” måste 

ordföranden i tingsrätten skaffa sig en god inblick i förundersökningen för att 

på så sätt kunna ta ställning till frågan om den åberopade bevisningen verkligen 

är relevant för målets avgörande. I högre instans kan denna undersökning istäl-

let göras på basis av den lägre domstolens domskäl. Generellt måste det ändå 

sägas att avgörandet är så svårt att en presumtion i brottmål måste vara att öns-

kad vittnesbevisning138 ska godtas. I annat fall riskerar domstolen att komma i 

konflikt med principen om ”fair trial”.139 

 

4.3 Sammanfattning 

 

I Sverige råder fri bevisföring vilket enligt principens ordalydelse skulle inne-

bära att alla bevis får läggas fram. Dock måste det i alla rättegångssystem fin-

nas en spärr mot att part förebringar irrelevant eller meningslös bevisning.140 

Detta för att kunna försäkra en effektiv och förhållandevis snabb process. En-

ligt EKMR ska den som blivit anklagad för ett brott ha rätt att förhöra eller låta 

förhöra vittnen som åberopats mot honom samt själv få vittnen inkallade och 

förhörda under samma förhållanden som vittnen som åberopats emot honom. 

Denna grundläggande rättighet innebär däremot inte någon obegränsad rätt för 

den tilltalade att få vittnen inkallade och har en sådan allmängiltig karaktär att 

den gäller i alla måltyper. Samtidigt som det måste finnas en spärr mot parter 

som vill lägga fram meningslös eller irrelevant bevisning måste det också fin-

nas en möjlighet för domstolen att avvisa bevisning som kan föras på ett billi-

gare sätt eller som inte alls kan presenteras. En domstol har därför en regel-
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 Christian Diesen i JT 2008/09 s. 88. 
138

 EKMR talar uteslutande om vittnen.  
139

 Christian Diesen i JT 2008/09 s  .86-99.  
140

 Danelius, Mänskliga rättigheter i  europeisk praxis, s. 255.  
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mässig möjlighet att avvisa erbjuden bevisning. Denna möjlighet får inte miss-

brukas av domstolarna så att den kommer i konflikt med EKMR:s princip att 

en part ska ha rätt att försöka övertyga domstolen om vad parten påstår är 

sant.141 Det är nämligen enligt Europadomstolens praxis upp till den inhemska 

domstolen att avgöra vilken bevisning som ska tillåtas. I den nationella rätten 

får det uppställas villkor för när bevisning får upptas förutsatt att villkoren är 

desamma för båda parter i processen.142 Endast i undantagsfall har de europe-

iska organen anledning att med tillämpning av EKMR rikta invändningar mot 

de sätt på vilka den nationella staten fullgjort denna uppgift. Avvisningsregeln i 

RB 35:7 är inte i sig oförenlig med EKMR eftersom den är utformad så att den 

kan tillämpas på samma sätt mot båda parterna i processen (equality of arms). 

Av de ovanstående rättsfallen kan det konstateras att avvisning enligt RB 35:7 

ska vidtas som ett sista alternativ och att andra, mindre ingripande åtgärder 

såsom processledning hellre ska vidtas. Den restriktiva inställningen gentemot 

lagrummet gör att RB 35:7 får uppfattas som en möjlighet som domstolarna har 

att tillgripa enbart i undantagsfall.143  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141

 Danelius, Mänskliga rättigheter I europeisk praxis, s. 255 f. SOU 2001:103 s. 252. 
142

 Prop. 2004/05:131 s. 158. 
143

 Prop. 2004/05:131 s. 159.  
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5 Analys 

 

För att samhällets invånare ska åtnjuta förtroende för rättssystemet krävs det att 

lagstiftningen har en tydlig och förutsebar utformning. Utrymmet för domsto-

larna att fatta beslut baserat på subjektiva bedömningar bör i allra högsta grad -

uteslutas. Det var till stor del ett sådant resonemang som låg bakom upprättan-

det av den legala bevisteorin som dock visade sig vara ineffektiv vid den fak-

tiska rättstillämpningen. Den legala bevisteorins plats inom svensk rätt med-

förde att det var svårt att fälla folk för brott eftersom det var så stränga bevis-

krav. Denna brist i rättssystemet ledde till många rättsförluster för den enskilde 

och minskade allmänhetens förtroende för rättssystemet. Med en vetskap om 

systemets brister och ineffektivitet valde man istället att låta den svenska bevis-

rätten regleras utifrån principen om fri bevisprövning, vilket i sin tur också lett 

till problem med rättssäkerheten, men ur andra aspekter. Problem som en fri 

bevisprövning medför fanns inte med den legala bevisteorin. Dock fanns det 

vid en legal bevisteori andra problem som sagt. Så i viss mån har man bytt ut 

några rättssäkerhetsproblem mot några andra. Detta måste förstås som så att de 

nu existerande problemen uppfattas som mindre allvarliga mot de som förr var 

för rättsväsendets hand i och med den legala bevisteorins plats i samhället. Vi-

dare måste det förstås som så att fördelarna med en fri bevisprövning väger upp 

för de nu existerande problemen. Vad gäller just bevisföringens utveckling 

tycks den vara något motsägelsefull och styra åt två olika håll. Å ena sidan har 

bevisförbud återigen börjat aktualiseras i anslutning till EKMR art. 6 och allt 

fler preklusionsregler (RB 42:15, 43:10, 50:25, 55:13) bidrar till faktiska bevis-

förbud i det enskilda fallet. Även andra begränsningar förekommer, bland an-

nat förbudet mot vittnesattester och rätten att avvisa frågor enligt RB 36:3. De 

har också på flera håll förespråkats hårdare tag mot onödig bevisning och bevis 

som anförs i fördröjningssyfte, det vill säga skärpningar i bevisföringen. Ulf 

Lundqvist har även skrivit en doktorsavhandling där han (förenklat formulerat) 

propsar för ett förbud mot att få lägga fram oegentligt åtkommen bevisning. 

Detta tyder på att det ur vissa aspekter finns ett missnöje med principen om fri 

bevisföring. Påståendet görs mot bakgrund av att den fria bevisföringen med 

tiden modifieras mer och mer, och mot bakgrund av att antalet inskränkningar 
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ökar. Å andra sidan går utvecklingen mot ett annat håll. Samtidigt som princi-

pen skärps vidtas reformeringar för en ökad användning och partsbestämmande 

vad gäller exempelvis vittnesattester, telefon och video. Annorlunda uttryckt så 

har friheten för parterna ökat. Vad gäller ”bevisrätten” som sådan kan det sägas 

vara ett relativt problematiskt ämne och på grund av tvärvetenskapliga inslag är 

bevisrätten också svårreglerad.  

 

Eftersom principen om fri bevisföring utgör grunden för den svenska bevisrät-

ten idag utgör varje inskränkning av principen ett undantag. Det säger sig självt 

att man av processekonomiska skäl inte kan tillåta hur mycket bevisning som 

helst i ett mål och att en gräns därför måste dras någonstans, men vart? Här är 

jurister oense. Avgörandet för vart gränsen ska gå måste landa i en proportion-

ell avvägning mellan målets vikt och processmaterialets omfattning för att på 

så sätt respektera EKMR:s princip om proportionalitet. Det går självklart inte, 

eftersom målen och dess material så kraftigt skiljer sig åt från fall till fall, att 

dra några exakta riktlinjer för denna gräns eller att utpeka mer konkreta situat-

ioner då domstolarna ska få möjlighet att avvisa bevisning. Exakt angivna 

gränser för bevisföringen och uttryckliga bevisförbud hade dock i högre grad 

varit förenligt med kravet på att lagstiftningen ska vara förutsebar, samtidigt 

hade utrymmet för domstolarna att fatta beslut på subjektiva värderingar näst-

intill uteslutits. Dock skulle det återigen innebära att man landar i samma pro-

blematik som var för handen vid en legal bevisteori, nämligen ett regelsystem 

som inte är tillräckligt effektivt. Klart är att all relevant bevisning måste få läg-

gas fram så länge den inte är överflödig, vidare måste parterna behandlas lika 

och ha samma förutsättningar att få åberopa bevis. Alla dessa överväganden 

innebär en gränsdragningsproblematik och landar i avvägningar mellan olika 

processuella principer. EKMR, genom art. 6 ställer upp grundläggande krav på 

den nationella domstolsprocessen. Krav som ibland kan stå emot varandra.  Å 

ena sidan står intresset av en effektiv rättstillämpning och å andra sidan skyd-

det för den enskilde mot rättsövergrepp. Enligt EKMR art. 6 ska rättegången 

vara rättvis och samtidigt ske inom skälig tid. I en del fall är en sen rättvisa 

ingen rättvisa. Samtidigt som det finns ett starkt behov av att få saken avgjord 

inom en skälig tid får det inte innebära att materialet som domen bygger på i 

något hänseende blir undermåligt. Målet ska vara så utrett som dess beskaffen-
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het kräver och däri ligger att all bevisning som är relevant för målets avgörande 

ska läggas fram. Det kan tänkas att dessa två intressen kan komma att kolli-

dera. I de fallen måste den ena principen ge vika åt den andra. Avvägningen 

mellan dessa två motstående intressen kommer till uttryck i bestämmelsen i RB 

35:7 p. 5 enligt vilken bevis som trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp 

kan avvisas om avgörandet inte bör fördröjas ytterligare. Det kan tänkas att en 

part i målet vill fördröja avgörandet och då åberopar bevisning i fördröjnings-

syfte. Det kan dels bestå i bevisning som saknar betydelse för målets avgö-

rande, dels av bevisning som faktiskt inte går att presentera eller tar väldigt 

lång tid att få fram. I de fall där en part åberopar bevisning i fördröjningssyfte 

är det viktigt att domstolen har möjlighet att avvisa bevisningen för att dom-

stolsprocessen inte ska bli onödigt lång. Att domstolsprocessen inte blir onö-

digt lång är viktigt för att förfarandet ska respektera de i EKMR uppställda 

kravet på parts rätt till en rättegång inom skälig tid. 

 

För att upprätthålla kravet på en rättvis rättegång har den tilltalade som står i ett 

naturligt underläge gentemot åklagaren (vilken har hela samhällets resurser till 

sitt förfogande), getts ett antal minimirättigheter. Bland dessa minimirättigheter 

återfinns rättigheterna att få förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas 

emot honom samt, att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma för-

hållanden som åklagaren och målsäganden. Rätten att åberopa vittnen är inte 

obegränsad. Inskränkningar kan göras av den nationella staten och dessa in-

skränkningar kan enligt Europadomstolens praxis ske så länge principen om 

parternas likställdhet respekteras. Alltså strider inte själva utformandet av RB 

35:7 mot innehållet i EKMR men det kan tänkas att ett felaktigt avvisande av 

bevisning med stöd av RB 35:7 kränker rättigheterna i EKMR art. 6 punkten 3 

(d). Det problematiska enligt min mening är att bedöma vad som utgör ett fel-

aktigt avvisande. Både EKMR och den allmänna avvisningsregeln i RB 35:7 är 

allmänt utformade och inbjuder därmed till tolkningsfrågor. Jag menar att re-

gleringen i RB 35:7 ska vara just allmän eftersom det gör att domstolarna kan 

ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet. Ett beslut om avvisning 

ska byggas på en granskning av förhållandena i det enskilda fallet. Ett felaktigt 

avvisande skulle bestå i ett avvisande av ett bevis som äger betydelse för må-

lets utgång eller som inte avvisats korrekt på basis av processekonomiska skäl. 
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Det torde vara lättare att ta hänsyn till de ekonomiska aspekterna eftersom att 

det i det andra fallet handlar om att övertyga rätten om att ett icke presenterat 

bevis faktiskt har betydelse för målets avgörande. Problemet är större i de fall 

där domstolarna tvingas göra en relevansbedömning av beviset med knappa 

insikter om förhållandena i målet. Svårast torde därför relevansprövningen vara 

i tingsrätten och enklare i efterföljande instanser som då kan basera sitt beslut 

på det som förekommit i underinstanserna. Att ta ställning till frågan om ett 

bevis ska avvisas är ett viktigt beslut, inte minst ur den aspekten att parts rätt 

till en rättvis rättegång riskerar att kränkas. Möjligheten att överklaga ett beslut 

om avvisning gör att utrymmet för rättssäkerhetsproblemen minskar i och med 

att det eventuella ”felet” i tingsrätten kan läkas i högre instans. Kravet på moti-

vering vid avvisande minskar också utrymmet för att domstolarna fattar beslut 

på basis av subjektiva värderingar. Man kan ställa sig frågan hur långt kravet 

på motivering av ett avvisningsbeslut sträcker sig och vilket krav på moti-

veringen av avvisningsbeslut som egentligen krävs? För i nästan alla avgöran-

den från domstolarna hänvisar man enbart till RB 35:7 och inte till någon sär-

skild punkt däri. Det medför att det ibland kan vara svårt att hänga med i dom-

stolens tankegång och resonemang. I skälen förekommer det relativt mycket 

allmänna standardliknande motiveringar – vilket skulle kunna innebära att rät-

ten till en ”fair trial” kränkts. Dessa allmängiltiga motiveringar skulle kunna 

innebära att domstolarna inte i tillräcklig utsträckning tagit ställning till om-

ständigheterna i det enskilda fallet och att domstolarna vad gäller avvisnings-

frågan inte gjort en tillräcklig utredning av bevisets relevans för målets avgö-

rande. Jag menar att det inte i tillräcklig utsträckning framgår hur domstolarna 

resonerat i det enskilda fallet. Ett exempel på hur en, enligt min mening, brist-

fällig motivering av ett avvisningsbeslut ser ut går att finna i NJA 2007 s. 574 

där hovrätten uttalar följande: ”Beträffande vittnesförhören med de fyra övriga 

åberopade vittnena, J.Å., T.W., V.S. och P.S., fann hovrätten att de uppenbart 

skulle bli utan verkan. Hovrätten tillät därför inte denna bevisning”.  Ett annat 

exempel på ett avgörande där domstolen enligt min mening inte i tillräcklig 

mån utvecklat sin tankegång kring avvisningsbeslutet är NJA 2007 N 64. I det 

aktuella fallet avvisade hovrätten vittnesbevisning med hänvisning till RB 35:7 

med motiveringen att de omständigheter om målsägandenas och klagandens 

karaktärer som M. B. ville bevisa med vittnesförhören inte erfordrades ef-
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tersom det fanns andra personer som skulle höras om samma sak i målet och att 

de omständigheter om målsägandenas sexualliv som M. B. ville bevisa med två 

av vittnesförhören var utan betydelse. Eftersom bevisning många gånger är 

avgörande för utgången i målet menar jag att det viktigt med tydliga moti-

veringar vid avvisande av bevisning för att på så sätt kunna kontrollera på vilka 

grunder domstolen fattat avvisningsbeslutet. Part som åberopat ett bevis anser 

uppenbarligen beviset vara nödvändigt för att övertyga domstolen om sin san-

ning och kan i de flesta fall tänkas vilja ha en mer ingående förklaring till var-

för denne nekas sin rätt till att bevisa sin oskuld än att ”beviset uppenbart 

skulle bli utan verkan” eller att ”omständigheterna är utan betydelse”.  

 

Huruvida ett avvisande varit felaktigt avgörs mot bakgrund av att parten lyckas 

visa att beviset har eller kan ha betydelse för målets avgörande. Det säger sig 

självt att det är svårt att ta ställning till bevisets relevans med begränsad kun-

skap om målet men också om själva beviset i sig. Ett tydligt bevistema kan 

därför underlätta för domstolarna. Först bör domstolen genom materiell pro-

cessledning uppmana part att vara tydligare vid sitt utformande av bevistemat 

innan domstolen ens överväger ett avvisande eftersom materiell processledning 

inte kommer i närheten av det ingrepp som ett avvisande innebär. I realiteten 

bör därför de eventuella problemen med rättssäkerheten som faktiskt existerar i 

anslutning till RB 35:7 vara ganska avskurna. Ett felaktigt avvisande av bevis-

ning kan leda till förödande konsekvenser i form av felaktiga domar där en 

oskyldig i värsta fall fälls för ett brott som denna inte har begått till följd av att 

denne inte fått åberopa bevis för att bevisa sin oskuld. Därför har det uppställts 

mycket högra krav för när ett bevis får avvisas. Det framgår inte uttryckligt av 

RB 35:7:s ordalydelse, men av praxis framgår det att lagrummet ska användas i 

undantagsfall. Även i förarbetena föreskrivs det att domstolarna ska tillämpa 

lagrummet restriktivt. Kriterier som ”uppenbart utan verkan” och ”utan bety-

delse” utgör stränga krav och minimerar kraftigt möjligheterna för domstolarna 

att avvisa ett åberopat bevis. För att rätten ska kunna bruka möjligheten att av-

visa ett åberopat bevis krävs det att omständigheten eller beviset som part åbe-

ropat utan minsta tvivel lever upp till kriterierna i RB 35:7. Vid minsta tvivel 

bör domstolen, mot bakgrund av vilka risker ett felaktigt beslut kan innebära 

och mot bakgrund av principen om fri bevisföring, tillåta att beviset läggs fram. 
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Jag kan inte uppfatta dessa kriterier på något annat sätt än att det finns en all-

män uppfattning om att avvisning enligt RB 35:7 kan innebära ett problem för 

rättssäkerheten.  

 

Den fria bevisföringen och det låga tröskelkravet för när ett bevis får läggas 

fram inför en domstol har gett att även bevis av lägre bevisvärde med bristande 

trovärdighet eller tillförlitlighet får läggas fram. (Med ”lågt tröskelkrav” åsyf-

tas RB 35:7 e contrario. Allt som är relevant för målets avgörande får läggas 

fram inför domstolen. Brister det i relevanskravet kan bevisningen avvisas en-

ligt RB 35:7. På så sätt hänger den fria bevisföringen, RB 35:1, ihop med den 

allmänna avvisningsregeln, RB 35:7). Som en lösning på problematiken som 

uppstår i samband med bevisets ibland bristfälliga kvalité, vilket principen om 

fri bevisföring och det låga tröskelkravet för med sig, kan domstolen vid sin 

bevisvärdering ”kompensera” för bevisets undermålighet eller för den skada 

för individen som bevisets tillåtande medfört, genom att låta sänka bevisets 

värde. Det kan på ett enkelt sätt uttryckas så att man valt att hoppa över ett steg 

i bevisprocessen, skeendet där man tar ställning till om beviset ens ska få läg-

gas fram vid huvudförhandlingen. Istället tillåts nästan all bevisning för att gå 

direkt in på bevisvärderingen istället. Problemet med det låga tröskelkravet är 

att det släpper igenom en del bevismedel till huvudförhandlingen som till sin 

karaktär kan innebära att den svenska rättegången i flera fall kan strida mot de i 

EKMR uppställda kraven på en rättvis rättegång. Detta har prövats av den 

svenska domstolen i ett flertal fall där domstolarna kommit fram till att det 

ligger på den nationella rättsordningen själv att ta ställning till vilka bevis som 

får åberopas. Dock har domstolarnas avgöranden kritiserats på flera håll och 

främst avseende tillåtligheten av så kallad ”oegentligt åtkommen bevisning”. 

Problematiken är mycket invecklad, speciellt eftersom den innefattar EKMR 

art. 6, som bara i sig skulle kunna resultera i en hel uppsats. Det får dock till-

läggas att problematiken gällande oegentligt åtkommen bevisning i grund och 

botten handlar om ett rättspolitiskt ställningstagande där den enskildes integri-

tet ställs emot intresset av korrekta domslut. För att ta ställning till hur förfa-

randet vid domstolen förhåller sig till EKMR har Europadomstolen uttalat att 

rättegången ska bedömas mot bakgrund av rättegången i dess helhet (Dikme 

mot Turkiet). Det innebär att ett sådant avgörande först kan göras efter rätte-
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gångens slut eftersom man knappast innan rättegången slut kan avgöra om rät-

tegången i sin helhet varit rättvis.  

   

En inkorrekt avvisning av ett bevis där beviset alltså hade fått betydelse för 

målets utgång men som ändock avvisats, innebär en enorm rättsförlust för den 

enskilde med enorma konsekvenser som eventuella följder. En lämplig fråga i 

anslutning härtill blir då om RB 35:7:s existens är värt den risk som föreligger 

mot de fördelar som kan utvinnas genom paragrafens användande. En första 

fråga uppstår då om hur stor risken är att domstolen begår ett misstag och gör 

ett felaktigt avvisande? En följdfråga blir hur viktig är möjligheten för domsto-

larna att avvisa ett bevis? Behövs RB 35:7 överhuvudtaget? I och med RB 

35:7:s existens, så har det svenska rättsväsendet besvarat frågan om innebörden 

av RB 35:7 är värd den risk som lagrummets brukande innebär, jakandes. Jag 

anser också att lagrummet måste finnas eftersom den fyller en funktion som 

inte kan uppfyllas på andra håll i den svenska lagstiftningen. Uttalanden om att 

domstolen först bör vidta materiell processledning för att på så sätt komma 

tillrätta med problematiken kring bevisningen, exempelvis genom att få parten 

själv att återkalla ett vittne som inte dyker upp, kan inte tillgodose den nytta 

som RB 35:7 medför. En domstol kan nämligen inte genom materiell process-

ledning avvisa ett bevis. Därför måste det finnas en möjlighet för domstolarna 

att i sista hand avvisa åberopad bevisning om så behövs. Medvetna om risken 

för rättsförluster som kan drabba den enskilda i samband med tillämpningen av 

RB 35:7, har det i förarbetena till lagrummet föreskrivits att paragrafen ska 

tillämpas med största försiktighet och återhållsamhet. I en del avgöranden från 

underinstanserna kan man se att bevis har avvisats och då främst vittnesförhör 

men där har dock HD i de flesta fall återförvisat målet och anfört att begäran 

om upptagningen av vittnena ska tillåtas. Mot bakgrund av detta kan det kon-

stateras att avvisningsfrågan inte alltid är lätt att ta ställning till. Jag upplever 

att HD verkar vara något mer återhållsamma med att avvisa ett bevis. NJA 

2007 s. 547 utgör ett bra exempel på att det är svårt att i förhand ta ställning till 

bevisets relevans. Hovrätten i målet kom fram till att fyra av vittnena inte 

skulle tillåtas som bevisning då dessa förhör ”uppenbart skulle bli utan ver-

kan”. På samma material kom HD fram till en annan slutsats nämligen att alla 

vittnesmål skulle tillåtas eftersom de inte helt ansågs sakna något värde. 
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Det kan vidare konstateras att det inte går att tala om den fria bevisföringen 

som ett generellt fenomen alla gånger eftersom bevisföringen är olika fri i olika 

måltyper. Som friast är bevisföringen i brottmål och indispostiva tvistemål. 

Mindre genomslagskraft har den fria bevisföringen i dispositiva tvistemål och 

minst inverkan har principen i summariska processer. Detta beror nog till stor 

del på målens olika karaktär och främst på grund av det faktum att det är pro-

cessekonomiska skäl som ställs emot en ambition om att nå ”sanningen”. I 

brottmål anses det vara viktigare att nå sanningen varför de processekonomiska 

aspekterna i högre grad än i övriga måltyper får ge vika. Av det sagda kan man 

dra slutsatsen att det torde vara enklare, eller föreligga större möjlighet, för 

domstolarna att avvisa bevisning i summariska processer och då svårare i 

brottmål.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att det enbart är i undantagsfall som dom-

stolarna har att utnyttja sin möjlighet att avvisa bevisning och att andra, mindre 

ingripandet åtgärder först bör vidtas i ett försök om att komma tillrätta med 

problemet. RB 35:7 så som lagrummet är utformat innebär inte en kränkning 

av EKMR, dock kan en tillämpning av RB 35:7 leda till en kränkning i det en-

skilda fallet. Avgörande härför ska göras mot bakgrund av rättegången i dess 

helhet. Att avvisa bevisning, innebär att ett bevis som part vill ta upp till målet 

för att styrka sin sanning inte får läggas fram. Det skapar problem med rättssä-

kerheten om det i efterhand visar sig att det avvisade beviset hade intygat att 

den påstådda sanningen faktiskt stämde men att domstolen istället kommit fram 

till någonting annat. Så kan faktiskt ske och detta vore ytterst förargligt. Ur 

denna aspekt föreligger det ett problem ur rättssäkerhetshänsyn vad gäller möj-

ligheten att avvisa bevisning enligt RB 35:7. Eftersom lagrummet tillämpas 

med en mycket stark restriktivitet torde utrymmet för detta rättssäkerhetspro-

blem vara så litet att fördelar med lagrummet, en effektiv process, väger 

tyngre. Det kan också skapa problem med rättssäkerheten i de fall där en part 

som blir nekad att ta upp ett bevis, känner sig kränkt och upplever att denne 

inte fått sin rättighet att försöka övertyga domstolen om vad parten påstår är 

sant, tillgodosedd. I det enskilda fallet kan en sådan händelse minska förtroen-

det för rättssystemet. Min slutsats är ändock att rättssäkerhetsproblemen med 
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RB 35:7 är så små att fördelarna med lagrummet väger tyngre.  
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6.1.2 Utskottsbetänkanden 

 

Ju2003/2828/Å - Remiss av promemorian Överskottsinformation. 
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7 Rättsfallsförteckning 

 

7.1 Europadomstolen 

 

D. 24 november 1986 i målet Unterpertinger mot Österrike. 

D. 24 april 1991 i målet Asch mot Österrike. 

D. 24 juni 1993 i målet Schuler-Zgraggen mot Schweiz. 

D. 12 maj 2000 i målet Khan mot Förenade Konungariket. 

D. 11 juli 2000 i målet Dikme mot Turkiet. 

D. 22 maj 2001 i målet Baumann mot Frankrike. 

D 1 juli 2003 i målet Suominen mot Finland. 

D. 15 juni 2004 i målet Tamminen mot Finland. 

D. 9 november 2006 i målet Kaste och Mathisen mot Norge. 
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NJA 2003 s. 323 

NJA 2005 s. 712 
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NJA 2008 N 14 
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7.3 Högsta domstolens beslut  

 

HD Ö 3554-08.  
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