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Förord 
 

“Det är inte i medvind utan i motvind en drake lyfter”, som pappa citerade när vi 
tillsammans var i Japan 2013, efter mitt besked att jag inte blivit antagen till 
juristprogrammet. Nu är det sista momentet på juristutbildningen klart. Pappas ord 
stämde.  

Juristutbildningen har varit så mycket mer än bara utbildning, jag har fått vänner för 
livet och fått utvecklas på flera plan som individ. För det allra mesta har det varit riktigt 
roligt, men av och till också svårt. Då har det varit skönt att upprepa mammas ord om 
att man bara lever en gång och att man ska göra det som känns rätt för en själv. Ett 
särskilt tack till er, mamma Catharina och pappa Peter. Ett tack måste också riktas till 
den bästa krogen i Sverige, Orvars krog, för dart och öl i goda vänners lag. 

 
*** 

Uppsala, september 2018 
	
Emil	Forssell	
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1. Inledning 
1.1 bakgrund 
Enligt 17:11 Rättegångsbalken (1942:740) gäller att en dom har rättskraft, vilket bland 

annat medför att samma sak inte kan tas upp och prövas av rätten igen (res judicata). 

Givet den negativa rättskraftens betydelsefulla rättsliga verkan och dess breda 

prekluderande effekt, ställer jag mig frågan om det är möjligt för parterna i dispositiva 

tvistemål att avtala om rättskraftens verkningar. 

 Skälen till varför parterna skulle kunna tänkas vilja avtala om rättskraftens verkan 

grundar sig framförallt i den negativa rättskraftens breda omfattning. Som exempel kan 

nämnas att parterna kan vilja avtala på ett sätt som gör att de i första hand kan undvika 

att pröva en grund som är mycket omfattande och processekonomiskt kostsam (utan att 

förta möjligheten att pröva grunden i en senare process), om det istället räcker att få 

saken prövad på en annan, mindre omfattande och därmed kostnadseffektiv grund med 

samma rättsföljd.1 Ett annat exempel kan vara att parterna vill ha utökade möjligheter 

till att få sin sak prövad. För att uppnå det kan parterna avtala på ett sätt som tillåter 

käranden att pröva ett annat yrkande i en ny process, trots att yrkandet normalt sätt 

skulle avvisas på grund av den praxis som utvecklats genom senare tids prejudikat.   

Huvudfrågan ger vidare upphov till ett par centrala följdfrågor. Hur behandlas 

processuella avtal i svensk rätt? Är det möjligt för parterna i ett dispositivt tvistemål att 

med för rätten bindande verkan avtala om den negativa rättskraftens verkningar? Det 

har länge ansetts att det ligger i rättens händer att bestämma över rättsanvändningen.2 

Med andra ord är det domstolen ensamt som tillämpar gällande rättsregler (utan 

möjlighet för parterna att bestämma hur rättsreglerna ska tolkas och tillämpas) i enlighet 

med principen ”jura novit curia”.3 Bakomliggande intressen till detta förhållande är 

bland annat rätten till domstolsprövning, likabehandling, förutsebarhet samt att 

upprätthålla en konsekvent rättsbildning.4  I sammanhanget ska tilläggas att Lagrådet i 

den över 70 år gamla propositionen till RB uttalat att processuella avtal endast ska 

																																																								
1 Jfr Lindell, civilprocessen, s 409. 
2 A a s 143. 
3 Ekelöf, Per Olof & Edelstam, Henrik, Rättegång I s 61.  
 
4 Lindell, civilprocessen, s 143. 
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tillåtas om det finns uttryckligt stöd för det.5 Om vi tittar på andra sidan av myntet så 

gäller samtidigt dispositionsprincipen6 i dispositiva tvistemål, vilket ger ett principiellt 

utrymme för att tillåta processuella avtal.7  

1.2 Metod och syfte  
För att belysa problematiken kring den negativa rättskraftens verkningar i Sverige och 

därmed anledningar till varför parterna kan ha ett intresse av att modifiera densamma, 

kommer rättskraftsinstitutet undersökas och förklaras. Vidare behöver det utredas ifall 

processuella avtal i allmänhet är giltiga i Sverige och mer specifikt om processuella 

avtal kan användas av parterna för att reglera den negativa rättskraftens verkningar. När 

jag går in på processuella avtal i Sverige kommer dispositionsprincipen diskuteras. Det 

är särskilt intressant att lyfta fram dispositionsprincipen och de intressen som ligger 

bakom principen, och jämföra dessa intressen med de intressen som ligger bakom 

rättskraften. Ur denna jämförelse kan sedan en nyanserad argumentation växa fram 

kring processuella avtals rimlighet ur ett rättskraftsperspektiv.  

Vidare kommer jag löpande i avsnitt 2 i anslutning till redovisade rättsfall ge 

exempel på sätt som parterna kan tänkas vilja avtala på rörande rättskraften. Tanken är 

att exemplifieringarna ska poängtera att det finns ett praktiskt behov av att kunna avtala 

om rättskraften.  

För att ytterligare förstå gällande rätt avseende den negativa rättskraften och för att 

bära fram för och mot argument i samband med processuella avtal som har till avsikt att 

reglera rättskraften, finns det skäl att jämföra med andra rättsinstitut. Därför har jag valt 

att ta upp skiljedomsinstitutet och jämföra det med den negativa rättskraften i dispositiv 

civilprocess. Det är också intressant att jämföra med ett annat skandinaviskt land vars 

rättsystem och rättstraditioner liknar Sveriges, och se hur ett sådant land behandlar 

rättskraften ur ett processuellt perspektiv. Därför har jag valt att jämföra hur Norge 

behandlar rättskrafsinstitutet eftersom rättskraftsinstitutet i Norge bland annat skiljer sig 

ifrån det svenska på så sätt att parter i dispositiva tvistemål har rätt att avtala om den 

																																																								
5 Prop. 1942:5 s 233. Som exempel kan nämnas det väletablerade skiljedomsinstitutet. 
6 Av dispositionsprincipen följer bland annat att rätten endast får grunda sin dom på vad parterna har 
åberopat, se 17:3 RB. 
7 A a s 144. 
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negativa rättskraften. Beklagligt nog har det varit svårt att hitta underlag på området 

varför avsnittet blivit kortare än vad jag hade önskat.  

De ovan beskrivna momenten kommer genomföras utifrån en metodkombination 

bestående av rättsdogmatik och rättsanalys. Det innebär att arbetet främst tar sin 

utgångspunkt i de traditionella rättskällorna men är inte begränsad till dessa. Metoden 

innebär också att gällande rättsläge kommer att analyseras samtidigt som förslag till 

lämpliga rättsliga lösningar kommer att presenteras. 8 Metoden innehåller även ett visst 

mått av komparativa moment eftersom en rättslig jämförelse i begränsad utsträckning 

kommer göras med Norge i relevanta delar. 

Vidare ska nämnas att det skrivits anmärkningsvärt lite om just processuella avtal i 

Sverige, och än mindre om avtal som avser att reglera rättskraften. Det är också ett av 

skälen till varför jag valt att behandla frågeställningen. Syftet med uppsatsen är således 

att i möjligaste mån problematisera det juridiska rättsläget när det kommer till rättskraft, 

och därtill presentera skäl till varför processuella avtal som avser att reglera negativ 

rättskraft i dispositiva tvistemål bör och kan tillåtas.  

1.3 Avgränsning och disposition 
Endast dispositiva tvistemål kommer att behandlas. Indispositiva tvistemål kommer 

dock tas upp i den uträckning som det hjälper läsaren att förstå dispositiva tvistemål och 

den tillhörande dispositionsprincipen. I något fall kommer även processuella avtal i 

indispositiva tvistemål tas upp i syfte att ge argument för att tillåta processuella avtal i 

dispositiva tvistemål. Endast den objektiva rättskraften behandlas, det vill säga 

rättskraften och hur den eventuellt berör tredje part diskuteras ytterst lite. Vidare 

kommer inte extraordinära rättsmedel att beröras mer än nödvändigt för förståelsen av 

rättskraftsinstitutet. Ändring av talan och litis pendens, vilka är intimt förknippade med 

rättskraften och utgör logiska komplement till varandra, kommer av förklarliga skäl tas 

upp i den mån det behövs för förståelsen av rättskraftsinstitutet som helhet.   

Dispositionen kan delas in i tre delar varav första delen behandlar rättskraften, den 

andra delen processuella avtal, och slutligen den tredje delen vilken behandlar 

jämförelser med skiljeförfarande och rättskraftsregeln i civilprocess i Norge 

tillsammans med slutdiskussion. I första kapitlet kommer den negativa rättskraften som 

																																																								
8 Jareborg, SvJT 2004 s 8. Kleinman, juridisk metodlära, s 21 ff. 
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den ser ut idag i svensk rätt beskrivas och diskuteras. Detta kommer göras genom att 

analysera ett urval av prejudikat som gett rättskraften sin nutida innebörd. 

Rättskraftskapitlet är relativt omfattande av det skälet att det är centralt att förstå 

rättskraften för att kunna besvara huvudfrågan. Något kort om vad doktrinen säger om 

rättskraften kommer också tas upp. I avsnittet om rättskraft kommer även de intressen 

som ligger bakom rättskraften att diskuteras. I ljuset av redogörelsen kommer jag att 

lyfta fram anledningar till varför parterna kan vilja avtala om rättskraften.  

Efter rättskraftsavsnittet går jag i kapitel 3 in på processuella avtal. Först beskrivs 

processuella avtal i allmänhet och dess position i svensk rätt idag. Sedan följer en 

diskussion där olika argument för och emot processuella avtal presenteras, särskilt med 

utgångspunkt i processuella ogiltighetsprincipen och dispositionsprincipen.  

I kapitel 4 behandlas skiljedomsrättskraft och processuella avtal i 

skiljedomsförfarande. I kapitel 5 tar jag sedan i relevanta delar upp hur den norska 

rättskraften tar sitt uttryck och hur den är föremål för parternas avtalsfrihet. Slutligen 

avslutas uppsatsen i kapitel 6 med en diskussion de sententia ferenda, det vill säga hur 

rättsläget bör utvecklas tillsammans med en diskussion som sammanfattar min 

argumentation. 
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2. Rättskraft 
2.1 Negativ rättskraft 
Som inledningsvis nämnts så medför en meddelad dom att rättskraft inträder enligt 

17:11 RB. Det innebär att den sak som har avgjorts i en lagakraftvunnen9  dom är 

slutgiltigt avgjord.10 När domen vunnit lagakraft är det inte längre möjligt att processa 

om samma sak i ett nytt mål.  Det vill säga orubblighetsprincipen gäller för domen. 11  

Orubblighetsprincipen innebär att domen får verkan som rättegångshinder, även känt 

som att domen får negativ rättskraft. Följden av den negativa rättskraften blir att om det 

väcks en ny talan om samma sak, ska den talan avvisas i enlighet med res judicata 

(saken har redan avdömts). Rättskraften kan således sammanfattningsvis förklaras grovt 

på så sätt att samma sak inte för prövas två gånger i enlighet med principen ne bis in 

idem.12  

De intressen som ligger bakom rättskraften är framförallt att parterna ska känna sig 

trygga i att ett slutligt avgörande i domstol inte kan rubbas genom en ny rättegång. 13 I 

en rättsstat är det centralt att det förhåller sig på det viset.14 Skulle detta inte vara fallet, 

hade inte parterna kunnat inrätta sig efter domen.15 En sådan osäkerhet skulle dessutom 

potentiellt kunna drabba andra än parterna. 16 Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det 

också lämpligt att rättskraften är förutsebar och tillämpas med beaktande av 

likabehandling. 17 Rättskraften bör också vara förenlig med det processuella 

regelsystemet i övrigt.18 Därutöver är rättskraften motiverad ur ett processekonomiskt 

																																																								
9 Lagakraft innebär att det inte längre går att på vanlig väg överklaga domen. Laga kraft inträder 
efter fyra veckor för en tingsrättsdom.  
10 Mellqvist, processrätt, s 50. 
11 A a s 50. 
12 Fitger,Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, lagkommentaren till 17:11 RB 2 st, Zeteo. 
Se även NJA II 1943 s 217. 
13 Fitger,Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, lagkommentaren till 17:11 RB 2 st, Zeteo.  
14 Thornefors, kommentaren till 17:11 RB not 493, Karnov. 
15 Fitger,Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, lagkommentaren till 17:11 RB, 2 st Zeteo. 
16 A a st 2. 
17 Nordh, SvJT 2002 s 12. 
18 A a s 12. 
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perspektiv, så sätt att parterna får anledning till att pröva allt i en och samma process. 

Potentiella dubbelprocesser undviks helt enkelt. 19  Genom rättskraften undviks även 

motstridiga avgöranden. 20  Sammanfattningsvis kan sägas att rättskraften har två 

huvudändamål, ett är att säkra den vinnande partens trygghet medan det andra handlar 

om processekonomi.21  

 Jag vill samtidigt mena att det inte nödvändigtvis behöver vara så att 

processekonomiska vinster görs på rättskraften. Tvärtom kan det vara så att rättskraften 

innebär att en part i vissa fall blir tvungen till att pröva en grund som är mycket 

omfattande och kostsam. En allt för omfattande rättskraft vilken innebär att allt måste 

prövas i en första process kan med andra ord ta onödigt mycket tid och pengar i 

anspråk.22 Lindell tar i sin bok civilprocessen upp ett par fiktiva exempel på situationer 

där processföringen kan tyckas bli onödigt dyr. Han konstaterar i sammanhanget att 

rättsföljden istället för grunden som kriterium för rättskraft inte är oproblematisk.23 I ett 

av hans exempel stämmer en fiskodlare (A) ett företag (B) vilka har en avtalsrelation. 

Företaget B är beläget på en närliggande fastighet till A. A yrkar skadestånd och som 

grund för detta åberopar A att en dränering orsakat att fiskarna i odlingen dött. Talan 

ogillas eftersom den inte styrkts. Sedan visar prover på att det sannolikt istället är 

giftutsläpp ifrån B som ägt rum innan processen, som orsakat fiskarnas död. A stämmer 

därför B igen och åberopar som grund för den nya talan om skadestånd giftutsläppet. 

Eftersom rättsföljden är densamma som i föregående process avvisas talan i enlighet 

med res judicata. Giftutsläppet utgör ett fristående händelseförlopp i den här situationen. 

Om A varken kände till eller borde ha känt till giftutsläppet kan A använda sig av 

resningsinstitutet. Däremot om A kände till giftutsläppet men avstod ifrån att åberopa 

giftutsläppet i den första rättegången, kan inte resning användas och därmed står 

avgörandet fast.24 Lindell fortsätter och menar när rättskraften i en sådan situation 

förhindrar ny talan behöver det inte vara oskäligt gentemot A om avståendet av 

åberopandet av giftutsläppet skett medvetet. Men det skulle också kunna vara så att A 

visserligen hört talas om giftutsläppet och även gjort vissa undersökningar om utsläppet 

																																																								
19 Fitger,Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, lagkommentaren till 17:11 RB, 2 st Zeteo. 
20 Lindell, civilprocessen, s 406.  
21 Pauli, SvJT 2009 s 735. 
22 A a s 406. 
23 A a s 409. Se mer om grunden och rättsföljden i avsnitt 2.2. 
24 A a s 409. 
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men de uppgifter som då framkommit var vaga, medan ytterligare undersökningar 

skulle ta i anspråk stora kostnader och tid. Eftersom A också trodde att den bristande 

dräneringen skulle resultera i en bifallande dom avstod A från att åberopa 

giftutsläppet.25 A:s agerande verkar rationellt, men ska den nya talan detta till trotts 

avvisas? Några andra rättsmedel finns inte tillgängliga, resning och även factum 

superveniens torde det alltså inte kunna bli fråga om.26 Lindell tar också upp andra 

rättskraftssituationer där möjlighet finns att få omständigheter prövade igen, till 

exempel en gäldenärs möjlighet att få skuldförhållandet omprövat.27 Fiskodlaren torde 

ha ett minst lika skyddsvärt intresse av att få sin talan prövad i det nämnda exemplet.28 

Han tar också upp att det vid påtalande av fel i en köpt fastighet är möjligt att i en ny 

rättegång väcka talan om ett annat fel än det fel som påtalats i den första processen.29 

Analogivis borde det som gäller för fastigheter även kunna gälla i fiskodlarens 

exempel.30 Lindell tar upp följande exempel och fortsätter historien om fiskodlaren. 

Företaget B har genom ett avtal anlitat en entreprenör för att utföra dränering och i ett 

separat avtal med samma entreprenör avtalat om att entreprenören ska dra ledningar för 

att avleda giftiga kemikalier. B har möjlighet att i en rättegång stämma entreprenören 

för fel i dräneringen och i en separat process väcka talan mot entreprenören för 

feldragning av giftavledningsrören.  Ska fiskodlaren som drabbas av felen inte kunna 

åberopa giftutsläppsfelet som för denne är en utomståendeobligatorisk grund, med 

hänvisning att alla grunder borde tagits upp i en första rättegång? 31  Dessutom kan det 

som redan nämnts innebära stora ekonomiska kostnader att utreda flera omständigheter. 

Lindell menar därför att man inte enbart bör se om det är fråga om ett nytt yrkande.32 

De framföra exemplen visar på hur rättskraften i vissa hänseenden kan te sig 

problematisk. Min mening är att parterna i varje fall borde tillåtas att avtala på ett sätt 

som skulle medföra att fiskodlaren i exemplet hade haft möjlighet att även ta upp 

giftutsläppsgrunden i en senare rättegång.  

																																																								
25 A a s 410. 
26 A a s 410. 
27 A a s 410. 
28 A a s 410. 
29 A a s 410. Se även NJA 1984 s 733. 
30 Lindell, civilprocessen, s 410. 
31 A a s 410. 
32 A a s 411.  
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Även ett annat exempel som författaren tar upp i boken är av intresse. A och B äger 

ett aktiebolag tillsammans och utgör gemensamt styrelse för bolaget. A stämmer sedan 

B på 1000 000 kronor och som grund åberopas ett penninglån till B. Avsikten med lånet 

var att B skulle sätta in det på bolagets konto för att rädda bolaget.  B sätter inte in 

pengarna på kontot och bolaget likvideras. A åberopar under förberedelsen som 

alternativ grund skadestånd med 1000 000 kronor utifrån regler om skadestånd enligt 

aktiebolagsrättsliga regler eftersom B i egenskap av styrelseledamot inte satt in 

pengarna på bolagets konto i enlighet med vad som avtalats mellan parterna vilket fick 

följden att bolaget likviderats. Det är i detta fall fråga om samma rättsföljd, det vill säga 

att B ska betala tillbaka 1000 000 kronor, men enligt Lindell utgör den 

aktiebolagsrättsliga grunden för talan till en helt ny sak.33 Lindells poäng är att eftersom 

rättskraften kan involvera flera materiellt skilda rättsområden, är det problematiskt att 

bestämma vad som utgör samma sak utifrån enbart rättsföljden och inte grunden.34 

Återigen vore det i varje fall önskvärt att parterna avtalsvis kan bestämma hur 

rättskraften ska fungera i deras specifika avtalsförhållande, eftersom den då kan få en 

utformning av rättskraften som är bättre anpassad efter deras avtalssituation.   

En intressant iakttagelse är att Nordh tvärtemot Lindell verkar vara av uppfattningen 

att rättskraftens beskafenhet idag inte kan kritiseras i någon betydande bemärkelse 

utifrån ett processekonomiskt perspektiv, han anser nämligen inte att det finns någon 

processekonomisk problematik kring att kräva att kärande prövar allt i en första 

rättegång utan att det tvärtom gynnar processekonomiska intressen eftersom allt avgörs 

vid ett och samma tillfälle.35  Mot bakgrund av Lindells exempel anser jag för egen del 

att rättskraften kan medföra processekonomiska nackdelar och på så vis delar jag 

Lindells uppfattning. 

Utöver den beskrivna potentiella processekonomiska problematiken som rättskraften 

kan innebära finns det ytterligare nackdelar till följd av rättskraft. Det kan till exempel 

vara önskvärt att pröva en sak som redan blivit prövad, med nya ögon. 36 Parterna kan 

också bli bundna av rättskraften på ett för omfattande sätt, vilket kan få konsekvensen 

att en part förhindras att få sina civila rättigheter prövade inför domstol enligt 6 art 
																																																								
33 A a s 409. 
34 A a s 409. Rättsföljdstanken kan sägas fått stor prägel på hur rättskraften fungerar idag. Se mer i 
avsnitt 2.1.2.  
35 Nordh, SvJT s 12-13. 
36 Lindell, civilprocessen, s 406. 
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EKMR. 37 Det finns praxis ifrån Europadomstolen som bekräftar att en omfattande 

rättskraft kan strida emot konventionen. I fallet Basco mot Rumänien38  förde makarna 

Basco en talan om att återfå en våning som de förlorat på grund av att densamma hade 

nationaliserats 1975. Talan väcktes mot en person som efter förvärv av staten 1997 

blivit ny ägare till våningen. Paret yrkade att de skulle förklaras vara rättmätiga ägare 

till fastigheten, att försäljningsavtalet skulle ogiltigförklaras samt att köparen skulle 

avhysas ifrån våningen. Domstolen kom fram till att nationaliseringen hade varit olaglig 

och menade att våningen skulle återgå i parets ägo. I övrigt kom domstolen fram till att 

avhysning och upphävning av ”hyresavtalet” inte kunde bifallas, våningen skulle istället 

lämnas över med de rättsliga belastningar som förelåg.39 I en senare process yrkade 

makarna återigen att försäljningsavtalet skulle ogiltigförklaras. Denna talan avslogs av 

domstolen med hänvisning till res judicata, då frågan ansågs redan ha blivit rättsligt 

prövad tidigare.  Makarna förde fallet framför Europadomstolen, som kom fram till att 

domstolen i den första processen avslagit en begäran om att få ett hyresavtal upphävt, 

trots att ett sådant yrkande aldrig framförts och att domstolen även vägrat att pröva 

yrkandet om att försäljningsavtalet skulle ogiltigförklaras med hänvisning till res 

judicata. Resultatet av domstolarnas samlade agerande blev att frågan om giltigheten av 

försäljningsavtalet vare sig hade prövats i den första eller andra processen. Makarna 

hade därför berövats rätten att få yrkandet prövat, i strid med art 6:1 EKMR.40 

Den observante läsaren har förmodligen ställt sig frågan ”vad innebär då saken”? 

Eller med andra ord, hur vet man vad rättskraften innefattar? 17:11 RB är vagt 

formulerad och någon vägledning i vad som är att anse så som saken kan inte utläsas 

direkt ur paragrafen. Istället måste vägledning hittas i förarbeten, praxis och doktrin.  

Motivuttalandena till 17:11 RB är dessvärre summariska. Vad som är att anse som 

saken får avgöras från mål till mål.41 I en kommentar till 17:11 RB från samma 

decennier uttrycks samma uppfattning.42 I kommentaren sägs att i fall där det är fråga 

om obligatoriska och likställda anspråk, så är det i huvudsak grunden för käromålet som 

																																																								
37 A a s 406. 
38 Europadomstolen, dom 4.11.2008. 
39 Se Lindell, civilprocessen, s 416 & Danelius, SvjT s 98. 
40 Se Lindell, civilprocessen, s 416 & Danelius, SvjT s 98. 
41 NJA II 1943 s 218.  
42 Gärde, nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande med kommentar, s 193. 
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avgör rättskraftens omfång. 43  Vad gäller så kallade absoluta rättigheter (som till 

exempel äganderätt, statusförhållanden och rätt patent) är frågan om rättskraftens 

omfång mer svårbedömd.44 I dessa fall får man istället avgöra rättskraftens omfång 

genom att se till avgörandets karaktär, och därifrån bedöma vilka grunder det har ålegat 

käranden att ta upp i samma rättegång. 45 I kommentaren från 1949 görs en anknytning 

till 13:3 tredje stycket RB där det påpekas att de grunder som käranden kan ta upp i 

enlighet med bestämmelsen, prekluderas i samma omfattning enligt rättskraftsregeln i 

17:11 RB.46 Ett sådant samband mellan saken i 13:3 tredje stycket RB och saken i 17:11 

RB förefaller vara logiskt. Även Olivecrona och Ekelöf är av den uppfattningen.47 HD 

har också tidigare bekräftat sambandet.48 På senare tid har emellertid HD i viss mån gått 

ifrån denna praxis, då HD i senare rättsfall utvidgat omfattningen av rättskraften till att 

även inkludera vissa alternativa yrkanden.49  

I detta avsnitt har jag på ett grundläggande plan förklarat hur rättskraftsinstitutet 

fungerar, de intressen som ligger bakom rättskraften samt belyst viss problematik kring 

rättskraft. För att få en djupare förståelse för rättskraften som helhet behöver både 

doktrin och rättsfall studeras. Vi börjar med att undersöka hur rättskraften behandlats i 

doktrin. 

2.2 Saken i doktrin 
I den processrättsliga doktrinen, är rättskraftsinstitutet ett av de mest diskuterade.50 Det 

ska nämnas att HD inte ställt sig bakom någon av de nedan presenterade rättskraftsideér 

i sin helhet, men jag anser att de fortfarande är värda att nämna då det illustrerar 

intressanta tankar kring vad rättskraften kan och eventuellt borde innebära. 51  

																																																								
43  Fitger,Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, lagkommentaren till 17:11 RB st 17, Zeteo. 
44 A a st 17. 
45 A a st 17. 
46 Aa. Se i detta sammanhang även de äldre rättsfallen NJA 1906 s 273, NJA 1930 s 627 & NJA 
1944 s 695. 
47 Fitger,Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, lagkommentaren till 13:3 RB st 5, Zeteo. 
48 NJA 1973 s 239 & NJA 1984 s 733. 
49 Se NJA 1977 s 618, NJA 1994 s 23, NJA 1995 s 610 & NJA 1999 s 520. 
50 Fitger,Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, lagkommentaren till 17:11 RB st 4, Zeteo. 
51 Fitger,Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, lagkommentaren till 13:3RB st 5, Zeteo. 
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Ekelöf uttrycker det som att det är rättsföljden som avgör vad som prekluderas av 

rättskraften och därmed inte kan tas upp i en ny process.52  Ekelöf menar således att om 

det till exempel är fråga om två grunder men båda har samma rättsföljd, är det fråga om 

samma sak.53 Samtidigt måste också grunden studeras för att avgöra sakens identitet.54 

Annorlunda uttryckt skulle man kunna säga att Ekelöf menar att de rör sig om samma 

sak då kärande i en eventuell andra process åberopar samma rättighet/förpliktelse som i 

den första processen.  

Ekelöfs rättskraftsteori kan sammanfattas på följande vis. Sakens identitet i 17:11 RB 

anknyts till rättsföljden. Det innebär att om en ny grund åberopas samtidigt som 

yrkandet inte förändras (det vill säga den yrkade rättsföljden) är det fråga om samma 

sak och då ska talan avvisas i process nummer 2.55 Om yrkandet endast ändras 

kvantitativt, har saken inte heller ändrats. 56  Med andra ord anser Ekelöf att saken i 

17:11 är detsamma som rättsföljden.57 Vad som utgör rättsföljden får utläsas i de 

civilrättsliga reglerna.58  Det intresse som ligger bakom Ekelöfs teori är framförallt 

trygghetsaspekter.59 Parterna ska kunna förlita sig på att domen gäller och inrätta sig 

därefter utan att befara en ny process vid senare tillfälle som stödjer sig på en annan 

grund. 60  Detsamma gäller även om den åberopade grunden avser ett helt annat 

händelseförlopp.61 Två ytterligare skäl kan framföras för denna rättskraftsståndpunkt. 

Ett är processekonomiskt, i och med den mer omfattande rättskraften behöver parterna 

ta med allt som det kan tänkas vilja få prövat redan i den första processen.62 Det andra 

är att det skulle rimma väl med de preklusionsregler under en pågående rättegång vilka 

rör frågor om saken, se exempelvis 42:15 RB.63 Lindell menar att preklusionsreglerna64 

																																																								
52 Ekelöf, rättegång III uppl 7, s 174 ff & Ekelöf, Processuella grundbegrepp och allmänna 
processprinciper, s 104. 
53 Ekelöf, rättegång II uppl 8, s 137.  
54 Ekelöf, processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper s 104.  
55 Lindell, civilprocessen, s 406.  
56 A a s 406. 
57 A a s 406. 
58 A a s 406. 
59 A a s 408. 
60 A a s 408. 
61 A a s 408. 
62 A a s 408. Som redan poängteras i avsnitt 2.1 innebär inte denna form av rättskraft nödvändigtvis 
att processekonomiska vinster uppnås, utan tvärtom kan en sådan rättskraftsregel i själva fallet bli 
mer kostsam.  
63 A a s 408. 
64 42:15, 42:15 a , 43:10, 50:25 st 3 och 53:13 RB, se a a s 408. 
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får till effekt att ett nytt händelseförlopp som grund inte torde kunna åberopas över 

huvud taget i en ny process. 65 Lindell nämner samtidigt i en fotnot66 att Ivar Agge 

menar att ”regler om processföremålets fixerande” (det vill säga till exempel 42:15 RB) 

vilket gjort vissa grunder förbjudna under processens gång inte bör medföra att dessa 

prekluderas av rättskraften.  

Olivecrona definition av sakens identitet skiljer sig ifrån Ekelöfs på så sätt att han 

menar att det avgörande för att bestämma saken är kärandens yrkanden tillsammans 

med det åberopade händelseförloppets enhetlighet. 67 Det vill säga om kärande åberopar 

ett fristående händelseförlopp i en andra process är det fråga om en annan sak och talan 

ska således inte avvisas.68 För att utreda om det föreligger negativ rättskraft ska således 

yrkanden och händelseförlopp i den första processen jämföras med de yrkanden och 

händelseförlopp som åberopas i en eventuell ny process därefter. 69  Vidare menar 

Olivecrona att det alltid är fråga om en ny sak då ett nytt yrkande framställs. 

Exempelvis menar han att ett yrkande om hävning av gods på grund av fel inte förtar 

möjligheten att i en senare process yrka på prisavdrag av samma gods.70 Ekelöf är också 

av den uppfattning, att om en köpare ändrar sitt yrkande från hävning till prisavdrag så 

ska inte det betraktas som inskränkning av talan (enligt 13:3 3 st med konsekvensen att 

inskränkningen omfattas av domens rättskraft) utan som ett nytt yrkande enligt 13:3 1 st 

p 3 RB. Ekelöf menar att det endast kan vara fråga om inskränkning av talan när 

skillnaden mellan yrkandena enbart är kvantitativ.71 

Sammanfattningsvis kan Olivecronas rättskraftsteori beskrivas som att vikten ligger i 

den åberopade grunden snarare än rättsföljden. Om samma yrkande framställs i process 

nummer 2 men grunden som åberopas utgör ett självständigt händelseförlopp ska talan 

inte avvisas.72  Tanken bakom denna utformning av rättskraften är att domens rättskraft 

																																																								
65 A a s 408.    
66 A a s 408 not 64. Det refererade arbetet ” bidrag till läran om civildomens rättskraft” av Ivar Agge 
är ifrån år 1932 och får anses utdaterad. Rättskraften har idag en helt annan innebörd.  
67 Olivecrona, rätt och dom, s 281.  
68 Lindell, civilprocessen, s 406. Se även Olivecrona, rätt och dom s 263. 
69 A a s 281. 
70 Olivecrona, rätt och dom, s 312. 
71 Ekelöf, rättegång II uppl 7, s 129, not 94 b. 
72 Lindell, civilprocessen, s 407. 
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inte ska träffa grunder och invändningar som parterna inte gjort anspråk på att få 

prövade. 73 

Lindell menar att Ekelöfs rättskraftsteori är stöpt i ett allmänintresse medan 

Olivecronas rättskraftsteori fokuserar mer på partsintresset.74 Personligen anser jag att 

Olivecronas rättskraftsidé har fog för sig av det skälet att den är mer orienterad åt 

partsintresset samtidigt som den inte utesluter vikten av grunderna.75 Rättskraften bör 

enligt mig inte innefatta invändningar och grunder vilka parterna inte önskat få prövade. 

Detta anser jag borde vara utgångspunkten, dispositiva tvistemål kännetecknas av 

dispositionsprincipen i 17:3 RB där det framgår att en domstol inte få grunda sin dom 

på en omständighet som en part inte åberopat som grund för sin talan. Om parterna 

däremot vill avtala om rättskraften på ett sätt som gör att den exempelvis följer Ekelöfs 

modell bör det enligt mig vara fullt möjligt, rättskraften borde vara förhandlingsbar i 

lika stor utsträckning som den materiella rätten är för parterna. Rättskraften kan 

visserligen sägas vara en processuell fråga, men den får även konsekvenser för den 

materiella rätten mellan parterna varför den rimligen bör vara underkastad 

dispositionsprincipen och avtalsrätten.   

Lindell tar upp några exempel på yrkanden som omfattas av rättskraften. I ett av sina 

exempel så yrkas i en första process att en sak ska återlämnas, och i en andra process 

yrkas ersättning för sakens värde då talan i den första processen ogillades på grund av 

att saken gått förlorad.76 Talan i den andra processen bör avvisas om käranden kunde ha 

yrkat på ersättningsanspråket redan i den första processen.77  Ersättningsanspråket är 

alltså en surrogatprestation vilken mot bakgrund av NJA 1999 s 520 kommer att 

omfattas av rättskraften.78 Scenariot är inte oproblematiskt. Lindell skriver att ett 

yrkande om ersättning för en saks värde kan komma att bli aktuellt så sent som under 

huvudförhandlingen om det först då uppdagats att saken har gått förlorad eller 

förstörts. 79  Det nya yrkandet om ersättning för sakens värde kan betyda att en 

omfattande utredning behöver göras av vitt skild karaktär i relation till 

																																																								
73 A a s 407. 
74 A a s 408. 
75 Jfr Svenaeus, SvJT 1973 s 478. 
76 A a s 412. 
77 A a s 412. 
78 A a s 413. Se även avsnitt 2.1.6. 
79 A a s 413. 
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förstahandsyrkandet.80 Därutöver kan det vara lämpligt att käranden väcker en helt ny 

talan, om det i det pågående målet redan finns flera käromål.81 Författaren tar också upp 

ett exempel om en veteranbil vilken en person lagt 1000 arbetstimmar på att renovera, 

personen lånar sedan ut bilen till en bilfirma. Bilen går förlorad och personen yrkar 

därför i den första processen ersättning för dess värde. Senare framkommer att bilen 

finns kvar varpå personen yrkar i en ny process att få tillbaka bilen i utbyte mot att 

betala den tidigare erhållna ersättningen. En sådan talan borde tillåtas på grund av 

objektets beskaffenhet samt factum superveniens.82 Jag delar författarens uppfattning i 

detta avseende. Lindell hänvisar emellertid även till RH 2008:8.83 I det fallet hade 

kärande i den första processen yrkat utfående av viss egendom och i en senare process 

yrkat skadestånd för föremålens värde. Det senare yrkandet avvisades eftersom yrkandet 

ansågs vara ett alternativt och ekonomiskt likvärdigt yrkande till det som framställts i 

den föregående processen.  Hovrätten ansåg att käranden redan i den första processen 

bort förstått att svaranden inte hade föremålen i sin besittning redan i den första 

processen och borde därför ha tagit upp skadeståndstalan redan i den första processen. 

Det var alltså inte frågan om factum superveniens. Avgörandet får anses vara i linje med 

NJA 1999 s 520.  Min uppfattning är att skadestånd i ett fall som detta inte borde träffas 

av rättskraften dels mot bakgrund av vad Lindell anfört framförallt med hänsyn till att 

en skadeståndstalan kan innebära att helt andra omständigheter behöver prövas än de 

omständigheter som ligger till grund för en talan om återfående av egendom.84 Domen 

kan också ifrågasättas utifrån 6 art EKMR. I varje fall borde parterna kunna avtala på ett 

sätt som hade begränsat rättskraften till att inte omfatta exempelvis skadeståndsyrkande 

av nämnda slag. Men hur ser då rättskraften ut i praktiken? För att svara på den frågan 

behöver vi gå igenom ett par rättsfall vilka i modern tid format rättskraftens omfattning.  

																																																								
80 A a s 413. 
81 A a s 413.  
82 A a s 413. 
83 A a s 414 not 74. 
84 Jfr Olivecronas rättskraftsidé  och diskussionen i avsnitt 2.1 samt motivuttalandet till RB i NJA II 
1943 s 218 där det uttrycks att anförandet av en ny grund ändrar saken när det gäller obligatoriska 
förpliktelser i allmänhet. Jfr Lindell, civilprocessen, s 415. 
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2.3  NJA 1984 s 733 
I den första processen hade H.E stämt makarna S på grund av fel i fastighet och yrkat på 

prisavdrag på köpeskillingen i enlighet med 4:19 Jordabalken (1970:994). Som grund 

anförde H.E i första hand att fastigheten avvek från vad köparna hade utfäst samt i 

andra hand att de förelåg dolda fel. H.E stämde sedan makarna S igen i en ny process 

och yrkade på ytterligare prisavdrag, i första hand på grund av att fastigheten avvek från 

vad köparna utfäst och i andra hand på grund av vad H.E med fog kunnat förutsätta vid 

köpet. Detta grundade H.E på ett nyupptäckt fel som inte åberopats i den första 

processen. Makarna S invände samtidigt att hela husets isolering (vilket i huvudsak var 

det som H.E ansåg vara fel med fastigheten) hade prövats i den första rättegången. I 

varje fall rörde den nya talan isoleringsfel som var väldigt närliggande de fel som tagits 

upp i första processen och borde därför omfattas av den domens rättskraft. Makarna S 

ansåg också att det var oskäligt att talan om dolda fel skulle få bli föremål för tvist en 

gång till då hela huset innan föregående rättegång blivit besiktigat av sakkunniga.  

Frågan för HD att ta ställning till blev således om talan om det nyupptäckta felet 

prekluderats av den tidigare domens rättskraft med följden att talan skulle avvisas enligt 

res judicata. 

HD inleder med en återgivelse av 17:11 RB för att sedan gå in på vad som måste tas i 

beaktandevid avgörandet av vad ”den sak, varom talan väckts” i bestämmelsen 

omfattar. HD anför att vid bedömning av saken ska yrkanden tillsammans med de 

grunder som åberopats som stöd för yrkandena i regel beaktas. HD fortsätter med att 

konstatera att det inte räcker att se till yrkanden och grunder för att avgöra om rättskraft 

föreligger, utan ytterligare omständigheter måste beaktas för att tillgodose att 

rättskraften fyller sin processekonomiska funktion. Rättskraften, menar HD, måste 

därför i viss utsträckning också omfatta yrkanden och omständigheter som inte tagits 

upp i den första rättegången. Samtidigt säger HD att rättskraftens omfattning inte kan 

formuleras på ett sätt som är applicerbart på alla situationer.  

Efter att HD har uttryckt de ovan nämnda allmänna riktlinjerna för hur rättskraften 

bör avgöras, fortsätter domstolen med att bedöma rättskraftens omfång i det specifika 

fallet. I ett fall där det i båda rättegångarna förts talan om prisavdrag i enligt 4:19 JB, 

finns det olika tänkbara lösningar. Det mest långtgående alternativet skulle enligt HD 

vara att låta rättskraften ifrån den första domen omfatta alla fel i fastigheten, även 
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sådana som inte upptäckts förens senare. Ett annat sätt att se på rättskraften skulle vara 

att låta den omfatta de fel som köparen har åberopat som grund för yrkandet om 

prisavdrag. En mellanliggande lösning skulle vara att rättskraften omfattade samma typ 

av fel som redan åberopats i den första processen. HD fortsätter sedan med att utreda de 

konsekvenser som de redovisade rättskraftsreglerna skulle innebära. 

 Den mest omfattande regeln skulle innebära en lättillämpad regel, eftersom alla 

framtida krav på prisavdrag på grund av fel i fastigheten skulle omfattas av rättskraften. 

Säljaren skulle då också bli försäkrad om att inte dras in i fler tvister om samma köp. 

Regeln skulle också innebära att köparen måste åberopa alla fel i fastigheten i den första 

processen för att inte gå miste om möjligheten att få felen prövade. Enligt HD skulle 

detta innebära ”klara ekonomiska fördelar”. I anslutning därtill säger dock HD att det 

kan förekomma dolda fel som inte går att upptäcka förens en längre tids användning av 

fastigheten alternativt fel som uppstår under extraordinära förutsättningar. Att ta bort 

köparens möjligheter att framföra sådana fel i en framtida process på grund av rättskraft 

anser domstolen är olämpligt och anför ett antal exempel därför. För det första skulle en 

sådan rättskraftsregel innebära att köparen eventuellt skulle känna sig nödgad att dröja 

med att föra talan om fel som denne redan upptäckt för att försäkra sig om att inte gå 

miste om fel som eventuellt upptäcks vid senare tillfälle. Ett sådant rättsläge skulle 

medföra konsekvenser i form av att det blir svårare att utreda fastighetens skick ju 

längre tid som går innan tvisten behandlas av domstolen, samtidigt som köparens redan 

långtgående undersökningsplikt i vissa fall skulle bli än mer betungande. Vidare kan 

köparen ha ett befogat intresse av att få ersättning för ett klarlagt fel så fort som möjligt, 

exempelvis för att kunna få täckning för brådskande reparationer av fastigheten.  

För egen del anser jag att en sådan ordning också skulle innebära tveksamheter 

utifrån rätten till en rättvis rättegång enligt 6 art. EKMR, eftersom de möjligheter som 

står till buds för käranden att få sin sak prövad i domstol skulle försvinna i betydande 

omfattning.  

Vidare fortsätter HD med att en talan om prisavdrag enligt 4:19 JB kan avse 

olikartade situationer. I fråga om ett normalt villaköp förekommer vanligen inga större 

svårigheter att upptäcka fel.  Samtidigt kan det också röra sig om köp av 

fastighetskomplex eller exempelvis jordbruk och industrifastigheter med flera 

tillhörande byggnader. I sådana situationer kan det vara särskilt svårt för köparen att 
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upptäcka alla fel och vid ett enda tillfälle föra talan om alla felen. Domstolen nämner 

också relationen mellan 13:3 tredje stycket RB och 17:11 RB och uttalar att ”saken” 

borde förstås på samma sätt i båda bestämmelser. Därför bör käranden ha möjlighet att 

åberopa nyupptäckta fel om de skulle vara föremål för domens rättskraft. Vidare nämns 

att 13:3 första stycket punkt 1 också ger viss möjlighet för käranden ta upp nya 

omständigheter såtillvida rekvisiten i det nämnda stadgandet är uppfyllda. Poängen HD 

vill förmedla är att köparen inte är helt avskuren möjligheten att ta upp nyupptäckta fel i 

en pågående process.  

HD fortsätter sedan att behandla resningsinstitutet, vilket inte är föremål för 

utredning i detta arbete, men det kan ändå nämnas att HD ansåg att resningsinstitutet 

inte stod till buds som alternativ för den kärande som rättsmedel då resningsinstitutet tar 

sikte på särskilda situationer kring domens legitimitet. Därefter går domstolen vidare till 

att konstatera att en rättskraftregel som innebär att fel av samma typ som redan påtalats 

omfattas av rättskraften, inte heller är tillfredsställande eftersom betydande 

gränsdragningsproblem skulle uppstå och göra tillämpningen osäker. Det sista 

alternativet blir då att låta rättskraften omfatta det eller de fel som käranden fört talan 

om i målet. Risken att säljaren skulle utsättas för flera processer avseende samma 

försäljning anser HD inte var särskilt stor. Det ligger normalt inom köparens eget 

intresse att en process om prisavdrag slutligt regleras för alla förekommande fel. Skulle 

köparen genom försumlighet eller illojalt beteende driva en onödig rättegång kan det 

vara till köparens nackdel vid fördelningen av rättegångskostnaderna. Därtill skulle en 

rättskraftsregel av detta slag vara förenlig med principen som uttryckts av bland annat 

Olivecrona och Ekelöf, nämligen att om ett krav delas upp på olika poster på 

väsentligen samma grund, så förtar inte en dom som bifaller en av posterna prövning av 

talan av en annan post.85 Det avgörande för om talan om prisavdrag i det här fallet ska 

avisas i enlighet med res judicata blir enligt domstol om de fel som käranden tagit upp i 

första processen har ett så nära samband med de fel som tas upp i en senare process att 

det får anses röra sig om samma fel. Frågan om det rör sig om samma fel får bedömas 

från fall till fall med hänsyn till de särskilda omständigheter som är för handen. HD 

menar att enbart det förhållandet att felen avser olika delar av byggnaden inte utgör 

																																																								
85 Olivecrona, rätt och dom, s 292 & Ekelöf, rättegång III uppl 4, s 95 ff. 
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tillräcklig grund för att det ska anses föreligga separata fel.  HD kommer fram till 

följande slutsats i målet: 
 
”De anmärkningar H.E. i det första målet riktade mot husets isolering hänförde sig dels till 
bjälklaget över källarplanet och dels till vindsutrymmet samt innebar i huvudsak att arbetet med 
att lägga in isoleringsmaterialet var utfört på ett bristfälligt sätt. I det senare målet har H.E. 
åberopat att husets ytterväggar, i strid mot vad som uppgetts vid köpeförhandlingarna, över 
huvud taget inte försetts med viss isolering. Ehuru det i båda fallen är fråga om husets isolering, 
måste de bristfälligheter som nu påtalats och de som omfattades av H.E:s tidigare anmärkningar 
anses så olika att det rör sig om skilda fel. Den i det första målet meddelade domens rättskraft 
hindrar därför inte att H.E:s nu väckta talan om prisavdrag tas upp till prövning.” 

 

Jag instämmer i HD:s resonemang vad gäller de allmänna hänsynstagandena som måste 

göras vid bedömningen av hur långtgående rättskraften bör vara. Enligt mig är det också 

rimligt att HD inte kan formulera en för varje situation gällande rättskraftsregel. Det 

skulle visserligen kunna argumenteras att en sådan klar och konkret regel är att föredra 

eftersom det skulle bidra till ökad rättssäkerhet. Risken med en för alla situationer 

gällande rättskraftsregel är emellertid en oundviklig stelbenthet med konsekvensen att 

rättsförluster skulle kunna uppstå (det skulle även vara tveksamt om en sådan regel 

skulle vara förenlig med 6 art EKMR). Vidare anser jag samtidigt att 

processekonomiska vinster inte per se uppstår genom en omfattande rättskraftsregel. 86  

Det första alternativ som HD presenterar behöver därmed inte innebära ”klara 

processekonomiska vinster”.  

Min uppfattning är att det alternativ HD valde var det mest rimliga 

rättskraftsalternativet, nämligen att låta rättskraften omfatta de eller de fel som käranden 

tagit upp i en tidigare process och sådana fel som får anses ha ett så nära samband med 

tidigare åberopade fel att dem är att betrakta som samma fel. Dessvärre ger rättsfallet 

inte särskilt mycket vägledning i hur bedömningen om det är fråga om samma fel ska 

göras, mer än att om felen förekommer på olika ställen av en fastighet så är inte det i sig 

tillräckligt för att de ska betraktas som separata fel som således inte träffas av 

rättskraften från den första domen. HD:s ovan citerade motivering till varför det inte 

förelåg rättskraft är inte särskilt klar. Som jag förstår det, ansåg domstolen att det rörde 

sig om skilda fel av det skälet att det var fråga om fel på olika platser i fastigheten i 

kombination med att det i första målet handlade om bristfälligt utfört isoleringsarbete 

medan det i andra målet handlade om fel som hade att göra med att isolering över huvud 
																																																								
86 Jfr mitt resonemang i avsnitt 2.1 tredje stycket. 
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taget inte installerats, vilket avvek från köpehandlingarna. Enligt Ekelöfs 

rättskraftstanke är det fråga om samma rättsföljd, prisavdrag, och utifrån det 

perspektivet skulle man kunna argumentera för att det egentligen förelåg rättskraft ifrån 

det första målet. Grunderna för felen verkar emellertid vara så pass olika enligt HD att 

en ny process bör vara tillåten, vilket ligger i linje med Olivecronas rättskraftstanke. 

Enligt samma logik borde då anspråken i den senare processen ansetts ”ändra saken” 

och därmed inte vara en tillåten taleändring enligt 17:3 tredje stycket RB.   

Klart är i varje fall att rättskraftsregeln i fallet inte är klar. Som ovan nämnts är det 

dock svårt att formulera en allmänt gällande rättskraftsregel.  Jag kan förstå svarandens 

invändningar och det är väl egentligen inte helt givet att det skulle röra sig om olika fel, 

i varje fall tycker jag att HD hade behövt motivera saken ytterligare. Enligt mig är den 

utformade rättskraftsregeln så pass oviss att det inte går att med säkerhet förutse vad 

som en doms rättskraft kommer att omfatta (att det är så synes vara en nödvändig 

konsekvens av att bland annat inte låta rättskraften omfatta alla slags fel). Ovissheten 

ger enligt mig starka skäl till att låta parterna disponera över rättskraftens omfattning. 

Genom att på förhand ha avtalat om rättskraftens gränser, kan parterna undvika 

oförutsedda rättsliga konsekvenser. En intressant fråga är därför vad som skulle hänt om 

parterna i samband med köpet kom överens om en klausul med följande lydelse; ”Fel 

som berättigar köparen till prisavdrag enligt 4:19 JB får enbart prövas i en enda 

rättegång. Därefter är alla fel som fastigheten är behäftad med föremål för den negativa 

rättskraften ifrån första rättegångens avgörande och ny talan inför domstol ska således 

avvisas”. Denna klausul skulle i själva fallet innebära att parterna valde att tillämpa den 

mest omfattande rättskraftsregeln som HD beskrev i fallet. Skulle en sådan klausul vara 

giltig enligt svensk rätt? Parterna har igenom klausulen tydliggjort rättskraftens gränser 

och därmed undvikit oförutsedda rättsverkningar. I normalfallet råder avtalsfrihet, och 

om parterna i samförstånd ingått en klausul av detta slag borde den vara tillåten. Skulle 

klausulen anses vara oskäligt betungande för köparen skulle köparen kunna åberopa 36 

§ AvtL, men utgångspunkten borde vara att en sådan klausul är giltig.87 Klausulen är 

bara ett av många tänkbara exempel på hur parterna skulle kunna vilja avtala om 

rättskraftens omfattning. Det skulle även till exempel kunna avtala på ett sätt som låg i 

linje med det andra rättskraftsalternativet HD diskuterade, nämligen det att alla fel av 

																																																								
87 Se kapitel 3 för en utförlig diskussion kring processuella avtals giltighet. 
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samma typ är föremål för rättskraften. HD argumenterade för att en sådan 

rättskraftsregel inte vore lämplig eftersom gränsdragningsproblem skulle uppstå och 

tillämpningen bli svår, men frågan är om HD helt skulle kunna bortse från en sådan 

klausul? Visserligen kan det tänkas att det är svårt att tillämpa klausulen av samma skäl 

som det skulle vara svårt att tillämpa en sådan rättskraftsregeln, men enligt mig borde 

domstolen ändå ta hänsyn till en sådan klausul och genom i första hand avtalstolkning 

komma fram till ett lämpligt svar. Om inte det är möjligt skulle domstolen kunna 

tillämpa sin egen praxis kring rättskraft. Man skulle också kunna tänka sig att parterna 

hade infört en klausul av den innebörden att samma typ av fel omfattas av en första 

rättegångs rättskraft tillsammans med exemplifieringar av fel som anses vara samma. 

Då skulle det onekligen bli enklare att tillämpa regeln. En sådan klausul borde återigen 

också rimligen vara giltig.  

Att avtalsklausulen med innebörden att samma typ av fel omfattas av rättskraften 

skulle vara svårtillämpad och medföra gränsdragningsproblem kan visserligen medföra 

osäkerhet för parterna, som vilken annan avtalsklausul med tvetydigt innehåll skulle 

innebära, men den osäkerheten skulle enbart drabba parterna, och inte rättsväsendet som 

helhet (så till vida en tredje part inte berörs). I övrigt så kan domstolen i de fall parterna 

inte kommit överens om någon som helst begränsning av rättskraften, falla tillbaka på 

sin egen praxis kring rättskraft.  

2.3.1  NJA 1994 s 23 
I fallet hade en köpare i första hand begärt hävning av ett fastighetsköp tillsammans 

med skadestånd, och i andra hand prisavdrag tillsammans med skadestånd. Grunden 

som åberopades av köparen var densamma för båda yrkanden. Köparen återtog sedan 

sitt yrkande om hävning av köpet, på grund av att så pass lång tid förflutit att köparen i 

egen regi åtgärdat viss del av de problem som fastigheten var behäftad med.  

Frågan som HD hade att ta ställning till var om återtagandet av hävningsyrkandet 

skulle betraktas som en återkallelse med följden att hävningsyrkandet skulle avskrivas, 

eller om återtagandet skulle anses utgöra en inskränkning av talan enligt 13:3 tredje 

stycket RB. HD kommer fram till följande. Om återkallelsen vore att betrakta som en 

inskränkning av talan i enlighet med 13:3 tredje stycket RB, ska återkallelsen inte 

medföra att målet avskrivs i den delen. Inskränkning av talan innebär istället, på grund 
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av rättskraftsreglerna, det samma som om svaranden meddelats en ogillande dom 

avseende inskränkningen. Med andra ord så innebär en inskränkning av talan att den del 

av talan som inskränkts träffas av rättskraften och kan då inte prövas i en senare 

rättegång.  

I det aktuella fallet konstaterar HD att det rör sig om alternativa yrkanden som skiljer 

sig åt kvalitativt. Det vill säga, det rör sig om yrkanden med olika rättsföljder och det är 

inte möjligt att få en dom som bifaller båda rättsföljder eftersom den ena rättsföljden 

utesluter den andra och vice versa.88 Ett återtagande av i det här fallet ett alternativt 

kvalitativt yrkande har i varje fall i doktrin tidigare inte inneburit en inskränkning av 

talan. Däremot har kvantitativa yrkanden ansetts innebära en inskränkning av talan, till 

exempel om käranden besluter att minska sitt anspråk från till exempel 50 000 kronor 

till 25 000 kronor.89 HD påpekar att frågan om hur kvalitativa alternativa yrkanden ska 

behandlas med avseende på inskränkning av talan diskuterats i doktrin men att rätten 

ännu inte gjort något ställningstagande i frågan.90 HD fortsätter och menar att det är 

rimligt att kräva att käranden i en och samma rättegång tar ställning till om denne vill 

yrka på hävning och prisavdrag när käranden har den möjligheten. En följd av det sagda 

blir då enligt domstolen att om en ogillande dom givits för ett av dessa yrkanden, kan 

inte det andra yrkandet tas upp i en senare rättegång såtillvida det är fråga om samma 

fel (HD hänvisar i det sammanhanget till det ovan refererade rättsfallet NJA 1984 s 

733). Slutsatsen HD kommer fram till blir således att en ogillande dom som meddelats 

på ett av yrkandena, medför rättskraft för ett kvalitativt alternativt yrkande, i de fall 

käranden över huvud taget inte tagit upp det yrkandet eller om käranden väljer att avstå 

ifrån att ta upp det, som i detta fall. Det är värt att i sammanhanget att också kort nämna 

vad hovrätten kom fram till. Hovrätten ansåg att det var fråga om en inskränkning av 

talan likt HD, och nämner att förarbetet till RB visserligen endast säger att kvantitativa 

förändringar i talan innebär en inskränkning, men hovrätten anser att det kan finnas skäl 

att även låta icke kvantifierbara yrkanden bli föremål för inskränkning och hänvisar till 

																																																								
88 Jfr Nordh, praktisk process I, s 88. Vad som utgör kvalitativa alternativa yrkanden får utläsas ur de 
civilrättsliga reglerna. 
89 Se Gärdes mfl kommentar till rättegångsbalken s 194, Olivecrona, grunden och saken, s 4. Se 
också Olivecronas och Ekelöfs refererade åsiktskildring i avsnitt 2.1. 
90 Se Gärdes mfl kommentar till rättegångsbalken s 194, Olivecrona, rätt och dom, s 312, Ekelöf 
rättegång II uppl 7 s 129 not 94 b , Ekelöf rättegång III 5 uppl s 120 ff, Welamson, SvjT 1982 s 103 
ff. 
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NJA 1976 s 493. Ett sådant synsätt skulle också innebära praktiska fördelar för 

hanteringen av mål samt fördelningen av rättegångskostnader.91 

Rättsfallet ger upphov till en rad betänkligheter. För det första så anser jag att 

käranden på grund av oförutsägbarhet om rättskraftens omfattning led en obefogad 

rättsförlust. Käranden valde som bekant att återta yrkandet om hävning, på grund av att 

så pass lång tid förflutit att denne tvingats avhjälpa större delen av de fel som förelegat 

vilket av förklarliga skäl gjort hävning ointressant. Att återtagandet skulle innebära en 

inskränkning av talan enligt 13:3 3 st RB och därmed resultera i att yrkandet om 

prisavdrag skulle träffas av rättskraften med konsekvensen att prisavdragsyrkandet inte 

längre kunde prövas hade nog inte käranden räknat med, särskilt då praxis och doktrin 

inte direkt gett stöd för uppfattningen att även alternativa kvalitativa yrkanden kan 

träffas av rättskraften. 92 Att käranden inte fick möjlighet att få prisavdragsyrkandet 

prövat kan också ifrågasättas mot bakgrund av rätten till rättvis rättegång enligt 6 art 

EKMR. Kanske skulle problematiken kunnat lösas genom att istället betrakta ändringen 

ifrån hävning till prisavdrag som tillåten enligt 13:3 st 1 p 1 RB.93 Det förhållandet att 

köparen själv avhjälpt de huvudsakliga felen skulle enligt mig eventuellt kunna 

betraktas som en omständighet som inträffat under rättegången vilket bort leda till att 

köparen istället kunde kräva annan fullgörelse (prisavdrag). 

Rättsfallet innebar som sagt också att rättskraften omfattar kvalitativa alternativa 

yrkanden även om käranden aldrig framställt yrkandet, vilket också kan ifrågasättas mot 

bakgrund av 6 art EKMR. Detta medför en utökad börda för käranden att lägga fram 

alla yrkanden i samma rättegång, vilket vid en första anblick skulle kunna ses som 

motiverat ur perspektivet att svaranden tryggas genom att inte behöva utsättas för flera 

																																																								
91 Föredraganden Dufva gör en utförlig redovisning av tidigare praxis och doktrin som belyser 
inskränkning av talan och den tidigare uppfattningen om rättskraftens omfattning. Se rättsfallen NJA 
1952 s 543, NJA 1977 s 618, NJA 1987 s 707. HD kom i princip fram till samma slutsats som 
Dufva. Att lägga märke till är dock att Dufva uttryckte att det finns än starkare skäl att anse att 
rättskraften omfattar ett kvalitativt alternativt yrkande som käranden återtagit (mina kursiveringar). 
HD:s avgörande utelämnar dock den skillnaden. 
92 Se dock NJA 1977 s 618 där HD ansåg att det var fråga om kvantitativa yrkanden som var 
alternativa till varandra (process 1 gällde yrkande om att bättre rätt till visst markområde alternativt 
rätt till marken genom gåva och i process 2 yrkades rätt till marken genom köp) och därav förelåg 
rättskraft. Bland annat Ekelöf menade att det egentligen rörde sig kvalitativa yrkanden och att HD 
därför gjort ett avsteg från principen om att endast kvantitativa yrkanden omfattas av rättskraften, se 
Ekelöf, rättegång III 5 u, s 121 och Ekelöf, Bylund, Edelstam rättegång III u 7 s 226. Jfr även Nordh, 
praktisk process I, s 88. Kvantitativ skillnad kan mätas i pengar, medan det föreligger en artskillnad 
mellan köp och gåva, se Lindell, civilprocessen, s 414 not 75. 
93 Jfr Nordh, SvJT 2002 s 21. 
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processer eftersom saken blir slutgiltigt avgjord vid samma tillfälle samtidigt som det 

skulle vara motiverat ur ett processekonomiskt perspektiv, eftersom hela processen 

genomförs vid ett tillfälle. Det processekonomiska perspektivet kan dock som flera 

gånger nämnts ifrågasättas, eftersom det kan vara så att käranden enbart vill pröva ett 

yrkande i tron om att det räcker för att få saken avgjord och därav undvika de kostnader 

i tid och pengar som det innebär att utreda ytterligare rättsliga förhållanden. Vad det 

gäller svarandens å ena sidan visserligen befogade intresse av att få saken prövad i en 

och samma process, måste en avvägning göras å andra sidan mot kärandens intresse att 

få sin sak prövad. Därutöver så har det som redan nämnts tidigare rått en korrelation 

mellan 13:3 tredje stycket och 17:11 RB, men genom detta rättsfall sätts korrelation ur 

spel på så sätt att 17:11 RB omfattar alternativa kvalitativa yrkanden medan det i 13:3 

3e st i varje fall inte direkt ges något stöd för att ta upp sådana yrkanden efter att talan 

har väckts.  

En annan fråga är vad detta innebär sett ur dispositionsprincipen i 17:3 RB. Enligt 

denna centrala bestämmelse får domstolen inte döma över mer än vad part har yrkat. I 

min mening innebär rättsfallet att domstolen har möjlighet, tvärtemot bestämmelsen, att 

döma utöver mer än vad part har yrkat. Nordh menar samtidigt att innebörden av ordet 

”annat” i 17:3 RB bör kunna innefatta vad som utgör ”saken” i 17:11 RB.94 Jag är av 

åsikten att det är viktigt att reglerna stämmer överens med varandra. Det är önskvärt att 

det direkt ur lagtexten går att utläsa hur dispositionsprincipen, rättskraften och 

taleändring hänger ihop då det ökar förutsebarheten och därmed rättssäkerheten. Ska 

domstolen kunna döma över även icke yrkade kvalitativa alternativa yrkanden bör det 

framgå tydligt i lagtexten. 

Mot bakgrund av ovan framställda problematisering av rättsfallets konsekvenser i 

rättskraftshänseende finns det flera skäl till att parterna kan vilja komma överens om 

rättskraftens omfattning genom avtal. Parterna skulle exempelvis vid ett fastighetsköp 

kunna avtala om en klausul med följande lydelse.  ”Köparen har rätt till prisavdrag eller 

hävning av köpet i enlighet med 4:19 Jordabalken. Om köparen yrkar hävning av köpet 

ska det inte förta köparens möjlighet att i en ny process yrka prisavdrag, trotts att 

köparen inte fick bifall för sitt yrkande om hävning i den första processen, även om det 

																																																								
94 Se härom Nordh, SvJT 2002 s 16-17. Att anmärka är att Nordh har uppfattningen att det inte 
behöver råda någon total överensstämmelse mellan 17:3 RB och 13:3 RB. 
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är fråga om samma fel. Samma sak gäller för yrkande om hävning, i det fallet att 

köparen istället i en första process yrkar prisavdrag”.  

Effekten av en sådan klausul skulle bli att parterna återgick till det rättsläge som var 

aktuellt innan NJA 1994 s 23, nämligen att kvalitativa annorlunda yrkanden utgör olika 

saker och prekluderas därför inte av varnadra. Klausulen skulle också vara i linje med 

vad dispositionsprincipen uttryckligen säger i 17:3 RB. Hade en sådan klausul 

tillämpats i NJA 1994 s 23 så hade käranden haft möjlighet att få prisavdragstalan 

prövad oavsett det faktum att käranden återtog sitt hävningsyrkande. Det skulle också 

göra att käranden exempelvis skulle kunna pröva enbart ett prisavdragsyrkande i en 

process utan att riskera att bli av med möjligheten att senare pröva ett hävningsyrkande 

på grund av samma fel. Anledning till att köparen skulle vilja enbart yrka på prisavdrag 

i en process kan vara av ekonomiska skäl, det torde vara billigare att enbart lägga fram 

bevisning och utreda ett rättsförhållande istället för två. Det kan också tänkas vara 

billigare att utreda ett prisavdragsyrkande än ett hävningsyrkande vid fel i fastighet, då 

kraven för hävning är högre ställda genom att köparen måste visa att skadan är av 

väsentlig betydelse enligt 4:19 JB.  Dessutom borde de processekonomiska motiven 

som det talas om i förarbetet till RB och praxis enligt min mening inte bara se till 

statens ekonomiska intressen utan även individens. Genom att tillåta parterna 

dispositionsrätt över rättskraftens omfattning kan de återigen öka förutsebarheten för 

vad rättskraften kommer att innebära, bevara sin avtalsfrihet och hålla nere 

rättegångskostnaderna. Hur klausulen om rättskraftens omfattning ska utformas är 

givetvis något som får förhandlas fram mellan parterna. Det ovan givna exemplet kan 

ses som fördelaktig för käranden, medan den exemplifierande klausulen i avsnitt 2.1 (att 

inte tillåta käranden att yrka på prisavdrag för fel efter det att en process om fel redan 

avgjorts) är fördelaktig för svaranden. Min poäng är att rättskraftens omfattning borde 

vara något som är föremål för avtalsfrihet, precis som de mesta på civilrättens område.  

2.3.3  NJA 1995 s 610 
I fallet hade en köpare yrkat hävning på grund av fel i fastighet. Tingsrätten meddelade 

en ogillande dom, på grund av att köparens talan om hävning var preskriberad eftersom 

mer än ett år förflutit sedan talan väcktes. Enligt 4:19 JB gäller nämligen som 

huvudregel att köparen måste väcka talan om hävning inom ett år efter det att köparen 
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tillträtt fastigheten, annars preskriberas rätten till hävning.  Därav fann tingsrätten inget 

skäl till att ta upp saken till prövning.  

Köparen yrkade sedan i en ny process prisavdrag med anledning av i huvudsak 

samma fel som i föregående process. Frågan var då om denna talan omfattades av 

rättskraften ifrån första processen och därmed skulle avvisas i enlighet med res judicata. 

Både tingsrätten och hovrätten kom fram till att frågan om det förelåg fel i fastigheten 

inte hade prövats i den första processen och att det därför inte förelåg något hinder för 

att pröva talan om prisavdrag. Hovrätten hänvisar till förarbetet till 

rättskraftsbestämmelsen där det står att det rättsförhållande som varit föremål för 

process, ”i den mån det dragits under rättens prövning”, är rättskraftigt avgjord.  Det 

ska i sammanhanget sägas att någon särskild preskriptionstid om ett år inte gäller för 

talan om prisavdrag, utan istället gäller som huvudregel ”skälig tid” om reklamation 

efter det att felet märkts eller borde ha märkts enligt 4:19 a § JB. Därtill hör att anspråk 

med anledning av fel i fastighet preskriberas enligt 4:19 b § först 10 år efter det att 

köparen tillträtt fastigheten såvida inte preskriptionstiden avbryts innan dess. Nämnda 

regler hade samma utformning då fallet kom inför domstol som de har idag.  

HD kom emellertid att bekräfta den regel som getts i NJA 1994 s 23. Det vill säga, 

talan om prisavdrag borde ha tagits upp i den första processen om käranden önskade få 

prisavdrag prövat. Ett alternativt kvalitativt yrkande prekluderas av domens rättskraft 

oavsett om käranden tagit upp yrkandet eller inte. Det förhållandet att ingen instans 

prövat bakomliggande rättsfaktum för yrkandena hade ingen betydelse enligt HD.  

Givetvis är samma argument som jag framfört i avsnitt 2.3.2 relevanta även för detta 

rättsfall. Det kanske till och med kan sägas att det fanns starkare skäl att pröva talan om 

prisavdrag i detta fall då köparen inte gjort något återtagande av ett yrkande på det sätt 

som skedde i NJA 1994 s 23.95 Att inte överhuvudtaget få saken prövad av domstol kan 

återigen ifrågasättas utifrån rätten till rättvis rättegång, art 6 EKMR. Att anmärka är 

även att samma regler avseende preskriptionstid inte gäller för hävning och prisavdrag i 

jordabalken, vilket inte är en oväsentlig skillnad reglerna emellan. Det illustrerar 

ytterligare problematiken med att anse kvalitativt alternativa yrkanden knutna till 

samma fel, som samma sak. Problematiken kanske hade kunnat lösas med materiell 

processledning. Personligen tycker jag att käranden lidit en omotiverad rättsförlust. Det 

																																																								
95 Jfr not 91, referenten Dufvas kommentar. 
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kan enligt mig ifrågasättas om det var förutsebart att rättskraften skulle träffa även ett 

yrkande om prisavdrag dels för att ett sådant inte preskriberas på samma vis som ett 

yrkande om hävning men också för att en part, när en civilrättslig regel tillåter det, 

borde kunna räkna med att dess talan i varje fall blir föremål för prövning åtminstone i 

en instans (jfr återigen rätten till rättvis rättegång i 6 EKMR). Med andra ord anser jag 

att rättskraften är för långtgående i ett fall som detta. Att käranden borde lägga fram 

båda yrkanden som i det här fallet i en och samma process96 är inte godtagbart enligt 

mig. Den rättskraftsidé som får ansetts vara gällande innan NJA 1994 s 23 kan alltså i 

många hänseenden vara önskvärd att bevara. Nu när det ser ut som om rättskraften inte 

kommer att ändras tillbaka, bör det i varje fall vara möjligt för parterna att avtala om att 

tillämpa den rättskraft som gällde innan NJA 1994 s 23. Att möjliggöra för en part att 

enbart behöva ta upp ett av yrkandena kan som bekant också motiveras utifrån ett 

processekonomiskt perspektiv. 

2.3.4  NJA 1999 s 520 
I NJA 1999 s 520 var det ännu en gång fråga om rättskraftens omfattning, men sett 

utifrån regeln om litispendens i 13:6 RB som kan sägas vara ett ”systerinstitut” till 

rättskraften i 17:11 RB. 97 Litispendens utgör processhinder på så sätt att talan i en ny 

rättegång ska avvisas om samma sak redan är uppe för behandling i en samtida 

process.98 

I den första processen hade käranden Bohlins (bolaget) fört talan mot svaranden B.H 

och yrkat på att få betalt för en fordran för utfört entreprenadarbete på svarandens 

fastighet. Svaranden bestred yrkandet och hänvisade till diverse bristfälligheter i det 

utförda arbetet. Därtill gick svaranden i genkäromål, och yrkade i första hand hävning 

och i andra hand prisavdrag. Till grund för detta hänvisade svaranden till 

entreprenadavtalet, och anförde att arbetet inte stämde överens med vad som avtalats 

																																																								
96 Vare sig i NJA 1994 s 23 eller NJA 1995 s 610 har HD tydligt motiverat de bakomliggande skälen 
till varför käranden bör lägga fram båda yrkanden i samma process. Rimligen har de att göra med 
måleffektivisering och att saken ska bli slutligt avgjord så att svaranden inte riskerar bli utsatt för 
flera processer tillsammans med processekonomiska intressen, jfr hovrättens domskäl i NJA 1994 s 
23. 
97 Pauli, SvJT 2009 s 735. 
98 A a s 735, se även 13:6 RB som säger ”ej må ny talan angående fråga, varom redan är rättegång 
mellan samma parter, upptagas till prövning”. 
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och menade även att arbetet inte var fackmannamässigt utfört. Kärandens talan fick 

bifall och genkäromålet ogillades i dess helhet.  

B.H överklagade sedermera genkäromålet till Hovrätten, och väckte även en ny talan 

och yrkade ytterligare prisavdrag samt skadestånd för de följdskador som uppstått på 

grund av det utförda arbetet.  Även i detta fall åberopades entreprenadavtalet som grund 

för talan. Frågan i målet var således om B.H:s talan skulle avvisas på grund av 

litispendens enligt 13:6 RB. 

HD prövar först om Bohlins talan i den första processen utgör processhinder i 

enlighet med litispendens och övergår sedan till att också pröva om B.H:s genkäromål 

innebär att den nya talan ska avvisas på grund av litispendens.  

HD börjar med att redogöra för NJA 1965 s 94, där en köpare av en maskin 

förpliktigades att betala återstående belopp av säljarens fordran med anledning av 

maskinförsäljningen.  Efter det att domen vunnit lagakraft väckte köparen på nytt talan 

om skadestånd för påstådda fel i maskinen. HD menade i NJA 1965 s 94 att köparens 

talan i det nya målet om skadestånd grundande sig på köpeavtalet av maskinen och 

densammes betalningsskyldighet. Betalningsskyldigheten på grund av köpeavtalet hade 

redan genom dom i det föregående målet blivit slutligt avgjord. I och med detta samt det 

faktum att köparen kunnat framställa sitt anspråk om skadestånd i samband med den 

föregående rättegången, avvisades talan.  HD fortsätter och menar att domens rättskraft 

i det här fallet kommer få samma konsekvens som i NJA 1965 s 94, det vill säga domen 

ifrån det pågående målet kommer att medföra att vare sig Bolaget eller B.H kan yrka 

betalning respektive återbetalning och/eller prisavdrag. Det spelar heller ingen roll om 

yrkandet i den senare processen stödjer sig på en grund som redan åberopats i den första 

processen eller en annan grund, så som ett annat fel. Därutöver föreligger inte något 

faktum superveniens99 vilket i så fall skulle berättiga omprövning. När B.H fick 

kännedom om felen eller borde fått kännedom har ingen betydelse för rättskraften.100 

Med anledning av det sagda kom HD fram till att talan om betalningsskyldigheten för 

tjänsten skulle avvisas.   

																																																								
99 Faktum superveniens innebär att en ytterligare omständighet tillkommit vilken inte var möjlig att 
ta upp i den första processen. 
100 Se utöver NJA 1965 s 94, Ekelöf, Rättegång III 6e u 1994 s 124 med not 108, NJA 1984 s 733 & 
Lindell, processuell preklusion s 74 ff. 
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HD påpekar därefter att motfordringar endast prekluderas om de har åberopats i en 

föregående process, enligt 17:11 2 st RB. I NJA 1965 s 94 ansåg HD att köparens krav 

om ersättning för avhjälpandekostnader med anledning av maskinköpet i själva fallet 

avsåg betalningsskyldigheten trots att köparen begärt ersättning i form av skadestånd. 

Det rörde sig med andra ord inte om en motfordring. Hur köparen rubricerar 

ersättningsanspråket är ovidkommande. Efter att ha konstaterat att kostnader för 

avhjälpande i Konsumentjänstlagen (1985:716) kan ersättas upp till tjänstens pris i form 

av prisavdrag, kommer HD fram till att Bohlins yrkande om betalningsskyldighet 

innebär rättegångshinder för B.H att i ny process ta upp yrkanden på grund av 

värdeminskning av tjänsten samt yrkande om ersättning för avhjälpandekostnader  för 

samtliga fel upp till avtalat pris, oavsett hur B.H rubricerar yrkandet.  

HD kommer sedan fram till att B.H:s yrkande om skadestånd för följdskador inte är 

alternativt till prisavdrag, utan rätt till skadestånd på grund av följdskador kan inträda 

parallellt med till exempel prisavdrag. Dessa rättsföljder är inte heller ekonomiskt 

likvärdiga utifrån beställarens perspektiv. Följdskadorna ansågs därför gälla något annat 

än betalningsskyldigheten och borde därför enligt HD behandlas som motfordringar 

vilka enligt 17:11 st 2 RB endast prekluderas efter åberopande. Eftersom B.H inte yrkat 

skadestånd för följdskadorna i den tidigare rättegången tilläts B.H föra talan om 

följdskadorna i den nya rättegången.  

Föreligger då rättegångshinder med anledning av B.H:s genkäromål?  HD hänvisar i 

detta sammanhang till NJA 1984 s 733 och menar att den nya talan som B.H väckt rör 

samma fel som i föregående rättegång vilket innebär att talan inte kan tas upp i en ny 

rättegång. Visserligen yrkas ersättning för avhjälpandekostander i den nya processen 

och inte för prisavdrag som i den första rättegången, kontraktsrättsligt är det alltså fråga 

om olika rättsföljder. HD menar samtidigt att ersättning för avhjälpande i princip är 

alternativ till prisavdrag eftersom storleken av ersättningen för en av rättsföljderna 

påverkar den andra rättsföljden i motsvarande mån. Således innebär det att om säljaren 

väljer prisavdrag väljer han i samma utsträckning bort möjligheten till ersättning för 

avhjälpande. Vidare anser HD att det är fråga om ekonomiskt likvärdiga rättsföljder för 

beställaren med utgångspunkt i tjänstens skick. Att avhjälpandekostnaderna kan vara 

större än maximum för prisavdrag saknar betydelse enligt HD. Yrkandet om 
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avhjälpandekostnader ska därför avvisas även i den del som priset överstiger det 

ursprungligen avtalade priset.  

Yrkandet i den nya rättegången om ersättning för följdskador som orsakats av 

fuktfelen är varken alternativt eller ekonomiskt likvärdigt med yrkandet i den tidigare 

rättegången om prisavdrag baserat på värdeminskning av tjänsten. Detta uttalande har 

fått kritik på flera håll i doktrin och syftar då till tillägget om ”ekonomiskt likvärdigt” 

vilket inte varit ett krav i tidigare praxis.101 Nordh anser exempelvis att det kan vara 

svårt att se hur äganderätt och nyttjanderätt skulle vara ekonomiskt likvärdiga samtidigt 

som det finns anledning att anse yrkanden om äganderätt och nyttjanderätt vara 

kvalitativt alternativa yrkanden som prekluderas av rättskraften. 102 HD anförde att det 

visserligen kan finnas processekonomiska och praktiska argument som talar för att även 

ersättning för följdskadorna borde tagits upp i den pågående rättegången, vilket ju är 

några av de bakomliggande skälen till rättskraft.103 Men 17:11 RB och 13:6 RB kräver 

enbart att samma rättsföljd inte ska bli föremål för prövning i två processer. Detta 

uttalande kan enligt mig delvis ses som ett bekräftande av Ekelöfs rättskraftsteori, som 

väl i och för sig varit den ledande rättskraftstanken redan i föregående rättsfall, se 

exempelvis ovan refererade NJA 1994 s 23. HD fortsätter och säger att ”behovet av en 

klar och lättillämpad regel talar med skärpa för att den negativa rättskraften begränsas 

till yrkanden som avser samma rättsföljd eller avser en rättsföljd som är alternativ och 

ekonomiskt likvärdig”. Nordh menar att det i själva fallet vore mer förenligt med denna 

uttalade målsättning att inte ta med kravet på ekonomiskt likvärdig.104 Själv delar jag 

Nordhs uppfattning i detta sammanhang. Vad som är en ekonomisk likvärdig rättsföljd 

är dessutom oklart.105 För egen del vill jag påpeka det som HD själv uttalade angående 

avhjälpande och prisavdrag. Dessa rättsföljder är kontraktsrättsligt olika rättsföljder 

samtidigt som jag anser att det faktum att avhjälpandekostnaderna kan överstiga det 

maximalt möjliga prisavdraget, har betydelse. Det finns alltså enligt mig anledning att 

låta prisavdrag och avhjälpande ses som olika rättsföljder som vare sig är kvalitativt 

alternativa och ekonomiskt likvärdiga till varandra. I varje fall anser jag att parterna ska 

kunna avtala om rättskraften på ett sådant sätt, att avhjälpande och prisavdrag ses som 
																																																								
101  Se exempelvis Nordh, praktisk process I, s 87 & Lindell, civilprocessen, s 413.  
102 Nordh, praktisk process I, s 87-88. 
103 Jfr avsnitt 2.1. 
104 Nordh, SvjT 2001 s 665. Se även Lindell, civilprocessen, s 413 not 73. 
105 Lindell, civilprocessen, s 413. 
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olika rättsföljder vilka inte prekluderas av rättskraften. Mot bakgrund av den kritik som 

framförts om kravet på ekonomiskt likvärdighet mellan rättsföljder kan det också finnas 

anledning för parterna att vilja avtala bort kravet på ekonomisk likvärdighet. På så sätt 

skulle parterna utöka rättskraftens omfattning och öka förutsägbarheten i vad 

rättskraften kommer att omfatta.    

HD:s slutsats innebar i vilket fall som helst att B.H:s yrkande om följdskador inte 

skulle avvisas trotts genkäromålet i den tidigare rättegången. Det ska påpekas att HD 

inte var eniga utan tre av fem justitieråd var av den uppfattning som ovan redogjorts, 

vilket sänker prejudikatvärdet. De två resterande justitieråden ansåg att det inte fanns 

något stöd för att till exempel skadeståndsfordringar, som i det här fallet, skulle 

omfattas av kvittningsregeln i 17:11 RB.106 De skiljaktiga menade också att svaranden 

inte rimligen borde kunna vänta med att åberopa en fordran i en senare rättegång, om 

den fordringen vilar på samma grund som kunde ha åberopats för att yrka hävning eller 

prisavdrag i en process om betalningsskyldighet. Hävning och prisavdrag prekluderas i 

en sådan rättegång eftersom anspråken rör betalningsskyldigheten. De skiljaktiga ansåg 

alltså att även skadeståndsanspråket i detta fallet borde bli prekluderat, och hänvisade 

till NJA 1965 s 94 där som bekant yrkandet om skadestånd för avhjälpande av ett fel 

blev avvisat i och med att köparens betalningsskyldighet redan prövats i en föregående 

rättegång.107 De ansåg även att slutsatsen var motiverad mot bakgrund av att de fel som 

kan aktualiseras i och med fel i tjänst i hög grad framstår som alternativa, så borde de 

omfattas av rättskraften från en tidigare rättegång där yrkande om betalningsskyldighet 

för tjänsten framställts. Detta oavsett om anspråket inte har framställts i den tidigare 

processen. Bolagets framställda betalningsyrkande i den första processen skulle därför 

prekludera B.H:s talan om prisavdrag för avhjälpandekostnader så väl som skadestånd 

för följdskador på fastigheten som tjänsten utförts på. 

Rättsfallet illustrerar hur rättskraften kan tolkas på olika sätt. Enligt min mening 

presenterade både majoriteten som de skiljaktiga goda argument för sina olika 

lösningar, även om jag personligen anser att majoritetens lösning är att föredra. 

																																																								
106 Se NJA II 1943 s 219 f, Lindskog, kvittning, s 79 ff  & Ekelöf, rättegång II, 8 uppl 1996 s 173 not 
49. 
107 Lindell beskriver det som att rättskraften om betalningsskyldighet för varor och tjänster är 
odelbar. Det vill säga, ett yrkande om exempelvis skadestånd för fel i en vara prekluderas om det 
sedan tidigare finns en dom som bifallit säljarens betalningsanspråk för varan. Det är då fråga om 
samma sak, se Lindell, civilprocessen, s 412. 
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Skiljaktigheterna visar hur rättskraften kan utformas på olika sätt utan att en lösning är 

uppenbart bättre än en annan. Detta faktum ger enligt mig också stöd för uppfattningen 

att det borde vara tillåtet parterna att avtala om rättskraftens verkan, så att de själva 

komma överens om den lösning som passar dem bäst.   

2.3.5 Sammanfattande kommentar angående rättskraft 
Sammanfattningsvis har rättskraften genom praxis fått innebörden att grunder och 

invändningar som kunde ha åberopats prekluderas av rättskraften tillsammans med nya 

yrkanden som är alternativa och ekonomiskt likvärdiga.108 Rättskraftens omfattning är 

oproblematisk, såtillvida parterna är nöjda med resultatet av den nuvarande 

rättskraftens omfattning.109 Det kan emellertid vara så att parterna vill ha en mer 

begränsad rättskraft, eller en mer omfattande sådan. Som diskuterats ovan finns det flera 

skäl till varför parterna skulle kunna tänkas vilja avtala om rättskraften, det kan handla 

om att parterna vill tillgodose möjligheten att få sin sak prövad i en rättegång110 (en av 

de kanske viktigaste anledningarna enligt mig), att parterna inte vill bli belagda med för 

höga krav inför den första processen och undvika onödigt dyra samt eventuellt 

komplicerade processer.111 

Det kan exempelvis tänkas att parterna vill att rättskraften ska förstås på det sätt som 

de skiljaktiga ansåg i NJA 1999 s 520, vilket det fanns goda skäl för. Det kan också 

tänkas att parterna vill att rättskraften ska förstås på det sätt som den gjorde innan NJA 

1994 s 23 (eventuellt innan NJA 1977 s 618, se not 43 ovan), det vill säga att kvalitativt 

alternativa yrkanden utgör olika saker och träffas därmed inte av rättskraften i det fall 

att endast ett av de kvalitativt alternativa yrkandena framställts. Parterna skulle också 

tänkas vilja avtala på ett sätt som lägger större vikt vid grunderna än rättsföljden och så 

sätt tillåta nya grunder inom vissa ramar även om det rör sig om samma rättsföljd, det 

vill säga forma rättskraften på det sätt som Olivecrona förespråkat. Vidare kan det också 

tänkas att parterna vill avtala bort det genom praxis senaste tillkomna kravet på 

																																																								
108 Lindell, civilprocessen, s 416. 
109 Jfr dock diskussionen om EKMR i avsnitt 2.1. 
110 Rättskraftens nuvarande omfattning kan som bekant ifrågasättas utifrån 6 Art EKMR vilket det i 
sig skulle kunna skrivas ett omfattande arbete om utifrån exempelvis ett konstitutionellt perspektiv. 
Eftersom förenligheten kan ifrågasättas ger det än mer skäl att tillåta avtal som begränsar 
rättskraftens omfattning. Jfr Lindell, civilprocessen, s 416. Se även avsnitt 2.1. 
111 A a s 416. 



	 36	

ekonomisk likvärdighet.  Det borde alltså enligt min mening vara upp till parterna att 

avgöra om de exempelvis vill ha en mer omfattande rättskraft i linje med den som 

utformats i praxis, om de vill ha en mindre omfattande rättskraft som ligger i linje med 

Olivecronas rättskraftsidé, eller avtala fram en rättskraft som liknar rättskraftens tidigare 

utformning, då kvalitativt alternativa yrkanden var olika saker och inte omfattades av 

rättskraften även i de fall att det över huvud taget inte framställts.   

Avslutningsvis vill jag poängtera att man kan vara av den åsikten att exempelvis en 

erfaren advokat borde göra sin part varse om rättskraftens omfattning och därmed 

förklara hur rättskraften bland annat påverkar kvalitativa alternativa yrkanden för att 

undvika att en onödig rättsförlust uppstår. Då skulle kanske viss problematik kring 

rättskraften falla bort. Jag menar samtidigt att det mot bakgrund av det ovan sagda finns 

flera skäl att tillåta avtal om rättskraftens omfattning.  

Alternativen för hur rättskraften kan vara utformad är många. Att utforma en 

förutsebar, allmänt gällande, processekonomiskt försvarbar samt lättillämpad och rimlig 

rättskraftregel för varje situation är ingen enkel uppgift. Om parterna däremot har 

möjlighet att avtala om hur rättskraften ska förstås och tillämpas, ökar sannolikheten för 

att ett resultat uppnås som överensstämmer med dessa mål, om inte annat så har i varje 

fall parterna själva bestämt hur den ska vara utformad. Skulle någon överenskommelse 

anses vara oskälig finns som nämnts tidigare avtalslagens regler att tillstå.  

Jag vill i sammanhanget lyfta fram ett förslag på hur spelplanen för rättskraften 

avtalsmässigt skulle kunna se ut. Förslaget tas upp av Ekelöf som i sin tur influerats av 

hur Norge ser på frågan om rättskraft.112 Han menar att man de lege ferenda skulle 

kunna tillåta parterna att avtala på ett sätt som gör att den negativa rättskraften endast 

omfattar åberopade rättsfakta. Lindell tillägger att det också vore lämpligt om parterna 

tillåts avtala att icke framställda yrkande inte ska omfattas av rättskraften.113 Mot 

bakgrund av ovan förda diskussion kring rättskraftens problematik välkomnar jag 

Ekelöfs förslag i kombination med Lindells.114 Lösningen kommer att diskuteras mer 

nedanför, men dessförinnan måste studeras närmare processuella avtals ställning i 

svensk rätt. 
																																																								
112 Ekelöf,Bylund,Edelstam, rättegång III, s 196. Jfr Lindell, civilprocessen, s 417. 
113 Lindell, civilprocessen, s 417.  
114 Det finns visserligen möjlighet för parterna att tillgå privat rättskipning istället för statlig, men 
staten kan ha ett intresse av att låta parterna disponera över rättskraftens omfattning av flera skäl, se 
a a s 417. Se vidare avsnitt 3.1.2.  
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3. Processuella avtal 
3.1  Allmänt 
Processuella avtal kan beskrivas som överenskommelser som parterna ingår vilka 

binder domstolen i hur den ska utföra sin bevisbedömning eller hur domstolen ska gå 

tillväga vid rättsanvändningen.115  Diskussionen i svensk rätt när det kommer till 

processuella avtal har framförallt fokuserat på hur rätten ska behandla materiella frågor, 

så som vilken rättsregel som ska anses vara tillämplig eller hur en regel ska tolkas. 

Processuella frågor (om processens förfarande) har det däremot skrivits mindre om.  

Vad gäller förfarandefrågor har dispositionsprincipen inte lika stort inflytande som 

principen har när det kommer till materiella frågor.116 Samtidigt som parterna har ett 

intresse av att bejaka avtalsfriheten och sin autonomi ifrån stat och domstol, så har 

staten genom bland annat rättsväsendet ett intresse av att samhället genomsyras av 

rättssäkerhet och att enskilda omfattas av rättsskydd. Man skulle kunna uttrycka det som 

att det är fråga om två delvis motstående intressen, varav den förra kan underordnas 

dispositionsprincipen och den senare officialprincipen tillsammans med principen om 

jura novit curia. 117 Hur sort inflytande dispositionsprincipen bör ha när det gäller 

domens rättsföljder (exempelvis den negativa rättskraften) torde vara en öppen fråga. 

Det finns emellertid goda skäl att betrakta domens rättskraft som föremål för 

dispositionsprincipen eftersom rättskraften påverkar parternas materiella 

mellanhavanden vilket jag kommer att gå in mer på under avsnittet om 

dispositionsprincipen i 3.1.2. Innan dess ska vi titta närmare på vad som eventuellt 

skulle tala emot en ordning som ger parterna möjlighet att avtala om den negativa 

rättskraftens omfattning med bindande verkan för domstolen.   

																																																								
115 Lindell, civilprocessen, s 143. 
116 Thornefors, kommentaren till 17:3 RB not 462, Karnov. Se även 17:3 RB. 
117 Skäl som talar för dispositionsprincipen måste inte nödvändigtvis tala emot officialprincipen, se 
Lindell, civilprocessen, s 149.  Jfr också principen om domstolsdrift i Ekelöf, processuella 
grundbegrepp och allmänna processprinciper, s 245. 
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3.1.1 Ogiltighetsprincipen och jura novit curia 
Det har sedan länge ansetts vara upp till domstolen att avgöra hur bevisbedömningen 

och rättsanvändningen ska gå till i tvister.118  Principen om jura novit curia gäller i 

svenska domstolar med innebörden att domstolen både har mandat och skyldighet att 

tillämpa de rättsregler som den anser vara relevanta i sammanhanget.119 Denna ordning 

anses gälla även i de fall parterna motsätter sig tillämpningen av en viss lag. 120  Därtill 

gäller officialprincipen som säger att rätten ska eller må vara självständigt verksam i 

processen.121 Parterna har i enlighet med dispositionsprincipen möjlighet att bestämma 

vilka rättsfakta som domstolen ska göra sin juridiska bedömning mot, men har 

traditionellt sätt inte ansetts ha möjlighet att bestämma vilka rättsregler som ska 

tillämpas.122  Vissa går till och med så långt och menar att processuella avtal är ogiltiga 

i svensk rätt.123 

De skäl som ligger bakom ovan nämnda principer är som nämnts i inledningen till 

detta arbete flera; rätten till domstolsprövning, likabehandling, förutsebarhet samt 

strävan efter att upprätthålla en konsekvent rättsbildning.124 Därtill finns det numera 

föråldrade förarbetet till RB där lagrådet uttryckt att det endast är tillåtet att träffa 

processuella avtal om det finns uttryckligt stöd därför, annars är avtalet ogiltigt (även 

kallat den processuella ogiltighetsprincipen). 125  Som exempel på sådant stöd kan 

nämnas möjlighet för parterna att avgöra en tvist genom skiljedom eller att tingsrättens 

dom inte ska få överklagas. 126  Bland annat Maunsbach och Westberg anser att 

processuella överenskommelser som bryter mot den processuella ogiltighetsprincipen i 

																																																								
118 Lindell, civilprocessen, s 143. 
119 Madsen, Dagens Juridik 02/06 2016. 
120 A a. 
121 Ekelöf, processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper, s 69. Denna princip gör sig 
dock främst gällande i indispositiva mål eller blandande mål som till exempel vårdnadstvister, se 
Lindell, civilprocessen, s 147-148. Jfr även Lindell,civilprocessen, s 148 där han visar på att 
skillnaden mellan dispositionsprincipen och officialprincipen i vissa fall kan vara obetydlig – den 
kan få uttryck även i dispositiva tvistemål genom exempelvis kraftig materiell processledning.   
122 A a. 
123 Lindell, civilprocessen, s 145. 
124 A a s 143. Jfr avsnitt 1.1.  
125 Prop. 1942:5 s 233, jfr avsnitt 1.1. Jfr också Fitger,Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, 
lagkommentaren till 49:2 RB (vilken stadgar möjlighet för parterna att i dispositiva tvistemål att 
avtala bort möjligheten att överklaga en tingsrättsdom) 2 st, Zeteo  där det uttrycks att paragrafen är 
grundad på regeln att processrättsliga avtal inte är giltiga om inte det finns undantag från detta 
genom en bestämmelse.  
126 Se Lag (1999:116) om skiljeförfarande respektive 49:2 RB. 
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huvudsak är ogiltiga i svensk rätt.127 Westberg underbygger sin uppfattning bland annat 

med hänvisning till att senare lagstiftning så som 49:2 RB skett med utgångspunkt i 

denna huvudregel.128 Som tidigare nämnts anser jag inte att så är fallet utan frågan om 

till exempel rättskraften är föremål för dispositionsprincipen får anses vara en öppen 

fråga med följden att det finns goda underlag till att tillåta processuella avtal som 

exempelvis begränsar rättskraften.129 

För att åskådliggöra hur de nämnda principerna kan komma till uttryck i praktiken 

kan nämnas en senare HD dom från 2016, mål T 3313-14 där kärande krävde fullgörelse 

av garantiavtal om att teckna nyemitterade aktier. I den tidigare tingsrättsdomen hade 

käranden förklarat att det inte var fråga om en skadeståndstalan. Trotts att käranden i sin 

argumentering inte utformat talan som en skadeståndstalan så ansåg HD att det fanns ett 

intresse att bedöma ifall underlåtenhet att teckna aktier vid garantiavtal kunde medföra 

ett skadeståndsgrundande avtalsbrott. HD kom fram till att det inträffade medförde 

skadeståndsansvar, vilket parterna inte gavs någon möjlighet att kommentera.130 Min 

uppfattning är att detta skapar konflikt med dispositionsprincipen i 17:3 RB vilket inte 

alltid är motiverat.131 

De vinster som eventuellt uppstår genom att låta domstolen ha kontroll över 

processen i en omfattning som kräver utrymme på dispositionsprincipens bekostnad 

enligt ovan kan vara att rättsväsendet får möjlighet att utforma domar som är materiellt 

tillfredsställande.132 Detta argument kan enligt mig ifrågasättas, eftersom det ofta torde 

kunna anses materiellt tillfredställande att döma utefter vad parterna på förhand avtalat. 

Skulle orimliga orättvisor uppstå i form av att en part exempelvis ingår ett allt för 

oförmånligt processuellt avtal finns 36 § AvtL att tillgå. 133  Ett av de viktigare 

argumenten som kan framföras emot processuella avtal torde istället vara att sådana 

																																																								
127 Maunsbasch, avtal om rätten till domstolsprövning s 100 ff & Westberg, från statlig till privat 
rättsskipning s 347 ff samt Westberg, anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål s 195 f. Se 
även Prop. 2010/11:128 s 43 vilken uttrycker stöd för uppfattningen att det måste finnas stöd i lag 
för att avsäga sig rätten till domstolsprövning. 
128 Westberg, från statlig till privat rättsskipning s 355 f. 
129 Se avsnitt 3.1.3  
130 Jfr även NJA 1989 s 614, NJA1999 s 629, NJA 2009 s 291, NJA 2014 s 960, och NJA 2014 s 
760. 
131 Se avsnitt 3.1.3. 
132 Madsen, Dagens Juridik 02/06 2016. Det ska framhållas att Madsen ser fler farhågor än fördelar 
med denna rigorösa tillämpning av principen om jura novit curia, se avsnitt 3.1.2. 
133 Jfr Lindell, civilprocessen, s 143. 
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avtal skulle kunna innebära ökade komplikationer när domstolen dömer och därigenom 

också ta mer tid i anspråk.134  

3.1.2 Dispositionsprincipen 
Dispositionsprincipen finns uttryckt i 17:3 RB135  och har särskilt stor betydelse i 

dispositiva tvistemål. Dispositionsprincipen har sina rötter i tysk civilrätt och började 

växa fram i Tyskland redan under 1800-talet.136 Den ger parterna möjlighet att råda över 

processen och kan sägas återspegla parternas civilrättsliga avtalsfrihet.137 Det är ur 

dispositionsprincipen som stöd kan hämtas för ståndpunkten att parterna bör ha 

möjlighet att ingå processuella avtal som binder domstolen. I dispositiva mål saknas 

skäl för staten att göra större ingrepp i avtalsfriheten än vad som är nödvändigt för att 

tillgodose att rättsordningen fungerar.138 Lindell påpekar att parterna redan har full 

frihet att göra upp utanför en domstolsprocess samtidigt som de i en pågående process 

har möjlighet att ”medge, efterge, erkänna fakta och vitsorda prejudiciella 

rättsförhållanden, utan att domstolen undersöker om dispositionen överensstämmer med 

gällande rätt”.139 Ytterligare exempel på detta är parternas möjlighet att avtala om 

bevisningen, undantaget hur domstolen ska utföra bevisvärdering.140 I partsautonomins 

gränser så väl som i civilprocessen tar Lindell upp exempel på möjliga 

bevisöverenskommelser: 

 

1. Parterna kommer överens om att ett visst faktum ska anses vara bevisat. 

2. Parterna avtalar om tillämpande av en viss presumtion, med/utan förbehåll om 

motbevisning. 

3. Parterna sluter avtal om restriktioner i bevisföringen.  

																																																								
134 A a s 143. 
135 I 17:3 RB står det ” Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. 
Är saken sådan, att förlikning därom är tillåten, må dom ej grundas å omständighet, som icke av part 
åberopats till grund för hans talan.” 
136	Bomsdorf, Prozessmaximen und Rechtswirklichkeit, s 98 ff. Se även Larsson, SvJT 1980 s 577-
578. 
137 Lindell, civilprocessen, s 144-145.  
138 A a s 144. 
139 A a s 144. 
140 Se 35:1 RB. 
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4. Parterna avtalar om hur bevisbördan ska placeras eller om beviskravets höjd.141 

 

Mot bakgrund av detta, anser Lindell att det är rimligt att parter får göra dispositioner 

genom avtal som binder domstolen eftersom de redan har möjlighet till detta i själva 

processen.142 Parterna kan med andra ord lägga fram sin talan på ett sådant sätt att 

processen får önskad effekt i processuellt hänseende, men detta kräver större planering 

och är svårare varför det är rimligt att istället tillåta ett processuellt avtal som tillgodoser 

dessa önskemål redan på förhand.143 För att exemplifiera ytterligare drar Lindell 

paralleller med hur domare kan tänkas resonera i pågående rättegång utifrån olika 

perspektiv. Om domaren tillämpar den processuella ogiltighetsprincipen oavkortat 

kanske domaren övergår till förlikningsdiskussioner och hänvisar till alternativa 

tvistlösningsmedel så som medling eller skiljeförfarande där skiljemännen har möjlighet 

att döma efter skälighet.144 I en sådan situation känner sig parterna eventuellt tvingade 

att överge den rättsliga prövningen i domstol, även i det fall då det processuella avtalet 

rör ett mindre betydelsefullt spörsmål vars behandlande hade påskyndat processen.145 

Ett annat alternativ vore att domaren genom hänvisning till tillåtna dispositioner så som 

medgivande, eftergivande, vitsordanden, försöker uppnå det önskade resultatet, vilka 

kan genomföras med dispositionsprincipen.146 Detta tillvägagångssätt kanske tillämpas 

av en rättsdogmatisk domare, trots vetskapen om att synsättet gör processen mer 

invecklad i kontrast till att tillåta det processuella avtalet. 147   Ett sådant förhållningssätt 

ställer även rätten till domstolsprövning på sin spets, vad innebär den rätten egentligen? 

Ska parterna inte ha möjlighet att genomföra processen då de fört in processuella 

bestämmelser trotts att bestämmelserna har stöd i dispositionsprincipen?148  Att inte 

godta avtalet i sådana situationer framstår som egendomligt och som ett sämre alternativ 

																																																								
141 Lindell, civilprocessen, s 144. Se även Lindell, partsautonomins gränser, s 119. Se också Lindell, 
partsautonomins gränser, s 120 där han menar att avtal rörande bevis bör betraktas som processuella 
eftersom dessa får betydelse först i en process.  Jfr Heuman, som också menar att vissa 
bevisöverenskommelser är giltiga, se Heuman, JT 2006/07 s. 57 ff. 
142 Lindell, civilprocessen, s 144. 
143 Jfr a a s 144.  
144 A a s 146.  
145 A a s 146.  
146 A a s 146. 
147 A a s 146. 
148 A a s 146. 
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till att godkänna avtalet, i varje fall om det är processekonomiskt motiverat.149 Lindell 

hänvisar i samband med det processekonomiska argumentet till fallet Natsvlishvili och 

Togondidze v. Georgia150 ifrån 2014. En tilltalad hade genom ett processuellt avtal 

avstått från sin möjlighet att överklaga påföljden. Europadomstolen hade att pröva det 

processuella avtalets förenlighet med art 6 EKMR, det vill säga kravet på rättvis 

rättegång. Domstolen poängterade att processuella avtal avlastar berörda parter och 

effektiviserar handläggningstider i domstol, fungerar väl för att komma åt korruption 

samt organiserad brottslighet och minskar antalet fängelsedomar. 151 Lindell hänvisar 

till Lundqvist, som menade att utgången i fallet berodde på att det i den nationella rätten 

fanns explicita regleringar kring processuella avtal vilka på ett tillfredsställande sätt tog 

hänsyn till EKMR:s grundsyften, det vill säga mänskliga rättigheter och rättsskydd.152 

Lindell fortsätter och framför att liknande regleringar inte är nödvändiga i dispositiva 

tvistemål mot bakgrund av dispositionsprincipen, i sådana mål kan dessutom oskäliga 

avtalsvillkor jämkas eller ogiltigförklaras i sin helhet med hjälp av 36 § AvtL.  

 Jag håller med Lindell, eftersom parterna redan har möjlighet att göra processuella 

dispositioner i kombination med att statens inflytande i dispositiva tvistemål inte bör 

vara mer långtgående än nödvändigt, är det rimligt att processuella avtal tillåts. Skulle 

ett processuellt avtal anses oskäligt finns återigen 36 § AvtL att tillgå.153 Det framstår 

också som logiskt att låta avtalsfriheten genomsyra hela samhället inbegripet tvister, 

annars får inte principen om avtalsfrihet fullt genomslag. Det är också opraktiskt att 

upprätthålla ogiltighetsprincipen på ett dogmatiskt sätt eftersom dispositionsprincipen 

redan möjliggör processuella åtgärder men på ett ineffektivare och mer komplicerat sätt. 

Att processuella avtal under rätt förutsättningar tillåtits i brottmål av Europadomstolen, 

där det statliga skyddsintresset är större än vid dispositiva tvistemål, understryker än 

mer processuella avtals legitimitet i dispositiva tvistemål. Mot bakgrund av det ovan 

redogjorda kan jag inte se att det finns något argument som väger tungt emot en ordning 

där processuella avtal tillåts i dispositiva tvistemål.     

																																																								
149 A a s 146. 
150 Europadomstolen, dom 29.4.2014. 
151 Se  Natsvlishvili och Togondidze v. Georgia samt Lindell, civilprocessen,  s 146-147. 
152 A a s 147. Se även Lundqvist, processuella avtal i brottmål, s 44 och Lundqvist, laga och rättvis 
rättegång, s 145.  
153 Jfr a a s 144. Se även Lindell, partsautonomins gränser, s 119 ff. 
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Det finns förutom ovan nämnda skäl flera praktiska anledningar till att tillåta 

processuella avtal.  Både Lindell och Heuman menar att processuella avtal bland annat 

kan vara fördelaktigt ur ett tids och processekonomiskt perspektiv i form av att 

processen påskyndas och effektiviseras. 154 Lindell menar vidare att det kan vara svårt 

att döma ut enbart de processuella bestämmelserna i avtal som ogiltiga eftersom 

skillnaden mellan materiella frågor och processuella oftast ligger i hur parterna 

formulerat sig. Till exempel är det möjligt att formulera sig på ett sätt som på ytan ser ut 

att vara en materiell bestämmelse och därför giltig men som i praktiken får processuella 

konsekvenser.155 Vidare är parterna också mest lämpade att utforma avtal mellan sig 

vilka tillgodoser deras behov och i framtagandet av avtal är det därför naturligt att de 

förhandlar fram såväl materiella som processuella bestämmelser. 156 I exempelvis större 

kommersiella avtal är det lämpligt att se avtalet som en helhet. Isolerat kan det se ut 

som att en processuell bestämmelse är oskälig men ur ett helhetsperspektiv kan den 

vägas upp av avtalets övriga bestämmelser, det vore då olämpligt att domstolen 

ogiltigförklarar den processuella klausulen om det inte finns stöd därför genom 

exempelvis 36 § AvtL.157 Jag instämmer även i dessa argument.  

Angående de i avsnitt 3.1.1 framförda argumenten om förutsebarhet och 

likabehandling vilka talar emot processuella avtal, så har dessa argument ingen större 

bäring, i varje fall inte i dispositiva tvistemål mot bakgrund av dispositionsprincipen.158 

Detta är också min uppfattning, parterna är fria att sinsemellan förhandla fram avtal, 

vilka kan skifta i alla möjliga hänseenden varför förutsebarhet och likabehandling ändå 

inte kan uppnås. Vidare ska något ytterligare sägas om ogiltighetsprincipen. Det 

förekommer fortfarande att det förlegade lagrådsuttalandet i förarbetet 159  till RB 

används som argument emot alla slags processuella avtal.160 Det verkar dock som att 

praxis ifrån långt senare tid inte beaktar detta, i exempelvis NJA 1994 s 712 förbehöll 

sig ett försäkringsbolag att ensidigt avgöra om sammanboende förelegat (vilket direkt 

går emot rätten till domstolsprövning) genom ett villkor i en tjänstegrupplivförsäkring. 

Klausulen godkändes av HD utan att HD överhuvudtaget hänvisade till 
																																																								
154 A a s 146 samt Heuman, JT 2006/07 s 59 ff.  
155 A a s 146.  
156 A a s 146. 
157 A a s 146. 
158 A a s 143. 
159 Prop. 1942:5 s 233.  
160 Lindell, civilprocessen, s 145.  
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lagrådsuttalandet.161 Detta ska ställas i kontrast med Westbergs uttalande kring fallet, 

han ansåg att domstolen borde ha tagit upp lagrådets uttalande ifrån 1942 i enlighet med 

principen om jura novit curia och att huvudregeln alltjämt fortfarande är att det krävs 

lagstöd för att kunna ingå processuella avtal.162 

Lindells slutsats är att processuella avtal bör vara giltiga i svensk rätt, vilken också är 

Heumans uppfattning. 163 Ett av de tyngsta argumenten emot processuella avtal är enligt 

Lindell framförallt att detta potentiellt skulle kunna göra rättstillämpning mer 

komplicerad och riskera att rättskipningen blir motsägelsefull. Detta jämför han dock 

med att en part vitsordar ett prejudiciellt rättsförhållande som exempelvis 

skadeståndsskyldighet, där domstolen som följd utgår ifrån att skadestånd föreligger 

trotts att omständigheterna i fallet egentligen inte berättigar till skadestånd.164  I min 

mening visar denna parallell tydligt hur dispositionsprincipen redan får genomslag i 

rätten de lege lata varför det blir egendomligt att inte tillåta på förhand ingångna 

processuella avtal. Jag delar både Lindells och Heumans uppfattning.  

Även Madsens argument är av intresse i ljuset av processuella avtals giltighet, i varje 

fall indirekt. Anammas principen om jura novit curia och officialprincipen rigoröst till 

bekostnad av dispositionsprincipen så riskeras det att rättsförluster uppstår i form av att 

part inte får möjlighet att uttala och försvara sig mot en rättsregel, som skedde i till 

exempel i det i avsnitt 3.1.1 nämnda målet T 3313-14.165  Vidare kan det medföra 

omständliga och kostsammare processer, om en part måste ta hänsyn till allehanda 

rättsregler som motparten skulle kunna åberopa det vill säga även de som inte 

åberopas. 166  Enligt mig kommer det nämna HD avgörandet stick i stäv med 

dispositionsprincipens funktion. Sist nämner Madsen att om parterna inte får möjlighet 

att uttala sig i rätten på grund av överraskande rättsanvändning äventyras rätten till en 

																																																								
161 Se även A a s 145. Jfr Heuman, JT 2006/07 s 59 där han uttalar ” lagrådet gjorde sitt uttalande 
1940 och sedan dess har partsinflytandet och parternas intressen skjutits fram i olika 
lagstiftningsärenden. Det är möjligt att olika processuella överenskommelser bör anses giltiga under 
förutsättning att inga skäl av nämnvärd styrka talar för att de ska anses overksamma”. Heuman för i 
övrigt en liknande argumentation till varför processuella avtal bör vara giltiga, och anser likt Lindell 
att parternas rättskyddsintressen kan tillgodoses genom 36 § AvtL, se Heuman, JT 2006/07 s 59 ff. 
 
162 Westberg, från statlig till privat rättsskipning s 356 ff. 
163 Lindell, civilprocessen, s 147 samt Heuman, JT 2006/07 s 60. 
164 A a s 147. 
165 Madsen, Dagens Juridik 02/06 2016. 
166 A a. 
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rättvis rättegång.167 Genom att tillåta processuella avtal kan den av Madsen upptagna 

problematiken undvikas genom att parterna på förhand genom avtal har möjlighet att 

sätta ramarna för processen.  

3.1.3 Något ytterligare om processuella avtal och EKMR 
Mot bakgrund av det ovan nämnda fallet Natsvlishvili och Togondidze v. Georgia i 

vilken ett processuellt avtal godkänts i brottmålssammanhang av Europadomstolen, där 

rättssäkerhet och domstolens inflytande är av större betydelse än i dispositiva tvistemål, 

är det sannolikt att processuella avtal skulle godkännas av Europadomstolen i 

dispositiva tvistemål (givetvis under förutsättning att de inte strider mot EKMR). 

Maunsbach och andra sidan lyfter fram ett annat rättsfall ifrån Europadomstolen, 

Golder v. Förenade konungariket168, och konstaterar att ” artikel 6 (1) EKMR innefattar 

en allmän rätt till domstolsprövning-access to court – i den mening att alla och en var 

skall ha en faktisk rätt att få tillgång till en domstol.169 Maunsbach fortsätter och menar 

att det mot bakgrund av fallet inte är rimligt att acceptera processuella avtal vilka 

innebär ett avstående från domstolsprövning och därmed parts rättsskydd. 170 Hon 

menar samtidigt att de är möjligt att frivilligt avstå domstolsprövning till förmån för ett 

alternativt tvistlösningsförfarande så som skiljedom så till vida avtalet inte strider mot 

art 6 (1) EKMR.171 För att ett avstående från domstolsprövning ska vara giltigt enligt 

Europadomstolen och inte strida mot nämnda artikel krävs att följande generella regler 

alltid är uppfyllda: (1) Avståendet har gjorts frivilligt, (2) Det framgår tydligt i avtalet 

att parternas vilja är att avstå från en eller flera rättigheter som nämns i artikel 6 EKMR, 

(3) att ett accepterande av avståendet inte strider mot något allmänt intresse, (4) att det 

finns ett legitimt skäl till att godkänna avståendet, och slutligen (5) att avståendet är 

proportionerligt i relation till de syften som artikel 6 EKMR upprätthåller.172 

Det finns ett par saker att kommentera med anledning av det som Maunsbach 

framfört. För det första, så kan ett processuellt avtal innebära att parterna avtalar om hur 

																																																								
167 A a. 
168 Europadomstolen, dom 21.2.1975. 
169 Maunsbach, avtal om rätten till domstolsprövning s 108. Se även Golder v. Förenade 
konungariket, p. 36. 
170 Maunsbach, avtal om rätten till domstolsprövning s 108. 
171 A a s 108. 
172 A a s 108. 
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en viss fråga ska behandlas i processen, det vill säga alla processuella avtal som parter 

ingår behöver inte nödvändigtvis vara sådana som hänvisar tvisten till exempelvis 

skiljeförfarande. Ett processuellt avtal kan även vara ett avtal där parterna till exempel 

bestämmer hur omfattande rättskraften ska vara. Ett sådant avtal skulle troligen inte 

underkännas av Europadomstolen oavsett den uttalade principen om ”access to court” 

som uttryckts Golder v. Förenade konungariket. Ponera att parterna ingår ett 

processuellt avtal där rättskraften bestäms på ett sådant sätt att den blir mindre 

omfattande än vad den idag är i svensk rätt. Detta skulle Europadomstolen troligen inte 

underkänna, så länge de ovan nämnda fem punkterna är uppfyllda. Däremot hade 

Europadomstolen med stor sannolikhet kritiserat en svensk domstol vilken 

ogiltigförklarat ett processuellt avtal där parterna avtalat att rättskraften ska vara mindre 

omfattande än vad gällande rätt statuerar. Inte minst mot bakgrund av att det kan 

ifrågasättas om den nuvarande svenska rättskraftsregeln i tillräcklig utsträckning 

garanterar parterna ”access to court” eftersom den i många stycken kan anses för 

omfattande och i själva fallet förta en parts möjlighet att få sin sak prövad i domstol. 

Den förlegade regeln som lagrådet uttalat om att processuella avtal är ogiltiga om de 

inte har lagstöd, tror jag inte skulle förändra Europadomstolens uppfattning. 

Europadomstolen hade antagligen tagit upp att det visserligen är upp till 

konventionsstaterna att genom demokratiskt framställda lagar styra över bland annat 

domstolsprocessen, men författningarna måste då vara proportionerliga och inte 

inkräkta på en av EKMR garanterad rättighet så som ”access to court” i större 

utsträckning än vad som är nödvändigt. Ett allmänt hänvisande till lagrådsuttalandet 

från 1942 och processuella ogiltighetsprincipen, skulle antagligen Europadomstolen inte 

godta.  

Det ovan nämnda argumentet att ett processuellt avtal som begränsar rättskraften inte 

bara skulle godtas av Europadomstolen utan kanske till och med väcka en debatt om att 

den svenska rättskraften är för omfattande och i själva fallet stridande mot 6 art EKMR 

(inte minst om en svensk domstol som haft att behandla det processuella avtalet 

underkänt det med hänvisning till ogiltighetsprincipen), är egentligen inte nödvändigt 

för att legitimera processuella avtal utifrån ett EKMR perspektiv. Det argumentet visar 

snarare att det svenska rättskraftsinstitutet till och med kan ifrågasättas ur ett EKMR 

perspektiv. Jag vill mena att processuella avtal alltid kommer att godkännas av 
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Europadomstolen under förutsättning att de ovan nämnda fem punkterna är uppfyllda, 

oavsett hur det processuella avtalet modifierar rättskraften. I de flesta fall torde ett 

processuellt avtal som parterna ingått frivilligt leva upp till dessa punkter utan större 

svårigheter. Den punkt som förespråkare av ogiltighetsprincipen förmodligen skulle 

trycka på är punkt 3, det vill säga att ett godkännande av det processuella avtalet inte får 

strida mot något allmänt intresse. De skulle kunna hävda att ett godtagande av ett 

processuellt avtal som exempelvis modifierar rättskraften kan strida mot rättsskyddet, 

eftersom parterna eventuellt inte garanteras en ”ovillkorlig” rätt till domstolsprövning 

om sådana avtal tillåts. Återigen kan man då fråga sig vad rätten till domstolsprövning 

egentligen innebär.173 Som exempel kan nämnas det fallet att en dogmatisk domare 

hänvisar parterna till alternativ tvistlösning eftersom domaren anser att den inte kan 

godta ett processuellt avtal. I ett sådant fall kan man fråga sig om staten verkligen lever 

upp till sin garanti om domstolsprövning eftersom domstolen avfärdat en hel process till 

ett annat forum.  

Sammantaget är min slutsats att det i svensk rätt redan nu bör vara som så att 

processuella avtal i dispositiva tvistemål är tillåtna, i varje fall processuella avtal som 

får konsekvenser på parternas materiella mellanhavanden, som exempelvis avtal vilka 

reglerar rättskraft.  

4. Rättskraften i skiljedomsförfaranden 
4.1 Allmänt om skiljedom 
The Convention on the recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New 

York konventionen, förkortat NYK) är en konvention undertecknad av 159 länder med 

stor betydelse för skiljedomsförfarandets internationella erkännande.174 Den garanterar 

att domar som avkunnats i en stat som signerat konventionen kan exekveras i en annan 

stat som också undertecknat konventionen, se art 1 NYK.  

Populariteten av skiljedomsförfarandet har ökat stadigt över åren, världen 

över. 175 Som exempel kan nämnas att det år 1993 rapporterats in 207 fall till 

																																																								
173 Jfr avsnitt 3.1.2. 
174 Uncitral, 2018. Se även Born, international arbitration, se 17-18. 
175 Born, international arbitration, s 15 
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AAA/ICDR176 och år 2013 hela 1165 fall.177  Skälen till att parter kan vilja välja 

skiljedomsförfarande framför civilprocessen i domstol är flera; genom skiljeförfarandet 

kan parterna uppnå neutralitet eftersom parterna kan komma överens om att hålla 

tvisten i en för parterna neutral jurisdiktion, processen blir också centraliserad, domen 

kan exekveras i vilken stat som helst som tecknat NYK, domare med nischkompetens 

på området kan väljas, domen är definitiv och slutgiltig (med begränsade undantag), 

parterna får ökad partsautonomi och processuell flexibilitet, kostnads och 

tidseffektiviseringsvinster, samt konfidentialitet för att nämna några exempel.178 

Skiljedomsförfarande är alltså ett alternativt sätt att lösa tvister på i relation till 

civilprocessen och skiljer sig åt på vissa väsentliga plan så som i fråga om 

konfidentialitet (offentlighetsprincipen gäller inte om inte parterna så önskar) och på det 

sätt att en dom är slutgiltig och kan som regel inte överklagas. Domarna är därutöver 

oftast valda av parterna.179  Generellt kan sägas att avtalsfrihet råder för parterna i 

mycket stor omfattning i skiljeförfaranden.  

4.1.1 Rättskraften i skiljedomsförfaranden 
När en tvist avgjorts i ett skiljeförfarande, meddelas en skiljedom med innebörden att 

saken blivit rättskraftigt avgjord. Därefter får saken inte prövas igen av vare sig domstol 

eller en skiljenämnd.180 Rättskraften i sig bestäms med ledning av civilprocessuella 

principer.181 

Som huvudregel gäller att de civilprocessuella rättskraftsprinciperna skall gälla även 

i skiljeförfaranden, för att frångå dessa principer krävs starka skäl.182  I och med att 

skiljedomsförfarandet kan ha särdrag från civilprocessen kan det ibland vara motiverat 

att göra undantag från denna huvudregel.183 För att detta ska vara påkallat, måste det 

noga undersökas om det föreligger sådana skillnader mellan vanlig tvistemålsprocess i 

domstol och det pågående skiljeförfarandet att det är lämpligt att ta avsteg ifrån de 

																																																								
176 American Arbitration Asscociations & The International Centre for Dispute Resolution (vilken är 
den internationella delen av American Arbitration Asscociation). 
177 Born, international arbitration, s 15. 
178 A a s 7. 
179 A a s 7 och s 130. 
180 Heuman, skiljemannarätt, s 550. 
181 A a s 550. 
182 A a s 374. Se även NJA 1998 s 189. 
183 Heuman, skiljemannarätt, s 374. 
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civilprocessuella rättskraftsprinciperna.184 Om det föreligger sådana skillnader, är nästa 

steg i bedömningen om det föreligger tillräckligt starka skäl för att frångå de 

civilprocessuella rättskraftsprinciperna. 185 En annan grundsats är att ”skiljedomens 

rättskraft inte kan utsträckas till att gälla frågor som inte omfattas av skiljeavtalet”.186 

När det kommer till taleändring skiljer sig reglerna åt mellan skiljeförfarande och 

civilprocessen. I civilrätten anses det råda ett samband mellan reglerna om taleändring 

och rättskraften.187 I skiljemannarätt är reglerna för taleändring mer generösa än vad de 

är i tvistemål.188 Skiljemännen kan nämligen genom en diskretionär bedömning tillåta 

nya yrkanden, även sådana som inte hade omfattats av rättskraften.189  

Med anledning av detta ställer Heuman sig frågan om det är så, att en skiljedoms 

rättskraft sträcker sig längre än vad den gör i tvistemål.190 Slutsatsen är att så inte är 

fallet. Heuman menar att om ”skiljedomens rättskraft skulle vara mer omfattande än en 

domstols dom skulle denna rättskraft få ett oklart innehåll med hänsyn till att olika 

skiljenämnder skulle kunna utnyttja den diskretionära rätten att tillåta taleändringar på 

skilda sätt”.191 Det i sin tur skulle skapa stora systematiska problem, det skulle också bli 

svårt att förutse hur domstolar och skiljenämnder skulle bedöma rättskraftsfrågor.192  

Jag tycker att Heumans argument är välgrundade och den framställda problematiken 

är befogad. Detta förtar dock enligt mig inte möjligheten för parterna att ingå ett 

processuellt avtal där parterna modifierat rättskraften, i varje fall då rättskraften enbart 

kommer att beröra parterna. I en sådan situation uppstår alltså inte den problematik som 

Heuman nämner.  

Heuman fortsätter och säger att ”alternativa grunder och invändningar” bör 

prekluderas på samma sätt som i civilprocessen. Annars skulle inte tillräcklig trygghet 

uppnås för den vinnande parten, som ska kunna lita på att saken slutgiltigt avgjorts. Det 

skulle annars äventyra en av skiljeförfarandets syften.193 Här drar Heuman en parallell 

med det i avsnitt 2.3.4 behandlade fallet NJA 1965 s 94 och säger ” om en köpare ålagts 

																																																								
184 A a s 374. 
185 A a s 374. 
186 A a s 374. 
187 A a s 375. Jfr diskussionen i avsnitt 2.3.1. 
188 A a s 375. Se också 23 § 2 st Lag (1999:116) om skiljeförfarande. 
189 A a s 375. 
190 A a s 375. 
191 A a s 375. 
192 A a s 375. 
193 A a s 377-378. 
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i en skiljedom att betala köpeskillingen, kan han inte i ett nytt förfarande kräva 

ersättning för att de levererade varorna varit felaktiga. Köparen skulle redan i det första 

förfarandet ha framfört sin felinvändning och han kan inte få denna fråga prövad i ett 

nytt förfarande genom att åberopa felen som grund för ett yrkande om prisavdrag”.194 

Här gör sig samma argumentation som jag framfört i avsnitt 2.3.4 gällande, det vill säga 

man kan ifrågasätta om avhjälpande och prisavdrag verkligen ska anses vara alternativa 

grunder vilka är föremål för preklusion. Oaktat detta borde det i varje fall i 

skiljeförfaranden vara möjligt att avtala på ett sätt som gör att rättskraften inte 

prekluderar exempelvis avhjälpande och prisavdrag om bara endera tas upp i den första 

processen.  

4.1.2 Processuella avtal i skiljemannarätt 
Heuman skriver i sin bok skiljemannarätt att en part inte kan ”sätta rättskraftsreglerna ur 

spel genom en ensidig begäran om att förbehållas rätten att få föra viss talan framledes”. 

En part har nämligen ingen sådan förfoganderätt. Det går därför inte för exempelvis 

svaranden att förbehålla sig rätten att få föra fram en alternativ invändning i en framtida 

tvist. Om ett förbehållsyrkande står i strid med rättskraftsprinciperna ska det därför 

ogillas av skiljemännen.195  Heuman fortsätter och säger att parterna däremot ”kan träffa 

avtal som vidgar eller inskränker skiljedomens rättskraft”. 

Det är föga förvånande att parterna är fria att disponera över hur omfattande 

rättskraften ska vara genom avtal när de kommer till skiljemannarätt. Det är nog så att 

det är bland annat denna typ av flexibilitet som parterna vill komma åt när de väljer att 

hålla tvisten utanför det statliga rättsväsendet. Det vore mycket märkligt om parterna i 

en skiljedomstvist fick ett ömsesidigt processuellt avtal som reglerar rättskraften 

ogiltigförklarat av skiljemännen, med argumentet att processuella avtal är ogiltiga om 

det inte vilar på stöd i lag. Det skulle vara att inkräkta på parternas avtalsfrihet på en 

mycket bristfällig grund. Skulle det vara så att avtalet ter sig oskäligt finns givetvis även 

i dessa situationer 36 § AvtL att tillgå, om nu svensk lag ska tillämpas på tvisten.  

Att det i skiljemannarätten är möjligt att avtala om rättskraften, visar att en sådan 

turordning är oproblematisk. Jag tycker att detta borde vara lika självklart i 

																																																								
194 A a s 378. 
195 A a s 380. 



	 51	

civilprocessen. Det bör inte vara så att parterna går miste om en stor del av sin 

avtalsfrihet bara för att de väljer att nyttja det statliga rättsväsendet. Att tillåta parterna 

att avtala om rättskraften även i tvistemål skapar inte mer problem än vad det gör i 

skiljemannarätt. En allmän hänvisning till den processuella ogiltighetsprincipen 

förändrar inte detta faktum.  

 

5. Rättskraft i Norge 
5.1 Något om rättskraftens omfattning i Norge 
Huvudregeln i Norsk rätt är att det bara är det rättsförhållande som domstolen tar 

ställning till som blir rättskraftigt avgjort, det vill säga samma princip som gäller i 

Sverige tillämpas.196 

För att avgöra om en doms rättskraft träffar en ny talan med effekten att den nya 

talan ska avisas, argumenterar Hov för att man bör kolla på domens rättsföljder. 

Samtidigt menar han att detta i sig inte alltid är tillräckligt, eftersom de kan vara så att 

grunderna för rättsföljderna skiljer sig så pass mycket att det inte kan anses röra sig som 

samma sak. 197  Detta skulle kunna betraktas som ett mellanting mellan Ekelöfs 

rättskraftssyn och Olivecronas. Kvalitativt olika rättsföljder menar Hov alltid innebär att 

det är fråga om en ny sak.198  

Detta verkar dock även gälla i viss grad när det är fråga om två rättsföljder som 

”utesluter” varandra.  Hov menar att om en part fått rätt till omleverans på grund av en 

brist i en säljtjänst, kan parten som huvudregel inte också få rätt till prisavdrag. Men, en 

dom där en part tillerkänts omleverans behöver inte innebära att parten i en senare 

process inte kan yrka på prisavdrag. Däremot kan omleveransdomen få prejudiciell 

betydelse i den senare talan om prisavdrag.199  Domen om omleverans kan ha en 

”negativ inverkan” på det senare prisavdragsmålet, eftersom det kommer att vara en 

																																																								
196 Hov, rettegang I, s 1212. 
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förutsättning för att kräva prisavdrag att eventuella brister inte redan har kompenserats 

genom omleverans. Följaktligen får domslutet om omleverans användas som grund för 

att ogilla anspråket på prissänkning. Å andra sidan påverkar inte en dom som grundar 

sig på det faktum att man inte har rätt till omleverans, en senare talan om prisavdrag.200 

Detta kan jämföras med NJA 1999 s 520 där majoriteten av justitieråden ansåg att 

prisavdrag och avhjälpande (rättsföljder vilka i och för sig inte är detsamma som 

omleverans) var kvalitativt alternativa till varandra och där de ansåg att en talan om 

prisavdrag utesluter en talan om avhjälpande och vice versa.201 Det förefaller alltså som 

om den norska rättskraftsregeln är mer generös och inte lika omfattande som den 

svenska motsvarigheten.  

När det gäller kvalitativt alternativa rättsföljder är huvudregeln att en talan endera 

rättsföljd utesluter talan om den andra i en senare process. Det vill säga, om 

rättsföljderna är kvalitativt lika, men inte kan inträda vid sidan av varandra, är det 

naturligt att betrakta detta som att man har och göra med samma rättsförhållande. 

Kvantitativa anspråk betraktas också som samma sak, likt svensk rätt.202 Den förra 

regeln kan dock inte tillämpas helt obestritt. Ibland kan det nämligen vara så att 

grunden, alltså de rättsfakta som åberopats, skiljer sig så pass mycket i de olika 

processerna att den nya talan får anses utgöra en ny sak.203 Detta ser alltså ut att vara i 

linje med Olivecronas rättskraftsidé. Samtidigt gäller att det inte går att åberopa 

rättsfakta som hade kunnat åberopas i den första rättegången.204 Med det synsättet 

uppkommer dock samma processekonomiska problematik som jag gick igenom i avsnitt 

2.1. 

Hov säger samtidigt att ett anspråk om äganderätt till en fastighet kommer bli 

rättskraftigt avgjort oavsett om det i första processen åberopades hävd och i en senare 

ett avtal som grund för äganderätten. Detta kritiseras av Hov eftersom det i själva fallet 

ses som två olika sakförhållanden, men av tradition har det betraktats som ett och 

samma.205 Jag tycker att Hovs kritik är befogad och visar också på varför det är viktigt 

att låta parterna i varje fall genom avtal bestämma rättskraftens omfattning. 
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När det kommer till att avgöra om nya grunder ska anses utgöra ett nytt 

rättsförhållande eller anses vara grunder som kunde åberopats i den första processen, 

finns det ingen tydlig praxis kring i Norge. Klart är emellertid att om de nya grunderna 

anses utgöra ett helt nytt rättsförhållande så ska de också kunna tas upp till prövning i 

en ny process.206 Detta skulle kunna jämföras med fiskeexemplet i avsnitt 2.1. Det 

kanske vore möjligt att betrakta giftutsläppen som ett helt nytt rättsförhållande som inte 

begränsas av den första talan om bristande dränering?  

Det ser ut som att praxis i Norge tillåter en något mer generös rättskraft än den 

svenska. I min mening är rättskraftens omfattning visserligen principiellt intressant, 

men om ett rättsystem tillåter parter att fritt avtala om dess omfattning blir rättskraftens 

juridiska konsekvenser av förklarliga skäl inte lika viktiga längre. Det är därför 

rättskraftsproblematiken inte gör sig gällande i lika hög grad i Norge, där det är möjligt 

att avtala om rättskraftens omfattning. 

 5.1.1 Processuella avtal angående rättskraft i Norge 
I avsnitt 2.3.5 nämnde jag ett förslag på hur rättskraften kan hanteras; ”förslaget har 

tagits upp av Ekelöf som i sin tur influerats av hur Norge ser på frågan om rättskraft.207 

Han menar att man de lege ferenda skulle kunna tillåta parterna att avtala på ett sätt som 

gör att den negativa rättskraften endast omfattar åberopade rättsfakta. Lindell tillägger 

att det också vore lämpligt om parterna tillåts avtala att icke framställda yrkande inte 

ska omfattas av rättskraften.208 ”Jag ställer mig mycket positiv till detta förslag och 

anser att det borde implementeras i svensk rätt. 

Dispositionsprincipen i Norge har den innebörden, att parterna kan binda rätten 

genom sina processhandlingar i samma utsträckning som de utanför en process har 

möjlighet att avtala om det tvisten gäller.209  Genomslaget av dispositionsprincipen i 

norsk rätt får sägas vara större än i Sverige, mot bakgrund av att parterna fritt kan avtala 

om att enbart åberopade rättsfakta prekluderas av rättskraften. Det förefaller som logiskt 

att därtill låta parterna ha möjlighet att då också avtala om att endast framställda 

yrkanden ska prekluderas av rättskraften. Inte minst det faktum att Norge och Sverige i 
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många avseenden har en liknande rättstradition samt juridiskt system över lag ger stöd 

för uppfattningen att den norska regeln om tillåtelse för parterna att avtala om att enbart 

rättsfakta som tagits upp ska prekluderas, utan större problematik skulle kunna 

implementeras i Sverige.210 

6. Slutord 
Rättskraften i Sverige får betraktas som mycket omfattande, till och med till den grad att 

det kan ifrågasättas om den svenska rättskraftsregeln är förenlig med EKMR. Den 

nuvarande rättskraften har fått sin omfattande formation genom senare praxis. Oftast 

ligger processekonomiska skäl och rättssäkerhetsintressen till grund för HD:s 

prejudikatbildning när det kommer till rättskraft. Men dessa intressen är inte ensidiga, 

utan innehåller flera dimensioner. Till exempel är det inte nödvändigtvis så, att 

rättsväsendet gynnas processekonomiskt över att en part tvingas ta upp alla tänkbara 

yrkanden och grunder i en första process. Tvärtom kan detta i själva fallet ta både mer 

tid och pengar i anspråk.  

Sett ur rättssäkerhetsperspektivet framförs ofta argumentet att parterna ska kunna 

vara säkra i att saken avgjorts en gång för alla. Detta är jag enig om, men frågan är om 

det ska innebära en så pass långtgående rättskraftsregel att en part i själva fallet kan gå 

miste om att få sin sak prövad i domstol, något som Sverige bland annat genom sin 

anslutning till EKMR garanterar parterna.  

Rättskraftsfrågor är onekligen ett svårt område inom juridiken. Denna svårighet 

kommer sig bland annat av att rättskraften måste ta hänsyn till processekonomiska 

intressen så väl som käranden och svarandens intressen. Detta strävande förenklas inte 

av att HD (om än önskvärt) försöker gjuta en rättskraftsregel som också är lättbegriplig 

och enkel att tillämpa med hänsyn till rättssäkerhet. Frågan är om det överhuvudtaget 

går att utforma en rättskraftsregel som på ett rimligt sätt tar hänsyn till alla dessa 

intressen på ett godtagbart sätt. En lösning är enligt mig att låta parterna avtala om 

rättskraftens omfattning. De är parterna som har störst insyn i sina mellanhavanden 

vilket innebär att de kan skräddarsy en rättskraftsregel som passar deras unika 

rättsförhållande på ett lämpligt sätt. 

																																																								
210 Bernitz, what is scandinavian law?, s 14 ff. 



	 55	

Att låta parterna i dispositiva tvistemål disponera över rättskraften, skapar inte heller 

något juridiskt huvudbry. Inte minst eftersom de argument som framförs emot tillåtelsen 

av processuella avtal inte gör sig gällande i lika stor omfattning i dispositiva tvistemål. I 

det fallet att ett processuellt avtal skulle anses oskäligt kan rätten tillgå 36 § AvtL. Den 

uttalade processuella ogiltighetsprincipen ifrån förarbetet 1942 får anses vara förlegad, 

sedan dess har bland annat skiljedomstvister ökat markant vilket tyder på ett ökat 

intresse för parter att fritt kunna disponera över processen. Bortom alternativ 

tvistlösning räcker det att titta till en av våra grannländer, Norge, vars rättstraditioner 

och rättssystem har stora likheter med Sverige, där det är möjligt att avtala i varje fall 

om att enbart åberopade rättsfakta ska prekluderas av rättskraften. 

Mot bakgrund av detta är det därför väl ortodoxt att slentrianmässigt tillämpa den 

processuella ogiltighetsprincipen utan närmare reflektion. Tvärtom förefaller det som en 

logisk följd av dispositionsprincipen att tillåta parterna avtala om rättskraftens 

omfattning, särskilt eftersom parterna redan i praktiken har möjlighet att lägga upp 

processen på ett sätt som tillgodoser deras processuella önskemål. Sammanfattningsvis 

skulle i slutändande en tillåtelse av processuella avtal, som reglerar exempelvis 

rättskraften, underlätta för både parterna och rätten. 
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