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1 Inledning 

Rätten att tiga och inte belasta sig själv är en processuell rättssäkerhetsgaranti som 
ska säkerställas personer som misstänks eller åtalas för brott. Rätten att tiga och inte 
belasta sig själv – vilket i Finland ofta kortfattat benämns självinkrimineringsskydd1 
– hör till de processuella garantierna som den åtalade ska tillgodoses i en rättvis 

___________________________________________________________________ 
* Artikeln utgör en del av min doktorsavhandling. Forskningsarbetet inför artikeln har under år 2019 och 
2020 utförts med stöd av forskningsstipendier från Nylands nations fonder och Finska kulturfonden. Jag 
vill rikta ett varmt tack till den anonyma granskaren, professor Leena Halila, lagdommer ph.d. Michael 
Reiertsen samt universitetslektor jur.dr Annika K. Nilsson för värdefulla synpunkter på olika manusutkast. 
Doktorand jur.mag. Alicia Nylund har språkgranskat texten och bistått med viktiga språkliga synpunkter 
och förslag, vilket jag är mycket tacksam för. Material inför arbetet med artikeln har bl.a. samlats in under 
ett gästforskarbesök vid Universitetet i Oslo i april 2019, och ett stort tack ska därför också riktas till 
førsteamanuensis ph.d. Jon Christian F. Nordrum och de övriga personer på Institutt for offentlig rett som 
möjliggjorde besöket och som genom goda råd, tips och synpunkter hjälpt mig vidare med forsknings-
arbetet. Även förste informationsspecialist jur.lic. Erika Bergström vid Riksdagsbiblioteket har hjälpt mig 
med insamlingen av norskt källmaterial och också hon förtjänar ett särskilt tack. 
   Jag har tidigare medverkat i det nordiska rättskomparativa forskningsprojektet Administrativa 
sanktionsavgifter som finanserats av bl.a. Nordiska ministerrådet. Se Leena Halila – Veronica Lankinen, 
Administrativa sanktionsavgifter i nordisk kontext. JFT 5/2014, s. 305–328 samt forskningsprojektets 
slutrapport Leena Halila – Veronica Lankinen – Annika Nilsson, Administrativa sanktionsavgifter: En 
nordisk komparativ studie. Nordiska ministerrådet 2018. Rapporten finns tillgänglig på adressen 
<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-5232>. 
1 Termen självinkrimineringsskydd (itsekriminointisuoja) kan numera sägas vara väletablerad i Finland. 
Begreppet förekommer både i juridisk litteratur och i rättspraxis. Det förefaller också vara vanligt att man 
inte särskiljer mellan tystnadsrätten å ena sidan och självinkrimineringsskyddet å andra sidan, utan i stället 
används begreppet självinkrimineringsskydd som ett samlingsnamn som innefattar rätten att tiga. Ofta 
framhålls därmed att självinkrimineringsskyddets främsta innehåll består i rätten att slippa yttra sig. Se 
bl.a. Jyrki Virolainen – Pasi Pölönen, Rikosprosessioikeus II. Rikosprosessin osalliset. Talentum media 
2004, s. 299–303 och Antti Tapanila, Itsekriminointisuoja. Tietosanoma 2019, s. 29–32. I fråga om 
nationell rättspraxis se bl.a. HD 2012:45, punkt 41, HD 2016:96, punkt 34, HD 2017:78, punkt 10 och 
HFD 2016:100. 
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brottmålsrättegång. Inte sällan brukar den här rättsgrundsatsen beskrivas som en 
passivitetsrätt som tillkommer den brottsmisstänkte under en förundersökning och 
den efterföljande rättegången: svaranden har rätt att vägra yttra sig och även annars 
förhålla sig passiv och att inte behöva bidra till utredningen av sin egen skuld till ett 
brott.2 

Självinkrimineringsskyddet – eller självbelastningsskyddet3 som jag använder 
som ett synonymt begrepp i den här artikeln – har traditionellt ansetts hänföra sig till 
brottsanklagelser och den tilltalades ställning under en brottmålsrättegång. Själv-
inkrimineringsskyddet kan likväl under vissa förutsättningar även få betydelse i 
administrativa förfaranden. Detta gäller i synnerhet förvaltningsärenden som gäller 
påförande av en straffliknande administrativ avgiftssanktion, dvs. en administrativ 
sanktionsavgift. I den här artikeln undersöker jag rätten att tiga och inte belasta sig 
själv som en sådan straffprocessuell garanti som ska säkerställas den enskilde vid 
administrativt beslutsfattande om påförande av sanktionsavgift i första instans. 

I dagens läge vilar självbelastningsskyddets innehåll i europarättslig kontext i 
synnerhet på tolkningen av rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 i den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (nedan Europakonventionen). Enligt den tolkningspraxis som utarbetats av 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan Europadomstolen) 
anses självbelastningsskyddet ingå i artikel 6.1 i Europakonventionen. Mitt syfte med 
den här artikeln är att beskriva hur denna rättsgrundsats, med hänsyn till Europa-
domstolens praxis, har bemötts i de nordiska länderna Finland, Sverige och Norge i 
förhållande till administrativa sanktionsavgifter som påförs av nationella 
förvaltningsmyndigheter. Nationella lagstiftningslösningar och ställningstaganden i 
nationell rättspraxis är av särskilt intresse i detta hänseende. Artikeln kompletterar 
en tidigare undersökning avseende oskyldighetspresumtionen som jag utfört i en 
artikel som publicerades år 2018 i Förvaltningsrättslig tidskrift.4  

___________________________________________________________________ 
2 På finska används ibland termen myötävaikuttamattomuusperiaate (jfr oikeus vaieta ja olla 
myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen) parallellt med begreppet självinkriminerings-
skydd. Se t.ex. Antti Jokela, Rikosprosessioikeus. 5. uudistettu painos. Alma Talent 2018, s. 83–85.  
3 Självbelastningsskydd är en term som använts bl.a. av Mårten Knuts. Se Mårten Knuts, Ska skyddet mot 
självbelastning tillämpas på börsbolag i en insiderkontext? Juridisk tidskrift 1/2012–2013, s. 85–106. 
Termen självbelastningsskydd kan av språkliga skäl anses vara lämpligare än termen självinkriminerings-
skydd (jfr privilege against self-incrimination). På samma sätt som det är lämpligare att tala om rätten att 
inte belasta sig själv än ”rätt att inte inkriminera sig själv”.  
4 Veronica Lankinen, Administrativa avgiftssanktioner och rätten att presumeras vara oskyldig – En 
nordisk komparativ undersökning. Förvaltningsrättslig tidskrift (FT) 2018, s. 887–935. 
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2 Syfte och problemställning  

Administrativa sanktionsavgifter – eller påföljdsavgifter som de även kallas i 
Finland5 – är avgiftssanktioner som en förvaltningsmyndighet har en lagstadgad 
behörighet att påföra enskilda fysiska och juridiska personer genom ett 
förvaltningsbeslut.6 Beslut om påförande av en sanktionsavgift fattas i regel inom 
ramen för förvaltningsmyndighetens tillsyn över enskild verksamhet. Sanktions-
avgifter påförs med andra ord normalt av tillsynsmyndigheter när dessa identifierar 
lagöverträdelser i samband med sin kontrollverksamhet. Ett flertal olika myndigheter 
i Finland, Sverige och Norge har tilldelats befogenheter att besluta om påförande av 
sanktionsavgifter med stöd av speciallagstiftning. Exempel på sådana tillsyns-
myndigheter i Finland är Finansinspektionen, Livsmedelsverket, dataombudsmannen 
samt de regionala regionförvaltningsverken.7  

Påförande av en sanktionsavgift innebär ett ingripande i den enskildes rättighets-
sfär, inte minst egendomsskyddet. Konstitutionellrättsliga, rättsstatliga legalitetskrav 
– krav på laglig behörighetsgrund för myndighetens sanktionsbeslut osv. – gör sig 
därmed starkt gällande i sammanhanget. Vid sidan av allmänna legalitetskrav ska 
förvaltningsförfarandet där sanktionsavgifter påförs – dvs. sanktionsavgifts-
förfarandet – uppfylla de grundläggande kraven på god förvaltning och behörig 
ärendehandläggning. Sanktionsförfarandet ska följaktligen uppfylla sådana generella 
krav som följer av allmänna förvaltningsrättsliga rättsprinciper samt allmän 
förvaltningsrättslig lagstiftning. I Finland, Sverige och Norge ingår allmänna regler 
för förvaltningsförfarandet i respektive lands förvaltningslag.  

Utmärkande för administrativa sanktionsavgifter är deras sanktionskaraktär: 
sanktionsavgifter är avgiftssanktioner som i vissa avseenden ska jämställas med 
straff. Ett förvaltningsförfarande, där en förvaltningsmyndighet utreder och fattar 
beslut om förutsättningarna för att påföra en sanktionsavgift, likställs därmed i vissa 
avseenden med en brottmålsrättegång. Detta likställande sker i synnerhet på grundval 

___________________________________________________________________ 
5 Inom finsk lagstiftning används huvudsakligen termen påföljdsavgift (seuraamusmaksu på finska) i fråga 
om administrativa avgiftssanktioner, men även andra beteckningar såsom försummelseavgift 
(laiminlyöntimaksu) och överträdelseavgift (rikkomusmaksu) förekommer. Se Halila m.fl. 2018, s. 23–27 
och 157–162.  
6 I fråga om definitionen av begreppet sanktionsavgift, se Halila m.fl. 2018, s. 27–37. 
7 Som exempel på speciallagstiftning om sanktionsavgifter i Finland kan nämnas lagen om Finans-
inspektionen (878/2008), lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeri-
politiken (1188/2014) och dataskyddslagen (1050/2018). 



Veronica Lankinen 
___________________________________________________________________ 

 

4 

av Europadomstolens praxis.8 Med hänsyn till denna tolkningspraxis anses vissa 
straffprocessuella principer vara tillämpliga i sådana myndighetsförfaranden som 
avser påförande av administrativa sanktionsavgifter.9 Straffprocessuella principer 
kan därmed få betydelse gällande såväl stora som små sanktionsavgifter, även om 
dessa principer inte nödvändigtvis ska tillämpas fullt ut.10 

Ett visst minimum av straffprocessuella krav måste därmed uppfyllas i 
sanktionsavgiftsförfaranden vid sidan av generella, förvaltningsrättsliga förfarande-
krav, oberoende av om dessa straffprocessuella tilläggskrav ingår i den nationella, 
allmänna förvaltningsrättsliga lagstiftningen eller inte. Bland annat i Finland och 
Sverige ingår det inte särskilda handläggningsregler avseende sanktionsavgifter 
(eller andra administrativa sanktioner) i ländernas förvaltningslagar. I Norge har 
däremot vissa allmänna bestämmelser gällande administrativa sanktioner antagits i 
den norska förvaltningslagen.11 

Rätten att tiga och inte belasta sig själv hör till dessa extra, straffprocessuella krav 
som kan aktualiseras i administrativa sanktionsförfaranden då dessa likställs med 
prövningen av en brottsanklagelse i den bemärkelse som avses i artikel 6 i 
Europakonventionen.12 Exemplen där självbelastningsskyddet konkret tillämpats i 
fråga om påförandet av administrativa avgiftssanktioner är emellertid ytterst fåtaliga 
i Europadomstolens praxis. Det kan följaktligen inte enkelt utläsas av domstolens 
tolkningspraxis vad självbelastningsskyddets innehåll i administrativa sanktions-
förfaranden ska anses vara. En stor oklarhet råder i fråga om skyddets innehåll och 
hur det ska betraktas avvika från det innehåll skyddet har på straffrättens så kallade 
kärnområde (hard core of criminal law).13  

Oklart är i synnerhet vad självbelastningsskyddets innehåll ska anses vara 
beträffande sanktionsavgifter som påförs juridiska personer. Många sanktions-
avgiftstyper kan påföras både fysiska och juridiska personer.14 Det råder en viss 
tveksamhet kring om det konventionsenliga självbelastningsskyddet över huvud 
taget ska betraktas omfatta de sistnämnda. Europadomstolen har inte entydigt tagit 

___________________________________________________________________ 
8 Se bl.a. Öztürk mot Tyskland (1984), punkterna 50–54 och Janosevic mot Sverige (2002), punkterna 65–
71.  
9 Se bl.a. Halila m.fl. 2018, s. 70–71.  
10 Jfr Jussila mot Finland (2006), punkt 43. 
11 Se bl.a. Halila m.fl. 2018, s. 305–312 och 353–367.  
12 Jfr Funke mot Frankrike (1993) och J.B. mot Schweiz (2001). 
13 Jfr Jussila mot Finland (2006), punkt 43. 
14 Se Wiweka Warnling-Nerep, Juridiska personer som bärare av mänskliga rättigheter – ett möte mellan 
näringsrätt och förvaltningsrätt. Juridisk publikation 1/2010, s. 85–97, s. 94 samt Halila m.fl. 2018, s. 28–
29.  
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ställning till frågan i sin praxis. I litteraturen har en del författare anfört att det 
självbelastningsskydd som följer av konventionen bör anses vara tillämpligt även i 
fråga om juridiska personer när dessa anklagas för brott.15 Det har likväl också 
framhållits att det konventionsenliga självbelastningsskyddets innehåll är så pass 
osäkert att det inte med stöd av artikel 6.1 i Europakonventionen är möjligt att hävda 
att skyddet även skulle omfatta juridiska personer.16 Vissa författare har framhållit 
att det går att argumentera för att konventionens rättighetsskydd ska betraktas omfatta 
enbart fysiska personer, eftersom just fysiska personers rättigheter står i fokus i 
konventionen.17  

Även om det råder osäkerhet kring självbelastningsskyddets innehåll utanför 
straffrättens traditionella kärnområde, har Europadomstolen tydligt framhållit att 
självbelastningsskyddet gäller för alla typer av brott, både enkla och komplexa.18 
Domstolen har därmed bland annat tagit ställning till självbelastningsskyddets 
innehåll i fråga om lindriga trafikförseelser som i vissa konventionsstater innebär 
påförande av administrativa avgiftspåföljder – utan att dessvärre finna någon 
kränkning av skyddet i dessa fall.19 Det finns inte heller i övrigt direkta belägg i 
Europadomstolens praxis för att självbelastningsskyddet skulle vara kategoriskt 
undantaget i fråga om sanktionsavgifter då dessa anses utgöra brottsanklagelser i 
konventionens autonoma bemärkelse. Till exempel argumentationen i målet mot SA-
Capital Oy mot Finland (2019), som gällde rättvis (förvaltnings)process vid 
påförandet av en påföljdsavgift i ett kartellfall, stöder synen om att själv-
belastningsskyddet ska anses vara tillämpligt med tanke på sanktionsavgifter. 

___________________________________________________________________ 
15 Se t.ex. Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings. Oxford University Press 2005, s. 349 
och Mehmet Arslan, Principal questions about administrative criminal sanctioning regimes in the 
European Convention on Human Rights. Prevention, Investigation, and Sanctioning of Economic Crime. 
Alternative control regimes and human rights limitations. International Review of Penal Law (RIDP) 
1/2019, s. 281–298, 292–293. Jfr Knuts 2012. 
16 Se Ørnulf Øyen, Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen. Fagbokforlaget 2010, s. 355–369. 
17 Se Michael O’Boyle, Freedom from self-incrimination and the right to silence: a Pandora’s box?, s. 
1021–1038 i verket Paul Mahoney (ed.), Protection des droits de l’homme: la perspective européenne – 
Protecting Human Rights: The European Perspective: Mélanges à la mémoire de/Studies in memory of 
Rolv Ryssdal. Carl Heymanns Verlag KG 2000, s. 1033.  
18 Saunders mot Förenade kungariket (1996, Europadomstolens stora kammare), punkt 74. Jfr Öztürk mot 
Tyskland (1984), punkterna 53–54 där domstolen framhöll att begreppet brott i konventionen omfattar 
såväl mindre som större förseelser.  
19 Domstolen har åstadkommit en praxis där lindriga trafikförseelser, med hänsyn till allmänt intresse, 
nästintill kan exkluderas från självbelastningsskyddets tillämpningsområde. Se bl.a. O’Halloran och 
Francis mot Förenade kungariket (2006, Europadomstolens stora kammare) och Lückhof och Spanner mot 
Österrike (2008), där domstolen fann att skyddet inte hade kränkts. 
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Anmärkningsvärt gällande fallet i fråga är att det handlade om en sanktionsavgift mot 
en juridisk person.20  

Vidare är oskyldighetspresumtionens tillämplighet i administrativa sanktions-
avgiftsförfaranden beaktansvärd i sammanhanget. Rätten att presumeras vara 
oskyldig, som ingår i artikel 6.2 i Europakonventionen, har i Europadomstolens 
praxis tillämpats bland annat i fråga om svenska sanktionsavgifter (skattetillägg), 
inklusive sådana som påförts en juridisk person.21 Oskyldighetspresumtionen 
innefattar flertaliga delrättigheter, men dess viktigaste principiella innehåll utgörs av 
att bevisbördan för den tilltalades skuld alltid ska läggas på åklagaren. Ingen ska 
behöva bevisa sin oskuld till ett brott, och det är åklagarens ansvar att presentera 
belastande bevisning.22 Självbelastningsskyddet bygger på samma utgångspunkt. 
Europadomstolen har i sin praxis också betonat kopplingen mellan oskyldighets-
presumtionen och självbelastningsskyddet.23 Det förefaller därmed naturligt att 
oskyldighetspresumtionen och självbelastningsskyddet ska beaktas sammantaget när 
det gäller administrativa sanktionsavgifter. Även mer allmänt sett kan ett ”organiskt” 
helhetsgrepp om rätten till rättvis rättegång förespråkas: en sanktionsprocess ska vara 
rättvis i sin helhet, oberoende av om den enskilde parten är en fysisk eller juridisk 
person.24 

När det gäller helhetsbedömningen av huruvida sanktionsavgiftsförfaranden ska 
betraktas utgöra rättssäkra förfaranden behöver Europakonventionens krav ställas i 
relation till allmänna förvaltningsrättsliga principer och konstitutionellrättsligt 
rättighetsskydd. I förvaltningsrättslig kontext behöver självbelastningsskyddet 
sålunda ställas i relation till officialprincipen och fördelningen av utrednings-
skyldigheten vid handläggningen av ärendet: vilken är den enskildes rätt att uttala sig 
respektive plikt att uttala sig i samband med ett sanktionsavgiftsförfarande? Vilka 
rättigheter har parten som står föremål för utredningen, med beaktande av 
sanktionsavgiftens straffliknande karaktär? Vilket minimum av rättigheter, överförda 
från traditionell straffprocess, ska finnas till hands för den enskilde parten?  
___________________________________________________________________ 
20 Se SA-Capital Oy mot Finland (2019), punkterna 106–109.  
21 Se bl.a. Janosevic mot Sverige (2002) och Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige (2002). 
Det senare målet gällde bl.a. ett taxibolag, dvs. en juridisk person. 
22 Se Lankinen 2018.  
23 Se bl.a. Heaney och McGuinness mot Irland (2000), punkt 40.  
24 Frågan om huruvida konventionsskyddet gällande rätten att tiga och inte belasta sig själv ska betraktas 
omfatta även juridiska personer är en komplex frågeställning som bör granskas i ljuset av företags 
rättighetsskydd enligt Europakonventionen i största allmänhet. Det råder stor oklarhet kring juridiska 
personers rättigheter enligt Europakonventionen. Se bl.a. Anastasia Matveeva, Företagens mänskliga 
rättigheter – Är företagens rättigheter enligt Europakonventionen existensberättigade? Europarättslig 
tidskrift 4/2019, s. 747–766. 
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Självinkrimineringsskyddets innehåll i sanktionsavgiftsförfaranden undersöker 
jag i denna artikel genom att besvara följande frågeställning: Hur har man inom den 
rättsliga diskussionen – dvs. inom lagberedning, rättspraxis och den juridiska 
litteraturen – i Finland, Sverige och Norge på ett allmänt plan förhållit sig till 
självinkrimineringsskyddets tillämpning och tolkning i administrativa sanktions-
avgiftsförfaranden med hänsyn till Europadomstolens rättspraxis? Det sammantagna 
syftet för artikeln är att skapa en beskrivning av självinkrimineringsskyddets innehåll 
avseende sanktionsavgifter i finsk rätt, i ljuset av Europakonventionens krav och 
nordisk rättslig diskussion. Av särskilt intresse är rättsutvecklingen som skett i de 
nordiska länderna under de senaste tio åren.  

Europadomstolens rättspraxis gällande självinkrimineringsskyddet enligt artikel 
6 i Europakonventionen tas sålunda som utgångspunkt för jämförelsen mellan de 
nämnda nordiska länderna. EU-rättsliga krav lämnas däremot utanför denna 
undersökning. Självinkrimineringsskyddets innehåll i unionsrätten behöver jämföras 
med Europakonventionens krav, och jag ämnar utföra en sådan artikelundersökning 
i ett senare sammanhang. 

Nedan i huvudavsnitt 3 utreds inledningsvis självinkrimineringsskyddets innehåll 
i Europadomstolens praxis. Därefter undersöks skyddets innehåll i finsk, svensk 
respektive norsk rätt i huvudavsnitten 4, 5 och 6. I huvudavsnitt 7 presenteras 
avslutningsvis jämförande synpunkter på grundval av de nationellrättsliga 
undersökningarna som utförts samt Europadomstolens praxis.  

3 Rätten att tiga och inte belasta sig själv i Europadomstolens praxis 

3.1 Allmänt 

Enligt Europadomstolen ligger rätten att tiga och skyddet mot självinkriminering 
(right to silence and the privilege against self-incrimination) ”i hjärtat av idén om 
rättvis process i enlighet med artikel 6.1”.25 Domstolen har härmed betonat tystnads-
rättens och självinkrimineringsskyddets centrala betydelse som delelement i en 
rättvis rättegång. Trots att dessa rättigheter inte framgår uttryckligen av 
fördragstexten, innebär en kränkning av dessa att en brottmålsprocess ska betraktas 
vara orättvis. 

Samtidigt har domstolen också hänvisat till tystnadsrätten och själv-
inkrimineringsskyddet som ”internationella standarder, som är allmänt erkända” 

___________________________________________________________________ 
25 John Murray mot Förenade kungariket (1996, Europadomstolens stora kammare), punkt 45.  
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(generally recognised international standards).26 Domstolen torde här ha syftat på 
att dessa rättigheter explicit ingår i andra internationella regleringsinstrument, såsom 
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (nedan MP-
konventionen).27 Härtill är rätten att tiga och inte belasta sig själv välkända 
rättsgrundsatser som ingår i många nationella rättssystem, vilket givetvis är ett 
beaktansvärt faktum med hänsyn till tolkningen av Europakonventionens innehåll.  

Det första avgörandet där Europadomstolen tog ställning till självinkriminerings-
skyddets innehåll var målet Funke mot Frankrike (1993). I domen ingår enbart ett 
kort och tvärt ställningstagande om självinkrimineringsskyddets innehåll som en del 
av artikel 6.1 i Europakonventionen: skyddet innebär att var och en har rätt att tiga 
och inte medverka till utredningen av sin egen skuld.28 I sin senare tolkningspraxis, 
efter fallet Funke, har domstolen dock även strävat efter att precisera skyddets 
kärninnehåll och syfte. I målet John Murray mot Förenade kungariket (1996) 
framhöll domstolen att tystnadsrätten och självinkrimineringsskyddets syfte är att 
skydda den tilltalade mot obehörig påtryckning (improper compulsion) från 
myndigheter och därigenom motverka rättsövergrepp samt säkerställa mål-
sättningarna för artikel 6.29  

Europadomstolen har sålunda redan tidigt i sin praxis understrukit att rätten att 
tiga och inte belasta sig själv handlar om skydd mot olika former av tvång eller 
förtryck från myndigheternas sida. Begreppet tvång eller påtryckning (compulsion) 
kan rentav sägas vara ett nyckelbegrepp då domstolen undersöker huruvida tystnads-
rätten eller självinkrimineringsskyddet har kränkts (se avsnitt 3.3 nedan).   

Europadomstolen har därtill betonat att skyddet har en anknytning till 
myndigheternas bevisbörda. Enligt domstolen innebär rätten att tiga och inte belasta 
sig själv att åklagarmyndigheten ska sträva efter att bevisa den tilltalades skuld utan 
att använda sig av bevis som inhämtats genom tvångsmetoder eller genom förtryck, 

___________________________________________________________________ 
26 John Murray mot Förenade kungariket (1996), punkt 45.  
27 Trechsel 2005, s. 347. Enligt artikel 14.3 g i MP-konventionen ska ingen tvingas vittna mot sig själv 
eller erkänna sig skyldig. 
28 Se Funke mot Frankrike (1993), punkt 44. 
29 Se John Murray mot Förenade kungariket (1996), punkt 45. Se även t.ex. Ibrahim m.fl. mot Förenade 
kungariket (2016), punkt 266. 
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mot den tilltalades vilja.30 Därigenom har också oskyldighetspresumtionens koppling 
till självinkrimineringsskyddet tidigt framhävts i domstolens rättspraxis.31   

Under senare år har Europadomstolen flerfaldigt tagit ställning till betydelsen av 
rätten till juridiskt biträde, i enlighet med artikel 6.3 c i Europakonventionen, med 
avseende på förverkligandet av självinkrimineringsskyddet i förundersöknings-
fasen.32 Ett rättsbiträde har bland annat till uppgift att se till att självinkriminerings-
skyddet inte kränks.33 Under de senaste åren har domstolen i synnerhet understrukit 
den anklagades rätt att underrättas om sin tystnadsrätt samt sin rätt till juridiskt 
biträde.34  

3.2 Skyddets kärninnehåll: respekterandet av den anklagades vilja att tiga 

Europadomstolen har i sin tolkningspraxis framhållit att rätten att inte belasta sig 
själv i första hand innebär en rätt att inte yttra sig. Enligt domstolen gäller 
självinkrimineringsskyddet primärt sett respekterandet av den anklagades vilja att 
tiga (respecting the will of an accused person to remain silent).35 Rätten till tystnad 
innebär att den misstänkte/tilltalade inte behöver svara på frågor. Tvång till muntliga 
bekännelser får med andra ord inte förekomma. 

Europadomstolen har dock också framhållit att självinkrimineringsskyddets syfte 
inte är att förhindra belastande uttalanden i sig. Självinkrimineringsskyddet hindrar 
med andra ord inte att någon bekänner sin skuld till ett brott. Däremot hindrar skyddet 

___________________________________________________________________ 
30 Se bl.a. Saunders mot Förenade kungariket (1996), punkt 68 och Bykov mot Ryssland (2009, Europa-
domstolens stora kammare), punkt 92 och Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention – for praktikere. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017, s. 638. 
31 Se bl.a. Saunders mot Förenade kungariket (1996), punkt 68 och Marttinen mot Finland (2009), punkt 
60.  
32 Se bl.a. Salduz mot Turkiet (2008, Europadomstolens stora kammare), punkt 54, Navone m.fl. mot 
Monaco (2013), punkterna 73–74, Beuze mot Belgien (2018, Europadomstolens stora kammare), 
punkterna 125–130 och Farruga mot Malta (2019), punkterna 112 och 118. Se även John Murray mot 
Förenade kungariket (1996), punkt 66.  
33 Se bl.a. Salduz mot Turkiet (2008), punkt 54 och Beuze mot Belgien (2018), punkt 128. 
34 Se bl.a. Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016), punkt 272, Simeonovi mot Bulgarien (2017, 
Europadomstolens stora kammare), punkt 119 och Beuze mot Belgien (2018), punkterna 129–130. 
Domstolen lade fram allmänna kriterier för rätten till biträde i målet Salduz mot Turkiet (2008), och har i 
senare avgöranden preciserat innehållet i dessa kriterier. Jfr Salduz mot Turkiet (2008), punkt 55 och 
Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016), punkterna 257–262 och Beuze mot Belgien (2018), 
punkterna 137–150.   
35 Saunders mot Förenade kungariket (1996), punkt 69, Heaney och McGuinness mot Irland (2000), punkt 
40, Bykov mot Ryssland (2009), punkt 92 och Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016), punkt 266. 
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användandet av tvång eller påtryckning i syfte att inhämta sådana bekännelser eller 
annan bevisning.36  

Anledningen till att Europadomstolen har betonat att självinkrimineringsskyddet 
i första hand innebär en tystnadsrätt torde ha att göra med att domstolen önskat 
kontrastera muntliga uttalanden mot andra typer av bevisning. I målet Saunders mot 
Förenade kungariket (1996) framhöll domstolen att självinkrimineringsskyddet inte 
omfattar användningen av sådant (bevis)material som ”existerar oberoende” av den 
tilltalades vilja, såsom blodprov, urinprov eller vävnadsprov som tagits för DNA-
testning. Domstolen har i sammanhanget konstaterat att detta även är den allmänna 
förståelsen av skyddets omfattning i konventionsstaterna.37  

Även om domstolen i sin praxis har betonat att självinkrimineringsskyddet 
framför allt gäller respekterandet av viljan att inte yttra sig, har domstolen varit 
försiktig i sina uttalanden om hur tystnadsrätten förhåller sig till själv-
inkrimineringsskyddet terminologiskt sett.38 Domstolen har inte tagit ställning till 
skillnaden mellan dessa två begrepp, utan har tvärtom i regel hänvisat till 
tystnadsrätten och självinkrimineringsskyddet sammantaget.39 Mycket talar dock för 
att tystnadsrätten ska anses vara en rättighet som ingår i självinkrimineringsskyddet: 
rätten att inte belasta sig själv är med andra ord bredare än tystnadsrätten.40 I ljuset 
av Europadomstolens praxis är det nämligen uppenbart att självinkriminerings-
skyddet inte enbart gäller muntliga uttalanden, utan även annan typ av bevisning, 
såsom skriftliga handlingar. Exempelvis i målen Funke mot Frankrike (1993) och 
J.B. mot Schweiz (2001) försökte myndigheterna tvinga klagandena att överlämna 
dokument genom hot om vite, vilket stred mot självinkrimineringsskyddet.41  

Liksom Stefan Trechsel har anfört kan man likväl också hävda att tystnadsrätten 
och självbelastningsskyddet ska uppfattas som två cirklar som delvis överlappar 
varandra. Tystnadsrätten omfattar nämligen inte enbart belastande uttalanden, utan 
innebär en rätt att inte yttra sig eller besvara frågor i största allmänhet. 
Tystnadsrätten kan därmed anses vara delvis bredare än självbelastningsskyddet, 

___________________________________________________________________ 
36 Se Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016), punkterna 267–268. 
37 Saunders mot Förenade kungariket (1996), punkt 69. Se även beslutet Tirado Ortiz och Lozano Martin 
mot Spanien (nr 43486/98) som gällde utandningsprov.  
38 Jfr t.ex. Jalloh mot Tyskland (2006), punkterna 110–111.  
39 Se även Øyen 2010, s. 25 och John D. Jackson – Sarah J. Summers, The internationalisation of criminal 
evidence: beyond the common law and civil law traditions. Cambridge University Press 2012, s. 248–249. 
40 Se även domare Martens avvikande mening i målet Saunders mot Förenade kungariket (1996), 
punkterna 4 och 12. 
41 Gällande överlämnande av dokument se även Chambaz mot Schweiz (2012). 
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som å sin sida är delvis bredare än tystnadsrätten.42 Fastän denna beskrivning är 
träffande är det dock ofta lämpligt att genom begreppet självbelastningsskydd 
implicit även hänvisa till tystnadsrätten. Självinkrimineringsskyddet kan sålunda 
uppfattas som en passivitetsrätt som innebär en mer allmän rätt att vägra att 
medverka till utredningen genom att överlämna bevisning, medan tystnadsrätten 
enbart gäller muntliga yttranden.43 Någon annan tolkning verkar inte heller vara 
befogad i ljuset av Europadomstolens praxis.44 Det finns likväl ett tydligt behov 
av en mer ingående analys av tystnadsrättens innehåll i förhållande till en mer 
generell passivitetsrätt, i synnerhet när det gäller bevisverkan av tystnad eller 
annan passivitet.45  

I fråga om så kallad realbevisning (real evidence), dvs. bevisning som kan 
kontrasteras mot muntliga bekännelser, har domstolen framfört ställningstaganden i 
synnerhet i målet Jalloh mot Tyskland (2006, Europadomstolens stora kammare). I 
domen  förtydligade domstolen att realbevis, som inhämtas genom ett tvångsingrepp 
i klagandens kroppsliga integritet, kan omfattas av självinkrimineringsskyddet enligt 
Europakonventionen.46 I enlighet med ovannämnda målen Funke och J.B. ska även 
handlingar anses vara sådana realbevis som omfattas av självinkrimineringsskyddet 
i Europakonventionen. Domstolen framhöll att så var fallet även om många 

___________________________________________________________________ 
42 Trechsel 2005, s. 342. 
43 Se t.ex. domare Martens avvikande mening i målet Saunders mot Förenade kungariket (1996), punkterna 
4 och 12. 
44 Detta verkar också vara det etablerade begreppsbruket bl.a. i Finland. Se fotnot 1. 
45 Liksom t.ex. Jon Petter Rui framhållit finns det inte alltid ett nödvändigt samband mellan en kränkning 
av tystnadsrätten och en kränkning av rätten att inte bidra till utredningen av sin egen skuld. Även om 
tystnadsrätten inte kränkts kan det strida mot rätten att inte bidra till en fällande dom mot sig själv att 
tystnaden tillmäts betydelse i bevisningen mot den tilltalade. Rui förfäktar därmed att rätten att tiga 
respektive rätten att inte bidra till egen dom ska anses utgöra två skilda rättigheter. Se Jon Petter Rui, Om 
retten til å forholde seg taus og retten til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. Tidsskrift for 
Rettsvitenskap 1/2009, s. 47–69.  
46 I fråga om målet Jalloh kan det vara värt att särskilt betona att målet gällde exceptionella omständigheter 
där klaganden hade utsatts för en behandling som enligt domstolen skulle likställas med tortyr. Klaganden 
hade tvingats inta kräkmedel genom slang som placerats i hans näsa, vilket enligt domstolen skapade en 
patologisk reaktion som inte var riskfri med hänsyn till klagandens hälsa. Se Jalloh mot Tyskland (2006), 
punkt 114. Genom domen Jalloh upphävdes eller förändrades visserligen inte utgångspunken om att sådant 
material som ”existerar oberoende” av den tilltalades vilja såsom blodprov etc. inte omfattas av 
självinkrimineringsskyddet. Domstolen kunde dock inte acceptera att bevisningen i målet Jalloh skulle 
behandlas som ett undantag som faller inom ramen för (real)bevis ”som existerar oberoende av den 
tilltalades vilja”. I stället handlade det om samma typ av bedömning som utförts i målen Funke och J.B.: 
det handlade om inhämtande av bevisning mot den tilltalades vilja. Se Jalloh mot Tyskland (2006), 
punkterna 111–115. 
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konventionsstater uppfattar självinkrimineringsskyddet primärt som en rätt till 
tystnad under förhör och att slippa tvingas uttala sig.47  

Sammantaget kan sägas att Europadomstolen inte har dragit någon tydlig 
skiljelinje mellan inkriminerande, muntliga uttalanden och andra typer av 
inkriminerande (real)bevisning. Båda typerna av bevisning omfattas av själv-
inkrimineringsskyddet, även om domstolen har angett att självinkrimineringsskyddet 
i första hand handlar om en rätt att inte yttra sig. I fråga om annan typ av bevisning 
än muntliga bekännelser har domstolen särskilt fäst uppmärksamhet vid tvångets art 
i det enskilda fallet.  

3.3 En relativ rättighet 

Såsom nämnts ovan i avsnitt 3.1 har begreppet påtryckning haft en central roll i 
Europadomstolens praxis vad gäller tystnadsrättens och självinkrimineringsskyddets 
innehåll. Enligt denna praxis handlar självinkrimineringsskyddet väsentligen om att 
skydda mot otillbörlig påtryckning från myndigheternas sida.48 Självinkriminerings-
skyddet skyddar mot att bevisning inhämtas genom påtryckning eller förtyck 
(coersion or oppression).49 Samtidigt har domstolen framhållit att tystnadsrätten och 
självinkrimineringsskyddet inte är absoluta, undantagslösa rättigheter.50 Inte alla 
former av påtryckning, utan enbart obehörig påtryckning leder till kränkningar av 
dessa processuella garantier. Graden och arten av påtryckning ska därmed 
utvärderas.51  

Självinkrimineringsskyddet kan således karaktäriseras som en relativ rättighet 
som kan bli föremål för inskränkningar.52 Även om självinkrimineringsskyddet inte 
är en absolut rättighet får den så kallade kärnan (the very essence) av skyddet inte 
kränkas enligt domstolen.53 Bedömningen av huruvida självinkrimineringsskyddets 

___________________________________________________________________ 
47 Jalloh mot Tyskland (2006), punkterna 111–112. Se även D. J. Harris – M. O’Boyle – E. P. Bates – C. 
M. Buckley, Harris, O’Boyle and Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Fourth 
edition. Oxford University Press 2018, s. 423–424.  
48 Se John Murray mot Förenade kungariket (1996), punkt 45. 
49 Se bl.a. Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016), punkt 267. 
50 Se bl.a. John Murray mot Förenade kungariket (1996), punkterna 45–47, O’Halloran och Francis mot 
Förenade kungariket (2006), punkt 53 och Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016), punkt 269.  
51 Se bl.a. Bykov mot Ryssland (2009), punkt 92 och Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016, 
punkterna 267 och 269. 
52 Jfr European Court of Human Rights, Guide to Article 6 of the Convention – Right to a fair trial (criminal 
limb). Updated on 31 August 2019. Council of Europe 2019, s. 36–37.  
53 Se Heaney och McGuinness mot Irland (2000), punkt 55. 
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kärninnehåll har kränkts sker på basis av särskilda kriterier som utarbetats av 
domstolen. Kriterierna är följande: arten och graden av påtryckning, existensen av 
relevanta processuella garantier, samt hur bevisningen som inhämtats i strid med 
självinkrimineringsskyddet har använts.54  

Förutom de tre ovannämnda kriterierna kan även det allmänna intresset av 
ordning och säkerhet, under vissa förutsättningar, beaktas i avvägningen av huruvida 
det handlar om otillbörlig påtryckning. I det ovannämnda målet Jalloh framförde 
domstolen att det allmänna intresset av att utreda och bestraffa brottet i fråga (the 
weight of the public interest in the investigation and punishment of the offence in 
issue) rentav ska beaktas som ett fjärde kriterium vid sidan av de tre ovannämnda 
kriterierna. 55 Det allmänna intresset av att utreda brott som ett självständigt kriterium 
har dock nedtonats något i praxis efter domen i målet Jalloh, och domstolen har 
sedermera nöjt sig med att hänvisa till de tre ovannämnda kriterierna.56 I stället har 
domstolen betonat betydelsen av allmänna rättvisekrav som ingår i artikel 6 i 
Europakonventionen och att dessa gäller alla typer av brottsanklagelser.57 Allmänna 
intressen kan inte berättiga åtgärder som skulle tillintetgöra kärninnehållet i 
försvarets rättigheter, vilka innefattar bland annat självinkrimineringsskydd.58 
Genom detta ställningstagande har domstolen följaktligen, återigen, betonat att det 
finns ett kärninnehåll som inte får kränkas. 

Det nämnda ställningstagandet till trots har domstolen i målet Ibrahim m.fl. mot 
Förenade kungariket (2016) framhållit att det allmänna intresset av att utreda 
särskilda brott – såsom terroristbrott – beaktas i helhetsbedömningen av huruvida 
processen, betraktad som en helhet, kan anses vara rättvis.59 Då det handlar om att 
utvärdera vilken inverkan processuella brister som skett före huvudförhandlingen ska 
anses ha på processen som en helhet, kan bland annat det allmänna intresset av att 
utreda brott beaktas som en relevant faktor i helhetsbedömningen av det enskilda 

___________________________________________________________________ 
54 Se bl.a. Bykov mot Ryssland (2009), punkterna 92 och Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016), 
punkt 269.  
55 Jfr Jalloh mot Tyskland (2006), punkt 117.   
56 Se bl.a. Bykov mot Ryssland (2009), punkterna 92–93 och Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket 
(2016), punkterna 267–269. 
57 Se Bykov mot Ryssland (2009), punkt 93.  
58 Se Bykov mot Ryssland (2009), punkt 93 och Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016), punkt 252. 
59 Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016), punkt 252. 
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fallet.60 Målet Ibrahim m.fl. har därmed i litteraturen hävdats skapa större möjligheter 
än tidigare att begränsa försvarets rättigheter.61 

Det återstår att se i vilken riktning Europadomstolens praxis kommer att utvecklas 
i denna fråga, och om man faktiskt kan hävda att det allmänna intresset av ordning 
och säkerhet på ett grundläggande sätt tillåtits underminera rätten till rättvis 
rättegång. Vad gäller just självinkrimineringsskyddet och begränsning av detta skydd 
finns det skäl att påpeka att domstolen i tidigare praxis, före målet Ibrahim m.fl., 
förhållit sig ytterst försiktig till argument om att allmänt intresse av ordning och 
säkerhet eller olika typer av effektivitetsargument skulle berättiga att bortse från 
skyddet.62 I målet Funke ansåg domstolen att tullagstiftningens ”särskilda karaktär” 
inte berättigade en kränkning av skyddet.63 I målet Saunders ansåg domstolen att det 
viktiga allmänna intresset av utredning av komplexa bedrägerier inom 
företagsverksamhet, och bestraffande av dem som begått sådana brott, inte kunde 
berättiga kränkningen av en princip som utgjorde en av de grundläggande principerna 
för en rättvis rättegång.64 I målet Heaney och McGuinness mot Irland (2000) 
konstaterade domstolen att intresset av säkerhet och allmän ordning inte berättigade 
förintandet av kärnan i klagandens rätt till tystnad och att inte belasta sig själv.65 På 
samma sätt konstaterade domstolen till exempel i målet Marttinen mot Finland 
(2009) att farhågor om utmätningsförfarandets effektiva funktion inte berättigade en 
kränkning av självinkrimineringsskyddets kärninnehåll.66 

3.4 Självinkrimineringsskydd och lagstadgade uppgiftsskyldigheter 

Självinkrimineringsskyddets förhållande till lagstadgade uppgiftsskyldigheter är av 
intresse ur både straffrättslig och förvaltningsrättslig synvinkel. Ur en straffrättslig 
synvinkel kan det uppstå frågeställningar om huruvida självangivelse kan krävas vid 
hot om straff.67 Ur förvaltningsrättslig synvinkel är det däremot oftare viktigt att 
uppmärksamma det faktum att lagstadgade skyldigheter att lämna uppgifter ofta är 

___________________________________________________________________ 
60 Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016), punkterna 250–252 och 274. 
61 Se Ryan Goss, Out of Many, One? Strasbourg’s Ibrahim Decision on Article 6. The Modern Law 
Review 6/2017 s. 1137–1150, 1137–1138 och 1147–1150.   
62 Jfr Tapanila 2019, s. 163. 
63 Funke mot Frankrike (1993), punkt 44.  
64 Saunders mot Förenade kungariket (1996), punkt 74. 
65 Heaney och McGuinness mot Irland (2000), punkterna 57–58. 
66 Marttinen mot Finland (2009), punkt 75.  
67 Prejudikatavgörandet HD 2014:67 från högsta domstolen i Finland kan här nämnas som exempel.  
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förknippade med olika typer av administrativa påföljder. I konventionsstaternas 
lagstiftning kan det ingå regler om påförande av till exempel sanktionsavgift vid 
försummelse av att iaktta en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter. Europa-
domstolen har framhållit vissa grundläggande riktlinjer med avseende på sådana 
förvaltningsrättsliga sammanhang.  

Domstolen har, för det första, upprepade gånger konstaterat att upplysnings-
skyldigheter i förhållande till myndigheter är ett vanligt drag i konventionsstaternas 
rättssystem.68 Sådana skyldigheter kan beröra varierande typer av upplysningar. 
Skyldigheter att lämna uppgifter i beskattningssyfte är ett exempel på en 
uppgiftsskyldighet. Skyldigheten att överlåta information om inkomst och kapital för 
beräkning av skatt är ett vanligt drag i konventionsstaternas skattesystem enligt 
domstolen. Europadomstolen har härtill framhållit att det skulle vara svårt för dessa 
skattesystem att fungera effektivt utan sådana skyldigheter att lämna uppgifter.69 

För det andra har Europadomstolen också framhållit att det inte är förbjudet i sig 
att använda sig av tvångsbefogenheter utanför en brottmålsrättegång.70 Själv-
inkrimineringsskyddet kan inte åberopas i sådana situationer där andra förfaranden 
(andra än tvångsförfarandet i sig självt) inte är anhängiga eller står att vänta: om en 
uppgiftsskyldighet inte uppfylls kan detta leda till tvångsåtgärder och sanktioner utan 
att detta strider mot konventionen. En enskild kan därmed åläggas en uppgifts-
skyldighet under ett sanktionshot. Att lämna felaktiga eller bristfälliga uppgifter kan 
då utgöra en överträdelse som leder till påförande av en sanktionsavgift.71 Sanktioner 
som hör samman med uppgiftsskyldigheter har av Europadomstolen behandlats som 
sanktioner som faller utanför självinkrimineringsskyddets tillämpningsområde.72 

En speciell typ av uppgiftsskyldighet som domstolen har tagit ställning till vid ett 
antal tillfällen är tvång att identifiera sig, dvs. skyldighet att uppge sitt namn och 
andra personuppgifter vid hot om straff. 73 Bland annat i målet O’Halloran och 
Francis mot Förenade kungariket (2006) har domstolen tagit ställning till en 
bilägarens skyldighet att identifiera föraren av sin bil. Domstolen tillämpade i målet 
___________________________________________________________________ 
68 Weh mot Österrike (2001), punkterna 44–45 och Marttinen mot Finland (2009), punkt 68. 
69 Marttinen mot Finland (2009), punkt 68. Se även beslutet Allen mot Förenade kungariket (nr 76547/01).  
70 Se bl.a. Allen mot Förenade kungariket (beslut nr 76547/01) och Weh mot Österrike (2001), punkterna 
44–45. Se även Pieter van Dijk – Fried van Hoof – Arjen van Rijn – Leo Zwaak (eds), Theory and Practice 
of the European Convention on Human Rights. Fifth edition. Intersentia 2018, s. 578. 
71 Se även Halila m.fl. 2018, s. 95.  
72 Domstolen har inte i klartext framhållit att uppgiftsskyldigheter skulle innebära ett undantag till 
självinkrimineringsskyddet. För en kritisk analys, se Andrew Ashworth, Self-Incrimination in European 
Human Rights Law – A Pregnant Pragmatism? Cardozo Law Review 3/2008, s. 751–774, bl.a. s. 756–758 
och 767–774.  
73 Se Trechsel 2005, s. 354–355.  
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de ovannämnda kriterierna för huruvida det handlade om otillbörlig påtryckning och 
framhöll, vid utvärderingen av tvångets art och grad, att regelverkets särskilda natur 
skulle beaktas. Tvånget att ge uppgifter hörde samman med det särskilda normativa 
system som fordonsägare och fordonsinnehavare måste underkasta sig. Även 
uppgiftsskyldighetens begränsade karaktär hade betydelse i sammanhanget. Rätten 
till tystnad och att inte belasta sig själv hade därmed enligt Europadomstolen inte 
kränkts i målet.74  

3.5 Situationer där en kränkning av självinkrimineringsskyddet kan ske 

I Europadomstolens praxis har framkommit att rätten att tiga och inte belasta sig själv 
kan komma att kränkas dels i samband med polisförhör under förundersöknings-
stadiet, dels under den efterföljande brottmålsrättegången.75 En kränkning av själv-
inkrimineringsskyddet kan inträffa i samband med prövningen av en lagöverträdelse 
för vilken personen är ”anklagad” i den bemärkelse som avses i artikel 6.1 i Europa-
konventionen. Sanktionsavgifter hör som nämnt till sådana ärenden som enligt 
europarättslig praxis ska jämställas med prövning av brottsanklagelse. 

Europadomstolen har emellertid också funnit kränkningar av självinkriminerings-
skyddet i sådana fall där tvång använts i ett parallellt (förvaltnings)förfarande, och 
uppgifter som inhämtats i detta parallella förfarande har använts i en senare 
anhängiggjord brottmålsprocess.76 En kränkning av skyddet kan inträffa i situationer 
där tvång använts i syfte att inhämta bevisning vid ett myndighetsförfarande och då 
denna bevisning används i samband med ett senare brottmål mot den tilltalade. Det 
handlar med andra ord om användning av upplysningar som inhämtats genom 
tvång.77 Till exempel om sådana uppgifter som inhämtats vid hot om en sanktion i 
ett administrativt förfarande senare används som bevisning i ett brottmålsförfarande, 
kan detta under särskilda förutsättningar strida mot självinkrimineringsskyddet.78  

___________________________________________________________________ 
74 Se O’Halloran och Francis mot Förenade kungariket (2006), punkterna 55–62. Se även Weh mot 
Österrike (2004) och Lükhof och Spanner mot Österrike (2008), som även gällde skyldighet att identifiera 
fordonets ägare. Inte heller i dessa mål fann domstolen att självinkrimineringsskyddet kränkts. 
75 Se bl.a. John Murray mot Förenade kungariket (1996), punkt 45. Rätten att tiga och inte belasta sig själv 
kan med andra ord tillämpas även om ett formellt åtal inte väckts. Se bl.a. Serves mot Frankrike (1997), 
punkt 42, O’Halloran och Francis mot Förenade kungariket (2006), punkt 35 och Marttinen mot Finland 
(2009), punkt 62. 
76 Se bl.a. Weh mot Österrike (2004), punkterna 41–43. 
77 Se Kjølbro 2017, s. 640–641 och 644–646.  
78 Se Saunders mot Förenade kungariket (1996).  
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I fallet Weh mot Österrike (2004)79 framhöll domstolen därmed att det kan göras 
en åtskillnad mellan två olika typer av fall:  

1) fall där påtryckning använts i syfte att inhämta information i en 
anhängig eller en förväntad brottmålsrättegång i Europa-
konventionens autonoma bemärkelse, och 
 

2) fall där information som inhämtats genom påtryckning utanför en 
brottmålsrättegång används i en senare brottmålsrättegång.  

Det är sålunda möjligt att särskilja mellan a) anhängiga eller förväntade 
brottmålsprocesser i Europakonventionens autonoma bemärkelse och b) situationer 
där tidigare erhållen information används i en senare brottmålsrättegång.80 
Europadomstolen har i senare praxis emellertid avstått från att hänvisa till 
tudelningen som framförts i fallet Weh. I målet Ibrahim m.fl. mot Förenade 
kungariket (2016) framhöll domstolen i stället att det kan göras en åtskillnad mellan 
åtminstone tre olika situationer där det har skett en obehörig påtryckning i strid med 
artikel 6: 

1) den misstänkte tvingas vittna under hot om sanktioner och antingen 
ger ett vittnesmål som ett resultat av detta81 eller påförs en sanktion 
eftersom hen vägrar att ge ett vittnesmål,82  

 
2) användning av fysiskt eller psykiskt förtryck, ofta i form av 

behandling som strider mot förbudet mot tortyr enligt artikel 3 i 
Europakonventionen83, och  

___________________________________________________________________ 
79 Se Weh mot Österrike (2004) punkterna 41–43. Se även Shannon mot Förenade kungariket (2005), 
punkterna 32–36 och beslut Jurgelaitis mot Litauen (nr 9464/14), punkt 35. 
80 Se även Päivi Hirvelä – Satu Heikkilä, Ihmisoikeudet – käsikirja EIT:n käytäntöön. 2. uudistettu painos. 
Alma 2017, s. 427–430; Halila m.fl. 2018, s. 94–95; Annika Nilsson, Tillsyn och självinkriminering – när 
rättvis rättegång och rätten att vara passiv aktualiseras hos förvaltningsmyndigheten, s. 285–306 i verket 
Richard Arvidsson m.fl. (red.), Festskrift till Wiweka Warnling Conradson. Jure 2019, s. 288–291. 
81 Domstolen hänvisade här till Saunders mot Förenade kungariket (1996). Se Ibrahim m.fl. mot Förenade 
kungariket (2016), punkt 267. 
82 Domstolen hänvisade här till Heaney och McGuinness mot Irland (2000). Se Ibrahim m.fl. mot Förenade 
kungariket (2016), punkt 267. 
83 Domstolen hänvisade här till fallet Jalloh mot Tyskland (2006) samt Gäfgen mot Tyskland (2010, 
Europadomstolens stora kammare). Se Ibrahim m.fl. mot Förenade kungariket (2016), punkt 267. 
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3) myndigheter använder förevändningar eller knep av något slag i syfte 

att erhålla information som de var oförmögna att erhålla under 
förhör.84 

I enlighet med Europadomstolens praxis kan följaktligen tre olika situationer 
särskiljas från varandra: i) situationer där en person har tvingats vittna under 
påtryckning, ii) fysiskt eller psykiskt förtyck som kan innebära en kränkning av 
artikel 3 i konventionen, och iii) myndigheterna använder sig av någon form av 
vilseledning i syfte att inhämta bevisning.85  

Europadomstolen har inte avsett att indelningen som presenterades i målet 
Ibrahim m.fl. ska vara uttömmande. Det är likväl av intresse att notera att domstolen 
har avstått från att hänvisa till ”anhängiga eller förväntade processer”86, och i stället, 
rätt och slätt, hänvisat till inhämtande av bevisning genom obehörig påtryckning. I 
praktiken har nämligen just parallella och konsekutiva förfaranden visat sig vara 
problematiska med hänsyn till självinkrimineringsskyddet. Liksom ovan konstaterats 
i avsnitt 3.4. har domstolen framhållit att självinkrimineringsskyddet inte hindrar 
tillämpandet av lagstadgade uppgiftsskyldigheter och sanktioner i samband med 
dessa. Om uppgifter som erhållits genom tvång används i ett parallellt eller ett senare 
inlett förfarande kan en kränkning av självinkrimnineringsskyddet emellertid ske.87  

Europadomstolens autonoma tolkning av begreppet anklagelse för brott i artikel 
6 i Europakonventionen möjliggör en flexibel tolkning av omfattningen av rätten att 
tiga och inte belasta sig själv. I ljuset av Europadomstolens praxis är det viktigt att 
märka att domstolen har tillämpat artikel 6 i såväl situationer där det funnits parallella 
förfaranden som situationer där påtryckning skett i syfte att inhämta bevisning även 
om det inte har funnits parallella förfaranden.88 En kränkning av självinkriminerings-

___________________________________________________________________ 
84 Domstolen hänvisade här till målet Allan mot Förenade kungariket (2002). Se Ibrahim m.fl. mot 
Förenade kungariket (2016), punkt 267. 
85 Se även Matti Pellonpää – Monica Gullans – Pasi Pölönen – Antti Tapanila, Euroopan 
ihmisoikeussopimus. 6. uudistettu painos. Alma 2018, s. 683–684. 
86 Jfr bl.a. J.B. mot Schweiz (2001) och Weh mot Österrike (2004). 
87 Se Marttinen mot Finland (2009), där klaganden hade vägrat lämna uppgifter om sina tillgångar vid ett 
utsökningsförfarande. Uppgifterna hade krävts vid hot om vite. Utsökningsförfarandet pågick samtidigt 
som en förundersökning om gäldenärsbrott. Båda förfarandena gällde samma omständigheter. 
Europadomstolen fann att klaganden hade utsatts för en sådan påtryckning att kärninnehållet i hans rätt att 
tiga och inte belasta sig själv hade kränkts.  
88 Se Funke mot Frankrike (1993) och O’Halloran och Francis mot Förenade kungariket (2006), punkt 35.  
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skyddet kan också ske även om den misstänkte eller den åtalade senare frikänns för 
brottet hen varit misstänkt eller åtalad för.89 

4 Finland 

4.1 Nationell lagstiftning och lagberedning 

I Finland har rätten att tiga och inte belasta sig själv i en straffprocess en lagstadgad 
grund. Bestämmelser om självinkrimineringsskyddet har bland annat intagits i 
förundersökningslagen (805/2011) och i rättegångsbalken. Skyddets tillämplighet i 
förvaltningsförfaranden eller sanktionsavgiftsförfaranden regleras däremot inte i 
allmän förvaltningsrättslig lagstiftning. I den finska förvaltningslagen (434/2003) 
ingår inga lagbestämmelser om tystnadsrätt eller självinkrimineringsskydd. 
Självinkrimineringsskyddet omnämns heller inte explicit i Finlands grundlag 
(härefter förkortad GL). ”Rätten att inte vittna mot sig själv” anses dock, på basis av 
uttalanden i förarbeten, höra till sådana ”andra garantier” för rättvis rättegång och 
god förvaltning som omtalas i GL 21 § 2 mom.90 Enligt GL 21 § 2 mom. ska 
offentligheten vid handläggningen, rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut 
och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis rättegång och god 
förvaltning tryggas genom lag.  

Trots avsaknaden av allmän förvaltningsrättslig lagstiftning om själv-
inkrimineringsskyddet kan skyddet betraktas vara tillämpligt i förvaltnings-
förfaranden. Med stöd av GL 21 § kan självinkrimineringsskyddet betraktas höra till 
sådana rättssäkerhetsgarantier som ska säkerställas inte bara i rättegångsförfaranden, 
utan även i myndighetsförfaranden. När det gäller tolkningen av GL 21 § i detta 
hänseende har riksdagens grundlagsutskott en central roll, och utskottets utlåtande-
praxis stöder också utgångspunkten om att självinkrimineringsskyddet ska anses ingå 
i såväl garantierna för rättvis rättegång som i de garantier för god förvaltning som 
säkerställs i grundlagen.91 Konkret sett innebär detta att rätten att tiga och inte belasta 
sig själv kan åberopas av en enskild part i ett förvaltningsförfarande när tvång till 
lämnande av utredning skulle innebära en kränkning av rätten att inte medverka till 
utredningen av sin egen skuld till ett brott. 

___________________________________________________________________ 
89 Se bl.a. Marttinen mot Finland (2009), punkt 64. 
90 Se RP 309/1993 rd, s. 79. 
91 Se t.ex. GrUB 6/2000 rd, s. 2, GrUU 28/2001 rd, s. 7, GrUB 2/2002 rd, s. 2, GrUB 10/2006 rd, s. 5–6, 
GrUU 24/2012 rd, s. 3. 
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Grundlagsutskottets ställningstaganden i fråga om självinkrimineringsskyddets 
innehåll i förvaltningsärenden har dock varit knappa. Utskottet har främst behandlat 
frågan i samband med att utskottet har tagit ställning till sanktionsavgiftslagstiftning. 
I de fåtaliga utlåtanden som grundlagsutskottet har gett i detta avseende har utskottet 
likväl närmast förbigående hänvisat till självinkrimineringsskyddets betydelse i fråga 
om sanktionsavgifter.92 I ett senare utlåtande har utskottet dock anmärkningsvärt 
tydligt tagit ställning till skyddets tillämplighet i fråga om en straffliknande sanktion 
som ska påföras i domstolsförfarande i marknadsdomstolen.93 

Grundlagsutskottets ställningstaganden i fråga om typen av situationer där 
självbelastningsskyddet inte ska anses ha någon inverkan har varit betydligt skarpare. 
Utskottet har framhållit att självinkrimineringsskyddet inte hindrar eller begränsar 
sådana lagstadgade administrativa tillsynsåtgärder som innebär att en person 
förväntas lämna uppgifter eller utredning, exempelvis inför beskattning, tillsyn av 
näringsverksamhet eller miljöskydd. Denna typ av anmälningsskyldigheter kan 
enligt utskottet vara förknippade med hot om straff eller motsvarande påföljd eller 
vite eller någon annan tvångsåtgärd.94  

Även riksdagens lagutskott respektive förvaltningsutskott har tagit ställning till 
självinkrimineringsskyddets omfattning i fråga om sanktionsavgifter. I samband med 
genomförandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning framhöll lagutskottet att 
bestämmelser om anmälningsskyldighet (registerinnehavares skyldighet att anmäla 
en ”personuppgiftsindicident” till tillsynsmyndigheten) tolkas i enlighet med 
självinkrimineringsskyddet.95  

En arbetsgrupp, som tillsattes av justitieministeriet i Finland år 2017, har utrett 
behovet av allmän lagstiftning om administrativa sanktioner, och däribland redogjort 
för sin uppfattning om självinkrimineringsskyddets innehåll i förhållande till 
administrativa sanktioner, inklusive påföljdsavgifter. Arbetsgruppen framhöll i sitt 
betänkande att självinkrimineringsskyddet ska, i egenskap av en sådan garanti som 
ingår i GL 21 §, ”beaktas vid tillämpning av administrativa sanktioner”.96 
Arbetsgruppen ansåg dock att det i nuläget inte finns tillräckliga grunder eller 

___________________________________________________________________ 
92 Se bl.a. GrUU 34/2012 rd, s. 3, GrUU 14/2013 rd, s. 2–3, GrUU 9/2018 rd, s. 3. 
93 Se GrUU 12/2019 rd, s. 8. 
94 Se GrUU 39/2014 rd, s. 4. 
95 LaUU 5/2018 rd, s. 22–23, se även FvUB 13/2018 rd. 
96 Se Utveckling av regleringen som gäller administrativa påföljder av straffkaraktär: Arbetsgruppens 
betänkande. Justitieministeriets publikation 52/2018, s. 34–36. Jag har tidigare varit anställd vid 
justitieministeriet i Finland 1.5–27.10.2017 och under denna tidsperiod varit sekreterare för nämnda 
arbetsgrupp. Jag deltog dock inte i utarbetandet av arbetsgruppens slutliga betänkande. 
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förutsättningar för antagande av allmän lagstiftning om administrativa sanktioner,97 
och arbetsgruppen framlade därmed inte heller något allmänt lagstiftningsförslag i 
fråga om självinkrimineringsskydd vid påförande av administrativa sanktioner.98  

Trots avsaknaden av allmän lagstiftning i fråga om självinkrimineringsskydd i 
förvaltningsärenden – eller kanske just på grund av att sådan lagstiftning saknas – 
har det i ett fåtal speciallagar om sanktionsavgifter intagits bestämmelser om skydd 
mot självinkriminering. Till exempel i 38 § 3 mom. i konkurrenslagen (948/2011) 
har intagits en bestämmelse enligt vilken en näringsidkare, då denne besvarar frågor 
som ställs av Konkurrens- och konsumentverket, inte kan åläggas att erkänna att 
denne begått ett brott mot EU-rättsliga bestämmelser. I förarbetena till bestämmelsen 
hänvisas till artikel 6 i Europakonventionen och Europadomstolens tolkningspraxis 
angående rätten att inte vittna mot sig själv, respektive EU-domstolens praxis om att 
den som är föremål för en utredning inte är skyldig att ge sådana svar på frågor som 
skulle innebära ett erkännande av en överträdelse av konkurrensreglerna.99  

Vidare i 34 § i konkurrenslagen ingår en bestämmelse om att en person kan kallas 
in för att höras då denne misstänks ha deltagit i genomförandet av en konkurrens-
begränsning. Enligt förarbetena till bestämmelsen påverkar den inte rätten att låta bli 
att svara på frågor. Ett särskilt förbud mot att förena kallelsen med vite har också 
intagits i 46 § i konkurrenslagen.100  

Ett vitesförbud ingår även i 33 a § 3 mom. i lagen om Finansinspektionen 
(878/2008). Enligt bestämmelsen får en fysisk persons informationsskyldighet inte 
förenas med vite ”när det finns anledning att misstänka personen för brott och 
informationen har samband med det ärenden som brottsmisstanken hänför sig till”.101 
I 40 § 5 mom. i lagen om Finansinspektionen har senare även infogats en 
___________________________________________________________________ 
97 De främsta motiven till detta anfördes vara ”påföljdssystemens mångsidighet” samt att påföljds-
systemens verkställighet påverkas av EU-rättsliga förpliktelser och Europadomstolens och EU-domstolens 
praxis. Enligt arbetsgruppens bedömning skulle antagandet av allmän lagstiftning inte minska behovet av 
speciallagstiftning. De särskilda rättssäkerhetsbehov som gäller för administrativa straffliknande påföljder 
kan enligt arbetsgruppens mening beaktas på ett behörigt sätt inom speciallagstiftningen på respektive 
sektor inom förvaltningen. Se ibid. s. 17–18. Arbetsgruppen lade dock fram regleringsprinciper som kunde 
användas som stöd vid framtida lagberedningsarbete. Se ibid. bl.a. s. 16–17. 
98 Jfr ibid. s. 34–36. 
99 Se RP 88/2010 rd, s. 85. Se även utredningen Raimo Lahti – Ville Hiltunen, Kartellien kriminalisointi 
Suomessa: Hallintomenettelyyn perustuvan järjestelmän ja rikosoikeudellisen järjestelmän yhteen-
sovittamisen tarkoituksenmukaisuus, toteutettavuus ja edellytykset. Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
Helsingin yliopiston oikeustieteelliseltä tiedekunnalta tilaama selvitys, 30.4.2014, tillgänglig på adressen 
<https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/ajankohtaista/tiedotteet/2014/hy-selvitys-27-5-2014.pdf>, s. 
90–110. 
100 Jfr RP 88/2010 rd, s. 40, 47, 81, 88 och 91. 
101 I förarbetena framhålls kort att bestämmelsen gäller förbudet mot ”självkriminalisering”. Se RP 
66/2008 rd, s. 56 och 109.  
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bestämmelse om förbud mot att påföra påföljdsavgift i ett motsvarande sammanhang, 
dvs. i en situation där det finns anledning att misstänka en person för överträdelser 
av särskilda bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter och 
inspektionsrätt och ”då det finns anledning att misstänka personen för brott och 
informationen har ett samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig 
till”.102 

En tredje speciallag i fråga om sanktionsavgifter där det ingår bestämmelser om 
självinkrimineringsskydd är avfallslagen (646/2011). I 129 § 2 mom. i avfallslagen 
ingår ett förbud mot att i ett ärende som gäller brott eller administrativ sanktionsavgift 
använda information som lämnats på grund av en uppgiftsskyldighet och som 
erhållits vid vite eller hot om annan tvångsåtgärd. Bestämmelsens syfte är att hindra 
att information som inhämtats med stöd av paragrafen i fråga används som 
bevismaterial i ett ärende som gäller brott eller försummelseavgift. I förarbetena sägs 
att bestämmelsens syfte är att genomföra skyddet mot ”självkriminalisering”.103 Det 
handlar med andra ord om en typ av förbud mot att använda bevisning (s.k. 
utnyttjandeförbud).   

Även om det inte ingår allmänna bestämmelser om självinkrimineringsskydd i 
förvaltningslagen har en bestämmelse om ett vittnes tystnadsrätt intagits i 69 § i den 
nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).104 Bestämmelsen 
motsvarar den bestämmelse som några år tidigare genom ändringslag 799/2015 
intogs i 39 b § i 1996 års förvaltningsprocesslag  (586/1996, upphävd).105 Enligt 
bestämmelsen får ett vittne vägra yppa en omständighet vars yppande skulle medföra 
risk för åtal för vittnet självt eller en närstående person eller skulle medverka till 
utredningen av vittnets skuld. Av bestämmelsens ordalydelse följer att den gäller 
enbart ett vittnes tystnadsrätt, och omfattar därmed inte parterna i målet. 
Bestämmelser om en parts rätt att inte medverka till utredningen av ett sanktions-
avgiftsärende, eller ärenden som avser påförande av en straffliknande administrativ 
påföljd, ingår med andra ord inte i den nya processlagen.106  

Bestämmelsen i 17 kap. 18 § (737/2015) i rättegångsbalken har delvis tjänat som 
modell för bestämmelsen i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (och den tidigare 

___________________________________________________________________ 
102 Se RP 151/2017 rd, s. 207. Liknande bestämmelser finns också i andra speciallagar som gäller 
påförande av påföljdsavgift på finansområdet. Se 15 kap. 2 § 9 mom. i lagen om investeringstjänster 
(2012/747) och 12 kap. 2 § 5 mom. i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017). 
103 Se RP 199/2010 rd, s. 146. Jfr GrUU 58/2010 rd, där självinkrimineringsskyddet inte alls diskuterades.  
104 Lagen ersätter 1996 års förvaltningsprocesslag (586/1996). Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
trädde i kraft 1.1.2020.  
105 Se RP 245/2014 rd, s. 12–13 och LaUB 23/2014 rd, s. 4.   
106 Jfr Halila m.fl. 2018, s. 214–215.  
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förvaltningsprocesslagen) om ett vittnes tystnadsrätt.107 Bestämmelsen om 
tystnadsrätt i rättegångsbalken har dock inte begränsats till vittnen, utan gäller både 
för vittnen (inklusive målsäganden) och parter då dessa hörs i bevissyfte.108  Enligt 
17 kap. 18 § 1 mom. i rättegångsbalken har var och en rätt att vägra vittna till den del 
detta skulle medföra risk för åtal för personen själv eller medverka till utredningen 
av hans eller hennes skuld. Rätten att vägra vittna gäller också i förhållande till 
närstående personer såsom make, sambo och andra familjemedlemmar (jämför 17 
kap. 17 § 1 mom. i rättegångsbalken). Bestämmelsen tillämpas i både brottmål och 
tvistemål, och berör inte enbart vittnen utan även till exempel svaranden i brottmål.109 

Det ska också nämnas att 17 kap. i rättegångsbalken innehåller andra 
bestämmelser som är relevanta med hänsyn till självinkrimineringsskyddet. I 17 kap. 
6 § 2 mom. i rättegångsbalken ingår en bestämmelse om bevisvärdering och 
bevisverkan av den åtalades passivitet. Bestämmelsen innefattar ett förbud mot 
kränkning av den åtalades rätt att inte medverka till utredningen av sin egen skuld då 
domstolen prövar vilken verkan den åtalades tystnad eller annan passivitet ska anses 
ha.110 I 17 kap. 25 § i rättegångsbalken har därtill infogats en allmän bestämmelse 
om förbud mot att använda bevis där det bland annat ingår ett förbud för domstolar 
att i ett brottmål utnyttja bevis som skaffats i strid med skyddet.111 Även i 83 § i lagen 
om rättegång i förvaltningsärenden ingår det bestämmelser om utnyttjandeförbud 
angående bevisning som inhämtats i strid med tystnadsrätt eller tystnadsplikt eller på 
något annat lagstridigt sätt.  

 

4.2 Rättspraxis 

Högsta domstolen i Finland (HD) har under det senaste årtiondet gett ett flertal 
prejudikatavgöranden där domstolen har tagit ställning till självinkriminerings-
skyddets innehåll. Efter Europadomstolens dom i målet Marttinen mot Finland 
(2009) har högsta domstolen preciserat skyddets innehåll och omfattning i ett antal 

___________________________________________________________________ 
107 Bestämmelsen i rättegångsbalken om självinkrimineringsskydd antogs inom ramen för den s.k. 
bevisreformen av 17 kap. i rättegångsbalken (732/2015) som trädde i kraft 1.1.2016. Jfr RP 46/2014 rd 
och LaUB 19/2014 rd. 
108 Se även Dan Frände, Sanningen i den finska bevisreformen. JFT 5–6/2015, s. 420–430, 427–428.  
109 Se RP 46/2014 rd, s. 77.  
110 Se RP 46/2014 rd, s. 53 och HD 2018:3. 
111 Se RP 46/2014 rd, s. 86–95 och LaUB 19/2014 rd, s. 5–7 och 16–20.  
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prejudikatavgöranden.112 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har däremot tagit 
ställning till självinkrimineringsskyddet enbart i ett fåtal fall.113  

Vad gäller högsta förvaltningsdomstolens praxis finns det skäl att särskilt nämna 
avgörandet HFD 2016:100, som gällde beskattning av personlig inkomst och 
skatteförhöjning. A:s invändning om att skyldigheten att lämna utredning innebar en 
kränkning av självinkrimineringsskyddet avfärdades av domstolen. Domstolen 
framhöll att A inte hade ålagts att lämna uppgifter genom påtryckning i samband med 
skatteinspektion. Skatteförhöjningen gällde det förhållandet att A ansågs ha 
underlåtit att anmäla en del av sina inkomster och sina medel i samband med skatte-
deklaration. Domstolen konstaterade att A inte hade påförts en skatteförhöjning eller 
en annan påföljd av den anledningen att A hade åberopat sitt självinkriminerings-
skydd och avstått från att lämna utredning. Det faktum att Skatteförvaltningen hade 
framställt en begäran om utredning hade inte inneburit en kränkning av rätten till 
rättvis rättegång.114 I sin motivering hänvisade domstolen till artikel 6 i Europa-
konventionen och Europadomstolens praxis, samt till GL 21 §, men underlät däremot 
att hänvisa till nationell prejudikatpraxis från högsta domstolen.  

I målet HFD 2016:100 tog högsta förvaltningsdomstolen även kortfattat ställning 
till tystnadsrättens betydelse med hänsyn till fördelningen av utredningsskyldigheten 
mellan den skattskyldige och myndigheten i skatteförfaranden. Utredningsskyldig-
heten är enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) delad mellan part och 
myndighet (jämför 26 § 4 mom. i nämnda lag). Högsta förvaltningsdomstolen 
konstaterade, med en hänvisning till målen John Murray och Averill mot Förenade 
kungariket (2000) att den åtalades rätt till tystnad inte är ”så pass absolut” att 
domstolen inte skulle kunna beakta att den åtalade hade vägrat besvara frågor som 
ställts honom som en grund som stöder åtalet, ifall det i ärendet lagts fram utredning 
som fordrade en förklaring från den misstänkte. Högsta förvaltningsdomstolen 
framhöll att det ”inte på ett uttömmande sätt avgjorts i Europadomstolens rättspraxis” 
i vilken utsträckning principer angående rätten till rättvis rättegång, som ingår i 
artikel 6 i Europakonventionen, ska tillämpas i beskattningsförfaranden. Domstolen 
framhöll i generella ordalag att även om dessa principer skulle vara tillämpliga hade 
de inte kränkts i fallet i fråga. 

___________________________________________________________________ 
112 Se bl.a. HD 2009:80, HD 2011:46, HD 2012:45, HD 2014:67, HD 2015:1, HD 2015:6, HD 2016:96 
och HD 2017:78. 
113 Se HFD 2009:83 och HD 2016:100. Jfr HFD 2016:127 och HFD 2019:40 där fråga uppkom om 
utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen och rätten att vägra vittna. 
114 Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A inte hade utsatts för påtryckning på ett sådant sätt som 
Europadomstolen funnit i målen Funke, Saunders, J.B., Allen, Jalloh eller Chambaz. Se HFD 2016:100. 
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Högsta förvaltningsdomstolens motivering i prejudikatavgörandet HFD 
2016:100 är knapp och försiktig. Även om högsta förvaltningsdomstolens 
försiktighet kan anses förståelig, kan avsaknaden av konkreta ställningstaganden vara 
problematisk med hänsyn till att självinkrimineringsskyddet får anses utgöra en 
rättighet som inte bara hänför sig till rätten till rättvis rättegång, utan även till 
garantier för god förvaltning som tryggas i GL 21 §.  

I stark kontrast till högsta förvaltningsdomstolens försiktighet står högsta 
domstolens systematiska strävanden efter att precisera innehållet i rätten att tiga och 
inte belasta sig själv. En strävan efter att skapa en konsekvent tolkningspraxis kring 
skyddets innehåll kan tydligt utläsas av högsta domstolens praxis. Högsta domstolen 
har bland annat genomgående framhållit att självinkrimineringsskyddet innebär att 
en person som åtalats eller misstänks för brott inte får genom tvång eller påtryckning 
tvingas medverka genom sin egen verksamhet (omalla toiminnallaan) till 
utredningen av sin egen skuld.115 Enligt högsta domstolen är självinkriminerings-
skyddets syfte att skydda personen som är åtalad för brott och dennes vilja gentemot 
otillbörligt tvång från myndigheter.116  

I prejudikatavgörandet HD 2014:67 framhöll högsta domstolen att den åtalades 
självinkrimineringsskydd innefattar en princip om att ingen har skyldighet att ange 
sin egen skuld till ett brott, och att denna princip ska anses utgöra en del av 
självinkrimineringsskyddet som ingår i GL 21 §.117 Inte minst sedan detta prejudikat 
har det stått klart att en sådan kriminalisering som leder till tvingad självbelastning – 
dvs. tvingad självangivelse om skuld till ett brott – kan leda till en kränkning av 
självinkrimineringsskyddet enligt finsk rätt. Åtal i sådana mål ska alltså förkastas.118    

I övrigt har högsta domstolens praxis gällande självinkrimineringsskyddet dock 
inte berört huruvida ett straffbud i sig stridit mot skyddet, utan huruvida skyddet 
kränkts under processens gång. Tillämpningen av så kallade utnyttjandeförbud har 

___________________________________________________________________ 
115 Se bl.a. HD 2011:46, punkt 18 och HD 2015:6, punkt 11. 
116 Se bl.a. HD 2009:80, punkt 10 och HD 2010:41, punkt 16. 
117 Målet gällde en lagstadgad skyldighet att anmäla sin skuld till trafikförseelse till den skadelidande eller 
polisen. Högsta domstolen ansåg att en sådan skyldighet att anmäla sin skuld till ett brott stred mot GL 21 
§ och rätten att inte vittna mot sig själv. Högsta domstolen hänvisade till Europadomstolens praxis, bl.a. 
målen John Murray samt O’Halloran och Francis, och konstaterade att självinkrimineringsskyddet inte är 
en absolut rättighet. Högsta domstolen konstaterade att det dock inte i fallet i fråga framkommit sådana 
omständigheter som skulle berättiga en avgränsning eller ett åsidosättande av självinkrimineringsskyddet. 
Domstolen fäste också uppmärksamhet vid att lagstiftningen inte innehöll någon bestämmelse som skulle 
ha hindrat användningen av självangivelse i en senare brottmålsrättegång. Domstolen ansåg vidare att inte 
heller det faktum att det handlat om ett mycket lindrigt straff utgjorde en grund för åsidosättande av 
skyddet. Se bl.a. HD 2014:67, punkterna 13–14 och 17–18. 
118 Se även Jaakko Rautio – Dan Frände, Todistelu: Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari. Edita 
2016, s. 146. 
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då kunnat komma på fråga. Härtill har högsta domstolen i flera avgöranden under 
2010-talet tagit ställning till sambandet mellan självinkrimineringsskyddet och rätten 
till juridiskt biträde.119  

I fråga om självinkrimineringsskyddets innehåll vid parallella förfaranden utgör 
avgörandet HD 2009:80 en brytpunkt i högsta domstolens praxis. I domen i fråga 
utvidgade domstolen sin tolkning av självinkrimineringsskyddets omfattning i 
förhållande till sin tidigare praxis.120 I tidigare avgöranden hade högsta domstolen 
ansett att skyddet enbart gäller i förfaranden där en person är misstänkt eller åtalad 
för brott. I avgörandet HD 2009:80 framhåll domstolen emellertid att skyddet även 
skulle anses sträcka sig till ett parallellt, samtidigt anhängigt konkursförfarande.  

Målet HD 2009:80 handlade om återbrytande av högsta domstolens tidigare dom 
2009:27. Upplysningar, som krävdes av sökanden A i samband med hans 
personliga konkurs, stod enligt högsta domstolen i ett sådant samband med den 
samtidigt anhängiga straffprocessen att A hade haft rätt – med beaktande av 
Europadomstolens praxis – att låta bli att uppge egendom när han bestyrkte boupp-
teckningen. Självinkrimineringsskyddet hade med andra ord berättigat A att 
förhålla sig passiv i konkursförfarandet och avstå från att lämna uppgifter som han 
annars skulle ha varit skyldig att lämna i egenskap av gäldenär.121 Högsta 
domstolen återbröt den tidigare domen och förkastade därmed åtalet för grovt 
gäldenärsbedrägeri på grunder som hänförde sig till självinkrimineringsskyddet. 

Det främsta skälet till att domstolen ändrade sitt förhållningssätt till själv-
inkrimineringsskyddets tillämplighet på parallella förfaranden var domen i det 
ovannämnda målet Marttinen mot Finland (2009), som gavs kort efter HD 2009:27. 
Domen i målet Marttinen var Europadomstolens första dom mot Finland angående 
självinkrimineringsskyddet, och domstolen fann att en kränkning av artikel 6 i 
Europakonventionen hade skett i målet.122 Även om domen inte kan sägas ha utgjort 

___________________________________________________________________ 
119 Se HD 2012:45, HD 2013:25, HD 2016:76 och HD 2016:96.  
120 I fråga om äldre praxis jfr bl.a. HD 2002:122. Se även Mikko Vuorenpää, Itsekriminointisuojan tulkinta 
ja sen vaikutukset todisteluun, s. 585–595 i verket Tatu Hyttinen – Katja Weckström (toim.), Turun 
yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta. Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 2011, s. 
585–587 (Vuorenpää 2011a).  
121 Se även HD 2010:41, punkt 16.  
122 Europadomstolen hade i målet Marttinen ansett att självinkrimineringsskyddet kränkts i högsta 
domstolens avgörande HD 2002:116. Det sistnämnda målet hade avgjorts genom omröstning i högsta 
domstolen. 
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en banbrytande dom i Europadomstolens egen praxis kom den likväl att åstadkomma 
en ny tolkning av skyddets omfattning i Finland.123 

I prejudikatavgörandet HD 2009:80 framhöll högsta domstolen att rätten att tiga 
och inte medverka till utredningen av sin egen skuld under förundersökningen eller 
vid ett annat myndighetsförfarande hörde till de centrala garantierna för en rättvis 
brottmålsrättegång. Domstolen konstaterade att denna rättighet, i enlighet med 
Europadomstolens praxis, skulle anses vara giltig även till exempel vid ett 
konkursförfarande där en gäldenär, som samtidigt som hen är misstänkt för brott, vid 
hot om fängelsestraff fordras lämna uppgifter som kan ha skadlig betydelse för 
gäldenären i ett anhängigt brottmål. Domstolen framhöll, med en hänvisning till 
europeisk praxis, att det var tillräckligt att personen inte hade kunnat utesluta den 
möjligheten att uppgifterna som begärdes kunde vara betydelsefulla i ett parallellt 
anhängigt brottmål. Högsta domstolen framhöll vidare att tystnadsrätten ska bedömas 
från den åtalades perspektiv och utgående från de uppgifter som den åtalade haft då 
hen vid hot om tvång eller straff ålagts att lämna uppgifter. Den åtalade är inte skyldig 
att lämna sådana upplysningar som hen har anledning att anta att kan hota eller 
försämra hens egna försvarsmöjligheter. Enligt högsta domstolen ska bedömningen 
om hur nära samband dessa upplysningar har med det brott som hen samtidigt 
misstänks för utföras utgående från samma utgångspunkt.124 Härtill konstaterade 
högsta domstolen att Europadomstolen har fäst uppmärksamhet vid förutom det 
sakliga sambandet mellan de uppgifter som krävts av den misstänkte och 
brottmålsförfarandet, också vid vilken art och grad av tvång som använts, hurdana 
processuella garantier som hör samman med förfarandet och hur dessa uppgifter 
använts.125 

I målet HD 2009:80 strävade högsta domstolen efter att sammanfatta Europa-
domstolens praxis i fråga om självinkrimineringsskyddet. Domen utmärks av en 
strävan efter att rätta sig efter europeiska riktlinjer, även om en i viss mån kritisk 
inställning kan utläsas av högsta domstolens motivering. Högsta domstolen framhöll 

___________________________________________________________________ 
123 Flera författare har påpekat att en omtolkning av självinkrimineringsskyddets omfattning i princip har 
kunnat ske redan tidigare med hänsyn till Europadomstolens praxis innan målet Marttinen. Domen 
Marttinen kan jämföras med målen J.B. mot Schweiz (2001) och Kansal mot Förenade kungariket (2004). 
Se bl.a. Antti Tapanila, Itsekriminointisuoja tiedonanto- ja toimimisvelvollisuuden rajoitteena. Defensor 
Legis 5/2010 s. 559–584, 574 och 578–579. 
124 Se HD 2009:80, punkt 17. Jfr bl.a. J.B. mot Schweiz (2001), punkt 66 och Marttinen mot Finland 
(2009), punkt 71. 
125 Jfr HD 2008:80, punkt 18. 
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bland annat att Europadomstolens praxis i fråga om självinkrimineringsskyddet inte 
till alla delar verkade vara konsekvent.126  

Även efter målet HD 2009:80 har högsta domstolen i flera prejudikatavgöranden 
tagit ställning till självinkrimineringsskyddets innehåll vid parallella förfaranden.127 
Liksom i det nämnda målet har högsta domstolen även senare betonat att själv-
inkrimineringsskyddet hör samman med det rättighetsskydd som tillkommer den som 
misstänks eller åtalas för brott. Principen kan komma att tillämpas förutom i samband 
med en förundersökning och en brottmålsrättegång också i andra sammanhang, 
såsom olika typer av administrativa förfaranden (hallinnollisissa kuulemisissa) och 
konkurs- och utsökningsförfaranden, om en anklagelse för brott i Europa-
konventionens bemärkelse samtidigt är anhängig.128  

Högsta domstolen har i sin praxis starkt framhållit att självinkrimineringsskyddet 
förutsätter en anhängig brottsmisstanke eller brottmålsrättegång.129 En person ska 
med andra ord inneha en ställning som misstänkt eller åtalad. Vad gäller 
uppgiftsskyldigheter kan en kränkning av självinkrimineringsskyddet komma på 
fråga i en situation där uppfyllandet av uppgiftsskyldigheten skulle medföra en 
åtalsrisk för en person för dennes tidigare handlande, varom en brottsmisstanke redan 
riktats mot personen i fråga.130 Självinkrimineringsskyddet grundar sig enligt högsta 
domstolen inte på en uppgiftsskyldig persons egen uppfattning om en intresse-
konflikt, utan den avgörande omständigheten ska anses vara att ett myndighets-
förfarande har inletts med anledning av brottsmisstanken.131 Domstolen har med 
andra ord betonat existensen av en formell brottsmisstanke och på så sätt framhävt 
gränserna för självinkrimineringsskyddets omfattning. 

Högsta domstolen har utöver detta framhållit flera gånger att själv-
inkrimineringsskyddet inte innebär att en person kunde allmänt neka till att uppfylla 
en lagstadgad uppgiftsskyldighet till exempel vid ett skatte- eller utsöknings-

___________________________________________________________________ 
126 Se HD 2009:80, punkterna 14 och 16. Högsta domstolen hänvisade till Europadomstolens domar i 
målen Weh, O’Halloran och Francis samt Lückhof och Spanner där ingen kränkning av skyddet hade 
inträffat. Dessa avgöranden kunde anses peka i en annan riktning [än sådana fall där en kränkning av 
skyddet inträffat]. Högsta domstolen framhöll att dessa fall gällde trafikövervakning och att de utgjorde 
ett specialfall i Europadomstolens praxis, således kunde några slutsatser inte dras i förhållande till andra 
typer av situationer. 
127 I fråga om parallella utsöknings-, konkurs- och brottmålsförfaranden se HD 2010:49, HD 2012:5 och 
HD 2014:82. Se även Tapanila 2019, s. 96–101.  
128 Se HD 2009:80, punkterna 11 och 17, HD 2010:49, punkt 12 och HD 2014:82, punkt 18.  
129 Se bl.a. HD 2011:35, punkterna 24–26, HD 2011:46, punkterna 9–11, HD 2012:16, punkterna 39–40, 
HD 2014:82, punkt 18 och HD 2015:1, punkterna 17–19.  
130 Se HD 2010:49, punkt 12, HD 2011:46, punkt 9 och HD 2012:16, punkt 40. 
131 Se HD 2015:1, punkt 17. 
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förfarande. En uppgiftsskyldighet som hör samman med skattedeklaration kränker 
enligt högsta domstolen inte som sådan rätten att inte bidra till utredningen av sin 
egen skuld.132 Med en hänvisning till Europadomstolens praxis har högsta domstolen 
konstaterat att principen om självinkrimineringsskydd inte hindrar att lämnandet av 
oriktiga uppgifter eller hemlighållandet av uppgifter kan vara straffbart. Rätten att 
inte medverka till utredningen av sin egen skuld skyddar enligt domstolen inte 
generellt sett sådana handlingar med vilka en person strävar efter att motarbeta 
skatte-inspektioner.133 

Högsta domstolen har tagit ställning till utnyttjandet av uppgifter som erhållits i 
samband med en skatteinspektion i avgörandet HD 2012:46. En skatteinspektion 
hade gjorts hos A:s företag samtidigt som en förundersökning om skattebedrägeri 
pågick. Högsta domstolen konstaterade att skatteinspektionen hade gällt samma 
omständigheter som den samtidigt anhängiga förundersökningen, dvs. ett och samma 
förfarande hos den enskilde. Högsta domstolen fäste uppmärksamhet vid möjligheten 
till påförande av en skatteförhöjning. Hotet om både skatteförhöjning och straff för 
skattebedrägeri hade inneburit att uppgifterna som begärts vid skatteinspektionen 
hade krävts av A genom tvång. A hade dömts till straff eftersom han hade lämnat 
felaktiga uppgifter till den utredande myndigheten om omständigheter varom han 
samtidigt varit misstänkt för grovt skattebedrägeri i en samtidigt inledd 
förundersökning. Om ett sådant förfarande hade ansetts vara straffbart skulle detta 
enligt högsta domstolen till en väsentlig del omintetgöra den misstänktes rätt att tiga 
eller låta bli att medverka till utredningen av sin egen skuld. Av skäl som hänförde 
sig till självinkrimineringsskyddet kunde A:s förfarande inte anses vara straffbart och 
åtalet för grovt skattebedrägeri förkastades.134  

Prejudikatavgörandet HD 2012:46 är också särskilt intressant eftersom högsta 
domstolen där tog ställning till rätten att tiga och låta bli att lämna uppgifter i 
förhållande till att lämna felaktiga uppgifter. Enligt högsta domstolen skulle själv-
inkrimineringsskyddet också gälla i det senare avseendet. Den som misstänks för 
brott har inte skyldighet att hålla sig till sanningen och lämnandet av felaktiga 

___________________________________________________________________ 
132 Se HD 2011:35, punkterna 24–26, HD 2012:16, punkt 40, HD 2013:2, punkt 24 och HD 2015:1, 
punkterna 13 och 15. 
133 Se HD 2011:46, punkt 9 där HD hänvisar till besluten Allen mot Förenade kungariket (nr 76547/01) 
och King mot Förenade kungariket (nr 13881/02).  
134 Se HD 2011:46, punkterna 8–18. 
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uppgifter under en straffprocess är inte straffbart. En viss ”rätt att ljuga” kan därmed 
anses ha accepterats i högsta domstolens praxis.135 

4.3 Juridisk litteratur 

Inom den juridiska litteraturen i Finland har självinkrimineringsskyddets innehåll 
diskuterats framför allt på straff- och processrättens område. Skyddets innehåll har 
behandlats i en stor mängd straffprocessrättsliga artiklar136 och handboksverk137. En 
monografi om självinkrimineringsskyddet som en processrättslig princip har nyligen 
publicerats av Antti Tapanila.138 Självinkrimineringsskyddets innehåll under 
förundersökningsstadiet har granskats inom ramen för olika artikelundersökningar 
under senare år.139  

Till skillnad från äldre processrättslig litteratur, som främst har stött sig på andra 
rättsdogmatiska framställningar om självinkrimineringsskyddets innehåll,140 stödjer 
sig nyare processrättslig litteratur i synnerhet på nationell och europarättslig praxis. 
___________________________________________________________________ 
135 Prejudikatavgörandet kan även jämföras med HD 2015:6, där två personer hade åtalats för osann utsaga 
i domstol (åtalet gällde ett tidigare tvistemål där personerna hörts som vittnen) och HD 2017:78, där A 
hade vilselett tingsrätten i ett mål som gällde återvinning till konkursbo (A hade hörts personligen i 
bevisningssyfte i målet). HD 2011:46 skiljer sig således från de två senare prejudikatavgöranden eftersom 
svaranden i det förstnämnda målet hade varit förutom misstänkt också anklagad för en brottsanklagelse i 
Europakonventionens bemärkelse, dvs. riskerade påförande av skatteförhöjning. Domen HD 2011:46 och 
inkluderandet av en s.k. rätt att ljuga i självinkrimineringsskyddet har kritiserats i litteraturen. Se Tuomas 
Hupli, Would I lie to you? Valehtelu itsekriminointisuojan erityisongelmana, s. 75–87 i verket Juhana 
Riekkinen (toim.), Oikeutta oikeudenkäynnistä täytäntöönpanoon: Juhlajulkaisu Tuula Linna. Alma 
Talent 2017, s. 75–87; Tuomas Hupli, To Remain or Not Remain Silent: The Evolution of the Privilege 
Against Self-incrimination Ten Years After Marttinen v. Finland. Bergen Journal of Criminal Law and 
Criminal Justice 2/2018, s. 136–151; Tapanila 2019, s. 134–141 och 300.  
136 Se t.ex. P. O. Träskman, Rätten att förbli tyst. JFT 1993, s. 594–617; Pekka Koponen, 
Itsekriminointisuojasta, s. 127–148 i verket Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII: Raimo Lahdelle 
12.1.2006 omistettu. Suomalainen Lakimiesyhdistys 2006. Alma Talent 2017; Hupli 2018. 
137 Se bl.a. Pölönen – Virolainen 2004, s. 299–343;  Laura Ervo, Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus-
vaatimus – Käsikirja lainkäyttäjälle. WSOYpro 1998, s. 360–385;  Pasi Pölönen – Antti Tapanila, 
Todistelu oikeudenkäynnissä. Tietosanoma 2015, s. 61–77, 310–316 och 327–331; Rautio – Frände 2016, 
bl.a. s. 144–149.  
138 Tapanila 2019. 
139 Antti Tapanila, Esitutkinnassa annettu tunnistus todisteena. Defensor Legis 2/2012, s. 146–172 
(Tapanila 2012a); Antti Tapanila, Oikeustapauskommentti KKO 2012:45. Defensor Legis 4/2012, s. 592–
597 (Tapanila 2012b); Mika Launiala, Itsekrimoinointisuoja esitutkinnassa – Rikoksesta epäillyn 
oikeudesta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen. Edilex 12/2013, julkaistu 
3.5.2013, tillgänglig på adressen  <https://www.edilex.fi/artikkelit/9545.pdf>; Mikko Vuorenpää, 
Itsekriminointisuojaa loukaten annetun esitutkintakertomuksen hyödyntämiskielto – KKO 2012:45. 
Lakimies 1/2013, s. 138–146. 
140 Jfr Lauri Hormia, Todistamiskielloista rikosprosessissa I: Oikeudellinen tutkimus. Suomalaisen 
Lakimiesyhdistyksen julkaisuja 1978, s. 172–182. 
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Den konstant tilltagande mängden praxis som berör skyddets innehåll avspeglas i en 
växande mängd litteratur om ämnet. I synnerhet målet Marttinen och högsta 
domstolens avgörande HD 2009:80 har gett upphov till en diskussion om skyddets 
innehåll i parallella förfaranden på straff- och insolvensrättens område.141 En stor del 
av artikelpublikationerna som utgivits under 2000-talet har berört själv-
inkrimineringsskyddets innehåll i parallella straff- och utsöknings- och/eller 
konkurrensförfaranden.142 Självinkrimineringsskyddets innehåll i parallella straff- 
och skatteförfaranden har även diskuterats på ett allmänt plan, och även då som en 
reaktion på högsta domstolens praxis.143  

Under senare år har även självinkrimineringsskyddets ställning inom den 
straffrättsliga ansvarsläran diskuterats förhållandevis livligt i straffrättslig litteratur. 
Diskussionen har delvis utgått från högsta domstolens praxis, men den nyansrika 
diskussionen hänger samtidigt samman med en bredare akademisk diskussion om 
brottsbegreppets olika komponenter, som inte kan återges närmare här. Det kan dock 
konstateras att vissa författare har framhållit att självinkrimineringsskyddet ska anses 
eliminera brottsbeskrivningsenligheten,144 vilket konkret sett innebär att åtalet ska 
förkastas, medan andra har framhållit att skyddet däremot ska anses utgöra en 
personlig ansvarsfrihetsgrund som innebär att gärningsmannen befrias från 
straffansvar145. Härtill har också framhållits, som ett tredje alternativ, att själv-
inkrimineringsskyddet kan anses utgöra en rättfärdigande grund som eliminerar 
gärningens rättsstridighet.146 Frågan har bland annat betydelse med hänsyn till ansvar 
___________________________________________________________________ 
141 Se bl.a. Dan Frände, KKO 2009:80 ja sen arvionti. Lakimies 2/2010, s. 233–244: Tapanila 2010, s. 
549–584; Vuorenpää 2011a; Tapanila 2019, s. 82–87. 
142 Se bl.a. Ari-Matti Nuutila, Saako rikoksella saadut varat salata ulosotossa ja verotuksessa?, s. 157–167 
i verket Timo Ahonen (toim.), Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 40 vuotta. Turun yliopisto 
2001; Koponen 2006; Frände 2010; Dan Frände, KKO 2010:41 ja sen arviointi laajemmassa kontekstissa. 
Lakimies 2/2011, s. 402–423; Tapanila 2010; Vuorenpää 2011a; Mikko Vuorenpää, Yksi huomio 
konkurssilakiin ehdotetusta itsekriminointisuojaan liittyvästä palomuurista. Defensor Legis 4/2011, s. 
539–540 (Vuorenpää 2011b); Mikko Marttila, Konkurssi ja itsekriminointisuoja – toinen erä. Lakimies 
6/2012, s. 912–935; Mikko Marttila, Vaitiolo-oikeus ja hyödyntämiskielto konkurssissa. Defensor Legis 
5/2013, s. 799–817. 
143 Se bl.a. Tapanila 2019, s. 107–124.  
144 Se Sakari Melander, Rikoksen rakenne, s. 69–88 i verket Raimo Lahti (toim.), Rikosoikeuden muutos 
1960-luvulta 2010-luvulle: Pekka Koskisen (1943–2010) muistojulkaisu. Forum Iuris 2013, s. 78–83; Juho 
Rankinen, Miten itsekriminointisuojaan tulisi suhtautua rikosoikeuden systematiikan kannalta? Oikeus 
2013, s. 212–225; Tatu Hyttinen, Syytön tai syyllinen: Tutkimus syyllisyyskysymyksen ratkaisemisesta. 
Suomalainen Lakimiesyhdistys 2015, s. 73–79. 
145 Se Jussi Tapani  – Matti Tolvanen – Tatu Hyttinen, Rikosoikeuden yleinen osa: vastuuoppi. 3. uudistettu 
painos. Alma Talent 2019, s. 543–548. Jfr Jussi Tapani, Onko rikoksen rakenteella merkitystä? – 
Itsekriminointisuoja ja rikosoikeudellinen systematiikka. Defensor Legis 5/2011, s. 581–591 och bl.a. HD 
2010:41, punkterna 9–19 och HD 2012:16, punkt 48. 
146 Frände 2011. 
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för medverkan till brott, dvs. om självinkrimineringsskyddet enbart omfattar 
gärningsmannen eller även andra personer som har varit delaktiga i brottet.147  

Även om den straff- och processrättsliga litteraturen i Finland har behandlat 
frågor om parallella förfaranden är det anmärkningsvärt att det mer allmänna 
förvaltningsrättsliga perspektivet åsidosatts i denna litteratur. Särskilt iögonfallande 
är åsidosättandet av straffliknande administrativa sanktionsavgifter, även om bland 
annat skatteförhöjningsinstitutets roll i parallella förfaranden behandlas.148 Man får 
vända sig till den allmänna förvaltningsrättsliga litteraturen för att finna ett mer 
generellt, förvaltningsrättsligt perspektiv.  

Självinkrimineringsskyddets innehåll vid förvaltningsförfaranden i Finland har 
behandlats bland annat av Olli Mäenpää.149 Mäenpää är också den författare som 
mest utförligt har behandlat skyddets innehåll i rättegång med avseende på 
förvaltningsmål.150 Mäenpää framhåller att självinkrimineringsskyddet kan anses 
höra till garantierna för god förvaltning som avses i GL 21 § 2 mom. Skyddet kan 
aktualiseras i förvaltningsförfaranden där en part, eller en närstående person till 
honom eller henne, riskerar åtal eller en straffliknande administrativ sanktion.151 I 
förvaltningsförfarandet innebär detta en rätt att inte besvara på sådana frågor som 
utredningen av ärendet förutsätter, till den del som parten skulle tvingas medge att 
han eller hon förfarit på ett straffbart sätt. Parten har också i övrigt rätt att inte aktivt 
medverka till presentationen av sådana uppgifter. Rätten att vägra (kieltäytymis-
oikeus) gäller oberoende av om ärendet inletts av en part eller en myndighet, även 
om rättigheten i praktiken har betydelse särskilt i förvaltningsärenden som inleds av 
en myndighet, vilket är fallet i samband med tillsyn och inspektioner. Mäenpää 
framhåller dock att självinkrimineringsskyddets innehåll oftast är snävare inom 
lagstadgad myndighetstillsyn än inom straffprocessen. Straffhot eller hot om en 

___________________________________________________________________ 
147 Se bl.a. Tatu Hyttinen, KKO 2017:78 Itsekriminointisuoja, s. 265–275 i verket Pekka Timonen (toim.),  
KKO:n ratkaisut kommentein II 2017. Alma Talent 2018, s. 268.  
148 Jfr t.ex. Tapanila 2019, där straffliknande sanktionsavgifter inte alls behandlas som en samlad grupp.  
149 Se bl.a. Olli Mäenpää, Hallinto-oikeus. 2. uudistettu painos. Alma Talent 2018, s. 451–454 och Olli 
Mäenpää, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Edita 2016, s. 239–238 och 241–247. Även i 
forskningsrapporten Administrativa sanktionsavgifter framfördes en översiktlig beskrivning av 
självinkrimineringsskyddet i sanktionsavgiftsförfaranden i Finland. Se Halila m.fl. 2018, s. 212–222. 
150 I fråga om den förvaltningsprocessrättsliga diskussionen, se även Anna-Stiina Tarkka, Itsekriminointi-
suoja ja hyödyntämiskiellot – vertailevia näkökohtia hallinto- ja rikosprosesseista. Lakimies 3–4/2016, s. 
488–515. Artikeln tar upp problematik kring självinkrimineringsskyddets innehåll i förvaltningsmål som 
gäller påförande av administrativa sanktioner. I artikeln diskuteras likväl inte skyddets innehåll i 
förvaltningsmyndigheters ärendehandläggning. Jfr Tarkka 2017, s. 493, fotnot 21.    
151 Mäenpää 2018, s. 451. 
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straffliknande administrativ påföljd berättigar dock åberopandet av själv-
inkrimineringsskydd.152 

Förutom i allmän förvaltningsrättslig litteratur har självinkrimineringsskyddets 
innehåll diskuterats i synnerhet på skatterättens område.153 Självinkriminerings-
skyddets innehåll i synnerhet vid skatteinspektioner har diskuterats, inte minst i ljuset 
av avgörandena HD 2011:46 och HFD 2016:100.154 Vissa författare har kraftigt 
tillbakavisat att självinkrimineringsskyddet skulle kunna komma att tillämpas vid 
skatteförfaranden där det föreligger risk för påförande av en skatteförhöjning – dvs. 
en sanktionsavgift – och framfört att skyddet kan få betydelse vid skatteförfaranden 
enbart i situationer av parallella förfaranden, där det vid sidan om skatteförfarandet 
samtidigt finns ett anhängigt brottmål eller förundersökning som gäller samma sak.155 
Andra författare har förhållit sig mer försiktiga och inte direkt avvisat en tillämpning 
av självinkrimineringsskyddet vid förfaranden som gäller skatteförhöjning, även om 
en parallell förundersökning eller brottmålsrättegång inte är anhängig.156  

Självinkrimineringsskyddets tillämpning och tolkning vid beskattnings-
förfarandet är svåra frågor att lösa av skäl som bland annat har att göra med den 
skattskyldiges deklarationsskyldighet och skyldighet att delta i utredningen, i 
kombination med negativa följder av passivitet i form av till exempel beskattning 
genom uppskattning.157 Sådana frågeställningar som gäller skatteförhöjningar – 
såsom begynnelsetidpunkten för prövningen av en brottsanklagelse (i Europa-
konventionens bemärkelse) – kan vara gemensamma för olika typer av 
sanktionsavgifter.  

___________________________________________________________________ 
152 Ibid. s. 451–454. 
153 Se bl.a. Timo Räbinä – Matti Myrsky – Janne Myllymäki, Verotusmenettelyn perusteet. Alma Talent 
2017, s. 176–179 och Kristiina Äimä, Verotustiedot: Tietojen hankkiminen ja käyttö Suomen oikeudessa 
sekä kansainvälinen verotustietojenvaihto. Alma Talent 2017, s. 98–109. 
154 Se Mikko Vuorenpää, Verovelvollisen oikeudellinen asema verotarkastuksessa. Verotus 5/2011, s. 
504–510; Hannu Kuortti, Itsekriminointisuojasta verotusmenettelyssä. Verotus 4/2017, s. 405–419; 
Räbinä m.fl. 2017, s. 178. 
155 Räbinä m.fl. 2017, s. 178–179 och Kuortti 2017, s. 405–419. Jfr Äimä 2017, s. 98–109. 
156 Se Edward Andersson, Skattetillägget, den finska skatteförhöjningen och Europakonventionen, s. 15–
29 i verket Festskrift till Gustaf Lindencrona. Norstedts Juridik 2003, s. 27–28; Äimä 2017, s. 108–109. 
157 Se Mikko Laapas, Itsekriminointisuoja verotusmenettelyssä – näkökulmia verovelvollisen oikeusturvan 
ja tehokkaan verotusmenettelyn yhteensovittamiseen. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto 2015. 
Edilex, julkaistu 21.12.2015, tillgänglig på adressen <www.edilex.fi/opinnaytetyot/16010>. 
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5 Sverige 

5.1 Nationell lagstiftning och lagberedning 

I svensk lagstiftning ingår inga uttryckliga bestämmelser om rätten att tiga och inte 
belasta sig själv. Europakonventionen gäller dock som lag i Sverige (lag (1994:1219) 
om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna). Detta innebär att också Europadomstolens praxis och det 
självbelastningsskydd som har utformats i denna praxis har en given ställning inom 
svensk rätt. 

Rätten till rättvis rättegång tryggas i svensk grundlag. I samband med reformen 
av regeringsformen (RF) togs det in en bestämmelse i RF 2 kap. om att rättegång ska 
genomföras rättvist och inom skälig tid (RF 2 kap. 11 §).158 Bestämmelsen trädde i 
kraft år 2011. I samband med intagandet av grundlagsbestämmelsen behandlades 
dock inte tystnadsrätten eller självbelastningsskyddet.159  

Någon uttrycklig bestämmelse om rätten att tiga och inte belasta sig själv ingår 
heller inte i rättegångsreglerna. Rättegångsreglerna i rättegångsbalken (RB, 
1942:740) omfattar dock självbelastningsskyddet indirekt. I rättegångsbalken anges 
att under förundersökningen får förhör hållas med envar som antas kunna lämna 
upplysningar av betydelse för utredningen (RB 23 kap. 6 §). Därmed anses var och 
en ha skyldighet att underkasta sig polisförhör, men det anses inte föreligga någon 
skyldighet att besvara de frågor som ställs.160 I den svenska rättegångsbalken ingår 
också regler om skyldighet att vittna och rätt att vägra vittna. Skyldighet att yppa en 
omständighet, editionsskyldighet eller exhibitionsskyldighet gäller inte om vittnes-
uppgiften, den skriftliga handlingen eller föremålet skulle avslöja att innehavaren 
eller en närstående gjort sig skyldig till en brottslig handling (RB 36 kap. 6 §, 38 kap. 

___________________________________________________________________ 
158 Rätten till rättvis rättegång anses ha absolut karaktär, vilket innebär att den inte kan begränsas genom 
vanlig lag. En begränsning kräver följaktligen en grundlagsändring. Se Anders Eka – Johan Hirschfeldt – 
Henrik Jermsten – Kristina Svahn Starrsjö, Regeringsformen – med kommentarer. 2:a upplagan. Karnov 
Group 2018, s. 77 och 129.  
159 Jfr bl.a. prop. 2009/10:80. Rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen omfattar 
såväl rättegångsförfarandet som förundersökningen. Det har diskuterats om så är fallet också gällande 
rätten till rättvis rättegång i den svenska regeringsformen. Eric Bylander menar att ”det inte finns grund 
för att ifrågasätta att 2 kap. 11 § 2 st. regeringsformen skulle vara tillämplig på förfaranden under 
förundersökning i åtminstone samma utsträckning som Europakonventionen artikel 6”. Se Eric Bylander, 
Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande rättvist och inom skälig tid. Svensk 
Juristtidning 5–6/2017, s. 370–398, 396–397.   
160 Se JO:s beslut den 17 februari 2012. Se även Bylander 2017, s. 396–397. 
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2 § och 39 kap. 5 §).161 I förundersökningskungörelsen (1947:948) 12 § har intagits 
en bestämmelse där det bland annat föreskrivs att den som skäligen misstänks för 
brott ska i samband med att hon eller han underrättas om brottsmisstanken även 
underrättas om sin rätt att inte behöva yttra sig och inte heller i övrigt behöva 
medverka till utredningen av sin egen skuld.162 

Principen om fri bevisföring anses framgå av RB 35:1.163 Utgångspunkten är att 
alla former av bevisning är tillåtna, och parterna har stor frihet i att lägga fram 
utredning för domstolen. Det finns dock begränsningar när det gäller parternas rätt 
att lägga fram bevisning. I RB 35:7 finns en allmän avvisningsregel som ger rätten 
möjlighet att avvisa bevisning som saknar relevans för en fråga som rätten har att 
pröva.164 Bevisning som tillkommit genom tortyr eller annan otillbörlig påverkan kan 
avvisas på basis av denna allmänna avvisningsbestämmelse då bevisets värde anses 
obefintligt.165 Den omständigheten att bevis åtkommits på ett otillåtet sätt anses dock 
inte direkt medföra att beviset ska avvisas. I doktrinen har följaktligen anförts att 
domstolar inte kan bortse från bevis med hänsyn till att beviset tillkommit på ett 
olagligt eller otillbörligt sett utan att beviset först värderas.166 Internationella 
åtaganden, inklusive Europakonventionen, har likväl ansetts innebära att bevisning 
som tillkommit genom flagranta överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter 
– till exempel genom tortyr – inte alls ska tillåtas.167 

I den svenska förvaltningslagen (2017:900) ingår inga bestämmelser om rätten 
att tiga och inte belasta sig själv.168 Självbelastningsskyddets betydelse för special-
lagstiftningens del har dock uppmärksammats inom lagberedning på en rad områden. 
I fråga om sanktionsavgiftslagstiftningen kan noteras att det i skatteförfarandelagen 
(2011:1244) 44 kap. 3 §  har intagits en bestämmelse om vitesförbud, dvs. ett förbud 

___________________________________________________________________ 
161 Se Beslag och husrannsakan – regelverk för dagens behov. Betänkande av beslagsutredningen. SOU 
2017:100, s. 737–738. 
162 Se även Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg. Slutbetänkande av Utredningen om processrätt 
och stora brottmål. SOU 2019:38, s. 100–101. 
163 Se Roberth Nordh, Bevisrätt A: Allmänna bevisfrågor. Om ansvaret för bevisning, vittne, syn, 
sakkunnig m.m. Andra upplagan. Iustus Förlag 2019, s. 13.  
164 Se ibid. s. 28–32. 
165 Se ibid. s. 37.  
166 Se Per Olof Ekelöf – Henrik Edelstam – Lars Heuman, Rättegång: Fjärde häftet. Sjunde upplagan. 
Norstedts Juridik 2009, s. 37 och Nordh 2019, s. 37 och 42. 
167 Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången – Genomförande av EU:s oskulds-
presumtionsdirektiv. SOU 2017:17, s. 132–133 och Nordh 2019, s. 37. 
168 Frågor gällande administrativa sanktionsavgifter utreddes över huvud taget inte i samband med 
antagandet av den nya förvaltningslagen. Se Annika K. Nilsson, Förvaltningslagen och sanktions-
förfarande. Förvaltningsrättslig tidskrift 2018, s. 531–553, 539.  
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om att förena ett föreläggande med vite om det finns anledning att anta att den som 
ska föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till bland annat 
skattetillägg eller kontrollavgift. Bestämmelsen gäller också i förhållande till 
juridiska personer.169 En liknande bestämmelse har också intagits i tullagen 
(2016:523) 7 kap. 6 §.    

Självbelastningsskyddet har även diskuterats bland annat i förhållande till 
uppgiftsskyldigheter på miljöområdet. Frågor om införande av bestämmelser om 
vitesförbud har särskilt diskuterats i sammanhanget. Särskilda vitesförbud har dock 
inte införts på området.170 Även frågan om införandet av en skyldighet för 
myndigheten att informera om rätten att förhålla sig passiv (en s.k. informationsplikt) 
har diskuterats men dessvärre inte införts.171 

5.2 Rättspraxis 

Rätten att tiga och inte belasta sig själv har behandlats i ett antal prejudikat-
avgöranden av både Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten)172 och 
Högsta domstolen i Sverige.173 I fråga om rättighetens innehåll har domstolarna 
hänvisat till Europadomstolens praxis. Högsta domstolen har bland annat framhållit 
att det är åklagaren som ska bevisa den tilltalades skuld och att den tilltalade inte 
behöver underlätta åklagarens arbete. Syftet med rätten att inte belasta sig själv har 
framhållits vara att den som anklagats för brott ska skyddas mot otillbörliga 
påtryckningar från myndigheternas sida.174 

Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige har i målen RÅ 2007:23 och RÅ 2007 
not. 84 tagit ställning till rätten att förhålla sig passiv och Skatteverkets föreläggande 
för en skattskyldig att inkomma med uppgifter. Föreläggandena kunde enligt 

___________________________________________________________________ 
169 Bestämmelsen intogs i skatteförfarandelagen år 1998. Se prop. 1997/98:10. Bland annat målet Funke 
mot Frankrike (1993) uppmärksammades i förarbetena till bestämmelsen. Se ibid. s. 61–63. Bestämmelsen 
utvidgades år 2003. Vitesförbudet hade tidigare enbart gällt de fall där det fanns anledning att misstänka 
någon för brott, men bestämmelsen ändrades så att den även omfattar fall där det ”fanns anledning att anta 
någon kan komma att påföras skattetillägg”. Se prop. 2002/03:106, s. 178–182 och RÅ 2007:23. 
170 Se Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler – Delbetänkande av Miljöbalkskommittén. SOU 
2004:37, s. 259 och 293–309 samt Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och 
enkelhet. Betänkande av Miljötillsynsutredningen. SOU 2017:63, s. 323–336. Se även Bilaga 2 till 
utredningen, ”Självinkriminering och upplysningsplikter – en översikt av rättsläget”, som utarbetats av 
Annika Nilsson. Ibid. s. 481–500. 
171 Se SOU 2017:63, s. 323–336 och Nilsson 2019, s. 300. 
172 Se RÅ 2007:23 och RÅ 2007 not. 84. 
173 Se NJA 2001 s. 563, NJA 2005 s. 407, NJA 2011 s. 638, NJA 2015 s. 811 och NJA 2018 s. 394. 
174 Se NJA 2011 s. 638, punkt 16 och NJA 2018 s. 394, punkt 9. 
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domstolen inte förenas med vite i dessa mål. Skatteverket hade haft anledning att anta 
att den skattskyldiges uppgiftslämnande var förenat med sådana brister att 
skattetillägg skulle kunna komma att påföras. Bestämmelsen om vitesförbud i skatte-
förfarandelagstiftningen hindrade att föreläggandet förenades med vite. Domstolen 
hänvisade i sin motivering bland annat till rätten att vara passiv enligt artikel 6.1 i 
Europakonventionen.175  

På miljöområdet har även Miljööverdomstolen (i dag Mark- och 
miljööverdomstolen) tagit ställning till självbelastningsskyddets innehåll i 
förhållande till tillståndshavares upplysningsplikt gentemot tillsynsmyndigheten. I 
målet MÖD 2004:64 framhöll domstolen att ett tillsynsföreläggande enligt miljö-
balken inte normalt strider mot rätten att förhålla sig passiv enligt artikel 6.1 i Europa-
konventionen. Domstolen framhöll att avsteg från skyldigheten att medverka till 
utredningar bör inskränka sig till ”en begränsning av tillsynsmyndigheters 
möjligheter att under vissa förutsättningar använda sig av sanktionerade före-
lägganden”. I det aktuella fallet hade föreläggandet att inkomma med uppgifter dock 
inte förenats med vite och föreläggandet kunde därför inte anses innefatta ett sådant 
framtvingande av uppgifter som skulle innebära en kränkning av artikel 6.1 i 
Europakonventionen.176  

5.3 Juridisk litteratur 

I svensk doktrin förekommer benämningen ”självinkrimineringsskydd” sällan. I 
stället talar man normalt om en rätt att inte belasta sig själv, rätt att vara passiv, förbud 
mot självangivelse eller en rätt att inte behöva vara verksam i förfarandet till sin egen 
nackdel.177 Skyddet behandlas i allmänna processrättsliga verk mot bakgrund av 
principen om fri bevisföring. Skyddet anses därmed vara en fråga om avvisning av 
olagligen eller otillbörligen åtkommen bevisning. Skyddets innehåll behandlas 
genomgående mot bakgrund av Europadomstolens praxis.178 

___________________________________________________________________ 
175 Se RÅ 2007:23 och RÅ 2007 not 84. 
176 Se Nilsson 2019, s. 301.  
177 Se bl.a. Ulf Lundqvist, Bevisförbud: En undersökning av möjligheterna att avvisa oegentligt åtkommen 
bevisning i brottmålsrättegång. Iustus Förlag 1998, t.ex. s. 258, 309 och 327; Hans Danelius, Mänskliga 
rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 5 
uppl. Norstedts Juridik 2015; Torbjörn Andersson – Iain Cameron, Rättsutlåtande. Bilaga 6. SOU 2015:49, 
s. 775–805; Nilsson 2019. 
178 Se t.ex. Bengt Lindell – Hans Eklund – Petter Asp – Torbjörn Andersson (red.), Straffprocessen. Iustus 
Förlag 2005, s. 33. 
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I processrättsliga verk diskuteras frågor om bevisverkan av den tilltalades 
passivitet (jämför RB 35:4), och här hänvisas till krav som följer av artikel 6 i 
Europakonventionen, inklusive rätten att inte uttala sig och att inte behöva underlätta 
åklagarens arbete.179 I verket Ekelöf m.fl. framhålls att det av Europadomstolens 
praxis följer att den tilltalades tystnad inte ensamt kan läggas till grund för en fällande 
dom, men att den tilltalades tystnad kan vägas in i de fall då det i målet finns andra 
bevis mot denne. I verket konstateras dock att ”[d]et faktum att den tilltalade 
genomgående vägrar att svara på frågor bör dock inte tillmätas bevisverkan vid 
bedömningen om han har handlat på det sätt som åklagaren påstått”.180 

I den svenska förvaltningsrättsliga litteraturen har självbelastningsskyddet till 
stor del åsidosatts. Så är fallet även beträffande litteraturen om administrativa 
sanktionsavgifter.181 Annika Nilsson har emellertid granskat självinkriminerings-
skyddets innehåll i tillsynsförfaranden och i förhållande till sanktionsavgifter.182 
Nilsson konstaterar att det från förvaltningsmyndigheternas perspektiv kan 
förekomma åtminstone två olika situationer där rätten att vara passiv aktualiseras i 
ärendehandläggningen: den första gäller ärenden som enligt europarätten ska 
jämställas med en handläggning i en straffprocess, och den andra gäller situationer 
där myndigheter i sin handläggning kräver in information från en enskild som senare 
kommer till användning i en parallell eller senare straffprocess. Nilsson diskuterar 
olika skyddsmekanismer för säkerställandet av rätten att vara passiv inom tillsyns-
verksamhet, däribland införande av i lag föreskriven rätt att vara passiv i förvalt-
ningsförfaranden samt lagstadgade förbud mot att förena uppgiftskrav med vite (s.k. 
vitesförbud) när det kan komma att innebära självinkriminering i ett parallellt 
förfarande. Härtill diskuterar Nilsson bland annat möjligheten till reglering om 
uteslutning av bevisning i en straffprocess och jämställda förfaranden, om denna 
bevisning framtvingats på ett sätt som strider mot rätten att vara passiv.183 

___________________________________________________________________ 
179 Se Karol Nowak, Oskyldighetspresumtionen. Norstedts Juridik 2003, s. 413–415 och Ekelöf m.fl. 2009, 
s. 34–35. 
180 Ekelöf m.fl. 2009, s. 34–35.  
181 Wiweka Warnling Conradson är den författare som i Sverige mest ingående granskat sanktionsavgifter 
och rättssäkerhetsgarantier i förvaltningsförfaranden gällande dessa. Självbelastningsskyddet behandlar 
Warnling Conradson dock inte. Jfr bl.a. Wiweka Warnling-Nerep, Sanktionsavgifter – Särskilt i 
näringsverksamhet. Norstedts Juridik 2010. 
182 Se Halila m.fl. 2018, s. 283–286 och Nilsson 2019.  
183 Se Nilsson 2019. 
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6 Norge 

6.1 Nationell lagstiftning och lagberedning 

I Norges grundlag (Grunnloven) ingår ett visst självinkrimineringsskydd i § 93, andra 
stycket om förbudet mot tortyr eller annan omänsklig eller nedvärderande behandling 
eller straff.184 Därtill ingår det i Grunnloven § 95 en allmän bestämmelse om rätten 
till rättvis rättegång och också denna bestämmelse anses omfatta skyddet mot 
självinkriminering.185 

I den norska förvaltningslagen (lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker; 
forvaltningsloven) från år 1967 har intagits allmänna bestämmelser om 
administrativa sanktioner.186 Dessa bestämmelser har samlats i ett särskilt kapitel i 
lagen (kapittel IX). I kapitlet har intagits en särskild bestämmelse som gäller 
självinkrimineringsskydd i sanktionsärenden (§ 48). Bestämmelsen omfattar 
administrativa sanktionsavgifter (s.k. overtredelsesgebyr). 

Enligt forvaltningsloven § 48 är förvaltningsmyndigheterna skyldiga att i 
sanktionsärenden göra parterna uppmärksamma på att det kan föreligga en rätt att 
inte svara på frågor eller överlämna handlingar då detta kan utsätta vederbörande för 
en administrativ sanktion eller straff. Myndigheten är med andra ord skyldig att 
informera om en eventuell existens av rätt till tystnad och att inte belasta sig själv. 
Bestämmelsen om myndigheternas informationsplikt lyder på följande sätt: 

I sak om administrativ sanksjon skal forvaltningsorganet gjøre parter som det er 
aktuelt for, oppmerksom på at det kan foreligge en rett til ikke å svare på spørsmål 
eller utlevere dokumenter eller gjenstander når svaret eller utleveringen vil kunne 
utsette vedkommende for administrativ sanksjon eller straff. Orienteringsplikten 
gjelder ikke der parten må antas å være kjent med at det kan foreligge en slik rett. 

I tidigare norska lagberedningsarbeten har det föreslagits en betydligt bredare 
bestämmelse om självinkrimineringsskydd i administrativa sanktionsärenden. År 
___________________________________________________________________ 
184 Se Dokument 16 (2011–2012), Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i 
Grunnloven (2011), s. 106–110.  
185 Se prop. 62 L (2015–2016), s. 134. Jfr Rt-2014-1291, avsnitt 21 och Jens Edvin Skoghøy, Forvaltnings-
sanksjoner, EMK og Grunnloven. Jussens Venner 2014, s. 297–339, 336.  
186 I Norge pågår en totalrevidering av 1967 års förvaltningslag. Se utredningen NOU 2019:5. Ny 
forvaltningslov: Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Utredning fra utvalg 
oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. oktober 2015 til å revidere forvaltningsloven. Avgitt til Justis- og 
beredskapsdepartementet 14. mars 2019. I utredningen behandlas likväl frågor om förvaltningssanktioner 
och självinkrimineringsskydd enbart i begränsad utsträckning. Se ibid. 
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2003 föreslog Sanksjonsutvalget i sin utredning Fra bot til bedring NOU 2003:15 
införandet av en lagstadgad rättighet för var och en att vägra svara på frågor och 
överlämna handlingar i administrativa sanktionsärenden. Enligt förslaget skulle 
förvaltningsmyndigheten ha skyldighet att informera den som kunde utsättas för en 
administrativ sanktion om dennes tystnadsrätt. Detta innebar enligt Sanksjons-
utvalget att myndigheten skulle ta ställning till om ärendet var av sådan art eller i ett 
sådant stadium att det kunde karaktäriseras som ett sanktionsärende i lagens mening 
och att självinkrimineringsskyddet därmed inträtt. Bestämmelsen omfattade också 
juridiska personer.187   

Justis- og beredskapsdepartementet, som utarbetade den slutliga propositionen 
om allmänna bestämmelser om administrativa sanktioner prop. 62 L (2015–2016),188 
åsidosatte dock Sanksjonsutvalgets förslag och stannade för den ovan citerade 
mindre omfattande bestämmelsen om informationsskyldighet för myndigheterna. 
Enligt departementets bedömning gick Sanksjonsutvalgets förslag längre än vad 
artikel 6.1 i Europakonventionen förutsätter. Departementet karaktäriserade också 
Sanksjonsutvalgets förslag som en absolut, undantagslös rättighet och konstaterade 
bland annat att en bred lagstadgad rättighet visserligen reducerar risken för en 
kränkning av artikel 6 i Europakonventionen, och också är enklare att tillämpa än en 
skönsmässig bedömning på basis av Europadomstolens praxis, men att dessa 
synpunkter inte vägde tillräckligt tungt i förhållande till andra hänsyn. Förvaltningen 
av viktiga samhälleliga värderingar, inklusive effektivt genomförande av tillsyns-
uppgifter och påförande av administrativa sanktioner, ansågs väga tyngre. 
Beaktansvärt i sammanhanget ansågs även vara att förvaltningsmyndigheter har färre 
medel till sitt förfogande än polisen och åklagarmyndigheten när det gäller att 
inhämta utredning i ett sanktionsärende. Förvaltningsmyndigheter har normalt inte 
tillgång till sådana tvångsmedel som motsvarar dem som kan användas i en 
straffprocess.189 

I propositionen diskuteras bland annat användning av belastande bevisning vid 
avgörandet av ett sanktionsärende. I sammanhanget konstateras att själv-
inkrimineringsskyddet innebär ett visst skydd mot att basera avgörandet på den 
tilltalades tystnad respektive ett visst skydd mot att basera avgörandet på bevis som 
erhållits i strid med tystnadsrätten under sanktionsförfarandet. Det strider mot själv-
___________________________________________________________________ 
187 NOU 2003:15. Fra bot til bedring. Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk av 
straff. Utredning fra Sanksjonsutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 26. januar 2001. Avgitt til Justis- 
og politidepartementet 16. mai 2003, s. 103–107 och 188–191.  
188 Prop. 62 L (2015–2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringer i forvaltningsloven 
mv. (administrative sanksjoner mv.). 
189 Prop. 62 L (2015–2016), s. 139–140. 
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inkrimineringsskyddet att basera en fällande dom uteslutande eller huvudsakligen på 
den tilltalades tystnad. Ett visst förbehåll måste likväl göras vad gäller möjligheten 
att ålägga en tilltalad att lämna belastande uppgifter på basis av en lagstadgad upp-
lysningsskyldighet. Straff eller sanktion för brott mot upplysningsplikt förutsätter 
likväl att upplysningsplikten faller inom ramen för artikel 6 i Europakonventionen.190  

I prop. 62 L diskuteras även användning av bevisning som inhämtats i strid med 
självinkrimineringsskyddet samt huruvida det borde införas lagstiftning om bevis-
förbud under sanktionsförfarandet. Självinkrimineringsskyddet innefattar enligt 
propositionen inte ett absolut förbud mot användandet av uppgifter som inhämtats i 
strid med skyddet. Principen om fri bevisföring är relevant i sammanhanget. 
Departementet hänvisar till behovet av en helhetsutvärdering, och hänvisar bland 
annat till Europadomstolens dom i målet Jalloh mot Tyskland. Lagreglering om 
bevisförbud bedöms dock vara alltför svår att införa.191 

I fråga om den norska straffprocesslagstiftningen kan noteras att även i den 
säkerställs den misstänktes och tilltalades rätt till tystnad. Allmän lagstiftning om 
rättegång i brottmål finns i straffeprosessloven (lov om rettergangsmåten i 
straffesaker) av år 1981. Även om det inte ingår en uttrycklig bestämmelse om själv-
inkrimineringsskyddet i lagen anses det vara en etablerad straffprocessuell princip att 
den som är misstänkt för en straffbar handling inte har ”förklaringsplikt”.192 Enligt § 
90 i straffeprosessloven ska den tilltalade, den första gången han står inför rätta, 
informeras om åtalet, och han har inte en plikt att uttala sig (ikke plikt til å forklare 
seg). Enligt § 92 ska hörandet av den tilltalade ske på ett sätt som är ägnat att skapa 
en möjligast sammanhängande förklaring till de omständigheter som åtalet gäller. 
Löften, oriktiga upplysningar, hot eller tvång får inte användas. Enligt § 230 i samma 
lag ska polisen uppta ett uttalande av den misstänkte, vittnen och sakkunniga, men 
kan inte ålägga någon att uttala sig. Enligt § 232 ska den misstänkte innan förhör 
företas informeras om vad saken gäller och att han inte har en plikt att uttala sig. 

I Norge pågår för närvarande en totalrevidering av straffeprosessloven. I 
utredningen NOU 2016:24 om ny straffeprosesslov presenterar Straffeprosess-
utvalget ett förslag till en ny straffprocesslag. I utredningen föreslår Straffeprosess-
utvalget en kodifiering av de centrala elementen i bevisrätten, däribland en 
bestämmelse om oskyldighetspresumtion och självinkrimineringsskydd. Misstänkta 
ska inte tvingas till att bidra till fullföljandet av straff mot sig själva och har rätt att 
tiga och inte inge bevisning. Skyddsbestämmelsen gäller dock inte företag. Enligt 

___________________________________________________________________ 
190 Se prop. 62 L (2015–2016), s. 135–138. 
191 Se prop. 62 L (2015–2016), s. 135–138 och 141. 
192 Rt-2007-932, avsnitt 18. 



Veronica Lankinen 
___________________________________________________________________ 

 

42 

utredningen finns det inte internationella förpliktelser som skulle förpliktiga Norge 
till att anta en sådan tolkning av självinkrimineringsskyddet att det också skulle 
omfatta juridiska personer.193 

6.2 Rättspraxis 

Norges högsta domstol, Norges Høyesterett, har tagit ställning till själv-
inkrimineringsskyddets innehåll i en straffprocess upprepade gånger under de senaste 
25 åren. Självinkrimineringsskyddets omfattning och innehåll har varit ett centralt 
tema i ett drygt tiotal mål.194 Domstolens ställningstaganden har i dessa mål ofta 
baserats på artikel 6.1 i Europakonventionen och på Europadomstolens praxis.  

Domen Rt-1999-1269 anses vara ett viktigt vägledande avgörande i fråga om 
självinkrimineringsskyddets innehåll och bevisförbud som följer av kränkning av 
tystnadsrätten.195 I domen framhöll Høyesterett att det är en grundläggande rättsstats-
princip att den som är misstänkt för en straffbar handling har rätt att tiga och inte har 
någon plikt att bidra till en fällande dom. Domstolen hänvisade även till MP-
konventionen, artikel 6 i Europakonventionen och till Europadomstolens avgöranden 
i målen Funke och Saunders. Domstolen konstaterade därtill att även innan de 
nämnda konventionerna blev en del av norsk rätt har det varit en fast princip inom 
norsk straffprocess att den som är misstänkt för en straffbar handling inte har någon 
plikt att uttala sig. I målet ansågs kränkningen av den tilltalades rätt att tiga innebära 
att bevisningen hade erhållits på ett olagligt sätt och inte kunde tillåtas. Utnyttjande 
av det olagligen erhållna beviset kunde inte tillåtas, eftersom detta skulle ha inneburit 
ett gentagande av den kränkning som skett vid erhållandet av beviset.196  

___________________________________________________________________ 
193 Se NOU 2016:24. Ny straffeprosesslov. Utredning fra Straffeprosessutvalget oppnevnt ved kongelig 
resolusjon 20. juni 2014. Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 3. november 2016, s. 29, 104, 207–
214 och 551. 
194 Se bl.a. Rt-1994-610, Rt-1997-1303, Rt-1999-1269, Rt-2003-1814, Rt-2007-932, Rt-2009-1195, Rt-
2010-513, Rt-2011-800 och Rt-2013-323. Se även Ørnulf Øyen, Høyesterett og vernet mot 
selvinkriminering – Særlig om politiets plikt til å gjøre mistenkte kjent med retten til taushet, s. 316–344 
i verket Gunnar Bergby m.fl. (red.), Rettsavklaring og rettsutvikling: Festskrift til Tore Schei. 
Universitetsforlaget 2016, s. 317 (Øyen 2016a).  
195 Målet gällde självinkrimineringsskyddet under en förundersökning och tillåtandet av olovligt förvärvat 
bevis. Se t.ex. Hans-Petter Jahre, Bevisavskjæring – Begrensninger i opplesningsadgangen når det er 
prosessuelle feil ved en tidligere avgitt forklaring. Tidsskrift for strafferett 2/2016, s. 131–160, 135–136. 
196 I domen presenterade domstolen riktlinjer för huruvida ett olagligen erhållet bevis ska tillåtas. 
Avgörande är bl.a. om tillåtandet av beviset skulle innebära ett gentagande eller en fortsättning av rättsliga 
överträdelser som skett vid erhållandet av beviset. I andra fall beror frågan på en intresseavvägning. Se 
Rt. 1999 s. 1269. Se även Runar Torgersen, Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker. Papinian 
2009, s. 136–179 och 282–283. Asbjørn Strandbakken kritiserar domen för att ge alltför stor vikt åt 
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Merparten av rättspraxisen från Norges Høyesterett med avseende på 
självinkrimineringsskyddet verkar gälla skyddets innehåll i en straffprocess, i 
synnerhet förundersökningsfasen. Med hänsyn till den här artikelns tema är särskilt 
sådana mål som gällt användningen av tillsynsuppgifter i en efterföljande 
straffprocess (Rt-1994-610 och Rt-2007-932) samt huruvida självinkriminerings-
skyddet ska anses omfatta juridiska personer (Rt-2011-800) likväl av särskilt intresse.  

Det så kallade Bølgepapp-målet Rt-1994-610 gällde räckvidden av straffe-
prosesslovens regler för användning av information som inhämtats i samband med 
tillsynsverksamhet. Det före detta Prisdirektoratet – den dåvarande konkurrens-
myndigheten – företog ett oanmält kontrollbesök hos fyra norska producenter av 
vågpapp (wellpapp eller på norska bølgepapp). I samband med kontrollverksamheten 
blev bland annat uttalanden under hot om straff upptagna av en rad anställda, av vilka 
fyra direktörer senare blev åtalade.197 Åklagarmyndigheten gjorde gällande att de 
skriftligt upptagna uttalandena skulle läggas fram som dokumentbevis. De tilltalade 
invände att de skriftliga uttalandena inte skulle tillåtas som bevis med en hänvisning 
till bland annat självinkrimineringsskyddet. Rätten kom fram till att uttalandena inte 
kunde läggas fram som dokumentbevis, utan enbart som bevis för kontroll av 
muntliga uttalanden. De skriftliga uttalandena skulle likställas med uttalanden inför 
polismyndigheten (s.k. ”politiforklaringar”). Domstolen diskuterade Funke-domens 
betydelse för målet, men framhöll att domen inte hade betydelse i saken eftersom 
uttalandena blivit upptagna då de tilltalade inte var misstänkta eller åtalade i ett 
brottmål.198  

Flera författare har konstaterat att det är osäkert om Høyesterett skulle komma 
fram till samma slutsats i dag med hänsyn till Europadomstolens senare praxis.199 I 
dagens läge anses det följa ett bevisförbud mot användning av tvångsmässigt lämnad 

___________________________________________________________________ 
självinkrimineringsskyddet i förhållande till principen om materiell sanning. Se Asbjørn Strandbakken, 
Uskyldspresumsjonen: ”In dubio pro reo”. Fagbokforlaget 2003, s. 136–146 och 202–203. Likaså Jon 
Petter Rui kritiserar ståndpunkten om att bevis som erhållits i strid med tystnadsrätten enligt huvudregel 
ska nekas, och hänvisar till principen om fri bevisföring och den materiella sanningens princip. Se Rui 
2009, s. 63–68. Se även Gert Johan Kjelby, Bevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker, s. 
79–152 i verket Regina Aarli – Mary-Ann Hedlund – Sverre Erik Jebens (red.), Bevis i straffesaker: 
Utvalgte emner. Gyldendal Juridisk 2015, s. 115–116.  
197 Se Morten Eriksen, Plikt att i förvaltningsförfarandet yttra sig om egna och närståendes straffbara 
förhållanden, s. 429–445. Det 34. nordiske Juristmøtet 1996, s. 436–438. 
198 Se även Sverre Erik Jebens, Menneskerettigheter i straffeprosessen. Cappelen akademisk forlag 2004, 
s. 422–423. Flera av de tilltalade anförde klagomål över domen hos Europadomstolens föregångare, 
Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna. Kommissionen avslog dessvärre klagomålet 
som uppenbart ogrundat. Se Peterson Sarpsborg AS m.fl. mot Norge (beslut 27.11.1996).  
199 Torgersen 2009, s. 24 och Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter. 5. utgave. Fagboksforlaget 
2018, s. 465. 
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information mot uppgiftsgivaren av självinkrimineringsskyddet enligt artikel 6.1 i 
Europakonventionen.200 Bølgepapp-domen gavs innan domen i målet Saunders hade 
getts av Europadomstolen. I det sistnämnda fallet framhöll Europadomstolen att det 
stred mot självinkrimineringsskyddet att använda uttalanden som gjorts under 
sanktionshot i en efterföljande straffprocess, även om Saunders inte var formellt 
misstänkt vid tidpunkten för uttalandena.201  

Høyesterett fick emellertid anledning att delvis återkomma till frågeställningarna 
i Bølgepapp-domen respektive Saunders-domen i målet Rt-2007-932. Målet gällde 
upplysningar som getts till följd av upplysningsplikt vid ett konkursförfarande samt 
bevisföringen i ett efterföljande brottmål angående gäldenärsbrott (bounndragelse og 
kreditorbegunstigelse). Høyesterett framhöll att det mot bakgrunden av Saunders-
domen inte kan göras någon skarp åtskillnad mellan upplysningar som lämnats på 
kontroll- och undersökningsstadiet respektive uttalanden som gjorts i ett brottmål. 
Även uttalanden som gjorts före brottmålet kan kränka självinkrimineringsskyddet. 
Centralt vid avgörandet av frågan om huruvida skyddet hade blivit kränkt är sättet på 
vilket upplysningarna använts utgående från en helhetsbedömning.202 Høyesterett 
konstaterade dock att det handlar om dokument som existerar oberoende av den 
tilltalades vilja och att dessa kan användas utan att det sker en kränkning av själv-
inkrimineringsskyddet.203 Høyesterett framhöll vidare att användningen av sådana 
uttalanden som gjorts under upplysningsplikt före brottmålet inte kunde jämföras 
med den mycket omfattande användningen av tidigare uttalanden i Saunders-målet. 
Høyesterett menade att uttalandena hade spelat en blygsam roll vid fällandet av 
domen mot den tilltalade.204 Det hade därmed inte skett en kränkning av själv-
inkrimineringsskyddet. Den omständigheten att förklaringarna hade lagts fram som 
dokumentbevis ansågs dock utgöra ett handläggningsfel. I enlighet med Bølgepapp-

___________________________________________________________________ 
200 Ørnulf Øyen, Straffeprosess. Fagbokforlaget 2016, s. 371 (Øyen 2016b). 
201 Beaktansvärt är att Bølgepapp-domen gavs innan antagandet av menneskerettsloven (lov om styrking 
av menneskerettighetenes stillning i norsk rett, LOV-1999-05-21-30), dvs. lagen genom vilken bl.a. 
Europakonventionen inkorporerats som lag i Norge. Se Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesteretts bruk av 
menneskerettskonvensjonene som rettskilde før og etter menneskerettslov, i verket Peter Lødrup m.fl. 
(red.), Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002. Universitetsforlaget 2002, s. 733–760. Se 
även Jon T. Johansen, Menneskerettsvernet i straffeprosessen. Er det behov for en mer aktiv lovgiver? 
Lov og Rett 9–10/2002, s. 585–605.  
202 Se avsnitt 24 i domen. Jfr Saunders mot Förenade kungariket (1996), punkt 69.  
203 Se avsnitt 34 i domen. Jfr Øyen 2010, s. 145–146.   
204 Se avsnitt 35 i domen. Jfr Torgersen 2009, s. 249–250 och Øyen 2016b, s. 372. 
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domen skulle uttalandena inte läggas fram som dokumentbevis, utan skulle i stället 
läsas upp på närmare lagbestämda villkor.205  

I målet Rt-2011-800 tog Norges Høyesterett ställning till huruvida själv-
inkrimineringsskyddet ska anses omfatta också juridiska personer. Domstolen 
hänvisade i synnerhet till artikel 6 i Europakonventionen och Europadomstolens 
tolkning av konventionsbestämmelsen i förhållande till juridiska personer och 
framhöll att så är fallet. Bland annat Europadomstolens tolkning av oskyldighets-
presumtionen och att presumtionen ska anses gälla i förhållande till företag ansågs 
beaktansvärt i sammanhanget.206 Domen har likväl senare kritiserats i den juridiska 
litteraturen.207 

6.3 Juridisk litteratur 

Självinkrimineringsskyddet har i Norge behandlats framför allt i straffprocessrättslig 
litteratur. I allmänna straffprocessuella verk behandlas rätten att tiga och själv-
inkrimineringsskyddet som en rättighet som tillkommer misstänkta, tilltalade och 
även vittnen inom ramen för en straffprocess. I litteraturen behandlas framför allt 
frågor om skyldigheten att yttra sig.208 Frågor om bevisförbud vid olagligt eller 
otillbörligt bevisförvärv behandlas också, med hänsyn till riktlinjer som utarbetats i 
rättspraxis.209  

Ørnulf Øyen hör till de författare som mest ingående granskat själv-
inkrimineringsskyddets innehåll i Norge. I sin doktorsavhandling granskar Øyen 
självinkrimineringsskyddets innehåll utförligt i synnerhet i förhållande till Europa-

___________________________________________________________________ 
205 Se avsnitt 37 i domen. Hans-Petter Jahre konstaterar att det i och med detta får anses att om en person 
innan ett brottmål pliktmässigt lämnat ett uttalande till ett offentligt kontroll- eller undersökningsorgan, 
och om detta uttalande inte ska bortses från med hänsyn till självinkrimineringsskyddet, kan uttalandet i 
efterföljande brottmål enbart användas i syfte för konfrontation – dvs. på samma sätt som den tilltalades 
uttalanden under en förundersökning. Se Hans-Petter Jahre, Bruk av tidligere avgitte forklaringer, s. 257–
307 i verket Regina Aarli – Mary-Ann Hedlund – Sverre Erik Jebens (red.), Bevis i straffesaker: Utvalgte 
emner. Gyldendal Juridisk 2015, s. 269–273.  
206 Domstolen hänvisade här till domen Västberga Taxi Aktiebolag och Vulic mot Sverige. Härutöver 
hänvisades bl.a. till beslutet Fortum Oil and Gas Oy mot Finland (nr 32559/96). Se Rt-2011-800, avsnitt 
29. 
207 Se Øyen 2010, s. 358–360 och 363–368 och Øyen 2016b, s. 91. 
208 Se bl.a. Johs. Andenæs, Norsk straffeprosess. 4. utgave. Samlet utgave ved Tor-Geir Myhrer. 
Universitetsforlaget 2009, s. 212–215 och 396–398; Øyen 2016b, bl.a. s. 89–91, 371–373 och 381–384.  
209 Se Øyen 2016b, s. 410–420. I fråga om självinkrimineringsskydd och straffprocessuella regler om 
bevisförbud vid domstolshandläggningen av brottmål, se Torgersen 2009. Torgersen undersöker bl.a. 
frågan om bevisförbud i samband med kränkning av den tilltalades tystnadsrätt. Se ibid. s. 201–313.  
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domstolens praxis.210 I avhandlingen behandlar Øyen bland annat frågor om själv-
inkrimineringsskyddet som en begränsning av användning av pliktmässigt lämnad 
information som bevis och räckvidden av bevisförbud angående dessa.211 Øyen 
begrundar också ingående frågan om självinkrimineringsskyddet i Europa-
konventionen ska anses omfatta också juridiska personer.212 Enligt Øyen kan det 
konventionsenliga självinkrimineringsskyddet sägas ha tre sidor: (i) det ger skydd 
mot påbud om att medverka till målets utredning, (ii) det utgör en grund för 
uppställande av bevisförbud, samt (iii) det ger ett minimum av skydd mot att 
bevismässiga slutledningar dras från den misstänktes tystnad eller bristande 
medverkande till utredningen av målet.213   

Förutom i straffprocessrättslig litteratur behandlas självinkrimineringsskyddet 
också i allmänna verk och artiklar om Europakonventionen och mänskliga 
rättigheter.214 I allmänna förvaltningsrättsliga verk noteras självinkriminerings-
skyddet däremot enbart kortfattat, och i vissa fall inte alls.215 Hans Petter Graver har 
konstaterat att frågor om uppgiftsskyldighet och plikt att lämna självinkriminerande 
uppgifter kan uppstå både i ärenden gällande förvaltningssanktioner och utanför 
dessa.216 

Även den förvaltningsrättsliga litteraturen gällande administrativa sanktioner och 
självinkrimineringsskyddets innehåll i myndighetsförfarandet i första instans är 
knapp. Vissa enstaka artiklar om självinkrimineringsskyddet betydelse på bland 
annat konkurrensområdet har publicerats.217 Bjørn O. Berg har kortfattat tagit 
ställning till självinkrimineringsskyddet i sin avhandling Forvaltningssanksjoner 
(2005).218 
___________________________________________________________________ 
210 Øyen 2010. Författaren har lämnat förvaltningsrättsliga sanktioner utanför framställningen. Se ibid. s. 
27–28. Utnyttjande av uppgifter som den tilltalade till följd av uppgiftsskyldighet lämnat utanför 
straffprocessen berörs likväl i verket. Se ibid. s. 252–273. 
211 Se Øyen 2010, s. 252–273. 
212 Øyen 2010, s. 360–364, 369.  
213 Øyen 2016b, s. 89–91.  
214 Se t.ex. Line Ravlo, Forbudet mot selvinkriminering – en oversikt over gjeldende norsk rett sett på 
bakgrunn av Den europeiske menneskeretttighetskonvensjonen, Dommer, uttalelser mv. i skattesaker, 
1999, s. 329–367; Jebens 2004, s. 407–437; Aall 2018, s. 463–466.  
215 Jfr t.ex. Torstein Eckhoff – Eivind Smith, Forvaltningsrett. 11. utgave. Universitetsforlaget 2018.  
216 Se t.ex. Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett. 4. utgave. Universitetsforlaget 2015, s. 420–
421. Graver behandlar självinkrimineringsskyddet i samband med rätten att uttala sig. Av forvaltnings-
loven följer ingen generell plikt för parten att uttala sig, enbart en rätt till det. 
217 Frode Elgesem – Henning Rosenlund Wahlen, Vernet mot selvinkrimiering og forklaringsplikter 
overfor forvaltningen. Tidsskrift for forretningsjus 2–3/2010, s. 59–75.  
218 Bjørn O. Berg, Forvaltningssanksjoner – Forvaltningens vedtak om bøter, tvangsmulkt og inndragning 
av ulovlig vinning. Universitetsforlaget 2005. 
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Härtill kan noteras att det i Norge redan på 1990-talet funnits en viss diskussion 
om självinkrimineringsskyddets betydelse i förhållande till uppgifter som inhämtats 
i samband med myndighetstillsyn, och användandet av dessa uppgifter i samband 
med ett senare brottmål. Självinkrimineringsskyddets innehåll kommenterades då 
framför allt i ljuset av det ovannämnda Bølgepapp-målet samt domarna i målen 
Funke och Saunders.219 Frågan gällde följaktligen i synnerhet rätten att tiga när ett 
förvaltningsärende efterföljs av ett brottmål. Förutom bevisföringen under en 
konsekutiv straffprocess diskuterades självinkrimineringsskyddets möjliga innehåll 
vid förvaltningsförfarandet. Existensen av en ”sannhetsplikt” i förvaltningsärenden, 
dvs. en plikt att uppge sanna uppgifter vid hot om straff, respektive ”rätten att ljuga” 
vid förvaltningsförfarandet har varit föremål för debatt. Självinkrimineringsskyddet 
uppmärksammades, i kölvattnet av nämnda domstolsavgörande, också på det 34:e 
nordiska juristmötet i Stockholm år 1996.220   

7 Slutledning 

7.1 Allmänna slutsatser 

Europadomstolens tolkningspraxis angående rätten att tiga och inte belasta sig själv 
har successivt utvecklats sedan början av 1990-talet och målet Funke mot Frankrike 
(1993). Samtidigt har denna straffprocessuella rättssäkerhetsgaranti gradvis fått en 
allt starkare ställning i finsk, norsk och svensk rätt. Även om principen om nemo 
tenetur se ipsum accussare i viss utsträckning varit erkänd sedan tidigare i dessa 
länders nationella rättsordningar, har Europadomstolens praxis haft en avgörande roll 
för att denna processuella rättsgrundsats har fått genomslag i de nordiska ländernas 
rättsordningar. Fastän tystnadsrätten och självbelastningsskyddet ingår i MP-
konventionen, kan denna internationella konvention inte haft i närheten av samma 
inflytande som Europakonventionen när det gäller utvecklingen i fråga om rätten att 
tiga och inte belasta sig själv.  

___________________________________________________________________ 
219 Morten Eriksen, Om forholdet mellom stat og borger – noen bemerkninger til 
«selvinkrimineringsforbudet» i straffesaker. Lov og rett 1995, s. 168–187; Kristine Schei, 
Forvaltningskontroll og menneskerettighetene. Tidsskrift for forretningsjus 2/1997, s. 75–83; Morten 
Eriksen, Usannhet of forklaringsnektelse – lovbrudd eller menneskerett? – noen tanker etter 
menneskerettighetsdomstolens avgjørelse i Saunders mot Storbritannia. Lov og rett 1998, s. 94–105. 
220 Se Morten Eriksen, Plikt att i förvaltningsförfarandet yttra sig om egna och närståendes straffbara 
förhållanden. Förhandlingarna vid det 34:e nordiska juristmötet i Stockholm 21–23 augusti 1996, del 1, s. 
429–445 och 447–464. 



Veronica Lankinen 
___________________________________________________________________ 

 

48 

Som allmän slutsats av de nationellrättsliga undersökningarna som utförts ovan i 
huvudavsnitten 4–6 kan konstateras att en finsk, norsk och svensk tolkningspraxis 
angående självbelastningsskyddet stegvis har vuxit fram i samverkan med 
europarättslig praxis. De högsta domstolsinstanserna i Finland, Norge och Sverige 
har under de senaste 30 åren genomgående hänvisat till Europadomstolens tolkning 
av självbelastningsskyddet när dessa har tagit ställning till skyddets innehåll. Likaså 
har uttalanden i lagberedningsarbeten och den juridiska litteraturen med avseende på 
självbelastningsskyddets innehåll i hög grad baserats på europarättslig praxis.  

Även om Europadomstolens praxis är den viktigaste anledningen till att 
självbelastningsskyddet har fått en ökad betydelse i Finland, Norge och Sverige, har 
skyddets innehåll och räckvidd varit allt annat än klart. Snarare har självbelastnings-
skyddets innebörd och omfattning ansetts vara svårfattligt och Europadomstolens 
praxis har – både i den juridiska litteraturen och nationell rättspraxis – kritiserats för 
att vara otydlig, inkonsekvent och förvirrande. Den sammantagna uppfattningen 
verkar alltjämt i dagens läge vara att rätten att tiga och inte belasta sig själv är en 
komplex rättsgrundsats med komplexa, svårförutsebara rättsverkningar i både 
myndighets- och domstolsförfaranden.221  

Självbelastningsskyddets rättsverkningar kan med fog betraktas vara komplexa. 
En allmän beskrivning av rättsgrundsatsens innehåll under en förundersökning och 
efterföljande brottmålsrättegång är emellertid inte svår att åstadkomma. Från ett rent 
straffprocessuellt perspektiv kan självbelastningsskyddet beskrivas som en allmän 
passivitetsrätt, dvs. en rätt att vara passiv i sin egen sak. Denna passivitetsrätt innebär 
i första hand en rätt att vägra svara på frågor. En person som är föremål för en 
brottsanklagelse har rätt att vägra vittna mot sig själv. I andra hand innefattar rätten 
att förhålla sig passiv också en rätt att på andra sätt vägra bidra till brottsutredningen 
eller rättegången genom att tillhandahålla handlingar eller annan bevisning.  

En allmän beskrivning av självbelastningsskyddets innehåll i förvaltnings-
förfaranden är däremot betydligt svårare att framställa. Självbelastningsskyddets 
inverkan i förvaltningsmyndigheters ärendehandläggning begränsar sig inte till 
administrativa sanktionsärenden. Skyddet kan aktualiseras även i förvaltnings-
ärenden där en tillsynsmyndighet utreder ett ärende och ett parallellt brottmåls-
förfarande är anhängigt eller kan förutses anhängiggöras i framtiden, ifall uppgifter 
som inhämtats genom påtryckning kan komma att användas som bevisning mot den 
enskilde vid prövningen av brottsanklagelsen. I den här artikeln har likväl sanktions-
avgiftsförfaranden stått i centrum, och artikelns syfte är inte att skapa en överblick 

___________________________________________________________________ 
221 Exempelvis Antti Tapanila har jämfört självbelastningsskyddet med ett kalejdoskop – bilden av skyddet 
förändras varje gång åskådaren tar sig en ny titt. Se Tapanila 2019, s. 15.  
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av självinkrimineringsskyddets innehåll i förvaltningsrättslig kontext. Vissa 
generella påpekanden i fråga om parallella förvaltningsrättsliga förfaranden 
respektive parallella förvaltnings- och straffrättsliga förfaranden finns det dock skäl 
att göra nedan.  

7.2 Passivitetsrätt i administrativa sanktionsförfaranden 

Inom ramen för en brottmålsprocess har åklagaren bevisbördan för den åtalades skuld 
till ett brott. Rätten att presumeras oskyldig – en processuell rättsgrundsats som bland 
annat innebär att åklagaren har bevisbördan i ett brottmål – har med andra ord en 
stark koppling till självbelastningsskyddet. Den misstänktes eller åtalades passivitet 
förefaller därmed på många sätt naturlig i straffprocessuell kontext. 

I enlighet med etablerad domstolspraxis ska myndighetsförfaranden där en 
myndighet överväger påförande av en straffliknande sanktionsavgift jämställas med 
utredning av en brottsanklagelse. Bland annat rätten att presumeras oskyldig ska 
säkerställas i sådana förvaltningsförfaranden. Den handläggande myndigheten 
ansvarar därmed för utredningen av huruvida lagstadgade förutsättningar för på-
förande av en sanktionsavgift ska anses föreligga. Myndigheten bär alltså i enlighet 
med oskyldighetspresumtionen utredningsansvaret. Det finns skäl att placera själv-
belastningsskyddet i denna kontext.  

Ett av de stora problemen när det gäller placeringen av självbelastningsskyddet i 
en administrativ kontext gäller likväl förhållandet mellan skyddet och lagstadgade 
uppgiftsskyldigheter. Enskilda individer och företag är bärare av olika typer av upp-
lysningsskyldigheter när det gäller uppgifter om den egna (närings)verksamheten, 
inkomst och egendom osv. Brott mot upplysningsskyldigheten och en efterföljande 
vitespåföljd eller administrativ sanktionsavgift är då inte det egentliga problemet. 
Problemet är inte att en (straffliknande) avgiftspåföljd för underlåtenhet att iaktta 
uppgiftsskyldigheten skulle strida mot självbelastningsskyddet. Europadomstolen 
har tydligt framhållit att lagstadgade skyldigheter kan förknippas med vitespåföljder 
eller administrativa sanktionsavgifter utan att detta innebär en kränkning av rätten att 
tiga och inte belasta sig själv. Problem tenderar snarare att uppstå i parallella eller 
konsekutiva förfaranden där uppgifter krävs in vid hot om vite eller sanktionsavgift 
i ett förvaltningsförfarande, och uppgifter som erhållits på detta vis genom tvång 
används i ett efterföljande straffprocessuellt förfarande. Händelseförloppet är då 
normalt det följande: en lagstadgad uppgiftsskyldighet eller redovisningsplikt leder 
till att den enskilde lämnar uppgifter, och dessa uppgifter används som belastande 
bevisning mot den enskilde vid en parallell förundersökning och/eller en 
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efterföljande brottmålsrättegång. Rätten att tiga och inte belasta sig själv har då 
kränkts. 

I alla de nordiska länderna Norge, Sverige och Finland har självbelastnings-
skyddet och dess förhållande till lagstadgade uppgiftsskyldigheter varit föremål för 
rättspraxis och rättsdogmatisk diskussion. Diskussionen har i synnerhet gällt upp-
giftsskyldigheter och parallella förfaranden. I Finland har denna diskussion varit 
livlig särskilt under de senaste tio åren, i efterdyningarna av målet Marttinen mot 
Finland (2009) och avgörandet HD 2009:80. Efter prejudikatavgörandet i fråga har 
högsta domstolen i Finland i ett antal avgöranden tagit ställning till 
självinkrimineringsskyddets innehåll i parallella förfaranden. I fråga om sanktions-
avgifter är särskilt sådana avgöranden som gällt skatteförhöjning och parallella 
brottmålsförfaranden av intresse. I Norge har motsvarande frågeställningar 
diskuterats redan på 1990-talet, sedan Norges Høyesterett tagit ställning till skyddet 
mot självinkriminering i ett omstritt fall – det så kallade Bølgepapp-målet – år 1994. 
I Sverige verkar frågor om uppgiftsskyldigheter, tillsyn och passivitetsrätt ha 
uppmärksammats i synnerhet på skatte- och miljöområdet. För Sveriges del är det 
anmärkningsvärt att frågor gällande införande av vitesförbud för tillsynsmyndigheter 
fått en klart större uppmärksamhet än vad dessa frågor har fått i Finland och Norge.  

När det gäller självbelastningsskyddets allmänna innehåll i administrativa 
sanktionsavgiftsförfaranden – dvs. bortsett från diskussionen om uppgiftsskyldig-
heter och parallella förfaranden – har rättsutvecklingen dock varit blygsam i Finland, 
Sverige och Norge. Europadomstolens praxis gällande straffliknande avgifts-
sanktioner och självbelastningsskydd är sparsam, och detta är troligtvis också den 
främsta orsaken till avsaknaden av nationell diskussion i detta hänseende. Det är inte 
möjligt att på basis av Europadomstolens ställningstaganden skapa en nyanserad bild 
av vad självbelastningsskyddet ska anses innebära utanför en traditionell straff-
process. Tvärtom finns det vissa belägg för att vissa rättsområden, såsom vägtrafik-
området, ska anses vara undantagna i detta hänseende (jämför bland annat målet 
O’Halloran och Francis mot Förenade kungariket (2006)). Härav kan man kanske 
dra en försiktig slutsats om att det i europeisk rättspraxis verkar ha funnits en viss 
strävan efter att i viss mån ”skära ner” självbelastningsskyddets inverkan och 
begränsa skyddet till brottsanklagelser som gäller grov brottslighet av mer 
traditionell art, dvs. sådana straffbud som kan anses höra till straffrättens kärnområde 
(jämför målet Jussila mot Finland (2006)).  

Även i fråga om juridiska personer har det på ett liknande sätt diskuterats om 
självbelastningsskyddets omfattning ska anses vara begränsad. Frågan har 
diskuterats förhållandevis livligt i Norge, medan motsvarande diskussion har varit 
betydligt mer lågmäld i Sverige och Finland. Norge förfaller vara det enda av de tre 



Administrativa avgiftssanktioner samt rätten att tiga och inte belasta sig själv 
___________________________________________________________________ 

 

51 

länderna där en högsta domstolsinstans har tagit ställning till huruvida själv-
belastningsskyddet också ska omfatta juridiska personer.222 Europadomstolen har, 
liksom ovan nämnts, inte entydigt tagit ställning i frågan. I Finland har det 
följaktligen presenterats försiktiga ställningstaganden om att självbelastnings-
skyddets omfattning inte nödvändigtvis är lika omfattande när det gäller juridiska 
personer som när det gäller enskilda individer.223   

7.3 Avslutningsvis 

Många osäkerhetsfaktorer existerar kring självbelastningsskyddet och mycket 
systematiseringsarbete kvarstår att utföra gällande skyddets innehåll i sanktions-
avgiftsförfaranden. Detta arbete måste utföras på nationell nivå. I Norge har härtill 
antagits allmän lagstiftning om administrativa sanktioner, inklusive en informations-
plikt angående självbelastningsskyddet. Det finns med andra ord ett lagstiftnings-
ramverk att bygga vidare på. I Finland har sådan allmän lagstiftning däremot inte 
antagits, men det har funnits en viss strävan efter att beakta skyddet i special-
lagstiftningen om sanktionsavgifter. I Sverige finns inte allmän lagstiftning om 
administrativa sanktioner, och frågor gällande sanktionsavgifter eller själv-
belastningsskydd har över huvud taget inte diskuterats i samband med antagandet av 
2017 års förvaltningslag. I fråga om den nationella svenska lagberedningen med 
avseende på sanktionsavgifter, liksom i den svenska litteraturen, har själv-
belastningsskyddet enbart uppmärksammats i en begränsad utsträckning. 

I det stora hela verkar rättsutvecklingen angående självbelastningsskyddet likväl 
ha varit mycket likartad i Finland, Sverige och Norge – eller åtminstone gå i samma 
riktning. Den finska rättsutvecklingen utmärker sig dock tydligt i förhållande till ut-
vecklingen i grannländerna i ett särskilt avseende: i Finland har det förekommit en 
genomgående strävan efter att tolka in självbelastningsskyddet i den nationella 
grundlagsbestämmelsen som gäller garantier för god förvaltning och rättvis rättegång 
(GL 21 §). I den finska litteraturen har bland annat Olli Mäenpää framfört ställnings-
taganden om att skyddet ska anses utgöra en rättssäkerhetsgaranti som hör till garan-
tierna för god förvaltning som tryggas i GL 21 §. En lika stark strävan efter att 
förankra självbelastningsskyddet i de nationella grundlagarna eller rätten till god 
förvaltning verkar inte finnas i Sverige eller i Norge. En närmare analys av 

___________________________________________________________________ 
222 Se Rt-2011-800.  
223 Se Utveckling av regleringen som gäller administrativa påföljder av straffkaraktär: Arbetsgruppens 
betänkande. Justitieministeriets publikation 52/2018, s. 35.  
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konstitutionellrättsliga skiljaktigheter, eller andra rättskulturella skillnader, mellan 
dessa länder låter sig dessvärre inte göras inom ramen för denna artikelundersökning.  

Avslutningsvis vill jag framföra att det är tillsynskontexten kring sanktions-
avgifter som särskilt behöver uppmärksammas. Parallella tillsynsförfaranden där ett 
förvaltningsförfarande åtföljs av ett sanktionsavgiftsförfarande innefattar särskilda 
risker. Uppgifter som inhämtats genom påtryckning eller hot om tvång kan inte 
användas i ett senare sanktionsavgiftsförfarande. Detsamma gäller givetvis också 
parallella eller konsekutiva sanktionsavgiftsförfaranden och brottmålsförfaranden.  

Motverkandet av kränkningar av självbelastningsskyddet i parallella eller 
konsekutiva förfaranden kan i huvudsak ske på två olika sätt. För det första kan själv-
belastningsskyddet säkerställas i det första förfarandet genom att den enskilde bereds 
en möjlighet att förhålla sig passiv under ärendehandläggningen trots den lag-
stadgade uppgiftsskyldigheten. Ett exempel på sådan allmän lagstiftning finns i 
Danmark.224 Alternativt kan kränkningar av självbelastningsskyddet motverkas 
genom lagstiftning som förbjuder utnyttjandet av uppgifter som inhämtats i det första 
förfarandet i ett senare brottmålsförfarande eller jämförbart sanktionsförfarande. När 
det gäller motverkandet av kränkningar av självbelastningsskyddet i sanktions-
avgiftsförfaranden innebär det sistnämnda ett införande av förbud mot utnyttjande av 
uppgifter. En liknande effekt kan också åstadkommas genom att anta så kallad brand-
väggslagstiftning som förbjuder en myndighet att lämna ut uppgifter till en annan 
myndighet när uppgifterna kan användas som stöd för en prövning av en anklagelse 
för brott eller en straffliknande avgiftssanktion. Liksom i fråga om så kallade 
utnyttjandeförbud handlar det då om att hindra att bevisning som inhämtats genom 
påtryckning används mot den enskildes vilja. 

___________________________________________________________________ 
224 Se lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (lov nr. 
442 af 9. juni 2004) § 10. Se även Jens Møller, Forbud mot selvinkriminering i forvaltningsretten, s. 243–
268 i verket Carsten Henrichsen – Steen Rønsholdt – Peter Blume (red.), Forvaltningsretlige perspektiver. 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 samt Nilsson 2019, s. 298–299.   


	Veronica Lankinen: Administrativa avgiftssanktioner samt rätten att tiga och inte belasta sig själv
	1 Inledning
	2 Syfte och problemställning
	3 Rätten att tiga och inte belasta sig själv i Europadomstolens praxis
	3.1 Allmänt
	3.2 Skyddets kärninnehåll: respekterandet av den anklagades vilja att tiga
	3.3 En relativ rättighet
	3.4 Självinkrimineringsskydd och lagstadgade uppgiftsskyldigheter
	3.5 Situationer där en kränkning av självinkrimineringsskyddet kan ske

	4 Finland
	4.1 Nationell lagstiftning och lagberedning
	4.2 Rättspraxis
	4.3 Juridisk litteratur

	5 Sverige
	5.1 Nationell lagstiftning och lagberedning
	5.2 Rättspraxis
	5.3 Juridisk litteratur

	6 Norge
	6.1 Nationell lagstiftning och lagberedning
	6.2 Rättspraxis
	6.3 Juridisk litteratur

	7 Slutledning
	7.1 Allmänna slutsatser
	7.2 Passivitetsrätt i administrativa sanktionsförfaranden
	7.3 Avslutningsvis





