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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Har en rättegång varit rättvis om de tvistande parterna varken varit förberedda på eller 

tillåtits yttra sig över det rättstillämpningsfaktum domstolen väljer att lägga till grund 

för domen? För bara 20 år sedan sågs svaret på den frågan som självklart. 

Uppenbarligen har frågan om rättegången varit rättvis eller inte ingenting att göra med 

vilken rättsregel domstolen väljer att lägga till grund för domen. Principen jura novit 

curia gäller! Men under senare år och framförallt sedan Europakonventionen genom lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) inkorporerats i svensk rätt ter 

sig svaret inte längre lika givet.1 

Europadomstolen avgjorde år 1999 målet Pélissier och Sassi mot Frankrike och ändrade 

därmed sin tidigare inställning avseende medlemsstaternas skyldighet att erbjuda en 

rättegång där domstolen uppmärksammar de tvistande parterna på hur åberopade 

omständigheter juridiskt kommer att kvalificeras. Domen har framförallt kommit att 

göra avtryck i straffprocessen. Därför anser det stora antalet författare nu att det enligt 

artikel 6 EKMR inte är möjligt för domstolen att i straffprocessen döma med stöd av en 

viss rättsregel eller annan rättslig norm, utan att den tilltalade i förväg blivit informerad 

om samt tillåtits att yttra sig över denna.2 Och trots att Europadomstolen ännu inte 

avgjort några motsvarande fall som rör civilprocessen hävdar vissa skribenter att det 

även i dispositiva tvistemål åligger domstolen en upplysningsskyldighet.3 Vidare finns 

det andra inom doktrinen som uttrycker att det i vart fall är önskvärt att en dylik 

skyldighet etableras i civilprocessen.4 

Det har emellertid inte för civilprocessens del gjorts någon mer ingående analys om hur 

artikel 6 EKMR och Europadomstolens praxis har påverkat gällande rätt. Den i 

dagsläget till synes svårbesvarade frågan som ställdes inledningsvis har alltså inte ännu 
                                                
1 Jfr Lindell, Notorietet och kontradiktion s. 54. 
2 Se t.ex. Nordh, Processens ram i brottmål s. 51, Lindell, Notorietet och kontradiktion s. 196 och Westberg, 

Civilrättskipning s. 351. 
3 Lindell, Civilprocessen s. 296 ff., Lindell, Notorietet och kontradiktion s. 54 och Nordh, Processens ram i tvistemål 

s. 51. 
4 Fitger, SvJT 1999 s. 519 och Heuman, Grundsatsen om kontradiktoriskt förfarande och principen om bevis-

omedelbarhet s. 266. 
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blivit besvarad. För närvarande är det NJA 1999 s. 629 som kan antas vara normerande 

för de svenska domstolarna. Rättsfallet klargör att underlåtenhet från domstolens sida 

att kommunicera den i målet tillämpliga regeln med parterna inte utan vidare utgör 

rättegångsfel. Men det finns enligt mig anledning att ifrågasätta HD:s ställningstagande. 

Det bör övervägas om inte artikel 6 EKMR och den däri stadgade kontradiktions-

principen faktiskt lägger hinder i vägen för svensk domstol att i dispositiva tvistemål 

utan kommunikation, tillämpa en rättskälla som kan komma som en överraskning för 

parterna. 

1.2 Frågeställning och syfte 

Frågeställningen som utgör grunden för denna uppsats är om det i beaktande av  

artikel 6 EKMR, finns en skyldighet för svensk domstol att i dispositiva tvistemål, vid 

tillämpning av principen jura novit curia och reglerna om materiell processledning, 

kommunicera med och låta parterna yttra sig över det rättstillämpningsfaktum som 

rätten avser lägga till grund för sitt avgörande. Detta såtillvida att parterna inte synes 

vara medvetna om det rättstillämpningsfaktum som domstolen planerar att tillämpa. Jag 

har valt att närma mig frågeställningen genom att först beakta de svenska rättsreglerna 

på området. Därefter har jag undersökt vilka krav som följer av artikel 6 EKMR och 

huruvida institutet om fördragskonform tolkning medför att jura novit curia-principen 

och reglerna om materiell processledning bör tolkas i enlighet med konventionen. 

Det huvudsakliga syftet med förevarande uppsats är den ska kunna användas som 

underlag för diskussion eller analys vid bedömningen av vad som är gällande rätt. Med 

anledning härav har jag strävat efter att utförligt redogöra för samt hänvisa till relevanta 

källor och referera de som enligt min uppfattning utgör de viktigaste avgörandena från 

Europadomstolen. Tanken är att läsaren enkelt ska kunna tillgodogöra sig de för frågan 

väsentliga rättskällorna och själv ta ställning. 

1.3 Metod och material 

En rättsdogmatisk metod har valts som utgångspunkt för uppsatsen. Därför grundar sig 

mina analyser på erkända rättskällor och strävan har varit att genom tillämpning av 

dessa fastställa rättsläget.5 I vissa av uppsatsens delar har jag tagit mig själv friheten att 

argumentera rättspolitiskt och teleologiskt. Det rör sig dock inte om någon strikt 
                                                
5 Jareborg, SvJT 2004 s. 4 och jfr Sandegren, TfR 2005 s. 649. 
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tillämpning av Ekelöfs teleologiska metod.6 Detta till trots har bakomliggande ändamål 

spelat en viktig roll för några av mina bedömningar. Vad gäller den rättspolitiska 

metodiken tycks inte denna ha någon allmänt vedertagen definition, då författare tycks 

ha skapat sina egna metodikvarianter. I den följande framställningen ska metoden 

således anses innefatta en tolkning som tar i beaktande avsikten med rättsreglerna, 

samhälleliga behov, den politiska bakgrunden till och konsekvenserna av regeln.7 

Det material som använts till större delen av uppsatsen består av Europadomstolens 

domar. Bland de domar som får anses ha varit speciellt viktiga är Pélissier och Sassi 

mot Frankrike samt Juha Nuutinen mot Finland. Därutöver har HD:s praxis och svensk 

doktrin använts i stor utsträckning. Avseende HD:s praxis är det framförallt  

NJA 1999 s. 629 och NJA 2011 s. 611 som varit av betydelse för mina resonemang. I 

fråga om doktrin har Lindells framställningar ”Notorietet och kontradiktion” samt 

”Civilprocessen” varit underlag både för inspiration och deskriptiva återgivelser. 

Lindell är för övrigt den författare som i svensk doktrin tycks ha utrett förevarande 

problematik i störst omfattning. Förarbeten har använts sparsamt. Den enkla an-

ledningen därtill är att förevarande ämne endast kort har behandlats i dessa. 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom uppsatsen är inriktad mot den dispositiva civilprocessen har i princip indis-

positiva tvistemål, straffprocessen och skiljemannarätten lämnats utanför. Men vissa 

jämförelser med straffprocessen har dock gjorts. Inte heller har jag ägnat något utrymme 

till frågan om principen jura novit curia i sig själv bör vara gällande rätt. 

Utgångspunkten har istället varit att besvara frågan hur och om principen jura novit 

curia kan tillämpas utan att Sverige bryter mot sina konventionsåtaganden som följer av 

artikel 6 EKMR och Europadomstolens praxis. Redogörelsen för Europakonventionen 

har begränsats till att endast omfatta det som är nödvändigt för att uppsatsens 

frågeställning ska kunna besvaras. Därmed har deskriptiva textpartier avseende 

Europakonventionen gjorts summariska.  

En annan fråga som utelämnats är hur långt kravet på kontradiktion sträcker sig vad 

gäller vilka typer av rättstillämpningsfakta som domstolen får föra in i målet. Det kan 

förvisso påpekas att Lindell i det sammanhanget har anfört att förutom rättsregler bör 

kravet på kontradiktion även omfatta en oväntad bevismässig slutsats, eller användning 
                                                
6 Se vidare ”Ekelöfs amöba” i Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 87. 
7 Olsen, SvJT 2004 s. 106. 
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av ett viktigt och överraskande tolkningsdatum eller en överraskande användning av ett 

känt tolkningsfaktum.8 Jag ska emellertid utreda om det överhuvudtaget finns ett krav 

på kontradiktion som påverkar domstolens rättsanvändning. I framställningen används 

därför i stort sett synonymt begreppen rättsregel, rättstillämpningsfakta, rättskälla, och 

rättskällefakta. Det finns dock inte härmed någon avsikt göra ett ställningstagande av-

seende vilka fakta som domstolen ska anses skyldig att upplysa parterna om (t.ex. om 

domstolen ska upplysa parterna om förarbeten, praxis, doktrin etc.). Begreppen rätts-

regel, rättstillämpningsfakta, rättskälla och rättskällefakta har valts för att utan närmare 

precision definiera det som kan hänföras till domstolens subsumtionsverksamhet, dvs. 

domstolens användning av fakta som hör till rättsfrågan och som i dagsläget inte 

behöver åberopas av part.9 Frågan om vilka typer av rättstillämpningsfakta domstolen 

ska vara skyldig att upplysa parterna om, torde för ett trovärdigt svar, kräva en hel 

utredning i sig självt. 

1.5 Disposition 

Inledningsvis återges i kapitel två kortfattat civilprocessens mest grundläggande regler 

och särskiljande karaktärsdrag. Därefter redogörs dels för principen om jura novit curia 

och dels för kontradiktionsprincipen. I det tredje kapitlet introduceras och ges en 

förklaring till hur de förutnämnda principerna i vissa fall kan kollidera. I samma kapitel 

redogörs sedan för doktrinens ståndpunkter, relevanta förarbetsuttalanden och HD:s 

praxis angående institutet materiell processledning. I det efterföljande fjärde kapitlet 

görs en kortfattad utblick vad gäller hur utländska rättssystem hanterat problemet med 

de överraskningseffekter som kan uppstå på grund av domstolens rättsanvändning. 

Det femte kapitlet handlar om Europakonventionen. I detta gås igenom konventionens 

ställning i svensk rätt, relevanta tolkningsprinciper och andra aspekter som bör tas i 

beaktande vid dess tillämpning. Kapitel sex har ägnats huvudsakligen åt att referera och 

analysera Europadomstolens praxis. I samma kapitel har även gjorts en jämförelse med 

straffprocessen. I det sjunde kapitlet har frågan besvarats om principen jura novit curia 

och reglerna om materiell processledning bör tolkas fördragskonformt. Det sista och 

åttonde kapitlet har ägnats åt att sammanfatta och återge mina slutsatser.  

                                                
8 Lindell, Civilprocessen s. 296. 
9 Lindell, Civilprocessen s. 105-109. 
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2 Jura novit curia och kontradiktion – en 

dikotomi? 

2.1 Introduktion 

För den som fortfarande är oinvigd i juridikens värld finns alldeles säkert den enligt min 

mening högst felaktiga uppfattningen att juridiken präglas av en grundmurad 

systematik. Det ska tydligen finnas någonting sådant som ett rätt svar på ett juridiskt 

problem. Den föreställningen bryts ned för de som tar beslutet att studera juridik, och 

därmed låter sig bli delaktiga i den ofullständiga samt vanligtvis oklara värld som är 

vårt rättssystem. Uttrycket ”det beror på” är nog en av de mest frekvent använda under 

den juridiska utbildningen.10 

Speciellt svårtillgänglig och in casu-betonad blir juridiken när överbryggande principer 

dras med in i bilden. Principer och rättserfarenhetssatser har nämligen den besvärliga 

förmågan att skapa en mängd olika svar som alla tycks vara till samma grad 

rättfärdigade. Enligt min mening utgör den s.k. konsten att tolka avtal ett lämpligt 

exempel på denna oberäkneliga tillvaro.11 Men även processrätten med sin annars så 

beryktade kongruens och med elegant eftertänksamhet formulerade paragrafer, har sina 

ibland motstridiga principer. 

Härnäst följer ett introducerande kapitel. Det vigs åt att i korthet behandla civil-

processens grundläggande karaktäristik. Därefter behandlas de två principerna om jura 

novit curia och kontradiktion som i dagsläget synes skapa vissa frågetecken vid 

handläggningen av dispositiva tvistemål. Bakgrunden till dessa tvivel går att finna i 

principernas under vissa förhållanden motstridiga ändamål. Tveksamheterna har blivit 

påtagligare i och med att Europakonventionen förts in i det svenska rättssystemet såsom 

lag.  

                                                
10 Jfr Samuelsson, Melander, J, Tolkning och tillämpning s. 191 f. 
11 Jfr Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 32 f. 
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2.2 Något om civilprocessens uppbyggnad 

2.2.1 Dispositionsprincipen och officialprincipen 

Civilprocessen kännetecknas av två väsensskilda men ändå i symbios samverkande 

grundsatser, nämligen förhandlingsprincipen och officialprincipen. Om en regel 

utformats i enlighet med förhandlingsprincipen har parterna därigenom tillåtits att av 

egen drift påverka och styra processen. Ett specialfall av förhandlingsprincipen är 

dispositionsprincipen. En regel som färgas av dispositionsprincipen stadgar att rätten 

ska eller må företa en viss processhandling endast på yrkande av ena parten, båda part-

erna eller någondera av dem.12 Motsatsen till förhandlings- och dispositionsprincipen är 

officialprincipen. En regel som utformats i enlighet med den sistnämnda principen 

ställer krav på att rätten ska eller får vara självständigt verksam i processen.13  

Mycket förenklat kan således sägas att det i olika delar av den dispositiva rättegången 

antingen är parterna eller rätten som styr. Samspelet mellan parterna och rätten är 

viktigt att hålla i minnet eftersom det ger en tydlig inramning till de problem som 

kommer behandlas i det fortsatta. Dispositiva tvistemål präglas i stora drag av 

förhandlingsprincipen.14 Bakgrunden därtill är att parternas processuella dispositionsrätt 

anses böra stå i samklang med deras civilrättsliga; t.ex. möjligheten att ingå 

förmögenhetsrättsliga avtal. Det bör därför vara parternas sak att bedöma om tvisten är 

värd det besvär och de kostnader som riskeras sedan stämningsansökan lämnats in.15 

Förhandlingsprincipen tillåter således att parterna bl.a. styr över processens storlek och 

innehåll.16 

2.2.2 Processens ram 

Ett dispositivt tvistemål inleds i och med att käranden enligt 42 kap. 1 § rättegångs-

balken (1942:740) (RB) ansöker om stämning hos tingsrätten. I stämningsansökan 

måste käranden ange ett bestämt yrkande och även lämna en utförlig redogörelse för de 

omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, 42 kap. 2 § RB. En av de viktigare 

bestämmelserna när det gäller den dispositiva civilprocessen är 17 kap. 3 § p. 2 RB.17 

Här stadgas att domen inte får grundas på någonting annat eller mer än vad parterna 
                                                
12 Se för det anförda Ekelöf, m.fl., Rättegång I u. 8 s. 58, 69 och Lindell, Civilprocessen s. 110. 
13 Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 69. 
14 Jfr Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 59 och SOU 1938:44 s. 444. 
15 Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 60. 
16 Jfr Nordh, Processens ram i tvistemål s. 21. 
17 Lindell, Civilprocessen s. 111 och Ekelöf, Rättegång II s. 125. 
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åberopat. Det innebär att käranden genom sin stämning drar upp ramen för processen.18  

Nämnda bestämmelser är till sin natur därför dispositiva.19  

Viktigt att komma ihåg är att det av 17 kap. 3 och 11 §§ RB indirekt framgår att de 

grunder och yrkanden käranden åberopar kommer att avgöra rättskraftens utsträckning.20 

Det är därför av central betydelse att domstolen inte dömer över annat än det som part-

erna åberopat. I annat fall kommer käranden förlora möjligheten att förutse processens 

ekonomiska värde och eventuella konsekvenser av en dom. På motsvarande sätt måste 

även svaranden med hjälp av stämningsansökan, och de grunder samt yrkanden som där 

presenterats kunna göra en bedömning av processens värde och hur han eller hon bör 

föra sin talan i målet.21 

Svaranden har sedan stämning utfärdats möjlighet att medge eller bestrida käromålet. 

Om svaranden bestrider käromålet kommer domstolen att pröva målet i sak. Skulle 

svaranden istället medge käromålet ska domstolen enligt 42 kap. 18 § RB på formell 

grund bifalla kärandens talan.22 Vidare har både svaranden och käranden möjlighet att 

förneka eller erkänna sakomständigheter. Erkännanden och förnekanden avser faktiska 

förhållanden. Och med faktiska förhållanden menas bevis- och rättsfakta. Parts erkänn-

ande hänför sig till de omständigheter motparten åberopat och genom erkännandet blir 

omständighetens existens ostridig. Ingen bevisning behöver då läggas fram för att styrka 

omständigheten. Ett erkännande binder domstolen som enligt 35 kap. 3 § 1 st. RB har 

att utgå från existensen av det erkända faktumet.23 Näraliggande är det faktum att part-

erna enligt 35 kap. 6 § RB själva svarar för bevisningen i dispositiva tvistemål. 

2.2.3 Skillnaden mellan olika typer av fakta 

I motiven till RB skiljs mellan omedelbart relevanta omständigheter respektive 

medelbart relevanta omständigheter. 24  Den förstnämnda typen av omständigheter 

benämns i doktrinen rättsfakta och har betydelse i processen genom att de är kopplade 

till en rättsföljd. Den sistnämnda typen av omständigheter benämns bevisfakta och har 

betydelse genom att de utgör bevis för existensen av ett rättsfaktum.25 Som exempel kan 

nämnas att käranden påstår att ett avtal ingåtts genom en muntlig överenskommelse. 
                                                
18 Nordh, Processens ram i tvistemål s. 21 f. 
19 Lindell, Civilprocessen s. 112. 
20 Jfr Nordh, Processens ram i tvistemål s. 20 f. 
21 Jfr Ekelöf, Rättegång II s. 125. 
22 Nordh, Processens ram i tvistemål s. 21 f. 
23 Nordh, Processens ram i tvistemål s. 110. 
24 Se bl.a. SOU 1938:44 s. 218 och Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 40. 
25 Lindell, Civilprocessen s. 105. 
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Här utgör således avtalet rättsfaktum och den muntliga diskussionen ett bevisfaktum för 

att ett avtal är för handen mellan parterna. Omständigheter som utgör rättsfakta måste 

föras in i processen av parterna, 17 kap. 3 § RB. Vidare måste rättsfakta och bevisfakta 

förekomma under huvudförhandlingen för att de ska beaktas av rätten enligt  

17 kap. 2 § RB. 

Det är däremot upp till rätten att bedöma om de åberopade omständigheterna kan 

kvalificeras som bevis- eller rättsfakta. Dessa verksamheter benämns bevisvärdering 

respektive subsumtion, och är någonting som domstolen sköter ex officio.26 De fakta 

som används för att fastställa sakomständigheternas rättsliga innebörd benämns tolk-

ningsfakta, rättstillämpningsfakta eller rättskällefakta.27 Sådana fakta kan bestå av lagar, 

förordningar, förarbetsuttalanden, m.m. Det rör sig om fakta med den gemensamma 

egenskapen att de äger ett rättskällevärde och kan användas för att fastställa den 

rättsliga innebörden i en norm. Denna typ av fakta behöver parterna inte åberopa utan 

det åligger domstolen att föra in dem i processen i enlighet med principen om jura novit 

curia.28 

2.3 Jura novit curia 

2.3.1 Allmänt om principen 

Sentensen av principen jura novit curia, eller iura novit curia, som den också benämns, 

är att rättssatser varken behöver bevisas eller åberopas.29 Grundsatsen fångas i uttrycket 

da mihi facto, dabo tibi jus, som betyder: Ge mig faktum så ger jag dig din rätt.30 I 

enlighet därmed kan en svensk domstol när som helst under rättegången anlägga nya 

rättsliga perspektiv på de rättsfakta som parterna lagt fram.31 

Maximet utgör litet av en anomali i den svenska civilprocessen då den ganska bryskt 

skär av parternas möjlighet att disponera över rättsanvändningen. Inte ens båda parters 

uttryckliga önskan om att domstolens prövning ska begränsas till att avse eller inte avse 

                                                
26 Lindell, Civilprocessen s. 105. 
27 Vilken term som används beror på författaren, se Ekelöf, m.fl., Rättegång IV s. 239, Bolding, Bevisbördan och den 

juridiska tekniken s. 41 och Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor s. 406. 
28 Lindell, Civilprocessen s. 108. 
29 Jfr Lindell, Partsautonomins gränser s. 33 och jfr även SOU 1994:81 s. 177. 
30 Lindell, Partsautonomins gränser s. 33. 
31 Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 61. 
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en viss rättsregel binder rätten.32 Domstolen får inte heller underlåta att grunda domen 

på den i målet tillämpliga regeln. Om domstolen skulle avstå från att tillämpa gällande 

rätt för att parterna inte behandlat eller tycks känna till de tillämpliga reglerna anses det 

utgöra rättegångsfel.33 

Domstolens monopol på rättsanvändningen gäller för normer som hör till den offentliga 

normbildningen. Normer som hör till den privata normbildningen betraktas däremot 

som rättsfakta. Som nämnts får domaren inte på eget bevåg föra in rättsfakta i målet, 

utan sådana ska istället åberopas av part enligt 17 kap. 3 § p. 2 RB.34 Till den offentliga 

normbildningen hör bl.a. lag, annan offentligrättslig författning och de tysta principer 

eller rättserfarenhetssatser som utgör gällande rätt. Inom den privata normbildningen 

ryms bl.a. avtalsvillkor, standardvillkor och partsbruk. 35  Normalt sett ska således 

handelsbruk (dvs. avtalsvillkor, standardvillkor och partsbruk) åberopas och bevisas. 

Men bruket kan räknas till den offentliga normbildningen om det har en sådan ställning 

att det är att jämföra med dispositiv rätt. I sådana fall utgör handelsbruket sedvanerätt 

och parterna behöver därför inte åberopa eller lägga fram bevisning därom.36 

I dispositiva tvistemål har parterna som tidigare nämnts (se avsnitt 2.2.2) en möjlighet 

att förfoga över rättsanvändningen genom att erkänna sakomständigheter och medge 

eller efterge sin talan. 37  Jura novit curia-principens tillämpningsområde görs även 

mindre till följd av att domstolen ska utgå från den rättsliga kvalifikation som part gett 

en erkänd omständighet.38  Det är i sådana fall ofta fråga om ett prejudiciellt rätts-

förhållande. Ett exempel är att svaranden i ett skadeståndsmål erkänner att käranden är 

ägare till den skadade egendomen. I en sådan situation ska domstolen inte ompröva den 

rättsliga kvalifikationen av den erkända omständigheten (dvs. äganderätten), även om 

en sådan kvalifikation materiellt sett inte är möjlig.39 Dock anser sig domstolen inte vara 

bunden av uppenbart oriktiga erkännanden.40 Vidare har parterna i sin plädering enligt 

                                                
32 Andersson, Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler s. 180. Jfr dock för en annan åsikt i frågan Lindell, 

Civilprocessen s. 297. 
33 Heuman, Grundsatsen om kontradiktoriskt förfarande och principen om bevisomedelbarhet s. 266. 
34 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV s. 302 och Ekelöf, m.fl. Rättegång IV u. 6 s. 242 not 48. 
35 Westberg, Civilrättskipning s. 342 ff. 
36 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV u. 6 s. 242 not 48, Nordh, Bevisrätt A s. 24 och se även NJA 1999 s. 629. 
37 Andersson, Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler s. 180 ff.  
38 Nordh, Bevisrätt B s. 20. Jfr NJA 2010 s. 643.  
39 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV s. 70 och Nordh, Processens ram i tvistemål s. 111. 
40 Nordh, Processens ram i tvistemål s. 111. Se a.a. not 211 där Nordh uttalar att ”Utrymmet för att bortse från ett 

erkännande måste dock betecknas som mycket begränsat i dispositiva tvistemål”. 
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43 kap. 9 § RB en möjlighet att argumentera i rättsfrågan och kan därför indirekt 

påverka domstolens rättsanvändning.41 

Något direkt lagstöd för principen jura novit curia går inte att finna. Det anses dock att 

35 kap. 2 § 2 st. 1 p. RB i viss utsträckning ger principen stöd i lag.42 Men i lagrummet 

stadgas inte mer än att part inte behöver bevisa vad lag stadgar. Ingenting sägs således 

om principens mer ingripande verkningar. Trots bristen på lagstöd är det vedertaget att 

jura novit curia-principen utgör gällande rätt.43 

2.3.2 Bakomliggande ändamål 

Principen jura novit curia har rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den anses ha 

sitt ursprung i den kanoniska rätten.44 För Sveriges vidkommande tycks principen första 

gången dyka upp i Olaus Petris domarregler från år 1554. Tydligen kunde alltså även 

Gustav Vasa, i vart fall i slutet av sin regeringstid, luta sig tillbaka och låta domstolen 

hantera eventuella spörsmål rörande lagens användning.45 

Under århundradenas lopp synes principen jura novit curia ha haft en ganska 

omfattande ansamling funktioner och ändamål att tjäna.46 Till att börja med anses den ha 

ägt en social funktion. I 1800-talets Sverige var få läskunniga och duktiga sakförare var 

det ont om. 47  För att lagen skulle få önskat genomslag bör det därför varit en 

förutsättning att domstolen kände till lagens innehåll. Konstruktionen möjliggjorde att 

juridiskt oskolade parter kunde processa utan ombud. Det var antagligen viktigt efter-

som Sveriges advokatkår är en förhållandevis modern företeelse. Advokatsamfundet 

tillkom först år 1887 och Sverige har aldrig haft något advokattvång.48 Ett härtill nära-

liggande ändamål som principen anses ha haft, och enligt min mening fortfarande har, 

är att utjämna processuella obalanser mellan parterna.49 

Principen jura novit curia anses även gynna stabiliteten i rättstillämpningen. Den bör 

tydligen medföra en rimlig arbetsfördelning mellan å ena sidan parterna och å andra 

                                                
41 Lindell, Civilprocessen s. 316. 
42 Croon, Juridisk publikation 2/2010 s. 276 och se JustR Linds tillägg för egen del i NJA 1989 s. 614. 
43 Jfr Kallenberg, Svensk civilprocessrätt s. 91 och s. 92 not 94. Se vidare Boman, Om åberopande och åberopsbörda 

i dispositiva tvistemål s. 48 och Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 61.  
44 Croon, Juridisk publikation 2/2010 s. 276. 
45 Westerberg, Civilrättskipning s. 333. 
46 Jfr Croon, Juridisk publikation 2/2010 s. 276. 
47 Lindell, Civilprocessen s. 50. 
48 Croon, Juridisk publikation 2/2010 s. 277. 
49 Calissendorff, JT 1995/96 s. 141. 
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sidan domstolen.50 Vidare synes grundsatsen ha fungerat som en bromskloss för domar-

skönet när den legala bevisteorin fortfarande var på modet. Enligt jura novit curia-

principen ålåg det domstolen att känna till och tillämpa de legala bevisreglerna.51 På så 

vis kunde inte domaren grunda domen på sina egna slutsatser om bevisningens styrka. 

2.3.3 Jura novit curias roll i den moderna processen  

I det moderna rättssamhället har principen jura novit curia förlorat något av sin tidigare 

popularitet och funktionalitet. På senare tid har kritiska röster höjts mot principens 

fortsatta existens inom svensk rätt. Vissa anser att den ger upphov till en snedfördelning 

av arbetsbördan mellan domstol och ombud, eftersom en del ombud försummar att göra 

en rättslig analys i sina inlagor. Det leder till att domaren på egen hand tvingas 

undersöka och sätta sig in i vad som gäller.52 I viss doktrin har ansetts att parterna bör 

ges omedelbar dispositionsrätt över rättsanvändningen.53 Trots kritiken får principen, i 

vart fall än så länge, fortfarande anses vara en för rättegången erkänd grundsats.54 

Den problematik som fortsättningsvis kommer diskuteras har inte något att göra med 

om principen kan rättfärdigas i dagens moderna civilprocess. Det är istället jura novit 

curias förhållande till kontradiktionsprincipen som ska diskuteras. Ett erkänt problem 

med principen jura novit curia är att den kan förhindra att parterna får en 

kontradiktorisk och tillika rättvis rättegång.55 Strikt tillämpad kan principen föranleda att 

parterna förbigås genom att domstolen väljer att tillämpa ett rättstillämpningsfaktum 

som inte berörts under målets gång.56 Det är antagligen därför som utvecklingen både i 

doktrin och praxis gått mot en uppluckring av principens tidigare så grundmurade 

ställning.57 

                                                
50 Lindell, Partsautonomins gränser s. 33. 
51 Croon, Juridisk publikation 2/2010  s. 277 f. 
52 Ramberg, C, Advokaten, nr 8 2006 årgång 72 och Ramberg, A, SvJT 2004 s. 315 f. 
53 Lindell, Partsautonomins gränser s. 137 f. 
54 Fitger, m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 17 kap. 3 §. 
55 Lindell, Civilprocessen s. 296 ff. 
56 Jfr NJA 2007 not N 49. 
57 Lindblom, SvJT 2000 s. 147 och jfr Fitger, SvJT 1999 s. 519. 
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2.4 Kontradiktionsprincipen 

2.4.1 Allmänt om principen 

Kontradiktionsprincipen anses vara en av de mest centrala principerna inom process-

rätten.58 Principens traditionella innebörd kan sammanfattas med uttrycket att ingen får 

dömas ohörd.59 Med andra ord måste båda parter ges tillfälle att bevaka sina intressen i 

rättegången. På ett mer detaljerat plan anses principen innefatta att båda parter ska få 

möjlighet att lägga fram bevis och yttra sig avseende motpartens bevisföring. För-

farandet ska således genomgående ha karaktären av en förhandling där parterna i lika 

mån tillåts bemöta material som motparten fört in och som kan tänkas ha en inverkan på 

utgången i målet.60 

Man bör notera att med denna traditionella definition av kontradiktionsprincipen följer 

för parterna endast en rätt att bemöta vad motparten fört in i processen. Domstolen har 

därför inte att i förhållande till parterna rätta sig efter kontradiktionsprincipen.61 Rätten 

kan visserligen enligt 17 kap. 2 § och 30 kap. 2 § RB inte döma över sådant som inte 

har förekommit vid huvudförhandlingen. Detta minskar domstolens möjligheter att utan 

parternas vetskap föra in material i processen. Emellertid står det fortfarande domstolen 

fritt att självständigt subsumera det av parterna åberopade processmaterialet under de 

rättstillämpningsfakta som denne anser är tillämpliga. Domstolen kan således utan att 

behöva upplysa parterna föra in nya rättstillämpningsfakta i målet. Det ska dock 

påpekas att den här anförda uppfattningen om kontradiktionsprincipen, som avser dess 

traditionella innebörd och tillämpningsområde, har kritiserats i doktrin. Och i praxis har 

det, under vissa förhållanden, i vart fall ansetts vara lämpligt för domstolen att upplysa 

parterna om sin rättsanvändning.62 Detta ska behandlas utförligare nedan (se avsnitt  

3.1–3.5). 

2.4.2 Bakomliggande ändamål 

Den ideologi som går att finna bakom den kontradiktoriska rättegången är övertygelsen 

om att varje individ ska äga rätten att på egen hand ta ansvar för sina civila ange-

                                                
58 Lindblom, SvJT 2000 s. 141. 
59 Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 70 och SOU 2010:14 s. 228. 
60 Kallenberg, Svensk civilprocessrätt s. 6 f. 
61 Jfr Kallenberg, Svensk civilprocessrätt s. 9. 
62 Se bl.a. Lindell, Notorietet och kontradiktion s. 54 och NJA 1999 s. 629. 
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lägenheter.63 Enligt mig synes alltså kontradiktionsprincipen vara ett tankefrö sprunget 

ur liberalismen och filosofin om laissez faire. För de som inte är bekanta med liberal-

ismen kan kort sägas att den grundar sig på en strävan om att förstärka individens själv-

bestämmanderätt och i motsvarande mån minska statens maktfullkomlighet.64 

Vissa författare anser att den kontradiktoriska samtalsmetoden är det bästa redskapet för 

att uppnå ett rättvist resultat i rättegången. Ursprunget därtill går att finna i 

föreställningen om att det som driver parterna framåt är deras egenintresse. Parterna är 

därtill tvistens viktigaste kunskapskällor och därför borde de vara mest lämpade att 

tillvarata och försvara sina ståndpunkter.65 

Ändamålen som kontradiktionsprincipen anses uppfylla är bl.a. att underlätta 

bevisvärderingen, skapa offentlighet och öka handläggningstakten. Principen anses ge 

rättsskydd och tillgodose rättskipningens konfliktlösande funktion.66 Enligt min upp-

fattning torde principen också medge parterna större möjligheter att reda ut sina mot-

sättningar på ett sätt som passar dem själva. En jämförelse kan härvid göras med för-

likningsinstitutet i 17 kap. 6 § RB som också tillåter en individuellt anpassad lösning. 

Principen anses dessutom leda till en effektiv användning av resurser om parterna tillåts 

bestämma underlaget för och handläggningsordningen i processen.67  

Det kan ytterligare tänkas att principen leder till att domslutet i högre grad blir mate-

riellt riktigt. Om parterna tillåts bemöta varandras inlagor utan att domstolen görs 

ansvarig för parternas dispositioner kan domaren koncentrera sig på de fakta som pres-

enteras. Han slipper då betungas med ett ansvar som parterna är bättre skickade att 

bära.68 Men oaktat floran av ändamål får det anses att principens mest centrala uppgift är 

att möjliggöra förhandling mellan parterna, och att genom denna ge dem ett tillfälle att 

lägga konflikten bakom sig med hjälp av en klokt och rättvist utformad lösning.69  

                                                
63 Westberg, Civilrättskipning s. 135. 
64 Magnusson, Nationalencyklopedin, liberalism. 
65 Westberg, Civilrättskipning s. 137. SOU 1926:33 s. 12. 
66 Lindell, Notorietet och kontradiktion s. 181. 
67 Westberg, Civilrättskipning s. 135. 
68 Jfr Lord Greens insikt om att den domare som ger sig på att fråga ut ett vittne ”descends into the arena and is liable 

to have his vision clouded by the dust of the conflict” i Zweigert, m.fl., An introduction to comparative law s. 272 
f. och se vidare SOU 1926:33 s. 12. 

69 Lindell, Notorietet och kontradiktion s. 181 och Westberg, Civilrättskipning s. 135. 



 14 

2.4.3 Normerande eller vägledande? 

Kontradiktionsprincipen är inte lagfäst men präglar ett flertal regler i RB.70 Principen 

bör i första hand ha setts som vägledande för lagstiftaren och som ett juridiskt-tekniskt 

hjälpmedel. Därför har principen inte uppfattats som en norm vilken självständigt kan 

läggas till grund för rättstillämpningen. Bakgrunden till det torde ha varit att man ansett 

att rätten inte bör kunna skapa egna handläggningsregler med hänvisning till en öppen 

och löst formulerad princip.71 Men detta ortodoxa perspektiv får nog i dagsläget anses 

vara förlegat. Framförallt på grund av europaintegrationen är vi på väg in i en epok som 

är mer naturrättsligt präglad.72 Det kan inte vara ägnat att förvåna att rättsprinciper nu 

tillmäts normativ betydelse även inom processrätten. Och det är många som förutspår 

att en sådan utveckling kommer att fortsätta.73   

Den traditionella kontradiktionsprincipen har således under senare år fått sällskap av en 

mer tongivande europisk motsvarighet. I och med att Sverige ratificerat och år 1995 

infört Europakonventionen som lag står det i själva verket klart att kontradiktions-

principen moderniserats och fått en direkt normativ verkan.74 Av central betydelse i 

sammanhanget är artikel 6 EKMR och den däri stadgade lokutionen ”vara berättigad till 

en rättvis och offentlig förhandling”. Av bestämmelsen följer att en rättegång uppbyggd 

på kontradiktionsprincipens grundvalar utgör en mänsklig rättighet.75 

Artikel 6 EKMR anses bl.a. ha innebörden att allt material som en part ger in till 

domstolen ska delges motparten som ska ha tillfälle att bemöta detta. Därutöver ska 

domstolen inte grunda sitt avgörande på material som parterna inte haft tillfälle att yttra 

sig över.76 Men den stora skillnaden mellan den kontradiktionsprincip som har euro-

peiskt ursprung, jämfört med den konventionellt svenska, är naturligtvis att den 

europeiska har klart stöd i lag. Sedan ska inte förglömmas att Europadomstolen konti-

nuerligt utarbetar ny praxis om hur artikel 6 EKMR ska tillämpas. Och då nämnda dom-

stol är konventionens främste uttolkare har dess praxis i princip samma tyngd som kon-

ventionens bestämmelser och anses vara en del av svensk rätt.77 

                                                
70 Se exempelvis 36 kap. 17 § 2 st., 42 kap. 8 § 1 st. 1 p. och 43 kap. 7 § 2 st. 2 p. RB. 
71 Ekelöf, Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper s. 208 ff. och jfr Lindblom, SvJT 2000 s. 119. 
72 Jfr Nergelius, Svensk statsrätt s. 172. 
73 Lindblom, SvJT 2000 s. 116 f. 
74 Lindblom, SvJT 2000 s. 144 f. och Lindell, Civilprocessen s. 296. 
75 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 257 och Westberg, Civilrättskipning s. 170. 
76 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 257. 
77 Jfr prop. 1993/94:117 s. 37, Cameron, SvJT 2007 s. 853 f., Cameron, An Introduction to the European Convention 

on Human Rights s. 191 ff., Nergelius, Svensk statsrätt s. 182 och Victor, SvJT 2013 s. 351 f. Se även artikel 46 p. 
1 EKMR. 
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3 Principkrockar och pudelns kärna 

3.1 Introduktion 

Den uppmärksamme läsaren har antagligen redan nu kommit till slutsatsen att jura novit 

curia-principen och kontradiktionsprincipen inte alltid låter sig sammanjämkas till en 

enhetlig rättsgrundsats. Principen jura novit curia innebär att domstolen ex officio ska 

tillämpa gällande rätt, vilket i sin renaste form anses utesluta att parterna görs medvetna 

om eller tillåts yttra sig över domstolens rättsanvändning.78 Men en sådan handläggning 

kan leda till överraskande resultat för parterna och stämmer inte överens med de pro-

cessuella ändamål som uppbär kontradiktionsprincipen.79  

Det går alltså att konstatera att dessa två principer kan kollidera. Visserligen utgör 

principer med skilda ändamål och fokus inte i sig själva ett problem. Bekymmer uppstår 

dock när deras tillämpningsområden överlappar varandra utan att det finns någon tydlig 

hierarki eller rollfördelning. Således avser svårigheterna att principen jura novit curia 

och kontradiktionsprincipen ännu inte har getts klart avgränsade och samspelande upp-

gifter i den svenska rättegångsordningen. 

3.2 Har principen jura novit curia en yttre gräns? 

3.2.1 Fördelar och nackdelar med en upplysningsskyldighet 

Det är med anledning av de överraskande resultat som en strikt tillämpning av principen 

jura novit curia kan medföra som det på flera ställen i doktrinen framhävts att den bör 

förses med en yttre gräns; dvs. att domstolen måste ta hänsyn till parterna vid sin 

rättsanvändning.80 Den åsikt som de flesta författare delar, vilket ska redovisas strax 

nedan (se avsnitt 3.2.2), är att domstolen i vart fall de lege ferenda bör åläggas en plikt 

att upplysa om, och låta de tvistande parterna yttra sig över de rättstillämpningsfakta 

som domstolen anser vara tillämpliga på de i målet åberopade omständigheterna. För en 

djupare förståelse av problematiken kan det därför vara intressant att se närmare på 

vilka ändamål och argument som ligger bakom en sådan inställning. 
                                                
78 JustR Linds tillägg i NJA 1989 s. 614, Calissendorff, JT 1995/96 s. 141 och Granfelt, Jura novit curia. 

Grundsatsens tillämpning enligt gällande finländsk rätt s. 183. 
79 Jfr Lindell, Civilprocessen s. 121. 
80 Jfr Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 71 f. och not 206, Fitger, SvJT 1999 s. 519 och Fitger, m.fl., Rättegångsbalken 

(oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 17 kap. 3 §. 



 16 

Domens rättskraft enligt 17 kap. 11 § respektive preklusionsverkan som regleras i  

50 kap. 25 § 3 st. RB anses utgöra ett skäl till varför domstolen bör upplysa parterna om 

sin rättsanvändning. Anledningen därtill är naturligtvis att reglerna begränsar de 

tvistande parternas möjligheter att föra in nya omständigheter och invändningar i de 

högre instanserna. Förvisso påverkar inte reglerna parternas möjligheter att göra nya 

rättsinvändningar, men det kan ändå vara till nackdel för parterna att deras invändningar 

inte blivit prövade i första instans.81 Dessutom är det mot bakgrund av 49 kap. 12 och  

14 §§ RB inte säkert att parterna får prövningstillstånd i hovrätten, vilket uppenbarligen 

medför en ökad risk för rättsförluster. Det bör i det sammanhanget beaktas att även i 

civilprocessen är rättssäkerheten ett viktigt ändamål att upprätthålla.82 

Tillika kan processekonomiska aspekter tala för att domstolen ska upplysa parterna om 

sin rättsanvändning. Om parterna synes vara omedvetna om tillämplig rätt och upplyses 

om denna, ökar sannolikheten för att parterna ska känna sig nöjda med domslutet och 

uppleva att alla omständigheter av vikt blivit rättvist prövade. Följden av en sådan hand-

läggning torde bli att parterna i mindre utsträckning väljer att överklaga.83 Eventuellt 

kan också domstolen tjäna på att parterna upplyses om och tillåts yttra sig över till-

ämpliga rättskällor. Domstolen kan genom parternas argumentation i rättsfrågan få 

ledning och stöd för sin rättstillämpning samt ytterligare perspektiv på vad slags konse-

kvenser en dom kan leda till.84 Om rättsfrågan diskuteras mellan parterna och domstolen 

kan det leda till att parterna bättre kan avläsa sina chanser till framgång. Ett sådant för-

farande kan ibland späda på förlikningsviljan, eller föranleda att part rentav återkallar 

sin talan eller medger motpartens.85 

Trots att processekonomiska ändamål kan anses tala för en upplysningsskyldighet är det 

nog ändå de ekonomiska konsekvenserna av en sådan som utgör den största nackdelen. 

Uppenbarligen kan domstolens arbete betungas, och processen kan också komma att bli 

mer vidlyftig om parterna med anledning av ett nytt rättstillämpningsfaktum åberopar 

nya omständigheter och för in ny bevisning. Det kan också tänkas att domstolen in-

ledningsvis gör en felaktig bedömning av rättsläget och genom sin upplysning vilse-

leder parterna. Med det följer en risk att parterna senare under rättegången, när miss-

taget upptäcks, måste lägga om sin talan. Rättegången drar på så vis ut på tiden helt i 

                                                
81 Westberg, Domstols officialprövning s. 193. 
82 Jfr Westberg, Domstols officialprövning s. 193 f. och 337 f. 
83 Lindell, Partsautonomins gränser s. 43 f. 
84 Lindell, Partsautonomins gränser s. 43. 
85 Heuman, JT 1992/93 s. 920. 
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onödan.86 Det finns även en fara för att domstolen upptäcker en ny rättsregel först under 

överläggning till dom och därmed tvingas kalla till förnyad huvudförhandling.87 Vidare 

är det möjligt att parterna upplever domstolen som partisk, om dess upplysning gagnar 

den ena, men missgynnar den andra parten.88 I doktrin synes emellertid den allmän-

giltiga inställningen vara att de nackdelar som en part kan åsamkas på grund av en 

överraskande rättstillämpning väger tyngre än det förfång som domstolen drabbas av, 

om den föreläggs att upplysa parterna om sin rättsanvändning.89 

3.2.2 Ställningstaganden i doktrin avseende domstolens rättsanvändning 

Lindell tillhör en av de mer ivriga förespråkarna för att komplettera domstolens 

rättsanvändning med kontradiktoriska handläggningsregler. Han anser att det får antas 

existera en rättsgrundsats i civilmål som har innebörden att rätten i princip är skyldig att 

upplysa en part om att en annan rättslig kvalifikation kan bli aktuell. Kärnan i denna 

rättsgrundsats bör vara att en kommunikationsskyldighet inträder när domstolens rätts-

användning kan överraska parterna.90 Han menar bl.a. att grundtankarna bakom den 

materiella processledningen talar för att parterna ska upplysas om rättsanvändningen.91 

Om domstolen ändå skulle tillämpa en regel som inte berörts av parterna utgör detta 

enligt Lindell ett klart rättegångsfel, eftersom parterna betagits möjligheten att argu-

mentera i rättsfrågan.92 Lindell tar för sin uppfattning stöd i domstolens materiella 

processledningsskyldighet jämte rättsfallet NJA 1996 s. 52 och artikel 6 EKMR.93 

Heuman anser i motsats till Lindell att det inte finns underlag för att anta att det skulle 

utgöra ett klart rättegångsfel om domstolen dömer med stöd i en rättsregel som parterna 

inte berört. Han anför att HD:s praxis snarare innebär att domstolen skulle göra sig 

skyldig till ett rättegångsfel såtillvida den inte valde att tillämpa gällande rätt med 

hänvisning till att de tvistande parterna inte varit medvetna om eller tillåtits yttra sig om 

tillämpliga normer.94 

Nordh anför att domstolen får anses ha en skyldighet att upplysa parterna om rättsregler 

vars tillämpning aktualiseras i målet men som parterna inte själva framhållit under 

                                                
86 Westberg, Domstols officialprövning s. 193. 
87 Heuman, JT 1992/93 s. 922 f. och Westberg, Domstols officialprövning s. 193. 
88 SOU 1982:26 s. 126. 
89 Westberg, Domstols officialprövning s. 193 f., Fitger, SvJT 1999 s. 519., Lindell, Civilprocessen s. 296 ff. och jfr 

Heuman, JT 1993/94 s. 616. 
90 Lindell, Civilprocessen s. 298. 
91 Lindell, Partsautonomins gränser s. 42. 
92 Lindell, Processuell preklusion s. 284. 
93 Lindell, Civilprocessen s. 296 ff. och Lindell, Notorietet och kontradiktion s. 54 och s. 197. 
94 Heuman, JT 1993/94 s. 616. 
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rättegången.95 Ekelöf ställer sig tveksam till omfattningen av domstolens befogenhet att 

ex officio styra över rättsanvändningen. Han anför att starka skäl talar för att hand-

läggningen ska präglas av kontradiktion, och att parterna måste få tillfälle att plädera i 

alla frågor som har betydelse för målets utgång. 96  Innan domstolen tillämpar en 

rättsregel som ingen av parterna åberopat bör den därför upplysa dessa om att regeln 

existerar och ge dem tillfälle att uttala sig om den.97 Ekelöf menar att en extensiv till-

ämpning av 49 kap. 9 § 1 st. RB kan ge stöd för en sådan tillämpning.98 

Fitger anser att domstolens officialprövningsrätt avseende rättstillämpningsfakta de lege 

ferenda nog bör begränsas. I vart fall bör en inskränkning göras av domstolens 

möjligheter att utan förvarning tillämpa en rättsregel som ingen av parterna tycks ha 

varit medvetna om och inte tillåtits att yttra sig över.99 Han anför vidare att det numera 

nog till och med är så att en domstol under nämnda omständigheter regelmässigt bör ge 

parterna tillfälle att argumentera om regelns tillämpning som en del av sin materiella 

processledning.100  

Westberg nöjer sig med att notera att utvecklingen går mot att principen jura novit curia 

bör kombineras med att domstolen fäster parternas uppmärksamhet på regler som de 

missat.101 Men det återstår enligt hans mening att se om det kommer fastställas en 

processledningsplikt i dylika fall.102 De lege ferenda framhäver Westberg emellertid att 

övervägande skäl talar för att man borde förena tillämpningen av principen om jura 

novit curia med en upplysningsskyldighet för domstolen.103 

Det går att konstatera att principen jura novit curias omfattning jämte kontradiktions-

principen inte står oomstridd, och att flera skribenter anser att domstolen i princip måste 

kommunicera med parterna innan den grundar sitt avgörande på ett rättstillämpnings-

faktum som parterna inte getts tillfälle att yttra sig över.104 En första fråga att besvara är 

om det redan med stöd av de rättskällor som har sitt ursprung i svensk rätt kan utläsas 

en skyldighet för svensk domstol att beakta parternas rätt till en kontradiktorisk rätte-

gång vid tillämpningen av principen jura novit curia. Först om denna fråga besvaras 

nekande eller får ett svävande svar blir det relevant att undersöka om, såsom Lindell gör 
                                                
95 Nordh, Processens ram i tvistemål s. 51. 
96 Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 71 f. 
97 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV s. 304 och Ekelöf, m.fl., Rättegång V s. 53. 
98 Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 71 not 206 och s. 53. 
99 Fitger, SvJT 1999 s. 519. 
100 Fitger, m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 42 kap. 8 §. 
101 Westerberg, Domstolens officialprövning s. 29 not 33. 
102 Westberg, Civilrättskipning s. 351. 
103 Westberg, Domstolens officialprövning s. 194. 
104 Jfr Westberg, Civilrättskipning s. 353 f. 
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gällande, ett sådant krav på kontradiktion följer av rätten till en rättvis rättegång enligt 

artikel 6 EKMR. Nedan kommer därför att undersökas om regleringen avseende den 

materiella processledningsskyldigheten grundar en skyldighet för domstolen att komm-

unicera med parterna i sådana fall som diskuterats ovan. Artikel 6 EKMR kommer be-

handlas i senare kapitel (se framförallt avsnitt 5 och 6). 

3.3 Materiell processledning 

3.3.1 Allmänt om materiell processledning 

Domstolens skyldighet att under vissa omständigheter utöva materiell processledning 

stadgas avseende målets förberedelse i 42 kap. 8 § 2 st. RB. Paragrafen föreskriver att 

rätten ska, allt efter målets beskaffenhet, verka för att tvistefrågorna blir klarlagda och 

att parterna anger allt som de vill åberopa i målet. Därvid ska rätten genom frågor och 

påpekanden försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas fram-

ställningar. Vid huvudförhandlingen sträcker sig enligt 43 kap. 4 § 2 st. RB domstolens 

processledningsskyldighet till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver, 

och att det inte dras in något onödigt. Domstolen har även vid huvudförhandlingen en 

frågerätt liknande den vid förberedelsen. Det understryks i förarbetena att rättens 

materiella processledning under huvudförhandlingen bör inskränka sig till att övervaka 

att målet blir tillräckligt utrett inom den ram som dragits upp vid förberedelsen. Tyngd-

punkten för den materiella processledningen ska därför ligga på förberedelsen.105 

Den traditionella utgångspunkten torde vara att den materiella processledningen främst 

avsett parternas framställningar vad gäller de faktiska omständigheterna i målet. Man 

har således gjort bedömningen att störst behov av materiell processledning funnits rör-

ande eventuella oklarheter i parternas åberopanden av bevis- och rättsfakta.106 Att dom-

stolen skulle kunna assistera parterna genom att påpeka vilka rättsregler som är till-

ämpliga i målet har inte getts någon särskild uppmärksamhet. En sådan verksamhet från 

domstolens sida har man menat kan skapa risk för att misstankar uppstår hos parterna 

om att domstolen inte är opartisk.107  

Den förra generationens jurister synes således ha ansett att den materiella process-

ledningen inte var avsedd för rättsregler. Till exempel var Kallenberg av åsikten att en 

                                                
105 Prop. 1986/87:89 s. 216. 
106 Westberg, Domstols officialprövning s. 340 och jfr SOU 1926:33 s. 12. 
107 Westberg, Domstols officialprövning s. 341 och SOU 1938:44 s. 444 f. 
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skyldighet för domstolen att upplysa om och låta parterna bemöta material som rör 

rättsfrågor inte omfattas av kontradiktionsprincipen.108 Och i en enkätundersökning 

gjord under slutet av 1980-talet som omfattade tingsrätterna i Stockholm, Göteborg och 

Malmö, ställde Lindell frågan om domarna brukade upplysa parterna om att en annan 

rättssats var tillämplig än den som parterna utgått från. Resultatet visade att om upp-

täckten gjorts under förberedelsen valde 46 % av domarna att inte upplysa parterna. Om 

parternas missförstånd uppdagats vid huvudförhandlingen var den siffran 60 %.109 

3.3.2 Förarbetena om materiell processledning avseende rättsfrågor 

Den berörda uppfattningen om att materiell processledning inte skulle avse rätts-

tillämpningsfakta har dock kommit att förändras. Som ovan redovisats (se avsnitt 3.2.2) 

går det att skönja en tydlig trend i doktrinen att domstolen bör åläggas en upplysnings-

plikt.110 I rättegångsutredningens betänkande (SOU 1982:26) framhävs att det från flera 

synpunkter regelmässigt är till fördel att de tillämpliga lagrummen diskuteras under 

rättegången. Om domaren märker att en eller båda av parterna inte förstått vilken rätts-

regel som är relevant i målet, bör domaren påpeka misstaget. Ett sådant agerande måste 

emellertid göras med försiktighet, bl.a. med tanke på möjligheten att en part kan komma 

att åberopa nya grunder eller ny bevisning till följd av domarens klarläggande.111 

I propositionen (prop. 1986/87:89) ger man enligt min mening uttryck för en mer 

tillbakahållen domarroll. Det framförs att processledningen i princip ska begränsas till 

att i den mån det behövs, hjälpa parterna att klara ut vad de vill yrka och åberopa samt 

vilken bevisning de vill lägga fram.112 Frågan om domstolen bör utöva processledning i 

rättsfrågor behandlas inte. Dock nämns det att domaren bör ha en rätt att välja om han 

eller hon ska ge processledning, och att några mer konkreta handläggningsregler inte 

bör ges motivledes.113 En formaliserad reglering skulle begränsa rättens möjligheter att 

ta hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet.114 Departementschefen uttrycker däre-

mot vad gäller processledningen i brottmål att det ofta kan vara lämpligt att låta parterna 

yttra sig om det uppstår en fråga om tillämpning av ett annat lagrum än det åklagaren 

åberopat.115 Därtill kan det vara av intresse att notera att man i förarbetena (SOU 

                                                
108 Kallenberg, Svensk civilprocessrätt s. 8 f. 
109 Lindell, Partsautonomins gränser s. 41. 
110 Jfr Westberg, Domstols officialprövning s. 341. 
111 SOU 1982:26 s. 126. 
112 Prop. 1986/87:89 s. 106. 
113 Jfr Calissendorff, JT 1995/96 s. 142. 
114 Prop. 1986/87:89 s. 105 f. och Heuman, JT 1992/93 s. 923. 
115 Prop. 1986/87:89 s. 110. 
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1994:81) till lag (1996:116) om skiljeförfarande anförde att skiljemännen, för att und-

vika överraskningseffekter, bör ge parterna upplysningar om rättsanvändningen. Om 

skiljemännen misslyckas är det emellertid inte grund för klander av skiljedomen.116  

Sammanfattningsvis kan sägas att frågan om utsträckningen av domstolens skyldighet 

att utöva materiell processledning avseende rättstillämpningsfakta, inte tydligt har be-

svarats i RB:s förarbeten. Rättegångsutredningen har helt visst gjort uttalanden om att 

domaren bör utöva processledning vad gäller rättsfrågor. Men det är ingenting som 

sedan behandlas i propositionen. Enligt min mening pekar motivuttalandena i riktningen 

mot att omfattningen av den materiella processledningen bör bedömas från fall till fall. 

Domaren ska med andra ord ha en valrätt och utövande av processledning får inte bli ett 

oeftergivligt krav. 

3.3.3 NJA 1989 s. 614 

HD har i ett antal rättsfall tagit upp och behandlat domstolens skyldighet till materiell 

processledning i fråga om rättsanvändningen. I det följande kommer dessa att be-

handlas. Det första fallet av intresse är NJA 1989 s. 614. Efter att ha bedömt kärandens 

yrkande utifrån de rättskällor parterna hade yttrat sig över uttalade HD bl.a. följande: 

”HD har slutligen att med utgångspunkt från de av [käranden] åberopade sak-

förhållandena bedöma, om [kärandens] talan kan vinna bifall enligt allmänna kon-

traktsrättsliga grundsatser.” HD gör sålunda gällande att domstolens rättsanvändning 

inte begränsas av de rättstillämpningsfakta parterna berört, och beslutar ex officio att 

bedöma omständigheterna i målet utifrån allmänna kontraktsrättsliga grundsatser. Inne-

börden av rättsfallet är att domstolen självständigt kan, enligt principen jura novit curia, 

rättsligt kvalificera de av parterna åberopade omständigheterna.  

JustR Lind anförde i tillägg för egen att det säkert ofta kan vara påkallat att rätten som 

ett slags utflöde av sin materiella processledning, fäster parternas uppmärksamhet på 

frågan om vilken rättsregel som bör tillämpas i målet. Men om rätten först vid över-

läggningen till dom upptäcker att en annan rättsregel än den som parterna hänfört sig till 

har betydelse i målet, måste domstolen ofta ha rätt att tillämpa den rättsregeln. Rätten 

ska inte behöva genomföra en ny eller fortsatt huvudförhandling. Följaktligen menar 

Lind att processekonomiska och praktiska ändamål bör gå före kontradiktion i rätts-

frågor, och att det inte finns någon kommunikationsskyldighet för domstolen oavsett om 

parterna kan bli överraskade av domstolens rättsanvändning. 
                                                
116 SOU 1994:81 s. 150, 177 och Lindell, Civilprocessen s. 296 not 99. 
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3.3.4 NJA 1993 s. 13 

I NJA 1993 s. 13 yrkade käranden att svaranden skulle åläggas skadeståndsansvar p.g.a. 

brottsligt handlande. Underinstanserna avgjorde målet med denna rättsliga kvalifikation. 

När fallet togs upp i HD uppstod fråga om skadeståndsskyldighet kunde åläggas 

svaranden på annan grund än brottsligt handlande. I sina domskäl uttalar HD att det 

inom processrätten gäller som en princip att en domstol har att tillämpa den adekvata 

rättsregeln på de av parten åberopade omständigheterna även om denne inte hänfört sig 

till rättskällan i fråga. 

Därefter fortsätter HD och framför bl.a. följande: ”Sedan parterna genom särskilt beslut 

beretts tillfälle att yttra sig i frågan om skadeståndsskyldighet kan åläggas [svaranden], 

även om något brottsligt handlande inte förekommit, har därför HD nu att pröva, om 

talan kan bifallas på grund av de av [käranden] åberopade objektiva omständigheterna 

oberoende av om [svarandens] företrädare gjort sig skyldig till brott.” Det som synes ha 

skett är att HD vid handläggningen av målet förvisso noterat att en annan rättsregel varit 

tillämplig på de åberopade omständigheterna och valt att låta parterna yttra sig över sak-

en. En aspekt att lägga märke till är dock att domstolen inte kommunicerade med part-

erna vilken alternativ regel som skulle kunna vara tillämplig. Domstolen delgav endast 

parterna att en alternativ rättsregel skulle kunna vara tillämplig.117 

Rättsfallet har gett upphov till en diskussion i doktrinen. Fitger noterar att HD:s ut-

talande kan tolkas som att en domstol inte bör döma med stöd i en regel som inte part-

erna haft vetskap om, såtillvida de inte getts tillfälle att yttra sig över den.118 Även 

Heuman finner att rättsfallet kan tolkas på det sättet.119 Till sist når Heuman dock 

slutsatsen att HD:s uttalande knappast kan förstås på annat sätt än att domstolarna är 

oförhindrade att bedriva processledning när de inser att talan kan bifallas eller ogillas på 

grund av en inte åberopad rättsregel.120 Lind är av samma åsikt som Heuman och anser 

att domstolens upplysning till parterna endast gjordes för att det under omständlig-

heterna var lämpligt att ”sätta parterna på spåret”.121  

Jag instämmer med Heuman och Lind att det inte finns utrymme att tolka rättsfallet på 

så vis att domstolen alltid måste informera parterna om sin rättsanvändning innan den 

tillämpar en regel som inte berörts av parterna. Huvudsakligen två skäl motiverar den 

                                                
117 Calissendorff, JT 1995/96 s. 143 f. och Heuman, JT 1992/93 s. 923. 
118 Fitger, m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 17 kap. 3 §. 
119 Heuman, JT 1992/93 s. 921. 
120 Heuman, JT 1992/93 s. 922.  
121 Lind, JT 1993/94 s. 596. 
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slutsatsen. För det första bör e contrario tolkningar av rättsfall göras med stor för-

siktighet. I annat fall kan säkerligen övertolkningar lätt ske och stabiliteten i rätts-

tillämpningen gå förlorad.122 För det andra dömde HD trots allt i frågan utan att låta part-

erna veta vilken alternativ rättsregel som ägde tillämpning.123 

3.3.5 NJA 1996 s. 52 

I rättsfallet NJA 1996 s. 52 framförde käranden ny argumentation avseende tillämp-

ningen av 1936 års pantsättningslag inför förhandlingen i HD. Med anledning därav 

uttalade HD bl.a. följande: ”Vad [käranden] anfört angående 1936 års pantsättningslag 

innebär inte något annat än att bolaget i HD anlagt nya rättsliga synpunkter på tidigare 

åberopade sakförhållanden. Synpunkterna har kommenterats i sak av [svaranden]. 

Hinder föreligger inte mot att synpunkterna beaktas vid målets avgörande.” 

Lindell har med hänvisning till rättsfallet framfört att det får anses klarlagt att i vart fall 

om parterna kan bli överraskade av domstolens rättsanvändning ska den kommunicera 

med parterna.124 Han tycks emellertid vara ensam om denna tolkning. Jag själv anser 

inte att fallet ger belägg för att kontradiktionsprincipens tillämpningsområde gjorts mer 

vittgående. Det är inte HD utan noga taget parterna som anlagt en ny rättslig etikett på 

omständigheterna. Således går det inte att utläsa att HD vid tidpunkten för kommunika-

tionen skulle ha gjort en bedömning av vilka rättsregler som skulle kunna tillämpas och 

insett att en regel som ingen av parterna fört på tal var relevant. Närmare till hands 

ligger istället att HD haft i tankarna den svenskt färgade kontradiktionsprincipen, där 

parterna ska ges möjlighet att bemöta varandras anföranden och inlagor.  

Min slutsats att HD inte infört en upplysningsskyldighet i och med NJA 1996 s. 52 är 

rimlig i beaktande av rättsfallet NJA 1999 s. 629. I sistnämnda rättsfall anförde HD med 

hänvisning till NJA 1996 s. 52 att det ofta är ”lämpligt” att domstolen fäster parternas 

uppmärksamhet på en rättsregel som inte varit på tal under rättegången. Något krav på 

upplysning går därmed inte att finna utan det rör sig istället om en rekommendation. 

3.3.6 NJA 1999 s. 629 

Rättsfallet NJA 1999 s. 629 är det senaste där frågan om domstolens kommunikations-

skyldighet avseende rättstillämpningsfakta har behandlats. Det rörde sig om en klagan 

                                                
122 Heuman, JT 1992/93 s. 921. 
123 Jfr Heuman, JT 1992/93 s. 923. 
124 Lindell, Civilprocessen s. 296. 
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över domvilla. I förhoppningen om att få den lagakraftvunna domen undanröjd anförde 

käranden att kommunikation med parterna i rättstillämpningsfrågan alltid ska ske, om 

det från domstolens sida framkommer nya rättsliga synpunkter som inte varit föremål 

för parternas processföring. Käranden menade att någon sådan kommunikation inte 

hade skett. HD uttalade att ”[n]är en domstol överväger att tillämpa en rättsregel som 

inte varit på tal under rättegången, är det ofta lämpligt [min kursivering] att domstolen 

fäster parternas uppmärksamhet på rättsregeln […]. Ett åsidosättande av denna i lagen 

inte omnämnda handlingsnorm innebär emellertid inte utan vidare [min kursivering] ett 

rättegångsfel […].” 

I och med NJA 1999 s. 629 tycks således HD ha satt punkt för diskussionen om hur 

långtgående skyldigheter domstolen har att kommunicera med parterna vilka rätts-

tillämpningsfakta den ämnar lägga till grund för domen. Det görs tyvärr genom den 

oklara lokutionen att en underlåtenhet att kommunicera den i målet tillämpliga regeln 

med parterna ”inte utan vidare” utgör ett rättegångsfel. Frågan som inställer sig är natur-

ligtvis i vilken situation som en obligatorisk skyldighet att kommunicera inträder för 

domstolen. I min vetskap finns det i dagsläget inget givet svar på den frågan. 

3.4 Kontradiktionsprincipens räckvidd 

Det går att konstatera att det i fråga om rättens kommunikationsskyldighet i nuläget 

finns en brytning mellan å ena sidan doktrin och å andra sidan förarbeten samt praxis. 

Ett antal författare tycks mena att det skulle finnas en skyldighet för domstolen att upp-

lysa om den tillämpliga regeln, om dess rättsanvändning kan komma att överraska part-

erna. Det går dock inte att finna något klart rättsligt stöd för ett sådant påstående. Istället 

tycks HD slagit in på den linje som drivs i propositionen (prop. 1986/87:89) om att pro-

cessledningen inte bör formaliseras genom uttryckliga regler, utan istället tillämpas in 

casu och därför förses med så få begränsningar som möjligt. 

I NJA 1999 s. 629 fastställer HD en yttersta gräns för principen jura novit curia, genom 

att klargöra att ett misslyckande från domstolens sida att kommunicera en tillämplig 

regel med parterna som inte tidigare förts på tal under rättegången, inte utan vidare ut-

gör ett rättegångsfel. Det torde ligga nära till hands att gränsen för ”inte utan vidare” går 

vid överraskande rättstillämpning; dvs. när domstolens rättsanvändning hindrar parterna 
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från att kunna förutse processens innehåll.125 Det går emellertid inte att finna stöd för en 

sådan tolkning varken i praxis eller förarbeten. 

Det finns visserligen många doktrinära uttalanden som talar i riktningen att det nu finns 

en upplysningsskyldighet för domstolen. Men trots en bred enighet i litteraturen kan 

enligt min uppfattning inte endast mot bakgrund av reglerna om materiell process-

ledning anses att kontradiktionsprincipen även omfattar domstolens rättsanvändning. 

HD:s uttalanden är alltför vaga för att kunna tas till intäkt för att överraskande rätts-

tillämpning skulle utgöra grund för domvilla. Dessutom måste beaktas att det bakom 

HD:s restriktiva hållning i NJA 1999 s. 629 finns tunga processekonomiska ändamåls-

resonemang och andra viktiga praktiska synpunkter. Det är något som kommer till ut-

tryck i JustR Linds tillägg i NJA 1989 s. 614. Risken för att en utdragen och resurs-

krävande huvudförhandling ska behöva tas om eller återupptas för att parterna slarvat 

och inte i tillräcklig mån gjort sig bekanta med vad som är gällande rätt är ett tungt 

argument mot att ålägga domstolen en obligatorisk upplysningsskyldighet.126 

3.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har redogjorts för den konflikt som under vissa omständigheter kan 

uppstå mellan jura novit curia- och kontradiktionsprincipen. I doktrinen har framhävts 

att principen jura novit curia redan har eller i vart fall bör förenas med en obligatorisk 

upplysningsskyldighet. Flertalet författare anser visserligen att en sådan upplysnings-

skyldighet följer av reglerna om materiell processledning. HD kan emellertid inte anses 

ha ställt sig bakom en sådan tolkning av processledningsreglerna. Men det kan kon-

stateras att HD i NJA 1999 s. 629 klargjort att de nämnda reglerna innefattar en yttersta 

gräns för räckvidden av principen jura novit curia. Dock är det inte klart var den 

gränsen ska dras. Därför blir det relevant att undersöka om artikel 6 EKMR och Europa-

domstolens praxis ställer krav på kontradiktoriska handläggningsregler i civilprocessen 

utöver vad som framgår av svensk rätt (se avsnitt 5 och 6). Innan jag går in på den 

frågan ska emellertid sägas något om kontradiktionsprincipens räckvidd i några 

utländska rättsordningar (se avsnitt 4). 

                                                
125 Jfr Lindell, Civilprocessen s. 121 och 296 ff., Nordh, Processens ram i tvistemål s. 51 och Fitger, m.fl., 

Rättegångsbalken (oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 42 kap. 8 §. 
126 Jfr prop. 1986/87:89 s. 106. 
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4 Om domstolars rättsanvändning i utlandet 

4.1 Inledning 

Problemet med att parterna kan bli överraskade och förlora sina möjligheter att argu-

mentera för sin sak, om domstolen utan förvarning tillämpar en rättsregel som parterna 

inte fört på tal under rättegången, är inte isolerat till Sverige. Istället är det en dimension 

av rättegången som observerats och getts skilda lösningar i utländska rättssystem. I 

förevarande kapitel kommer att undersökas hur våra Skandinaviska grannländer och 

några av de större rättsordningarna i Europa har hanterat frågan. 

4.2 Danmark 

I Danmark gäller som i Sverige sentensen jura novit curia.127 Det torde inte finnas någon 

uttrycklig regel som förbjuder rätten att tillämpa en norm som parterna inte fört på tal 

under rättegången.128 Om parts talan är oklar kan domstolen enligt § 339 st. 2 rets-

plejeloven (LBK nr 1308 af 2014-12-09) anfordra en part ”til at tilkendegive sin stilling 

såvel til faktiske som til retlige spørgsmål, som synes at være af betydning for sagen”. 

Av samma bestämmelse st. 1 kan utläsas att om en parts ”påstand eller hans 

anbringender eller hans udtalelser om sagen i øvrigt [er] uklare eller ufuldstændige, kan 

retten søge dette afhjulpet ved spørgsmål til parten”. Rätten bör genom materiell 

processledning fästa parternas uppmärksamhet på en regel som parterna inte tycks vara 

medvetna om och även ge parterna möjlighet att yttra sig om dennas tillämplighet.129 I 

likhet med vad som gäller enligt de svenska reglerna är det tänkt att processledningen i 

huvudsak ska äga rum vid förberedelsen.130 

4.3 Norge 

Enligt § 11-3 lov om mekling og rettergang i sivile tvister (LOV-2005-06-17-90) 

(tvisteloven) är jura novit curia-principen styrande för domstolens rättsanvändning i den 

norska civilprocessen. I förarbetena (Ot.prp. nr. 51 (2004-2005)) till tvisteloven föreslog 

utredningen att en uttrycklig regel skulle införas om att kontradiktionsprincipen även 
                                                
127 Gomard, Civilprocessen s. 528 och Werlauff, Civil procedure in Denmark s. 66. 
128 Gomard, Civilprocessen s. 529. 
129 Gomard, Civilprocessen s. 529. 
130 Gomard, Civilprocessen s. 507 f. 
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skulle omfatta rättstillämpningsfakta. Förslaget förkastades emellertid av det norska 

justitiedepartementet.131 Anledningen därtill var framförallt att det skulle kunna medföra 

förseningar och göra processen stelbent om domstolen först under överläggningen kom 

fram till att en annan regel var tillämplig.  

Departementet noterade även att risken för att en tillämplig regel inte skulle ha blivit 

behandlad under rättegången var liten i beaktande av domstolens skyldighet att utöva 

materiell processledning.132 Och till skillnad från de svenska förarbetena nämns det 

uttryckligen i de norska att domstolen bör ha som utgångspunkt att utöva materiell 

processledning avseende rättstillämpningsfakta.133 Enligt § 11-5 p. 5 tvisteloven fastslås 

sålunda att domstolen kan ”oppfordre en part til å ta standpunkt til faktiske og rettslige 

spørsmål som synes å være av betydning for saken”. Dock bör enligt Hov ett miss-

lyckande från domstolens sida att göra parterna uppmärksamma på en rättsregel inte 

utgöra rättegångsfel.134 

4.4 Finland 

Finlands rättegångsbalk (1.1.1734/4) (FRB) är en kraftigt uppdaterad version av den 

äldre rättegångsbalken (ÄRB) som gick att finna i 1734 års lag. ÄRB är föregångare till 

vår moderna svenska rättegångsbalk och FRB är därför i flera avseenden lik RB. Enligt 

17 kap. 3 § 1 st. FRB klargörs i likhet med svensk rätt att parterna inte behöver komma 

in med bevisning avseende vad lag stadgar. Innebörden därav är att jura novit curia-

principen äger tillämpning. Men det till trots bör rätten låta informera parterna om till-

ämplig lag såtillvida domstolen anser att annan lag är tillämplig än den som parterna 

hänfört sig till.135 

Vad gäller materiell processledning i rättsfrågor klargörs enligt 5 kap. 21 § FRB att 

domstolen under förberedelsen, om en parts skriftliga eller muntliga utsaga är oklar eller 

bristfällig, ska ställa de frågor som behövs för att klarlägga saken. Vid huvud-

förhandlingen ska domstolen enligt 6 kap. 2 a FRB övervaka att målet blir grundligt 

behandlat och att sådant som ligger utanför målet inte dras in i processen. Om en parts 

framställning befinns vara oklar eller ofullständig, skall domstolen ställa honom de 

frågor som behövs för att klarlägga tvistepunkterna. Det synes således inte finnas ett 

                                                
131 Hov, Rettergang I s. 524 f. 
132 Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) s. 167-169. 
133 Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) s. 173. 
134 Hov, J, Inføring i process I, Papinian 2007 s. 359. 
135 Niemi, J, Civil procedure in Finland, Kluwer Law 2010 s. 22. 



 28 

krav på att domstolen skulle vara skyldig att upplysa och låta parter yttra sig över de 

rättsregler domstolen avser tillämpa i målet. 

4.5 Tyskland 

Tyskland har genom 139 § 2 st. Zivilprozessordnung infört en bestämmelse som ålägger 

domstolen en upplysningsplikt avseende rättsfrågor. Regeln klargör en princip som 

redan innan lagstiftningen tillämpades vid de tyska domstolarna.136 Lagregeln lyder 

”Auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich 

gehalten hat, darf das Gericht, soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist, seine 

Entscheidung nur stützen, wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung 

dazu gegeben hat. Dasselbe gilt für einen Gesichtspunkt, den das Gericht anders 

beurteilt als beide Parteien.” Bestämmelsen innebär översatt till svenska att om part har 

förbisett eller ansett att en tillämplig regel varit irrelevant, ska parten tillåtas yttra sig 

över den innan domstolen lägger regeln till grund för sin dom.  

4.6 England 

Englands domare tillämpar ”the adversarial principle” och jura novit curia-principen an-

vänds därför inte i det brittiska rättegångsförfarandet. Istället ligger bevisbördan för 

gällande rätt på parterna, vilket i sin tur innebär att det inte uppstår någon risk för att 

domstolen ska förbigå parterna genom att tillämpa en regel parterna inte varit medvetna 

om eller tillåtits att yttra sig över.137 

4.7 Frankrike 

Enligt artikel 16 Noveau code de la procédure civile klargörs att en fransk domstol inte 

får tillämpa en regel som parterna inte åberopat utan att de först tillåtits att yttra sig över 

den. Föreskriften lyder ”Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer 

lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, 

les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont 

été à même d'en débattre contradictoirement.” Enligt Calissendorff är bestämmelsen 

svårtillämpad. I praktiken tycks det som om att domaren har en stor frihet att grunda sitt 

avgörande på regler som parterna inte varit medvetna om eller tillåtits att yttra sig 
                                                
136 Calissendorff, JT 1995/96 s. 144. 
137 Calissendorff, JT 1995/96 s. 144 f. 
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över.138 Gällande rätt bör trots det vara att parterna ska bli informerade och tillåtas yttra 

sig över en rättskälla som domstolen ämnar tillämpa.139  

5 Europakonventionen 

5.1 Introduktion 

Som nämnts anser jag inte att det endast mot bakgrund av reglerna om materiell pro-

cessledning i 42 kap. 8 § 2 st. och 43 kap. 4 § 2 st. RB samt anslutande praxis från HD 

går att dra slutsatsen att det skulle finnas en skyldighet för domstolen att göra parterna 

uppmärksamma på regler som de inte yttrat sig över men som rätten ex officio ämnar 

tillämpa. Det innebär dock inte att man kan utesluta att en sådan skyldighet skulle 

existera i svensk rätt. För att belysa frågeställningen i sin helhet måste även EKMR och 

Europadomstolens praxis beaktas. I förevarande kapitel kommer att redogöras 

översiktligt för EKMR. Därvid kommer att bl.a. undersökas vilken ställning kon-

ventionen har i svensk rätt, hur den bör tolkas, och på vilket sätt rättsfall från Europa-

domstolen påverkar vad som är gällande svensk rätt. 

5.2 Konventionens ställning i svensk rätt 

5.2.1 Allmänt om konventionen 

Redan år 1953 ratificerade Sverige EKMR. Men konventionen var inte därmed en del 

av svensk rätt. Det har sin bakgrund i Sveriges s.k. dualistiska synsätt på ratificerade 

internationella och folkrättsliga överenskommelser.140 Ett dualistiskt perspektiv får till 

följd att instrumenten inte blir gällande som inhemsk rätt förrän de införlivats i den 

nationella rättsordningen.141 Från och med den 1 januari 1995 är EKMR promulgerad 

som svensk lag och det har med detta blivit möjligt för enskilda att inför svenska dom-

stolar och myndigheter åberopa konventionens bestämmelser. 

                                                
138 Calissendorff, JT 1995/96 s. 145. 
139 Brooker, Va Savoir! – The adage ”Jura Novit Curia” in Contemporary France s. 10. 
140 NJA 1973 s. 423 och RÅ 1974 s. 121. 
141 Nergelius, Svensk statsrätt s. 171. 
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Konventionens ställning i svensk rätt har länge varit orsak till debatt. Den diskussionen 

har märkligt nog fått ett större omfång sedan konventionen lagfästes. Det torde annars 

vara brukligt att rättsläget avseende en viss norms ställning klarläggs i och med in-

förandet av ett lagstadgande. 142  Svårigheterna med att bestämma EKMR:s status 

sammanhänger med att konventionen inkorporerats genom en vanlig lag samtidigt som 

det i 2 kap. 19 § regeringsformen (1974:152) (RF) införts en bestämmelse om att lag 

eller föreskrift inte får meddelas som står i strid med konventionen. Därmed uppstår en 

oklarhet om inkorporeringslagen har status som vanlig lag eller grundlag. Men det är 

inte det enda som skapar svårigheter. Förarbetena till lagen är kortfattade och flera 

gånger motsägande. Tydligen är boven i dramat en politisk kompromiss, vilket föranlett 

att förarbetena fått en bristande kvalité.143 

Det kan nog ändå sägas att tveksamheterna avseende lagens ställning fört med sig 

någonting gott. Min uppfattning är att domstolarna på grund av oklarheterna tvingats att 

i mångt och mycket ta saken i egna händer och en intressant praxis har därför ut-

vecklats. Någonting som sticker ut är den omfattning som kommit att ges åt domstolens 

möjligheter att tolka svenska bestämmelser fördragskonformt.144  

5.2.2 EKMR:s förhållande till svensk lag och grundlag 

I förarbetena (prop. 1993/94:117) till EKMR:s införlivningslag uttalades om konven-

tionens ställning att det i och med lagen inte införts en ny nivå i normhierarkin mellan 

vanlig lag och grundlag. Konflikter mellan införlivningslagen och en annan svensk 

regel ska i första hand lösas med hjälp av lagtolkning (däribland fördragskonform 

tolkning) eller andra rättstillämpningsmetoder. Utgångspunkten synes således vara att 

rättstillämparen i många fall kan ge konventionsbestämmelserna genomslag i rätts-

tillämpningen utan att den svenska regeln sätts åt sidan, dvs. att normkonflikten oftast är 

skenbar.145  

Först om den svenska regeln med hjälp av tolkning inte kan föras i överensstämmelse 

med konventionen föreligger en verklig normkonflikt. I ett sådant läge måste rätts-

tillämparen välja vilket av lagrummen han ska lägga till grund för sitt avgörande. 

Rättstillämparen kan då använda sig av ett par erkända lagvalsprinciper.146 I förarbetena 

                                                
142 Jfr Nergelius, Svensk statsrätt s. 174. 
143 Nergelius, Svensk statsrätt s. 174. 
144 Jfr NJA 2010 s. 805. 
145 Jfr prop. 1993/94:117 s. 37. 
146 Prop. 1993/94:117 s. 37. 
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nämns principerna om lex posterior- och lex specialis. Vidare berörs en ytterligare prin-

cip som HD förde fram i sitt remissyttrande till fri- och rättighetskommitténs be-

tänkande (SOU 1993:40). HD anförde härvid att en konvention om mänskliga rättig-

heter, även om konventionen inte har högre rang än vanlig lag, ändå på grund av sin 

speciella karaktär bör ges en särskild vikt i fall av konflikt med inhemska lag-

bestämmelser.147 Det är dock inte helt klart om den av HD föreslagna principen äger till-

ämpning i andra fall än då en svensk bestämmelse genom fördragskonform tolkning 

görs förenlig med EKMR, alltså vid skenbar normkonflikt.148 

Om rättstillämparen kommer fram till att en konventionsbestämmelse äger tillämpning, 

men att lagvalsprinciperna och tolkningsmetoderna inte leder till något resultat, blir lag-

prövningsreglerna i 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § RF relevanta. Rättstillämparen kan i 

ett sådant läge pröva den svenska lagregeln mot 2 kap. 19 § RF. Regeln kan således 

sättas åt sidan om den strider mot grundlagens förbud mot konventionsstridig lag-

stiftning.149 Det är följaktligen en modifierad version av principen lex superior som till-

ämpas i dessa fall.  

Viktigt att nämna är att sedan förarbetena skrevs har uppenbarhetsrekvisitet vid 

lagprövningen tagits bort.150 HD har försökt introducera en begränsning, liknande den 

som finns i uppenbarhetsrekvisitet, genom att ställa upp ett krav om att det ska finnas 

”klart stöd” för att den svenska regeln ska få åsidosättas. Men i samband med plenum-

avgörandet NJA 2013 s. 502 har det fastställts att ett sådant rekvisit inte är i överens-

stämmelse med EKMR.151 Vid en verklig lagkonflikt, och om lex posterior eller lex 

specialis principerna inte leder till något resultat, torde det därför räcka att den svenska 

regeln står i strid med 2 kap. 19 § RF för att kunna åsidosättas med stöd av 11 kap. 14 § 

eller 12 kap. 10 § RF.152 För en sådan lagprövning bör det dock fortfarande krävas att 

den svenska och konventionsstridiga regeln stiftats efter den tidpunkt då grundlags-

skyddet i 2 kap. 19 § RF infördes.153 

Sammanfattningsvis har EKMR enligt gällande rätt samma status som vanlig lag. Men 

vid normkonflikt bör det finnas en presumtion för att EKMR ska ges företräde.154 

Utgångspunkten bör dock vara att någon verklig lagkonflikt sällan är för handen efter-
                                                
147 Prop. 1993/94:117 s. 38 och se även Soering mot Storbritannien, 7 juli 1989. 
148 Victor, SvJT 2013 s. 354 f. 
149 Prop. 1993/94:117 s. 38. 
150 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights s. 198 f. 
151 Nergelius, Svensk statsrätt s. 178 f. 
152 Jermsten, Karnov Internet, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 19 §, not 54, 1/1 2015. 
153 Holmberg, m.fl., Regeringsformen (januari 2012), kommentaren till 2 kap. 19 § RB. SOU 1993:40 del B s. 127. 
154 Nergelius, Svensk statsrätt s. 177. 
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som lagstiftaren förutsätter att domstolarna tolkar de svenska bestämmelserna fördrags-

konformt.155 

5.2.3 Fördragskonform tolkning 

Som redan behandlats ovan har lagstiftaren vid inkorporeringen av EKMR lagt fram 

åtminstone tre olika lagvalsprinciper vid händelse av normkonflikt. En tolkningsprincip 

med samma ändamål som lagvalsprinciperna och som vunnit betydande insteg i praxis 

är den om fördragskonform tolkning.156 Redan innan EKMR:s inkorporering noterade 

JustR Lind i NJA 1992 s. 532 att domstolarna vid tillämpning av svensk lag, har att så 

långt det överhuvudtaget är möjligt tolka lagen på det sätt som bäst överensstämmer 

med EKMR. Vid tolkningen av ett svenskt lagrum bör företräde ges åt Europa-

domstolens praxis framför oförenliga uttalanden i förarbeten och doktrin. Om det finns 

ett äldre avgörande av högsta instans som kommer i klar konflikt med en senare dom av 

Europadomstolen, är i princip det äldre svenska avgörandet inte längre vägledande.  

Först om den svenska lagtexten lägger avgörande hinder i vägen för en tillämpning av 

en princip som Europadomstolen slagit fast får den inhemska lagen ges företräde.157 Det 

sistnämnda bör emellertid ses i ljuset av 2 kap. 19 §, 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § RF. 

Innebörden av dessa bestämmelser är som sagt att en svensk regel som strider mot 

EKMR kan åsidosättas genom lagprövning.158 JustR Linds inställning till EKMR har 

bekräftats som gällande rätt i ett flertal efterföljande rättsfall.159 Principen om fördrags-

konform tolkning får som störst genomslag när regeln som ska tolkas är fakultativ eller 

har getts en öppen formulering.160 

5.3 Tolkning av konventionen 

5.3.1 Allmänt om tolkning av konventionen 

Lösningen på frågan om huruvida en skenbar eller verklig normkonflikt föreligger 

mellan EKMR och svensk rätt förutsätter att man fastställt innebörden av både svensk 

                                                
155 Jfr prop. 1993/94:117 s. 37 och uttalandet: ”I många fall torde en sådan analys visa att det finns utrymme för att 

tolka lagregeln så att en lösning i enlighet med konventionsbestämmelsen kan uppnås”. 
156 Se bl.a. NJA 1991 s. 123, NJA 2001 s. 409, NJA 2001 s. 563 och NJA 2005 s. 805. 
157 Se JustR Linds tillägg i NJA 1992 s. 532. 
158 Jermsten, Karnov Internet, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 19 §, not 54, 1/1 2015. 
159 NJA 2001 s. 409, NJA 2001 s. 563, NJA 2005 s. 462 och NJA 2005 s. 805. Se även Cameron, An Introduction to 

the European Convention on Human Rights s. 193. 
160 Cameron, SvJT 2007 s. 854 f. 
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rätt och konventionen. Eftersom konventionen i grunden är en internationell överens-

kommelse skiljer sig tolkningen av denna en del från hur inhemsk lag ska tolkas. Det 

finns några etablerade principer och tolkningsmetoder som bör användas när EKMR:s 

innehåll fastställs.161Visserligen kan anses att en svensk domstol vid tillämpning av 

EKMR inte bör tillämpa andra tolkningsprinciper än de som gäller för svensk lag. Det 

är ju strängt taget inte konventionen i sig själv som äger tillämpning utan den svenska 

inkorporeringslagen.  

Detta är dock enligt min mening ett alltför formalistiskt synsätt. Det finns flera skäl till 

min inställning. Ett av de viktigare är att medlemsstaterna själva ska försäkra att kon-

ventionen efterföljs. Men om svenska domstolar tillämpar mindre långtgående tolk-

ningsprinciper än Europadomstolen finns risken att fler svenska domar överklagas. Det i 

sin tur kan leda till att Sverige fälls för konventionsbrott i högre utsträckning än vad 

som är nödvändigt. Ett sådant resultat är ofördelaktigt inte bara för Sverige utan också 

för Europadomstolen som får en större målbalans. Frågan kommer att behandlas närm-

are i det följande (se avsnitt 5.3.3). 

5.3.2 Wienkonventionen och den teleologiska tolkningen  

EKMR är som sagt en folkrättslig överenskommelse och det blir därför vid tillämpning 

av konventionen relevant att beakta de generella tolkningsprinciper som fastslås enligt 

artikel 31 och 32 i Wienkonventionen om traktaträtten.162 Det framgår av artikel 31 att 

det först och främst är konventionens ordalydelse sedd i sitt sammanhang som ska vara 

styrande för bedömningen. Men hänsyn ska även tas till konventionens ändamål och 

syfte. 

Vad gäller konventionens ändamål och syfte har Europadomstolen i målet Soering mot 

Storbritannien framfört att man vid tolkningen av konventionen, måste ta hänsyn till 

dess speciella karaktär som en överenskommelse för att åstadkomma en kollektiv 

garanti för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Konventionen ska därför 

tolkas så att skyddet blir praktiskt och effektivt. Tolkningen måste också vara förenlig 

med konventionens allmänna anda att bevara och utveckla de ideal och värden som bärs 

                                                
161 Jfr Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights s. 79. 
162 Palm, JT 2003/04 s. 741 och Golder mot Storbritannien, 21 februari 1975. 
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fram av ett demokratiskt samhälle.163 Därutöver ska konventionen tolkas som en helhet, 

och dess bestämmelser får därför inte ges motstridiga betydelser.164  

5.3.3 Subsidiaritetsprincipen 

Det finns många argument som talar för att svensk domstol vid sin uttolkning och 

tillämpning av EKMR ska imitera det sätt på vilket Europadomstolen närmar sig 

konventionen. Speciellt ett fall från HD är viktigt i detta avseende. I NJA 2005 s. 805 

låter HD göra en prognos om hur Europadomstolen sannolikt skulle dömt i målet och 

tar sedan avstamp i den förväntade domen vid sin egen bedömning.165 Det ter sig uppen-

bart att om konventionens innebörd ska kunna prognosticeras måste en svensk domstol 

imitera Europadomstolens tolkningsprinciper. 

Ytterligare stöd för att EKMR bör tolkas progressivt kan hämtas från subsidiaritets-

principen. Principen innebär att det är medlemsstaterna själva som ska bära huvuddelen 

av ansvaret för att rättigheterna och skyldigheterna enligt konventionen får genomslag. 

Konventionsbrott ska därför så långt som möjligt hanteras på nationell nivå. Det fram-

går bl.a. av artikel 1 EKMR där det stadgas att medlemsstaterna ska garantera var och 

en som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i 

konventionen. Även i artiklarna 13 och 35 EKMR kommer principen till uttryck.166 

Det är vidare klart att Europadomstolen står inför stora utmaningar och en växande mål-

balans tycks vara ett av de mer allvarliga problemen. Flera gånger har det påpekats att 

domstolen är överbelastad.167 På senare tid har förslag lagts fram om hur balanserna ska 

kunna minskas. I detta sammanhang har även subsidiaritetsprincipen diskuterats.168 Det 

följer av sunt förnuft att om fler konventionsbrott kan hanteras nationellt kommer tryck-

et på domstolen att minska. Frågan har även berörts i förarbeten och doktrin.169 

Vidare finns det hos de svenska domstolarna en utvecklingstrend att i större utsträck-

ning än tidigare tolka konventionen självständigt. Och då inte endast för att se till att 

konventionens rättigheter får det genomslag som krävs i beaktande av Europa-

domstolens praxis, utan också för att skapa en säkerhetsmarginal så att svensk rätt utan 

                                                
163 Soering mot Storbritannien, 7 juli 1989. 
164 Stec mot Storbritannien, 12 april 2006. 
165 NJA 2005 s. 805 på s. 830. 
166 För det anförda se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 36. 
167 Fura, Legally yours nr 5-6, 2009 och Ehrenkrona SvJT 2012 s. 360. 
168 Ehrenkrona, SvJT 2012 s. 365. 
169 Prop. 2002/03:106 s. 332 f. Jfr även SOU 2010:103 s. 19 f. och Victor, SvJT 2013 s. 396. 
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tvivel står i överensstämmelse med konventionsbestämmelserna.170 HD har i rättsfallet 

NJA 2012 s. 1038 uttalat att EKMR:s inkorporeringslag kan tolkas och preciseras så att 

den ger en enskild mer långtgående rättigheter enligt svensk rätt än vad som följer av 

konventionen, och att det svenska rättsmedelssystemet med en viss marginal ska leva 

upp till Europakonventionens krav. 

Jag menar mot bakgrund av ovan sagda att utgångspunkten bör vara att svensk domstol 

vid fastställande av konventionens innehåll ska tolka densamma som Europadomstolen 

skulle ha gjort såtillvida den haft att avgöra samma mål. 171  Därvid bör man ge 

inkorporeringslagen en självständig betydelse och ett innehåll som med viss marginal 

överskrider vad som följer av Europadomstolens praxis. Konventionen ska alltså ses 

som ett minimiskydd för mänskliga fri- och rättigheter i Sverige.172 Underrätterna torde 

dock inte därmed få en möjlighet att på eget bevåg uttolka konventionsbestämmelsernas 

innehåll. Det åligger främst HD att vaka över att rättsbildningen håller sig inom kon-

ventionens gränser.173 En intressant utveckling är dock förekomsten av praxis där hovrätt 

har tagit ställning mot att HD ska anses vara den prejudikatbildande instansen vid ut-

tolkningen av EKMR.174 

5.3.4 Principen om dynamisk tolkning 

En annan viktig tolkningsprincip som Europadomstolen använder sig av är den om 

dynamisk tolkning. Vid en dynamisk tolkning tar man hänsyn till hur samhällets ut-

veckling förändrar attityder och normer. Konventionens bestämmelser ska därför ges 

den betydelse som de har i en modern kontext och inte den som de hade vid den tid-

punkt då de författades.175 När Europadomstolen gör en bedömning av om det i en 

konkret situation finns grund för att tillämpa en dynamisk tolkning ses bl.a. till om det i 

medlemsländerna utvecklats någon gemensam syn på saken som är under bedömning. 

Vid undersökningen av om det finns en enhetlig syn hos medlemsländerna kan man be-

akta ländernas lagstiftning och internationella överenskommelser.176 

                                                
170 Se NJA 2006 s. 467, NJA 2007 s. 805, NJA 2012 s. 211 och prop. 2002/03:106 s. 332 f. Jfr även SOU 2010:103 s. 

19 f. och Victor, SvJT 2013 s. 396. 
171 Jfr Crafoord, SvJT 2007 s. 873 och Fast, Svensk skattetidning 6-7.2011 s. 528. 
172 Crafoord, Dagens juridik 15/3 2013. 
173 NJA 2012 s. 1038 p. 15. 
174 Se bl.a. HovR:ens uttalandet i Mål B 2432-09: ”Även om en hovrätt i normala fall bör betrakta Högsta domstolens 

avgöranden som en rättskälla av stor vikt står det klart att det, vid konflikt mellan dessa instanser, är 
Europadomstolens tolkning som är den tyngst vägande när det gäller frågan om konventionsrättigheternas riktiga 
innebörd.” 

175 Palm, JT 2003/04 s. 742 och Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 50. 
176 Palm, JT 2003/04 s. 743. 
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5.3.5 Principen om tolkningsmarginal 

I målet Handyside mot Storbritannien kom Europadomstolen första gången att nämna 

tolkningsprincipen margin of appreciation.177 Margin of appreciation kan till svenska 

översättas såsom tolknings- eller prövningsmarginal.  Tolkningsprincipen ger medlems-

staterna ett visst utrymme för diskretion. Medlemsstaterna kan därmed tillämpa en 

konventionsbestämmelse nationskonformt och undvika att göra våld på sina särskilda 

kulturella samt ideologiska värderingar. Till grund för metoden ligger antagandet att 

medlemsstaterna ofta är de som är bäst skickade att bedöma om ett visst handlande eller 

ingripande är nödvändigt eller inte i ett demokratiskt samhälle.178 

Det utrymme för diskretion som tolkningsmarginalen tillåter varierar beroende på 

sammanhanget. Svängrummet är större när saken gäller nationens säkerhetsfrågor, 

ekonomisk eller social policy, och när det inte råder konsensus mellan medlemsstaterna 

i fråga om hur viktigt ett intresse är eller hur det bör skyddas.179 En konsekvens av prin-

cipen om tolkningsmarginal bör enligt mig vara att konventionens innehåll inte alltid 

med säkerhet kan fastställas oavsett om det skulle finnas tydlig praxis från Europa-

domstolen. Det torde leda till osäkerhet i rättstillämpningen och svårigheter att klargöra 

vad som är gällande rätt. Möjligtvis är det också därför som principen har kritiserats och 

ansetts undergräva Europadomstolens auktoritet.180  

Enligt min mening kan man argumentera för att tolkningsmarginalen inte bör beaktas 

vid fastställande av konventionens innehåll. Till stöd för detta kan hänvisas till vad som 

sagts ovan om tendensen i svensk rätt att tolka konventionen med en säkerhetsmarginal. 

Säkerhetsmarginalen kan härvid anses utgöra en motvikt till principen om tolknings-

marginal. Att HD:s krav på ”klart stöd” inte har godtagits av EU-domstolen ger ytter-

ligare stöd för min uppfattning.181 Det finns således flera skäl som talar mot att tolka 

konventionen restriktivt med hänvisning till principen om tolkningsmarginal. 

                                                
177 Handyside mot Storbritannien, 7 december 1976. 
178 Palm, JT 2003/04 s. 746. 
179 Harris, m.fl., Law of the European Convention on Human Rights s. 16. 
180 Harris, m.fl., Law of the European Convention on Human Rights s. 17. 
181Åklagaren mot Åkerberg Fransson, mål C-617/10. 
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6 Rätten till en rättvis rättegång 

6.1 Introduktion 

I förevarande kapitel kommer närmare att behandlas artikel 6 EKMR och den däri 

stadgade rätten till en rättvis rättegång. Framförallt ska redogöras för hur Europa-

domstolen ställt sig till frågan om medlemsstaternas skyldighet att låta sina domstolars 

rättsanvändning präglas av kontradiktion. Eftersom Europadomstolen avseende denna 

fråga hittills endast bedömt brottmål kommer inledningsvis att – i jämförande syfte – 

redogöras för gällande rätt i den svenska straffprocessen. Vad gäller sistnämnda rätts-

område har Europadomstolens praxis diskuterats i doktrin och legat till grund för 

avgöranden i HD. 

6.2 Allmänt om rätten till en rättvis rättegång 

6.2.1 Artikel 6 EKMR 

Den mänskliga rättigheten till en rättvis rättegång har fastlagts i artikel 6 EKMR. 

Bestämmelsen är den mest frekvent förekommande i Europadomstolens praxis och det 

finns en stor mängd rättsfall som är bestämmande för artikelns närmare innehåll.182 Det 

är även artikel 6 som är en av de mest centrala för den svenska rättegångsordningen.183 

Den svenska översättningen av bestämmelsen lyder i utvalda delar såsom följer. 

”1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter 

eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och 

offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk 

domstol, som upprättats enligt lag. […]. 

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

a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om 

innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom, 

b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, […].” 

                                                
182 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 146. 
183 Ehrenkrona, SvJT 1999 s. 487. 
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Första punkten i artikel 6 EKMR är tillämplig både i rättegång som avser den enskildes 

civila rättigheter och skyldigheter samt när den enskilde anklagas för brott. Enskild som 

deltar i en sådan rättegång har enligt första stycket bl.a. rätt till en rättvis och offentlig 

förhandling inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. 

Artikelns andra och tredje punkter är bara tillämpliga i de fall den enskilde blivit an-

klagad för brott. Dessa sistnämnda punkter utgör detaljerade uttryck av den generella 

rätten som fastställs enligt artikel 6 p. 1 EKMR.184  

6.2.2 Civila rättigheter och skyldigheter 

Konventionens begrepp ska tolkas autonomt och således finns det inget utrymme för en 

inhemsk domstol att använda sig av nationella definitioner för de termer som återfinns i 

artikel 6 EKMR.185 Men detta till trots är ändå nationell rätt den naturliga utgångs-

punkten för avgöra om ett visst förfarande ska inordnas under rekvisitet civila rättig-

heter och skyldigheter.186  

I fråga om huruvida prövningen avser civila rättigheter och skyldigheter har Europa-

domstolen fastställt att artikel 6 EKMR är tillämplig under förutsättningen att det före-

ligger en reell och seriös tvist mellan en enskild person (fysisk eller juridisk) och en 

annan person eller myndighet. Vidare ska tvisten gälla en rättighet som har sin grund i 

den nationella rätten, samt ska denna rättighet kunna karakteriseras som en civil rättig-

het.187  Det finns en viss presumtion för att tvisten ska anses vara reell och seriös. Rek-

visitet är inte svårt att uppfylla, och domstolens bedömning begränsas inte av dess 

tidigare praxis.188  

Begreppet civil rättighet omfattar varje förfarande där utgången är avgörande för rättig-

heter och skyldigheter av privat natur. Namnet på lagen eller vilken domstol som har att 

döma i frågan är inte utslagsgivande.189 Istället ska den nationella lagens materiella inne-

håll och dess effekter vägas in vid bedömningen av om artikel 6 p. 1 EKMR är tillämp-

lig.190  Dispositiva tvistemål torde därför i princip alltid anses ha ett tvisteföremål som 

rör en civil rättighet.191 Inom artikel 6 p. 1 EKMR tillämpningsområde faller även hand-

                                                
184 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights s. 99. 
185 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 155 och Cameron, An Introduction to the European 

Convention on Human Rights s. 80 not 91. 
186 van Dijk, m.fl., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights s. 394 och 398 f. 
187 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 149 f. 
188 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 151 f. 
189 Ringeisen mot Österrike, 17 juli 1971. 
190 van Dijk, m.fl., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights s. 394. 
191 Jfr Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights s. 106. 
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läggningen av procedurfrågor som uppkommer som ett naturligt led i en rättegång om 

civila rättigheter. Således gäller i dessa fall grundläggande principer för en rättvis rätte-

gång, bl.a. principen om kontradiktoriskt förfarande.192 Med anledning härav får även 

anses att principen om jura novit curia och reglerna om materiell processledning av-

seende dispositiva tvistemål faller in under artikel 6 p. 1 EKMR. 

6.2.3 Anklagelse för brott 

Begreppet anklagelse för brott ska också tolkas autonomt.193 Därför är det Europa-

domstolen som avgör vad som ska klassificeras som en sådan anklagelse. Vid be-

dömningen tas hänsyn till hur en gärning klassificeras enligt nationell rätt, hur den 

klassificeras i resterande medlemsstaters rättsordningar, gärningens art, liksom typen av 

sanktion som kan utdömas.194 De förfaranden som åsyftas är i första hand rättegångar i 

brottmål som leder till ett avgörande med en påföljd.195 En tvist som under svensk lag 

kvalificeras som ett dispositivt tvistemål bör därför inte kunna innefattas under kon-

ventionens brottmålsbegrepp.196 

Lindell har dock anfört motsatsen med hänvisning till att både termen civil rättighet och 

anklagelse för brott ska tolkas autonomt.197 Jag håller inte med Lindell om detta. De mål 

som faller inom den svenska dispositiva civilprocessen innefattar – utifrån min vetskap 

– i princip aldrig den typ av gärningar eller sanktioner som är karaktäristiska för 

brottmål vare sig i Sverige eller övriga Europa. En motsatt tolkning hade om inte annat 

orsakat en betydlig begreppsförvirring. 

6.3 En jämförelse med straffprocessen 

Artikel 6 EKMR innefattar ett krav på att rättegången ska handläggas i enlighet med 

kontradiktionsprincipen.198 Kravet på kontradiktion avseende rättsregler och andra rätts-

tillämpningsfakta som domstolen för in i målet genom att tillämpa en regel som part-

erna inte yttrat sig om har behandlats av Europadomstolen i åtskilliga domar. Hittills har 

Europadomstolen endast tagit ställning till vilka krav EKMR ställer på kontradiktion av 

                                                
192 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 162. 
193 van Dijk, m.fl., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights s. 407. 
194 Ehrenkrona, Karnov Internet, Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 6, not 36, 1/7 2014. 
195 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 163. 
196 Jfr Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights s. 106. 
197 Se Lindell, Notorietet och kontradiktion s. 197. 
198 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 257. 
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rättstillämpningsfakta i brottmål. Det är därför av intresse att närmare undersöka den 

svenska straffprocessen avseende denna fråga. 

Det bör emellertid redan nu sägas att jag inte är av uppfattningen att man allaredan på 

den grunden att Europadomstolen ännu inte avdömt några mål som rör dispositiva 

tvistemål, kan sluta sig till att handläggningen i dessa skulle vara undantagen ett lik-

nande krav på kontradiktion. Även Lindell har som tidigare nämnts diskuterat om inte 

Europadomstolens avgöranden ska äga tillämpning i civilprocessen.199 Det är inte otänk-

bart att så skulle kunna vara fallet. Anledningen till att det ännu inte finns praxis på 

området behöver inte i sig själv vara att Europadomstolen skulle anse att andra krav 

gäller för civilprocessen. Men det blir uppenbarligen mer osäkert att göra en bedömning 

av rättsläget, och en slutsats måste mer eller mindre bygga på en kvalificerad gissning 

om hur Europadomstolen skulle ha dömt. Saken kommer att diskuteras närmare nedan 

(se avsnitt 7.3.1). 

6.3.1 Uppfattningar i doktrinen om kontradiktion avseende rättskällor 

Lindell anför att det strider mot artikel 6 EKMR om domstolen under överläggningen i 

en straffprocess kommer fram till att gärningen bör kvalificeras utifrån ett annat rätts-

tillämpningsfaktum, och därefter dömer utan att ha låtit den tilltalade yttra sig över den 

nya kvalifikationen.200 Samma uppfattning har Nordh som framhåller att det inte är 

möjligt för domstolen att döma enligt en viss rättsregel utan att den tilltalade i förväg 

har fått reda på att den kan vara tillämplig, och getts möjlighet att anpassa sitt försvar 

därefter.201 På samma vis anser Westberg att det i straffprocessen finns en plikt för dom-

stolen att utöva materiell processledning när den överväger att tillämpa ett annat brotts-

stadgande än det åtalet bygger på.202 Heuman framför att en svensk domstol inte utan 

föregående processledning får tillämpa en annan straffbestämmelse än den eller de 

alternativa bestämmelser som åklagaren åberopat.203 

Det tycks inte som Fitger ställer sig helt och hållet bakom den inställning som Nordh, 

Lindell och Heuman ger uttryck för. Fitger anför att det bör krävas att åklagarens 

gärningsbeskrivning ger underlag för den nya juridiska kvalifikation som rätten ämnar 

tillämpa. Dessutom måste den tilltalade alltid ha getts fullgoda möjligheter att försvara 

                                                
199 Lindell, Notorietet och kontradiktion s. 197 och jfr även Westberg, Civilrättskipning s. 351. 
200 Lindell, Notorietet och kontradiktion s. 196. 
201 Nordh, Processens ram i brottmål s. 51. 
202 Westberg, Civilrättskipning s. 351. 
203 Heuman, JT 2005/06 s. 547. 
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sig.204 Fitgers resonemang kan tolkas som om att han anser att domstolen inte i alla 

lägen måste kommunicera den nya rättsregeln med den tilltalade. Det räcker med att den 

tilltalade ges fullgoda möjligheter att försvara sig, vilket dock i det flesta fall torde inne-

fatta ett krav på kommunikation.  

Likaledes verkar Edelstam ha en mer försiktig uppfattning. Han yttrar att det följer av 

artikel 6 p. 3 a) EKMR att domstolen generellt sett inte får döma den tilltalade enligt ett 

annat lagrum än vad åklagaren angett i åtalet.205 Han menar att det finns några fall där 

det inte har ansetts vara en kränkning av konventionen att grunda domen på ett annat 

lagrum än det som den tilltalade informerats om. Så har ansetts gälla när den tilltalades 

möjligheter att försvara sig inte påverkats.206 

Danelius vidhåller att kravet på kontradiktion inte är undantagslöst. I fall då den till-

talade haft anledning att räkna med en viss modifiering av ansvarspåståendet behöver 

inte domstolen bereda den tilltalade tillfälle att uttala sig.207 Harris m.fl. framhåller att 

det inte är konventionsstridigt om den tilltalade bort ha förutsett att en mellan parterna 

ostridig omständighet skulle bedömas av domstolen såsom att utgöra en straffskärpande 

grund. Detsamma gäller om den tilltalade getts tillräckligt tillfälle att i överklagande-

instansen bemöta den nya rubricering som denne fällts för i första instans.208 Vad Aall 

anför överensstämmer i princip med den tolkning Danelius och Harris m.fl. gjort av 

Europadomstolens praxis.209 

6.3.2 NJA 2004 s. 757 

Utöver de ståndpunkter som framkommit i doktrin har frågan om domstolen har en 

skyldighet att upplysa den tilltalade om den bestämmelse som domstolen ämnar 

tillämpa berörts av HD i ett antal rättsfall.210 I avgörandet NJA 2004 s. 757 hade den 

tilltalade i tingsrätten dömts för sexuellt ofredande i enlighet med åklagarens gärnings-

påstående. Båda parterna överklagade. Vid enskild överläggning efter hovrättens huvud-

förhandling gavs parterna tillfälle att yttra sig om huruvida gärningen kunde kvalificeras 

på ett annat sätt, t.ex. som förtal eller grovt förtal. Parterna yttrade sig över saken, och 

hovrätten fann sedan i sin dom att den tilltalade gjort sig skyldig till grovt förtal. Den 

                                                
204 Fitger, m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 30 kap. 3 §. 
205 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV s. 304 f. 
206 Ekelöf, m.fl., Rättegång IV. s. 305 not 140. 
207 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 322. 
208 Harris, m.fl., Law of the European Convention on Human Rights s. 469. 
209 Aall, Rettsstat og menneskerettigheter s. 432. 
210 Se även NJA 2003 s. 486 som här utelämnas p.g.a. bristande relevans och utrymme. 
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fråga som HD tog upp för bedömning var om hovrätten ägt pröva om den tilltalade gjort 

sig skyldig till förtal trots att åtalet hade rubricerats som sexuellt ofredande.  

I det sammanhanget uttalade HD bl.a. följande. ”När domstolen avviker från åklagarens 

brottsrubricering måste rätten beakta de krav som ställs i artikel 6 [EKMR] angående 

den tilltalades möjligheter att försvara sig. Tillhandahållandet av en fullständig och 

detaljerad information om anklagelsen, och vid behov den brottsrubricering som rätten 

kan komma att tillämpa, är härvidlag en viktig förutsättning. Genom hovrättens åtgärd 

att inhämta yttrande – med angivande av vilken rubricering som var aktuell – får [den 

tilltalade] anses ha haft tillräckliga möjligheter att försvara sig mot den anklagelse som 

riktats mot honom.” 

Lindell har kritiserat domen och anser att den strider mot den praxis som utvecklats av 

Europadomstolen. Lindell hänvisar till domen Pélissier och Sassi mot Frankrike och 

anför att rättsgrundsatsen att bli underrättad om brottsrubriceringen som rätten kan 

komma att tillämpa är tvingande. Att den tilltalade endast vid behov skulle ha en rätt att 

ta del av den juridiska kvalifikation som domstolen ämnar lägga till grund för domen 

strider således enligt hans uppfattning mot artikel 6 EKMR.211 Enligt mig är kritiken 

onekligen till vissa delar befogad. Jag vill emellertid inte tillfullo sluta mig till Lindells 

uppfattning om att en behovsbedömning entydigt strider mot konventionen. Som närm-

are kommer beröras nedan (se avsnitt 6.5) finns det domar från Europadomstolen som 

varslar om att kravet på kommunikation bör bedömas in casu och utifrån den tilltalades 

möjligheter att förutse den nya kvalifikationen.212 

6.3.3 NJA 2011 s. 611 

I rättsfallet NJA 2011 s. 611 hade riksåklagaren först i HD yrkat att den tilltalade skulle 

dömas för allmänfarlig vårdslöshet. Eftersom preskriptionstiden för brottet slutade löpa 

först när riksåklagaren justerade åtalet blev frågan i HD om brottet skulle anses vara 

preskriberat. Därvid anförde HD avseende artikel 6 EKMR bl.a. följande:  

”Konventionen och den praxis som har utvecklats av Europadomstolen innebär 

att det numera, i motsats till vad som tidigare har antagits, inte är möjligt att 

döma enligt en viss straffbestämmelse utan att den tilltalade i förväg har fått reda 

på att bestämmelsen skulle kunna vara tillämplig och har beretts möjlighet att 

anpassa sitt försvar efter detta. […] Undantag kan gälla i vissa situationer, t.ex. 
                                                
211 Lindell, Notorietet och kontradiktion s. 196 f. 
212 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 322. 
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vid gradindelade brott och vid andra brott där förhållandet mellan olika straff-

bestämmelser är sådant att tillämpningsområdet för en straffbestämmelse ligger 

helt inom ramen för en annan straffbestämmelses tillämpningsområde.” 

HD:s uttalande kan nog anses vara ett obiter dictum men åskådliggör ändå att en för-

ändring skett i förhållande till NJA 2004 s. 757. Lokutionen ”i motsats till vad som 

tidigare antagits” synes enligt mig vara en stark indikation på att HD önskar visa att den 

inte längre står vid sina tidigare uttalanden. Därmed är dock inte sagt att HD nu menar 

att det åligger rätten ett ovillkorligt krav att informera och ge möjlighet för den tilltalade 

att yttra sig avseende den juridiska kvalifikationen. Det framgår av domen att det i vissa 

situationer kan vara tillåtet att göra undantag från kravet på kommunikation. 

6.3.4 Vad är det som gäller i straffprocessen? 

I likhet med diskussionen angående omfattningen av den materiella processledningen i 

tvistemål tycks det avseende omfånget av domstolens upplysningsskyldighet i straff-

processen finnas en oenighet mellan å ena sidan praxis och å andra sida doktrin. Det står 

emellertid klart att det finns en unison uppfattning om att domstolen i vissa fall inte får 

tillämpa principen jura novit curia, utan att ge information till och låta den tilltalade 

uttala sig om det rättstillämpningsfaktum som domstolen har för avsikt att tillämpa. 

6.4 En genomgång av Europadomstolens praxis 

I det följande kommer ett urval av de viktigaste rättsfallen från Europadomstolen att 

refereras.213 Avgörandena har analyserats självständigt och jag har konstruerat ett nytt 

begrepp för att kunna kategorisera och göra informationen samt slutsatserna mer lättill-

gängliga. Det nya begreppet har benämnts sannolikhetskriteriet och förklaras kon-

tinuerligt i framställningen nedan. 

6.4.1 Gea Catalán mot Spanien214 

Gea Catalán mot Spanien är det första målet där Europadomstolen behandlat frågan om 

kontradiktion ska ske vad gäller rättstillämpningsfakta. Gea Catalán arbetade som 

                                                
213 För den som önskar läsa övriga av Europadomstolens domar avseende denna fråga se Mattoccia mot Italien, 25 

juli 2000, Sipavicius mot Litauen, 21 februari 2002, I.H. m.fl. mot Österrike, 20 april 2006, Miraux mot 
Frankrike, 26 september 2006, Drassich mot Italien, 11 december 2007, Abramyan mot Ryssland, 9 oktober 2008, 
Marin mot Rumänien, 3 februari 2009, Penev mot Bulgarien, 7 januari 2010, Block mot Ungern, 25 januari 2011, 
Adrian Constantin mot Rumänien, 12 april 2011 och Varela Geis mot Spanien, 5 mars 2013. 

214 Gea Catalán mot Spanien, 10 februari 1995. 
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banktjänsteman. Han lät i falska namn upprätta ett antal växlar som banken därefter 

diskonterade. Åtal väcktes mot Gea Catalán för bedrägeri. I åtalet framfördes att det 

förelåg sådana försvårande omständigheter som stadgas enligt artikel 259 p. 1 i den 

spanska strafflagen. Under punkten angavs som försvårande omständighet: Bedrägeri 

med livsnödvändiga varor, bostäder eller annan egendom av särskild samhällelig 

betydelse. Några sådana omständigheter var emellertid inte relevanta i målet. Gea 

Catalán dömdes enligt artikel 529 p. 7 som avsåg: Bedrägeri med stora penningbelopp. 

Eftersom den nya juridiska kvalifikationen innehöll ett nytt faktiskt rekvisit, torde 

kvalifikationen ha avsett en skillnad i brottstyp. 

I klagan till Europadomstolen gjorde Gea Catalán gällande att han dömts enligt en 

annan bestämmelse än den som framförts i åtalet. Inledningsvis slöt sig Europa-

domstolen till att det måste varit en felskrivning som gjort att den nya bestämmelsen 

tagits upp i åtalet. Vidare hade den korrekta straffbestämmelsen omnämnts av under-

sökningsdomaren och avsett samma omständigheter som åtalet kommit att göra. Dom-

stolen ansåg att det skulle framstått som absurt att tillämpa artikel 259 p. 1 i den 

spanska strafflagen. Om sökanden i obetydlig omfattning hade använt sig av logiskt 

tänkande skulle han ha kunnat dra slutsatsen att det istället var artikel 259 p. 7 som 

åsyftades. Europadomstolen slog därför fast att det inte förelåg en kränkning av  

artikel 6 p. 3 a) EKMR. 

Min uppfattning är att Europadomstolen här har tillämpat ett slags sannolikhets-

kriterium.215 Med begreppet sannolikhetskriterium ska förstås att sökanden hade bort 

inse att det var sannolikt att domstolen skulle kunna tillämpa en annan bestämmelse än 

den som tagits upp i åtalet.216 Förvisso uttalar domstolen att den straffbestämmelsen som 

domstolen valde att tillämpa hade nämnts för den tilltalade. Trots det lägger domstolen 

ändå vikt vid att påvisa att det skulle varit mycket enkelt för den tilltalade att komma 

fram till slutsatsen att en annan bestämmelse var tillämplig. Domstolen påpekar att det 

rörde sig om en felskrivning och att det i beaktande av åtalet vore absurt att tillämpa en 

annan bestämmelse. Härmed synes Europadomstolen vilja understryka att det inte var 

avgörande för bedömningen att den nytillkomna kvalifikationen förvisso hade nämnts 

för den tilltalade. Utan istället lägger domstolen vikt vid den tilltalades subjektiva upp-

fattning, dvs. att han borde ha insett att en annan bestämmelse en den som nämnts i 

åtalet skulle kunna tillämpas. 

                                                
215 Begreppet sannolikhetskriterium är mitt eget och har till syfte att underlätta för läsaren att ta sig till rättsfalls-

analysen. 
216 Jfr Harris, m.fl., Law of the European Convention of Human Rights s. 469. 
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6.4.2 De Salvador Torres mot Spanien217 

De Salvador Torres var administrativ chef vid ett allmänt sjukhus i Barcelona. Han 

förde över allmänna medel till ett räntebärande bankkonto och kom sedan att själv 

tillgodogöra sig viss procentsats av ränteintäkterna. De Salvador Torres åtalades för att i 

sin befattning ha förskingrat allmänna medel. Enligt den spanska strafflagen var 

förskingring av allmänna medel en mer allvarlig förseelse än vanlig förskingring. 

I första instans dömdes De Salvador Torres till vanlig förskingring eftersom domstolen 

ansåg att det inte rörde sig om förskingring av allmänna medel. Åklagaren överklagade 

domen, men även i andra instans ansågs det inte möjligt att döma den tilltalade för 

förskingring av allmänna medel. Efter att domen överklagats kom högsta instans fram 

till att De Salvador Torres gjort sig skyldig till vanlig förskingring (dvs. inte 

förskingring av allmänna medel), men att hans förfogande över allmänna medel 

utgjorde en försvårande omständighet. Följden därav blev att straffmätningen skärptes. 

I sin klagan till Europadomstolen anförde De Salvador Torres att hans rätt enligt  

artikel 6 p. 3 a) EKMR att i detalj bli underrättad om vad som lades honom till last hade 

kränkts. Den nu upplösta Europakommissionen ansåg härvid att artikel 6 p. 3 a) EKMR 

bort läsas i förhållande till artikel 6 p. 1 EKMR. Och menade att en sådan läsning gav 

för handen att den tilltalade för kunna förbereda sitt försvar, inte bara skulle informeras 

om de faktiska omständigheterna i målet, utan även om hur dessa juridiskt kvalificerats. 

Europadomstolen kom dock inte att låta sig påverkas av kommissionens inlägg. Dom-

stolen anförde istället att den offentliga naturen i De Salvador Torres position var en 

inneboende beståndsdel i det ursprungliga åtalet.218 Han hade känt till den offentliga 

naturen i sin anställning, vilken även var ostridig mellan parterna. På grund av det måste 

han ha varit medveten om att högsta instans sannolikt skulle kunna beakta denna i sin 

straffmätning. Europadomstolen konstaterade därför att det inte förekommit någon 

kränkning av De Salvador Torres rätt att enligt artikel 6 p. 3 a) EKMR bli informerad 

om naturen av och orsaken till anklagelsen som riktats mot honom. 

Jag menar att det finns ett par slutsatser som kan dras från domen. För det första 

använder sig Europadomstolen återigen av ett sannolikhetskriterium. Därtill bedömer 

domstolen att den straffskärpande omständigheten var en inneboende beståndsdel i det 

                                                
217 De Salvador Torres mot Spanien, 24 oktober 1996. 
218 Här används min egen översättning. Se även Danelius, SvJT 1997 s. 46. Europadomstolens uttalande vid p. 33 är 

att ”the public nature of the applican’s position was an element intrinsic to the original accusation of 
embezzlement of public funds and hence known to the applicant from the very outset of the proceedings”. 
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ursprungliga åtalet och understryker även att denna omständighet varit ostridig mellan 

parterna. Det är framförallt med anledning av dessa två förhållanden som domstolen 

stannar vid slutsatsen att den tilltalade borde ha ägt kännedom om att hans offentliga 

position kunde påverka den juridiska kvalifikationen. Till sist bör beaktas kommission-

ens uttalande. Det är nämligen i enlighet med denna argumentationslinje som Europa-

domstolen i senare mål har kommit att bedöma frågan. Kort sagt är kommissionens 

tolkning att artikel 6 p. 3 a) EKMR bör ses i förhållande till den generella rätten till en 

rättvis rättegång enligt artikel 6 p. 1 EKMR. 

6.4.3 Pélissier och Sassi mot Frankrike219 

I målet Pélissier och Sassi mot Frankrike har Europadomstolen en mindre restriktiv 

inställning jämfört med tidigare. Den nya inriktningen synes vara att i ökad omfattning 

upprätthålla kravet på kontradiktion avseende rättstillämpningsfakta. Pélissier och Sassi 

var aktieägare i ett bolag som fick ekonomiska svårigheter. Efter att bolaget försatts i 

konkurs väcktes åtal mot Pélissier och Sassi för konkursbrott. De friades i första instans. 

I andra instans kom de emellertid att dömas för medhjälp till konkursbrott. Pélissier och 

Sassi överklagade domen men högsta domstolen meddelade avslag. 

I klagan till Europadomstolen gjorde Pélissier och Sassi gällande att ändringen av 

brottsbeteckningen stred mot artikel 6 pp. 1 och 3 a) och b) EKMR. Europadomstolen 

anförde bl.a. följande: Artikel 6 p. 3 a) EKMR innefattar inte bara en rätt att ta del av 

orsaken till anklagelsen utan också av hur omständigheterna i målet har kvalificerats 

juridiskt. Sådan information ska vara detaljerad. Omfattningen av rättigheten måste ses 

mot bakgrund av den mer allmänna rätten till en rättvis rättegång som stadgas i  

artikel 6 p. 1 EKMR. Ytterligare är det i fråga om straffprocessen en nödvändighet att 

den tilltalade förses med detaljerad information om den juridiska kvalifikationen, för att 

denne ska kunna garanteras en rättvis rättegång. Men det finns dock inga formella krav 

på hur informationen ska kommuniceras med den tilltalade. 

Domstolen tog därefter upp frågan om det franska medhjälpsbrottet var konstruerat på 

så vis att de tilltalade borde varit medvetna om möjligheten att den franska domstolen 

kunde döma för detta istället för huvudbrottet. Europadomstolen noterade att det i 

fransk rätt fanns särskilda rekvisit för medhjälpsansvaret. Både en faktisk och en sub-

jektiv omständighet tillkom.220 Av den anledningen borde de tilltalade därför inte ha 

                                                
219 Pélissier och Sassi mot Frankrike, 25 mars 1999. 
220 För det anförda se Fitger, P, m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 30 kap. 3 §. 
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kunnat förutse den nya kvalifikationen. Det som enligt mig synes ha varit avgörande är 

således att den nya kvalifikationen innefattade rekvisit som avsåg nya omständigheter, 

vilka inte fanns med i den äldre. Alltså bör det vara fråga om en skillnad i brottstyp.  

Europadomstolen anförde därnäst att det inte var dess uppgift att avgöra vilken kvalité 

de tilltalades försvar kunde haft om de hade informerats om kvalifikationen. Det var till-

räckligt att de tilltalades försvar sannolikt skulle ha varit annorlunda. De tilltalade borde 

således ha erbjudits att på ett praktiskt och effektivt sätt samt i god tid utöva sina 

försvarsmöjligheter. Men den franska domstolen hade inte gett de tilltalade tillfälle att 

bemöta den nya rättsliga kvalifikationen.  Förhandlingen skulle därför ha ajournerats för 

att ge möjlighet till ytterligare argumentation.221 Till sist noterade Europadomstolen att 

medhjälpsbrottet inte utgjorde en inneboende del i det ursprungliga åtalet och ansåg mot 

bakgrund därav att artikel 6 p. 3 a) och b) i förening med artikel 6 p. 1 EKMR hade 

kränkts. 

Återigen kan ses att Europadomstolen använder sig av ett sannolikhetskriterium. 

Skillnaden mot de tidigare rättsfallen är att domstolen här kommer till slutsatsen att de 

tilltalade inte bort ha insett den nya kvalifikationen. Bakgrunden därtill det går att finna 

i att medhjälpsbrottet innefattade ett nytt faktiskt och subjektivt rekvisit som inte fanns 

med i den ursprungliga kvalifikationen. Domstolen ansåg att de tilltalades försvar 

sannolikt hade varit annorlunda om de informerats om den nya juridiska 

kvalifikationen. Uttalandet kan tolkas som så att det ska presumeras att den tilltalade 

gått miste om sina försvarsmöjligheter när det inte är möjligt för den tilltalade att 

förutse den nya kvalifikationen. Viktigt att märka är att Europadomstolen här för första 

gången avgjorde målet med stöd av artikel 6 p. 3 a) och b) i förening med  

artikel 6 p. 1 EKMR. Innehållet i artikel 6 p. 3 a) EKMR var alltså inte ensamt av-

görande. 

6.4.4 Dallos mot Ungern222 

Dallos var verkställande direktör i ett bolag. Medel hade flutit in i bolaget och det hade 

ålegat Dallos att vidarebefordra dessa till en affärskompanjon. Emellertid underlät 

Dallos att vidarebefordra de influtna beloppen och åtal väcktes mot honom för för-

skingring. I första instans dömdes Dallos till fängelse för förskingring. Efter att Dallos 

överklagat dömdes han i andra instans för bedrägeri. Dallos överklagade domen till 

                                                
221 För det anförda se Fitger, P, m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 30 kap. 3 §. 
222 Dallos mot Ungern, 1 mars 2001. 
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högsta instans och framförde att förändringen av brottsrubricering stred mot tillämpliga 

förfaranderegler. Muntlig förhandling hölls mellan Dallos försvarare och åklagaren. 

Högsta instans kom i sin dom fram till att den inte var bunden av åklagarens 

brottsrubricering och fastställde att Dallos gjort sig skyldig till bedrägeri.  

Vid klagan till Europadomstolen anförde Dallos att han inte fått en rättvis rättegång i 

och med att omständigheterna som åberopats inför domstolen getts en ny rubricering i 

andra och högsta instans. Europadomstolen framhöll att omrubriceringen i andra instans 

hade påverkat Dallos möjligheter att försvara sig själv negativt. Men högsta instans 

hade genom att hålla muntlig förhandling gett Dallos tillräckliga möjligheter att försvara 

sig. Den bristen som först kunde konstateras ansågs därmed läkt och det förelåg därför 

ingen kränkning av artikel 6 EKMR. Det som Europadomstolen klargör i förvarande 

mål är således att ett konventionsbrott som avser underlåtenheten att kommunicera en 

ny juridisk kvalifikation med den tilltalade kan läkas, om den inhemska domstolen 

håller muntlig förhandling, och därvid låter den tilltalade argumentera samt kommentera 

på domstolens rättsanvändning. 

6.4.5 Sadak m.fl. mot Turkiet223 

Sadak och de övriga tilltalade hade varit ledamöter av det turkiska parlamentet. Deras 

parti hade dock blivit upplöst av den turkiska författningsdomstolen. Åtal väcktes mot 

Sadak och hans tidigare partikamrater. De anklagades för att ha undergrävt Turkiets 

självständighet, och försökt avskilja Turkiet från vissa av sina territorier. I åtalet 

kvalificerades gärningarna i enlighet med artikel 125 i den turkiska strafflagen. 

Bestämmelsen kriminaliserade gärningen att försöka avskilja landet från en del av dess 

områden.  

På rättegångens sista dag meddelade domstolen Sadak och de övriga tilltalade om att 

åtalet ändrats och att de nu anklagades för brott mot artikel 168 i den turkiska 

strafflagen. Artikeln kriminaliserade handlingen att bilda en väpnad organisation eller 

verka i ledningen för en sådan. Domstolen uppmanade de tilltalade att ta ställning till 

ändringen, men de hade dagen i fråga inte tillgång till sina advokater och ansåg sig 

därför inte förmögna att bemöta ändringen. 

Europadomstolen gjorde inledningsvis en bedömning om huruvida de tilltalade i enlig-

het med sannolikhetskriteriet kunde ha förutsett att artikel 168 skulle tillämpas på om-

                                                
223 Sadak m.fl. mot Turkiet, 17 juli 2001. 
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ständigheterna i målet. Europadomstolen fastslog därvid att artikel 125 och 168 klart 

skiljde sig åt både avseende faktiska och subjektiva rekvisit. Högförräderi enligt artikel 

125 kunde endast begås genom en gärning som omedelbart (direkt) innebar ett hot mot 

statens överlevnad. Det som var straffbart enligt artikel 168 var emellertid gärningen att 

tillhöra en organisation som hotade statens överlevnad. Med andra ord avsågs enligt 

sistnämnda bestämmelse ett medelbart (indirekt) hot. Ytterligare krävdes enligt artikel 

168 att den tilltalade haft vetskap om att han varit medlem i en kriminell organisation. 

Europadomstolen konstaterade således att de tilltalade inte borde ha förutsett att artikel 

168 kunde tillämpas av den turkiska domstolen. Det bör enligt min uppfattning inte råda 

något tvivel om det här är en fråga om skillnad i brottstyp. 

Europadomstolen fortsatte och observerade att det var rimligt att anta att de tilltalades 

försvar hade varit annorlunda om de informerats om den nya kvalifikationen. Vidare 

hade den juridiska kvalifikationen inte varit en inneboende beståndsdel i det ursprung-

liga åtalet. Europadomstolen slog därför fast att artikel 6 p. 3 a) och b) i förening med 

artikel 6 p. 1 EKMR hade kränkts. Intressant att observera är att domstolen inte ansåg 

att den möjlighet till muntlig förhandling som de tilltalade haft var tillräcklig för att 

säkerställa deras rätt till en rättvis rättegång. Det kan jämföras med vad 

Europadomstolen gjorde gällande i Dallos mot Ungern, där tillgång till muntlig 

förhandling läkte konventionsbrottet. En slutsats bör därför vara att den muntliga 

förhandlingen måste genomföras på så vis att den tilltalade vid denna ges möjlighet och 

tid att praktiskt och effektivt försvara sig.224 

6.4.6 Bäckström och Andersson mot Sverige225 

Bäckström och Andersson hade tvingat till sig en värdetransport. Därefter hade de kört i 

väg med den och försökt bryta upp bilens kassaskåp. De lyckades dock inte bryta sig in 

och tillgripa pengarna. Åtal väcktes mot Bäckström och Andersson för bl.a. försök till 

grovt rån. I tingsrätten dömdes Bäckström och Andersson för försök till rån. Parterna 

överklagade domen. I hovrätten på huvudförhandlingens näst sista dag, när endast 

pläderingarna återstod, frågade rätten parterna om inte de tilltalade kunde anses ha gjort 

sig skyldiga till fullbordat grovt rån. Åklagaren ändrade med anledning därav åtalet på 

så vis att det i första hand yrkades att Bäckström och Andersson skulle dömas för 

fullbordat grovt rån och i andra hand för försök till grovt rån. Ombuden för Bäckström 

och Andersson kommenterade den nya rubriceringen av åtalet. I sin dom kom hovrätten 
                                                
224 Jfr även Fitger, m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 30 kap. 3 §. 
225 Bäckström och Andersson mot Sverige, 5 september 2006. 
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fram till att Bäckström och Andersson gjort sig skyldiga till det fullbordade brottet, 

vilket i jämförelse med försöksbrottet bör avse en skillnad i brottstyp. Bäckström och 

Andersson överklagade men HD meddelade inte prövningstillstånd. 

Europadomstolen anförde inledningsvis att frågorna som uppkommit skulle undersökas 

i belysningen av artikel 6 pp. 1 och 3 a) och b) EKMR tagna gemensamt. Med hän-

visning till sin tidigare praxis yttrade sedan domstolen att en tilltalad omgående och i 

detalj måste informeras om hur den åtalade gärningen juridiskt kvalificeras. Därefter 

framfördes att hovrätten inte fört in något ytterligare material genom att omkvalificera 

gärningen. Det som hade tillkommit var enbart rättsfrågan om huruvida de åberopade 

omständigheterna, istället för försöksbrottet, innefattade det fullbordade. En sådan 

omrubricering var tillåten enligt 30 kap. 3 § RB. Men trots att omrubriceringen var 

tillåten måste bedömas om de tilltalade omgående blivit informerade om den nya 

rubriceringen och haft en tillräcklig möjlighet att förbereda sina försvar. 

Europadomstolens uttalande ger härvid för handen att även om principen jura novit 

curia finns stadgad i lag, medför inte det att en domstol har rätt att förbigå de krav på 

kontradiktion som ställs upp enligt EKMR. 

Europadomstolen fortsatte och noterade i ljuset av det ovan nämnda att det faktum att 

de tilltalade underrättats om den nya kvalifikationen på förhandlingarnas näst sista dag 

visserligen gav upphov till betänkligheter. De tilltalade hade dock varit medvetna om de 

åberopade omständigheterna i åklagarens gärningsbeskrivning sedan en lång tid till-

baka. Vidare hade ingen av de tilltalades ombud efterfrågat att förhandlingen skulle 

ajourneras för att kunna förbereda sina försvar. De hade istället yttrat sig samma dag 

som frågan uppkom. Och de faktiska omständigheterna som åberopades inför rätten 

hade inte ändrats sedan åtalet väckts. Att åklagaren justerade sitt yrkande förändrade 

inte de omständigheter eller det händelseförlopp som låg till grund för åtalet. 

Europadomstolen ansåg därför att de sökandes klagan inte syntes innefatta en kränkning 

av artikel 6 EKMR. 

Att lägga märke till är att Europadomstolen i förevarande fall inte undersökte om den 

nya kvalifikationen i jämförelse med den äldre innefattade något nytt faktiskt eller 

subjektivt rekvisit. Istället lade domstolen fokus på att inga nya faktiska omständigheter 

hade tillförts det ursprungliga åtalet genom den nya kvalifikationen. Slutsatsen kan 

tyckas lite märklig i beaktande av att det fullbordade brottet i jämförelse med 

försöksbrottet enligt mig avser skilda brottstyper. Framförallt i Pélissier och Sassi mot 

Frankrike synes förhållandet att ett nytt subjektivt och objektivt rekvisit tillkommit ha 
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varit utslagsgivande. Det går således att ställa sig frågande till varför utgången inte blev 

densamma även i förevarande mål. Europadomstolens bedömning kan dock förklaras av 

att hovrätten hade gett de tilltalade tillfälle att bemöta den nya kvalifikationen. Vidare är 

det tänkbart att Europadomstolen i enlighet med principen om tolkningsmarginalen gav 

sannolikhetskriteriet ett något mer vidsträckt tillämpningsområde. 

6.4.7 Laaksonen mot Finland226 

Med fallet Laaksonen förefaller det som om Europadomstolen återigen intagit en mer 

försiktig ställning. Domstolens tidigare nedlagda principer går att finna i domen, men 

det görs vissa uttalanden som svårligen kan föras i överensstämmelse med dess tidigare 

praxis. Eftersom domen till vissa delar är inkongruent med vissa av Europadomstolens 

tidigare framlagda principer anser jag att slutsatser bör göras med försiktighet. 

Laaksonen var administrativ direktör och styrelsemedlem i ett finskt bolag som försattes 

i konkurs. På grund av vissa otillbörliga transaktioner som förekommit innan konkursen 

åtalades Laaksonen för gäldenärsbrott. Han friades i första instans och åklagaren 

överklagade. I andra instans fälldes Laaksonen för medhjälp till gäldenärsbrott utan att 

det hållits muntlig förhandling. Högsta instans lämnade inte prövningstillstånd.  

Europadomstolen uttalade inledningsvis att de frågor som uppkommit i målet bäst kan 

belysas utifrån artikel 6 p. 1 EKMR. Härefter anförde domstolen att det inte är upp till 

den att avgöra, om finsk rätt tillåter att döma en tilltalad för medhjälp när han anklagats 

för huvudbrottet, utan att dessförinnan informera den tilltalade. Enligt gällande finsk rätt 

var det vid tidpunkten för domen möjligt för den finska domstolen att döma för 

medhjälpsbrottet istället för huvudbrottet. Därför borde den tilltalade ha förutsett att den 

finska domstolen kunde ändra den juridiska kvalificeringen såsom hade skett. I det 

följande återges domstolens domskäl avseende denna del. 

“It is not the Court's task to give a ruling as to whether Finnish law, at the time 

of the proceedings, allowed the Court of Appeal to convict a defendant of aiding 

and abetting although he had been charged as the principal offender without 

drawing his attention to this possibility. Given the practice at the relevant time, 

it is obvious that the impugned interpretation and procedure applied were 

possible. It could thus be regarded that, at the material time, it was for a 

                                                
226 Laaksonen mot Finland, 12 april 2007. 
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defendant in general to take into account the possibility that the court could 

return a verdict of aiding and abetting.”227 

Domstolen framhävde att den tilltalades rätt att bli informerad om naturen av och 

orsaken till anklagelsen måste ses i ljuset av dennes rätt att förbereda sitt försvar. I 

samband därmed konstaterades att domen var grundad på samma faktiska 

omständigheter som angetts i det ursprungliga åtalet. Det hade hela tiden varit fråga om 

samma faktiska situation, samma händelseförlopp och tidpunkt. Förändringen hade 

endast legat i att den inhemska domstolen på basis av de omständigheter som redan 

fanns åskådliggjorda i åtalet, bedömt Laaksonens roll i brottet annorlunda än åklagaren. 

I och med det övergick Europadomstolen till prövning av frågan om den tilltalade 

berövats rätten till en rättvis rättegång då han inte getts en muntlig förhandling i 

överrätten. Således förelåg det märkligt nog inget konventionsbrott avseende hur den 

finska domstolen hade hanterat omkvalifikationen. 

Finsk rätt ålade vid tidpunkten andra instans att hålla muntlig förhandling om denna 

omvärderat första instansens bevisvärdering. Europadomstolen framförde mot bakgrund 

därav att domen, trots att omkvalifikationen inte innebar en konventionskränkning, ändå 

måste kommit som en överraskning för den tilltalade.  Den finska andrainstansen hade 

omvärderat bevisningen, men hade noga taget inte kallat till förhandling. 

Europadomstolen slog av detta skäl fast att den tilltalade berövats sin rätt till en rättvis 

rättegång enligt artikel 6 p. 1 EKMR.  

Europadomstolen synes i domen frångå de principer som den tidigare etablerat. Detta 

gäller framförallt förhållandet att Europadomstolen i syfte att utröna om den tilltalade 

blivit överraskad, i tidigare mål ingående jämfört den nya kvalifikationen med den 

äldre. Rättsfall som exemplifierar detta är Pélissier och Sassi mot Frankrike, och Sadak 

m.fl. mot Turkiet. I dessa avgöranden gjordes en grundlig analys av de materiella skill-

naderna mellan den äldre juridiska kvalifikationen och den nyare. I förevarande fall på-

visades istället att åtalet innehållit samma faktiska underlag från att detta väcktes – tills 

det att domstolen avkunnade dom. Men ingen hänsyn verkar ha tagits till vilka rekvisit 

den nya kvalifikationen innehöll. Dessutom framhävde Europadomstolen flera gånger 

att en omkvalificeringen av de i målet åberopade omständigheterna, enligt finsk rätt var 

möjlig vid tidpunkten för domen. Det är således tänkbart att Europadomstolen gjort sin 

tolkning mer tillåtande i syfte att ge utrymme för Finlands rättegångsordning.228 Med 
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andra ord kan Europadomstolen ha sett till principen om tolkningsmarginal, och 

tolkningsvis gjort kontradiktionsprincipens tillämpningsområde mindre samt sanno-

likhetskriteriets mer vittgående. 

Fallet är dock av intresse vad gäller frågan om huruvida kravet på kontradiktion 

avseende rättstillämpningsfakta även ska ha betydelse i civilprocessen. Europa-

domstolen utgår nämligen i sin dom från artikel 6 p. 1 EKMR utan omnämnande av 

artikel 6 p. 3 a) eller b) EKMR. Som tidigare förklarats är artikel 6 p. 1 EKMR 

tillämplig i civilprocessen. Om man bör lägga stor vikt vid detta uttalande med tanke på 

domens kvalité i övrigt kan dock ifrågasättas. 

6.4.8 Juha Nuutinen mot Finland229 

Nuutinen hade tillsammans med verkställande direktören för ett finskt bolag förfalskat 

en faktura i syfte att ge sken av att bolaget gjort ett inköp som medgav avdrag för 

ingående moms. Med anledning därav väcktes åtal mot Nuutinen för skattebrott vilket 

han även dömdes för i första instans. Efter att domen överklagats dömdes Nuutinen i 

andra instans för medhjälp till skattebrott. Nuutinen överklagade till högsta instans men 

fick inte prövningstillstånd. 

Nuutinen anförde vid Europadomstolen att hans rätt till en rättvis rättegång enligt  

artikel 6 pp. 1 och 3 a) och b) EKMR inte hade beaktats av den finska domstolen i och 

med att han inte tillåtits försvara sig mot den nya brottsrubriceringen. Till sitt försvar 

framförde den finska regeringen att dess rättegångsförfarande grundade sig på principen 

om jura novit curia, och att rätten därför inte var bunden av åklagarens eller den till-

talades rättsliga analyser. Europadomstolen gjorde i enlighet med sannolikhetskriteriet 

bedömningen att det visserligen kunde anses att den tilltalade borde ha insett att den 

finska domstolen sannolikt skulle juridiskt kvalificera de åberopade omständigheterna 

annorlunda än vad åklagaren gjort. Detta eftersom en sådan omkvalifikation var tillåten 

enligt finsk rätt. I likhet med domen Laaksonen mot Finland, och beslutet i Bäckström 

och Andersson mot Sverige kom Europadomstolen fram till sin slutsats utan att göra en 

jämförelse mellan rekvisiten i de två kvalifikationerna. 

Som ett ytterligare steg i sin prövning noterade emellertid Europadomstolen att andra 

instans i sin dom hade tagit upp en faktisk omständighet som inte var en inneboende 

beståndsdel i det ursprungliga åtalet. Därmed fann domstolen att även om Nuutinen 
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hade bort förstå att en ny kvalifikation sannolikt skulle kunna användas, hade han gått 

miste om sin rätt till att försvara sig, då omkvalifikationen medförde att nya omständig-

heter drogs in i rättegången. Europadomstolen fastställde därför att en kränkning skett 

av artikel 6 pp. 1 och 3 a) och b) EKMR sedda tillsammans. Vad Europadomstolen slår 

fast är alltså att även om den tilltalade enligt sannolikhetskriteriet bort förutse den nya 

kvalifikationen, ska den tilltalade anses ha berövats sin rätt till en rättvis rättegång, om 

en ny juridisk kvalifikation gjorts på basis av en omständighet som inte varit en 

inneboende beståndsdel i det ursprungliga åtalet. Således rör det sig om ett andra steg i 

sannolikhetsprövningen, eller med andra ord ett undantag från sannolikhetskriteriet.  

Det bör vidare observeras att det inte kan utläsas av domen att Europadomstolen skulle 

anse att jura novit curia-principen eller underlåtenhet att kommunicera en ny 

kvalifikation med parterna i sig själv innebär en kränkning av konventionen. 230 

Domstolen understryker precis som i Laaksonen mot Finland att det av finsk rätt vid tid-

punkten för domen följer att rätten kan kvalificera de åberopade omständigheterna 

annorlunda än vad som gjorts i åtalet.231 Jag anser dock inte att Europadomstolen här-

med önskar tillkännage en avsikt att frångå sina tidigare ställningstaganden om att den 

tilltalade har en rätt att bli informerad om åtalets juridiska kvalifikation.232 Det ter sig, 

som nämnts ovan, rimligare att Europadomstolen avsett att ge sannolikhetskriteriet ett 

mer vidsträckt tillämpningsområde, i de fall då det är vedertaget att den inhemska dom-

stolen har rätt att ex officio juridiskt kvalificera de av parterna åberopade omständig-

heterna. 

Hur pass vidsträckt tillämpningsområde kriteriet får om så är fallet är svårt att säga. 

Ledning går att få genom att se på Europadomstolens bedömning i Bäckström och 

Andersson mot Sverige, Laaksonen mot Finland samt förevarande fall. I beaktande av 

utgången i dessa mål kan antas att kriteriet innefattar en ny kvalifikation som innebär att 

den tilltalade döms för försöks- eller medhjälpsbrott när han tidigare åtalats för 

huvudbrottet, och för huvudbrottet där han tidigare åtalats för försöks- eller 

medhjälpsbrottet. Det rör sig således om en skillnad i brottstyp. Enligt mig är det dock 

mycket problematiskt att en sådan tolkning går stick i stäv med Europadomstolens 
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231 Juha Nuutinen mot Finland, 24 april 2007 p. 31. 
232 Pélissier och Sassi mot Frankrike, 25 mars 1999 p. 51. 
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tidigare praxis, därvid främst Pélissier och Sassi mot Frankrike. Det talar för att 

rättsfallen ska tolkas restriktivt.233 

6.5 Principer som kan utläsas av Europadomstolens praxis 

Europadomstolens praxis kan förvisso kännas splittrad och beroende av omständigheter 

i det enskilda fallet. Inte desto mindre kan ett par säkra slutsatser formuleras. Dessutom 

kan vissa antaganden göras och till sist några mer eller mindre kvalificerade gissningar. 

Vissa saker gäller alltså alldeles säkert, eftersom de upprepas i flertalet av domstolens 

domar medan andra uttalanden och bedömningar endast görs i ett fåtal fall. 

6.5.1 Huvudregeln och presumtion till fördel för den tilltalade 

Det som är säkert är att en tilltalad som huvudregel har rätt att ta del av, och även yttra 

sig över hur rätten juridiskt kvalificerar den gärning han eller hon är åtalad för, under 

sådana förhållanden att den tilltalade har tid och möjlighet att praktiskt och effektivt 

förbereda sitt försvar.234 Det bör jämväl stå klart att principen jura novit curia i sig själv 

inte är konventionsstridig. Detta till trots kan principen tillämpas på ett sätt som leder 

till att konventionen kränks.235  

Undantag görs från huvudregeln om den tilltalade bort ha förutsett att åtalet sannolikt 

skulle komma att kvalificeras annorlunda. Detta undantag har jag benämnt såsom 

sannolikhetskriteriet.236 Om undantaget (dvs. sannolikhetskriteriet) av någon anledning 

inte äger tillämpning presumeras till fördel för den tilltalade att dennes försvar skulle 

varit annorlunda om han informerats om den nya kvalifikationen.237 

6.5.2 Sannolikhetskriteriet 

Undantaget från huvudregeln om att den tilltalade har rätt att bli informerad om och få 

yttra sig över en ny juridisk kvalifikation benämns sannolikhetskriteriet och torde vara 

tillämpligt i två fall.  

                                                
233 Se Pélissier och Sassi mot Frankrike, 25 mars 1999 p. 58 där Europadomstolen diskuterar de materiella 

skillnaderna mellan huvudbrottet och medhjälpsbrottet. 
234 Pélissier och Sassi mot Frankrike, 25 mars 1999 p. 51 och 52. 
235 Juha Nuutinen mot Finland, 24 april 2007 p. 31. 
236 De Salvador Torres mot Spanien, 24 oktober 1996 p. 33. 
237 Pélissier och Sassi mot Frankrike, 25 mars 1999 p. 60. 
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1) Det första fallet föreligger när den nya rättskällan innefattar samma faktiska och 

subjektiva rekvisit som den äldre; t.ex. när det rör sig om ett gradindelat brott.238 

Om en omständighet som varit ostridig mellan parterna, eller en inneboende 

beståndsdel av det ursprungliga åtalet kvalificerats som en försvårande eller 

förmildrande omständighet, talar det tillika för att den tilltalade sannolikt kunnat 

förutse domstolens rättsanvändning.239 Motsatsvis är undantaget inte tillämpligt 

om den nya kvalifikationen innefattar ett nytt faktiskt eller subjektivt rekvisit. I 

sådana fall rör det sig om en skillnad i brottstyp.240 Det är dock svårt att precisera 

undantaget, eftersom Europadomstolen ofta besvarar frågan om kvalifikationerna 

kan anses vara så pass skilda att den tilltalade inte bort ha förutsett att 

kvalifikationen skulle kunna äga tillämpning, genom att grundligt analysera och 

jämföra de två rättskällorna.241  

 

2) Det andra fallet föreligger när det är vedertaget att medlemsstatens rättegångs-

ordning tillåter den inhemska domstolen att ex officio juridiskt kvalificera de 

åberopade omständigheterna. I ett sådant läge torde sannolikhetskriteriet sträcka 

sig längre. Det tycks härvid som om att den nya kvalifikationen får innefatta en 

näraliggande brottstyp utan att det utgör en kränkning av konventionen. Ett ex-

empel på en näraliggande brottstyp är då den tilltalade enligt den äldre kvali-

fikationen döms för huvudbrottet och enligt den nya för medhjälp till brottet.242  

Emellertid anser jag att undantaget som rör det andra fallet bör tillämpas med 

försiktighet. Europadomstolens bedömning i Bäckström och Andersson mot Sverige, 

Laaksonen mot Finland och Juha Nuutinen mot Finland kan ha varit en följd av 

principen om tolkningsmarginal. Och i ett sådant fall bör domarna i enlighet med vad 

som sagts ovan (se avsnitt 5.3.5) inte anses vara avgörande för rättsläget. Det kan vidare 

vara av intresse att notera att HD i NJA 2011 s. 611 redan tycks ha tagit avstånd från att 

en näraliggande brottstyp skulle kunna innefattas i undantaget.243 I vilket fall ter det sig 

uppenbart att risken blir större för att den tilltalade går miste om sina möjligheter att 

försvara sig själv om domstolen dömer för en annan brottstyp än det som redovisats i 

åtalet. Om den tilltalade förvägras sitt försvar bör det enligt artikel 6 p. 3 b) EKMR 

                                                
238 De Salvador Torres mot Spanien, 24 oktober 1996 p. 32, Pélissier och Sassi mot Frankrike, 25 mars 1999 p. 58 

läst e contrario. Se även NJA 2011 s. 611 p. 18. 
239 De Salvador Torres mot Spanien, 24 oktober 1996 p. 31 och Harris m.fl., Law of the European Convention on 

Human Rights s. 469. 
240 Pélissier och Sassi mot Frankrike, 25 mars 1999 p. 58. 
241 Jfr Pélissier och Sassi mot Frankrike, 25 mars 1999 p. 57-58. 
242 Laaksonen mot Finland, 12 april 2007 p. 30. 
243 NJA 2011 s. 611 p. 18. 
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undantagslöst röra sig om en konventionskränkning.244 Omfattningen av sannolikhets-

kriteriet måste bedömas i varje enskilt fall i beaktande av rättegången i sin helhet.245 

6.5.3 En inneboende beståndsdel i det ursprungliga åtalet 

Även om utfallet av en sannolikhetsprövning varit att den tilltalade bort förutse den nya 

kvalifikationen, ska sannolikhetskriteriet inte tillämpas om den nya kvalifikationen 

gjorts på basis av en omständighet som inte varit en inneboende beståndsdel i det 

ursprungliga åtalet. I sådana fall ska den tilltalade ha anses blivit överraskad av 

domstolens rättsanvändning. 

6.5.4 Läkning av konventionsbrottet 

Till sist kan den inhemska domstolen läka ett konventionsbrott genom att i en högre 

instans informera den tilltalade om den nya rättsliga kvalifikationen och utöver det ge 

denne möjlighet och tid att praktiskt samt effektivt förbereda sitt försvar.246 Det finns 

inga formella krav på hur den tilltalade ska informeras. Informationen kan dock inte 

avse endast referenser till den abstrakta möjligheten att domstolen kan komma att 

kvalificera den åtalade gärningen annorlunda än åklagaren.247 

6.5.5 Analysens överensstämmelse med doktrin och HD:s praxis 

Utifrån min analys av Europadomstolens praxis framkommer att EKMR inte ställer 

något ovillkorligt krav på den inhemska domstolen att kommunicera med samt låta den 

tilltalade yttra sig över den bestämmelse som domstolen ämnar tillämpa. Det står i 

överenstämmelse med Danelius, Harris m.fl. och Aalls slutsatser.248 Men analysen 

kontrasterar mot uppfattningen som överlag går att finna i svensk doktrin. Trots att flera 

skribenter ställer sig bakom åsikten att det åligger domstolen en ovillkorlig skyldighet 

att kommunicera med parterna är jag inte beredd att frångå mina konklusioner. Det kan 

strängt taget finnas flera förklaringar till varför vissa författare förespråkar en annan 

uppfattning av rättsläget. En anledning torde vara att man ser de uttalanden Europa-

domstolen gjort i målet Pélissier och Sassi mot Frankrike som normerande och undan-

tagslösa. Av mina undersökningar visar det sig dock att praxis är mer nyanserad. 

                                                
244 Jfr även Laaksonen mot Finland, 12 april 2007 p. 32. 
245 Dallos mot Ungern, 1 mars 2001 p. 47. 
246 Dallos mot Ungern, 1 mars 2001 p. 52. Se även NJA 2008 s. 1066. 
247 Fitger, m.fl., Rättegångsbalken (oktober 2014, Zeteo), kommentaren till 30 kap. 3 §. 
248 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 321-323. Harris, m.fl., Law of the European Convention on 

Human Rights s. 469. Aall, Rettsstat og menneskerettigheter s. 432. 
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6.6 Sammanfattning 

Det står klart att Europadomstolen har uppställt ett krav på att om svensk domstol i 

brottmål överväger att tillämpa en annan bestämmelse än den som åklagaren gjort 

gällande i åtalet, måste domstolen informera den tilltalade om samt även låta denne 

yttra sig över det nya rättstillämpningsfaktumet. I svensk doktrin tycks förvisso den 

allmänna uppfattningen vara att det kravet gäller utan eftergifter. HD har emellertid i 

NJA 2011 s. 611 intagit en mindre sträng position och anför att upplysningsskyldig-

heten har vissa undantag. Själv anser jag i överensstämmelse med HD:s uttalanden att 

kravet på kontradiktion är nyanserat, och att det i vissa situationer inte är konventions-

stridigt att domstolen underlåter att upplysa parterna om sin rättsanvändning.  

Den praxis Europadomstolen utarbetat kan sammanfattat, och till viss del förenklat, ges 

följande innebörd. Principen jura novit curia begränsas i straffprocessen av att en 

domstol måste tillämpa kontradiktoriska handläggningsregler avseende sin rättsanvänd-

ning. Domstolen ska därvid kommunicera och låta den tilltalade yttra sig över den nya 

juridiska kvalifikation som domstolen avser att etikettera de åberopade omständig-

heterna med, om kvalifikationen kan komma att överraska den tilltalade. Denna slutsats 

harmonierar med de åsikter som framkommit i doktrinen i fråga om domstolens 

skyldighet att i dispositiva tvistemål – som en del av sin materiella processledning – 

göra parterna uppmärksamma på och låta dem yttra sig över tillämpliga rättsregler de 

inte tycks vara medvetna om (se avsnitt 3.2).249 

7 Krav på kontradiktion i civilprocessen 

7.1 Introduktion 

Detta kapitel har till syfte att slutligt besvara frågan om det i den svenska civilprocessen 

finns en begränsning av principen jura novit curia som innebär att domstolen har en 

skyldighet att kommunicera med parterna, och även låta dem yttra sig över en rättsregel 

som den överväger att tillämpa, men som parterna inte tycks vara medvetna om.  Fram-

ställningen som följer nedan är visserligen ett försök att kartlägga rättsläget de lega lata. 
                                                
249 Lindell, Civilprocessen s. 296 ff., Nordh, Processens ram i tvistemål s. 51, Ekelöf, m.fl., Rättegång I s. 71 f., 

Ekelöf m.fl., Rättegång IV s. 304, Ekelöf m.fl., Rättegång V s. 53 och Fitger, m.fl., Rättegångsbalken (oktober 
2014, Zeteo), kommentaren till 42 kap. 8 §. Jfr även Westberg, Civilrättskipning s. 351 och Fitger, SvJT 1999 s. 
519. 
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Emellertid ska sägas att analysen i mångt och mycket bygger på antaganden, och att min 

tolkning därför inte bör ses som den enda möjliga. Förhoppningen är istället att fram-

ställningen ska leda till diskussion och utgöra en utgångspunkt för preciseringar samt 

nya infallsvinklar i fråga om vad som är gällande rätt. 

7.2 Upplägg och arbetsmetod 

Följande kapitel har jag valt att lägga upp i enlighet med riktlinjerna som ges i 

propositionen (prop. 1993/94:117) till EKMR:s inkorporeringslag. I propositionen före-

skrivs en arbetsgång för rättstillämparen om denne skulle ställas inför påståendet att en 

svensk lagregel står i strid med en konventionsbestämmelse.250  Först och främst ska 

rättstillämparen genom en analys av de båda aktuella lagrummen förvissa sig om att en 

motstridighet verkligen föreligger. Därvid ska rättstillämparen ta del av Europa-

domstolens praxis för att kunna konstatera konventionsbestämmelsens innehåll.251 De 

svenska normer som det här blir relevant att pröva i förhållande till artikel 6 EKMR är, 

principen om jura novit curia, samt reglerna om materiell processledning enligt  

42 kap. 8 § 2 st. och 43 kap. 4 § 2 st. RB.  

Innehållet i artikel 6 EKMR vad gäller kontradiktion av rättsregler har konstaterats ovan 

(se avsnitt 6.5 och 6.6). Förenklat kan sägas att artikel 6 EKMR stadgar ett krav att 

parterna ska bli informerade om, samt tillåtas yttra sig över ett rättstillämpningsfaktum 

om de kan komma att bli överraskade av att domstolen lägger denna till grund för 

domen. Men det kan i vart fall inte direkt utläsas av Europadomstolen praxis att kravet 

även skulle äga tillämpning i civilprocessen. Avseende innehållet i de svenska reglerna 

kan konstateras att den materiella processledningsskyldigheten inte ställer krav på dom-

stolen att kommunicera med, och låta parterna yttra sig avseende ett rättstillämpnings-

faktum som de inte tycks vara medvetna om (se avsnitt 3.4). Med andra ord anses 

principen om jura novit curia i det nuvarande, enligt svensk rätt, äga företräde framför 

kontradiktionsprincipen, även om domstolens rättsanvändning skulle komma som en 

överraskning för parterna. 

I propositionen uttalas sedan att efter att både den svenska regelns och konventions-

bestämmelsens innebörd preciserats kan det visa sig att det inte finns någon mot-

stridighet. Men om det finns en tvekan avseende om bestämmelserna är förenliga eller 

inte, ska rättstillämparen enligt principen om fördragskonform tolkning överväga frågan 
                                                
250 För det anförda se prop. 1993/94:117 s. 37. 
251 För det anförda se prop. 1993/94:117 s. 37. 
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om den svenska lagregeln tolkningsvis kan ges ett innehåll som svarar mot kon-

ventionens. I många fall torde en sådan analys visa att det finns utrymme för att tolka 

lagregeln så att en lösning i enlighet med konventionsbestämmelsen kan uppnås.252  

7.3 Föreligger tvekan avseende bestämmelsernas förenlighet? 

7.3.1 Prognos över hur Europadomstolen skulle ha dömt 

Den första frågan som ska avhandlas är hur Europadomstolen skulle dömt om den haft 

att ta ställning till ett fall där svensk domstol – i ett dispositivt tvistemål – underlåtit att 

upplysa om en regel parterna varit omedvetna om, vilken domstolen sedan lagt till 

grund för sin dom. Därvid är en delfråga om Europadomstolens praxis överhuvudtaget 

kan anses ha bäring i dispositiva tvistemål.  

Utifrån min vetskap har Europadomstolen endast i två av sina domar avgjort målet med 

stöd i artikel 6 p. 1 EKMR.253 I övriga mål har domstolen gjort prövningen utifrån artikel 

6 p. 3 a) och b) tagna tillsammans med artikel 6 p. 1 EKMR.254 Och av artikel 6 p. 3 

EKMR framgår tydligt att det är ”var och en som blivit anklagad för brott” som har rätt 

att enligt samma punkt a) ”utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, 

underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom”. Artikelns klara 

ordalydelse talar uppenbarligen mot att Europadomstolens praxis också skulle äga till-

ämpning i dispositiva tvistemål.  

Dock bör hänsyn tas till att Europadomstolen uttalat att vidden av artikel 6 p. 3 a) och b) 

EKMR, och tillika rätten att få ta del av den juridiska kvalifikationen, måste ses i ljuset 

av den mer allmänna rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 p. 1 EKMR.255 

Europadomstolen har vidare anfört att bedömningen om huruvida rättegången varit 

rättvis ska göras i beaktande av processen i sin helhet.256 Vidare har noterats att full-

ständig och detaljerad information om åtalet, och hur gärningen juridiskt kvalificerats är 

en essentiell förutsättning för att den straffprocessuella rättegången ska vara rättvis.257 

Det synes således som om att Europadomstolen härleder rätten att bli upplyst om den 

juridiska kvalifikationen från den allmänna rättsgrundsatsen att rättegången i sin helhet 

                                                
252 För det anförda se prop. 1993/94:117 s. 37. 
253 Laaksonen mot Finland, 12 april 2007 p. 29 och Marin mot Rumänien, 3 februari 2009 p. 36. 
254 Se exempelvis Pélissier och Sassi mot Frankrike, 25 mars 1999 p. 63, I.H. m.fl. mot Österrike, 20 april 2006 p. 39, 

Sadak m.fl. mot Turkiet, 17 juli 2001 p. 59 och Juha Nuutinen mot Finland, 24 april 2007 p. 34. 
255 Pélissier och Sassi mot Frankrike, 25 mars 1999 p. 52. 
256 Dallos mot Ungern, 1 mars 2001 p. 47. 
257 Pélissier och Sassi mot Frankrike, 25 mars 1999 p. 52 och Sipavicius mot Litauen, 21 februari 2002 p. 27. 
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ska vara rättvis. Som bekant är det artikel 6 p. 1 EKMR stadgar det generella kravet att 

medlemsstaterna ska erbjuda de tvistande parterna en rättvis rättegång, vilket således 

gäller även för civilprocessen.  

Därutöver följer det av artikel 31 p. 1 Wienkonventionen om traktaträtten att hänsyn 

inte bara ska tas till konventionens ordalydelse, utan även till dess ändamål. Sålunda går 

det att fråga sig om inte det ändamål som ligger bakom kravet på kontradiktion av rätts-

tillämpningsfakta i straffprocessen – där detta till och med ses som essentiellt för en 

rättvis rättegång – i samma eller tillräcklig grad gör sig gällande även i civilprocessen. 

Ändamålet bakom detta krav torde vara uppenbart. Nämligen att tillgodose parterna en 

rättvis rättegång som möjliggör för dem att kunna tillvarata sina intressen. Det rör sig 

således om ett ändamål som i beaktande av det generella kravet på en rättvis rättegång 

enligt artikel 6 p. 1 EKMR, måste anses vara relevant även i förhållande till civil-

processen. Mot bakgrund därav anser jag det vara sannolikt att Europadomstolen, 

genom en ändamålstolkning av artikel 6 p. 1 EKMR, hade kunnat uttyda en regel om 

upplysningsskyldighet även för civilprocessen. Därmed går det dock inte att säga att 

principen om jura novit curia och reglerna om den materiella processledningen, såsom 

de för närvarande tillämpas i svensk rätt, skulle vara konventionsstridiga. Europa-

domstolens praxis är enligt mig alltför vag för en sådan långtgående tolkning.  

Men som jag utvecklat ovan (se 5.3.3) bör rättstillämparen vid tillämpningen av EKMR 

uttolka konventionens innehåll med en säkerhetsmarginal. På så vis säkerställs att Sve-

rige inte bryter mot sina folkrättsliga åtaganden. Konventionen ska således ses som ett 

minimiskydd för mänskliga fri- och rättigheter i Sverige.258 Med hänsyn till att det finns 

vissa element som ändå talar för att Europadomstolens praxis ska vara normerande i 

civilprocessen, anser jag således att min tolkning av artikel 6 EKMR, med tillägg av en 

marginal, innebär att det finns grund för tvekan om huruvida jura novit curia och regler-

na om materiell processledning är förenliga med konventionen. Med anledning av ovan 

sagda anser jag därför att det föreligger en skenbar normkonflikt. 

                                                
258 Crafoord, Dagens juridik 15/3 2013. 
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7.4 Fördragskonform tolkning av den materiella processledningen 

7.4.1 Föreligger hinder mot en fördragskonform tolkning? 

Som nämnts får det anses finnas tvekan om huruvida principen jura novit curia och 

reglerna om materiell processledning är förenliga med artikel 6 EKMR. Om inte hinder 

föreligger ska reglerna därför ges en fördragskonform tolkning. Domstol ska vid till-

ämpning av svensk lag så långt som möjligt tolka lagen på det sätt som bäst överens-

stämmer med EKMR (se avsnitt 5.2.3). Vid tolkningen av ett lagrum bör företräde ges 

åt Europadomstolens praxis framför oförenliga uttalanden i svenska förarbeten och 

doktrin. Detsamma gäller avgöranden från högsta instans som står i kontrast till en 

senare dom av Europadomstolen. Det är först om den svenska lagtexten lägger av-

görande hinder i vägen för tillämpning av en princip som Europadomstolen slagit fast 

som den inhemska lagen får ges företräde.259 

Det finns inget uttryckligt lagstöd för principen jura novit curia. 260  Lokutionen i  

35 kap. 2 § 2 st. RB om att bevisning inte erfordras om vad lag stadgar kan sålunda inte 

anses lägga hinder i vägen för en tolkning med innebörden att domstolen ska upplysa 

om, samt låta parterna yttra sig över ett rättstillämpningsfaktum som gått dessa förbi. 

Inte heller utformningen av reglerna om materiell processledning ger upphov till några 

problem. Både 42 kap. 8 § 2 st. och 43 kap. 4 § 2 st. RB är öppet formulerade.261  

43 kap. 4 § 2 st. RB anger förvisso att inget onödigt får dras in i målet. Begreppet 

onödigt är dock öppet och kan därför med lätthet ges en annan definition. Således kan 

man som rättstillämpare hävda att det inte ska anses vara onödigt att fler omständigheter 

dras in i målet som en följd av att parterna blivit upplysta om den relevanta rättsregeln. 

Det finns visserligen både förarbeten och rättsfall som med tydlighet slår fast att regler-

ingen avseende den materiella processledningen inte tvingar domstolen att upplysa part-

erna om sin rättsanvändning. Men i enlighet med de riktlinjer som etablerats för den 

fördragskonforma tolkningen, går det att bortse från dessa förarbetsuttalanden och rätts-

fall.262 Det finns sålunda inga hinder mot att tolka principen jura novit curia och reglerna 

om materiell processledning fördragskonformt. 

                                                
259 JustR Linds tillägg för egen del i NJA 1989 s. 614. Se vidare NJA 2001 s. 409, NJA 2001 s. 563, NJA 2005 s. 

462, NJA 2005 s. 805 och Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights s. 193. 
260 Jfr Croon, Juridisk publikation 2/2010 s. 276 och JustR Lind i NJA 1989 s. 614. 
261 Jfr Westberg, Domstols officialprövning s. 340. 
262 JustR Linds tillägg för egen del i NJA 1989 s. 614. 
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7.4.2 Hur bör reglerna tolkas fördragskonformt? 

Avseende frågan vilket innehåll principen om jura novit curia och reglerna om materiell 

processledning genom fördragskonform tolkning bör ges kan följande sägas. 

Huvudregeln är att domstolen ska informera parterna om vilka rättstillämpningsfakta 

som domstolen kan komma att tillämpa i målet om parterna skulle bli överraskade av 

domstolens rättsanvändning. Parterna får anses bli överraskade av domstolens rätts-

användning om den nya kvalifikationen innefattar ett annat faktiskt eller subjektivt rek-

visit än den äldre. Detsamma bör gälla om den nya kvalifikationen gjorts på basis av en 

omständighet som inte varit en inneboende beståndsdel av den ursprungliga stämnings-

ansökan. Ett exempel på när den nya juridiska kvalifikationen innefattar ett annat 

faktiskt eller subjektivt rekvisit än den äldre kvalifikationen, är i min mening när 

käranden och svaranden i en skadeståndsprocess utgår från att det är fråga om ett strikt 

ansvar. I sin dom ogillar emellertid domstolen kärandens talan med hänvisning till att 

svarandens handlande inte kan anses ha varit culpöst. Härvid har det subjektiva rek-

visitet vårdslöshet tillkommit. 

Undantag från huvudregeln får göras när de tvistande parterna bort ha insett att dom-

stolen skulle komma att tillämpa en annan regel. Så kan vara fallet när det rör sig om 

bestämmelser som är gradindelade, eller när en omständighet som varit ostridig mellan 

parterna, eller en inneboende beståndsdel i stämningsansökan, kvalificeras som en 

försvårande eller förmildrande omständighet. Ett exempel på när parterna bort ha insett 

att en annan regel skulle kunna tillämpas torde finnas i köplagens (1990:931) 

skadeståndsregler, se 27 § 1 st. jämte 4 st. KöpL. Det första stycket klargör att säljaren 

blir ersättningsskyldig om denne inte lyckas visa att det var utom hans kontroll att 

varorna levererades senare än avtalat. Fjärde stycket i bestämmelsen fastställer att 

säljaren alltid ska anses vara skadeståndsskyldig om dröjsmålet beror på att denne varit 

försumlig. Härvid går det enligt min mening att skönja en gradskillnad mellan reglerna. 

Om käranden yrkat skadeståndsersättning för att säljaren farit i dröjsmål, borde således 

parterna inse att domstolen kan komma att döma ut skadestånd med hänvisning till 

rättsregeln om kontrollansvaret i 27 § 1 st. och rättsregeln om säljarens försummelse 

enligt 27 § 4 st. KöpL. 

För att försäkra sig om att den materiella processledningen får önskad effekt bör man 

enligt min uppfattning beakta reglerna om fortsatt och ny huvudförhandling samt 

prövningstillstånd. Om domstolen under överläggning till dom upptäcker att en ny och 

för parterna överraskande kvalifikation kan vara tillämplig i målet bör domstolen enligt 
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43 kap. 14 § RB ta upp målet för förnyad eller fortsatt huvudförhandling, och genom 

materiell processledning göra parterna uppmärksamma på rättsregeln, samt även låta 

dem yttra sig över den. För att hålla nere kostnaderna torde yttrande kunna ske munt-

ligen enligt 43 kap. 14 § 2 st. RB genom t.ex. telefonsamtal med parterna eller via 

videolänk.263 Det är dock tveksamt om komplettering kan tillåtas ske endast genom att 

parterna tillåts ge in ett skriftlig yttrande.264 Lösningen kan inte vara att domstolen 

underlåter att tillämpa den regel som domstolen anser vara tillämplig i målet. En sådan 

handläggning utgör rättegångsfel.265 

Om en underrätt har avkunnat dom i målet med en ny och för parterna överraskande 

kvalifikation utan att informera parterna om eller låta dem yttra sig över denna, bör 

detta anses utgöra synnerliga skäl för överrätten att lämna prövningstillstånd enligt  

49 kap. 14 § 1 st. 4 p. och 54 kap. 10 § 1 st. 2 p. RB. En dom som meddelats utan att ta i 

beaktande de krav som ställs upp enligt artikel 6 EKMR torde utgöra grund för 

domvilla.266 En sådan tolkning av reglerna om prövningstillstånd möjliggör att kon-

ventionsbrottet kan läkas om en underrätt misslyckats med att handlägga rättegången i 

enlighet med artikel 6 EKMR.267 

8 Några avslutande ord 

Frågeställningen som utgjort grunden för denna framställning har varit om det i 

beaktande av artikel 6 EKMR, för civilprocessens del finns en skyldighet för svensk 

domstol att vid tillämpning av principen jura novit curia och reglerna om materiell 

processledning, kommunicera med och även låta parterna yttra sig över det rätts-

tillämpningsfaktum rätten avser att lägga till grund för sitt avgörande, om det står klart 

att domstolen kommer att tillämpa ett rättstillämpningsfaktum som parterna inte synes 

vara medvetna om. 

I syfte att nå fram till ett svar på denna fråga har omfattningen av principerna jura novit 

curia och kontradiktionsprincipen kartlagts. Först har undersökts vad som ska anses 

vara gällande rätt i beaktande av svenska rättskällor. Fokus har lagts på reglerna om 

                                                
263 SOU 1982:26 s. 126. Heuman, JT 1992/93 s. 120. 
264 Jfr Dallos mot Ungern, 1 mars 2001 p. 50. 
265 Heuman, Grundsatsen om kontradiktoriskt förfarande och principen om bevisomedelbarhet s. 266 
266 SOU 1993:40 del B s. 77 f. och RH 2000:96. Jfr Ehrenkrona, SvJT 1999 s. 493, NJA 1999 s. 629 och även Ekelöf, 

m.fl., Rättegång V s. 53 not 175. 
267 Dallos mot Ungern, 1 mars 2001 p. 52. 
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materiell processledning. Avseende de inhemska reglerna har jag kommit fram till 

slutsatsen att dessa inte ålägger domstolen ett ovillkorligt krav att kommunicera med 

samt låta parterna yttra sig över ett rättstillämpningsfaktum som domstolen avser till-

ämpa. HD har således i NJA 1999 s. 629 klargjort att domstolens underlåtenhet att in-

formera parterna om den tillämpliga rättsregeln inte utan vidare utgör ett rättegångsfel. 

Därefter har EKMR, dess inkorporeringslag, och relevanta tolkningsprinciper be-

handlats. Översiktligt har redogjorts för artikel 6 EKMR och dess tillämpningsområde. 

Därnäst har Europadomstolens praxis granskats och analyserats i syfte att undersöka 

vilka krav som ställs upp enligt artikel 6 EKMR i fråga om domstolens skyldighet att i 

brottmål fästa parternas uppmärksamhet på ett rättstillämpningsfaktum som tycks ha 

gått dem förbi. Europadomstolens praxis är in casu orienterad. Det har därför varit svårt 

att uttolka generella rättsgrundsatser. Oaktat detta får kort sagt anses stå klart att om 

parterna kan bli överraskade av det rättstillämpningsfaktum domstolen lägger till grund 

för sin dom, finns det en skyldighet för denna att kommunicera med och låta parterna 

yttra sig över regelns tillämplighet. Bedömningen om huruvida parterna kan bli över-

raskade ska göras i beaktande av rättegången i sin helhet. 

Frågan har sedan ställts om Europadomstolens praxis även kan vara tillämplig i civil-

processen trots att domstolen ännu endast har avhandlat mål som rör straffprocessen. 

Frågan har besvarats på så vis att det finns indikationer på att en upplysningsskyldighet 

skulle kunna gälla också i civilprocessen. Om tolkningen görs med en marginal får 

anses att det är tveksamt om inte principen om jura novit curia, och reglerna om 

materiell processledning såsom de tillämpas i dagsläget är konventionsstridiga. För att 

göra jura novit curia principen och reglerna om materiell processledning förenliga med 

konventionen bör dessa därför tolkas fördragskonformt. Jag har med anledning därav 

framställt ett förslag på hur reglerna kan tolkas för att göras förenliga med konven-

tionen. I samband med detta har jag även lämnat en del andra uppslag på hur vissa av de 

för frågan relevanta reglerna i RB kan tolkas för att försäkra att Sverige inte bryter mot 

sina åtaganden enligt Europakonventionen. 

Avslutningsvis önskar jag påpeka att det går att se på frågan om domstolens skyldighet 

att kommunicera med parterna på flera olika sätt. Uppenbarligen är min egen tolkning 

inte den enda möjliga. På grund av detta är de slutsatser som jag presenterat i denna 

framställning inte tänkta att göra anspråk på att vara en ovedersäglig sanning. De bör 

snarare ses som bidrag syftande till att understödja och utgöra diskussionsunderlag vid 

fastställande av gällande rätt.  
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SOU 1993:40 del B Inkorporering av Europakonventionen 

SOU 1994:81 Ny lag om skiljeförfarande 
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