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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Genom att kontrollera bevisningen kontrollerar du din rätt. Tänk dig att du som part i ett 

avtalsförhållande, innan någon tvist har uppstått, med bindande verkan för en domstol 

kan avgöra vad som ska få föras i bevisning samt hur denna bevisning ska värderas om 

tvist uppstår. Då kan du skaffa dig kraftfulla processtaktiska övertag redan vid avtalsför-

handlingarna med din motpart. Du kan, så att säga, placera dina pjäser på schackbrädet 

innan brädet ens har tagits fram ur garderoben. Du kan positionera dina pjäser på det 

sätt som synes grunda goda möjligheter att ta ut motspelarens kung, utan att blotta din 

egen, om brädet väl tas fram. Dessutom kan du bestämma att vissa drag inte får göras 

och vad vissa drag ska resultera i. Även om det aldrig går att helt kartlägga vad en mot-

part skulle kunna tänkas hitta på i händelse av tvist, eller vilka rättsliga bedömningar en 

domstol skulle kunna göra, blir utgången av en framtida tvist betydligt lättare att förutse 

om du har varit med och bestämt vilka spelregler som ska gälla. Bevisöverenskommel-

ser,  som inför  domstol  tillerkänns avsedd verkan,  skulle  således  kunna vara mycket 

användbara processtaktiska verktyg.

Svensk bevisrätt bygger emellertid på principen om fri bevisprövning, vilken inne-

bär  att  såväl  bevisföring  som bevisvärdering  som utgångspunkt  är  fri  från  begräns-

ningar.1 Det innebär att det i princip inte finns några lagregler som begränsar parters 

möjligheter att lägga fram bevis i en rättegång. Förhållandet är detsamma vad gäller 

domstolens möjligheter att  beakta och värdera denna bevisning. Men vad händer då 

parterna själva har begränsat sina friheter avseende bevisföringen? Vad händer om de 

har enats om att vissa bevis ska anses starkare eller svagare än andra? Det är dessa frå-

gor som har gett upphov till förevarande arbete.

1.2 Syfte
Syftet med förevarande arbete är tudelat. För det första avser jag att utreda i vilken mån 

överenskommelser  om  begränsningar  av  bevisföringen  och  anvisningar  avseende 

bevisvärderingen, här benämnda bevisöverenskommelser, kan komma att tillerkännas 

1 Principen om fri bevisprövning behandlas i kapitel 3 nedan.
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giltighet och verkan inför svensk domstol. Utgångspunkten för den fortsatta framställ-

ningen är att det har slutits en sådan överenskommelse innan det har uppstått någon tvist 

parterna emellan. Överenskommelsen har ingåtts av fri vilja, men efter uppkomsten av 

tvist avser den ena parten att agera i strid med densamma. Parterna är kommersiella 

aktörer, inte privatpersoner, och att betrakta som jämbördiga. Tvisten rör vad som ska 

anses utgöra avtalsinnehåll. Skillnaden som görs mellan giltighet och verkan är avsikt-

lig. I korthet markeras härmed uppfattningen att en ogiltig överenskommelse inte nöd-

vändigtvis behöver helt sakna verkningar i processuellt hänseende.

För det andra, och efter att ha förverkligat den första delen av syftet, avser jag att  

diskutera  om  nämnda  bevisöverenskommelser  bör tillerkännas  giltighet i  större 

utsträckning än vad som för tillfället är fallet. Syftet är här att väga olika rättspolitiska 

argument mot varandra, bland annat intresset av rättsskydd och handlingsdirigering å 

ena sidan och konfliktlösning och processekonomi å andra sidan.2 Oavsett utfallet av 

utredningen avser jag dock inte att presentera något specificerat reformförslag, för detta 

krävs en egen uppsats. Om gällande rättsläge inte befinns tillfredsställande ska det istäl-

let redogöras för några tankar kring vad som skulle behöva tas i beaktande vid utform-

ningen av en alternativ  reglering, hur grunderna för en sådan skulle kunna se ut och i 

vilken mån en sådan reglering vore genomförbar givet RF och EKMR.

1.3 Frågeställningar
För att  kunna uppfylla ovan specificerade syfte  kommer det att  behöva ges svar  på 

främst nedan listade frågeställningar.

1. Vad finns det för regler och principer som kan tänkas påverka bevisöverenskom-

melsers giltighet och verkan? Vad har dessa regler och principer för påverkan i 

detta hänseende?

2. I vilken mån är en bevisöverenskommelse giltig?

3. Vad händer  med en bevisöverenskommelse om den ogiltigförklaras? Vad blir 

dess verkan?

4. Vilka eventuella nackdelar finns det med att godta bevisöverenskommelser?

5. Vilka eventuella fördelar finns det med att godta bevisöverenskommelser?

2 Innebörden av dessa olika intressen behandlas i avsnitt 1.5.3 nedan.
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6. Vad behöver  beaktas  vid utformandet  av  en eventuell  alternativ  reglering  av 

bevisöverenskommelsers giltighet? Hur skulle grunderna för en sådan reglering 

kunna se ut?

7. Hindrar RF eller EKMR att bevisöverenskommelser tillerkänns giltighet och i så 

fall i vilken utsträckning?

1.4 Avgränsningar
Såsom titelrubriken utvisar avgränsas arbetet till dispositiva tvistemål. Anledningen till 

att skiljeförfarande inte kommer att behandlas är att frågan om bevisöverenskommelser 

inte är alls lika kontroversiell inom denna tvistlösningsform. Här gäller nämligen som 

utgångspunkt principen om partsautonomi, vilket innebär att en skiljenämnd som regel 

har att följa skiljeparternas gemensamma instruktioner.3 Företrädet för nämnda princip 

gör således att bevisöverenskommelser i princip ska beaktas.4 Anledningen till att indis-

positiva tvistemål inte kommer att behandlas är den motsatta. Det ligger i sakens natur 

att begränsningar eller modifieringar av domstolens möjligheter att ta del av och värdera 

bevisning är långt mer problematiska i sådana tvistemål jämfört med dispositiva.5

Såsom framgår av syftesformuleringen kommer det enbart att ses till vilken giltighet 

och verkan bevisöverenskommelser som ingåtts mellan jämbördiga kommersiella parter 

kan komma att tilläggas, och det i en situation där den ena parten vill agera i strid med 

överenskommelsen. Härmed behöver framställningen inte tyngas med diskussioner om 

konsumentskydd och andra hänsynstaganden till svagare parter. Därtill framstår det som 

att det torde finnas ett betydande användningsområde för bevisöverenskommelser sär-

skilt i kommersiella avtalsrelationer. I dessa relationer genomgår parterna ofta ingående 

förhandlingar för att komma fram till den för båda parter mest ändamålsenliga regle-

ringen. Detta sätt att förhandla på torde sakna motsvarighet i de flesta avtalsrelationer 

mellan  exempelvis  konsumenter  och  näringsidkare.  I  kommersiella  avtalsrelationer 

skulle bevisöverenskommelserna således kunna bli användbara verktyg för att reglera 

det unika avtalsförhållandet med. Skälet till att inte undersöka situationen där parterna 

är överens om att bevisöverenskommelsen ska tillämpas av domstolen är att i vart fall 

3 Jfr prop. 1998/99:35 s. 48, SOU 1994:81 s. 78 och Lindskog, Skiljeförfarande, avsnitt 0:4.2.2.
4 Jfr Lindskog, Skiljeförfarande, avsnitt 0:3.3.4 och III:25-4.6.
5 Jfr SOU 1982:26 s. 111 ff., om de skilda intressen som gör sig gällande i dispositiva respektive indis-

positiva tvistemål.
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bevisföringsöverenskommelser är okomplicerade i en sådan situation.6 I dispositiva tvis-

temål är det nämligen uteslutande parterna själva som bestämmer vilken bevisning som 

ska läggas fram för domstolen, 35 kap. 6 § RB.

Arbetet  avgränsar  sig  vidare till  överenskommelser  med anspråk på att  begränsa 

parts rätt till  fri bevisföring och/eller domstols fria bevisvärdering. Därmed bortses i 

stort från giltigheten och verkan av totala avståenden från rätten till domstolsprövning. I 

princip kommer enbart giltigheten och verkan av vissa partiella avståenden att behand-

las. Totala och partiella avståenden från rätten till domstolsprövning är uttryck myntade 

av Maunsbach. Med det förra avser hon parters val ”att avstå helt från det statliga dom-

stolsförfarandet, civilprocessen, med eller utan att ange inom vilken alternativ tvistlös-

ningsform tvister dem emellan ska lösas.”7 Det senare uttrycket anger situationen då 

parter avser ”att endast delvis avstå från civilprocessen”.8 Parterna vill alltså ”att tvister 

dem emellan ska lösas inom ramen för civilprocessen, men parterna vill styra över delar 

av förfarandet, beslutsfattandet eller beslutsunderlaget.”9 Huvudskälet till att avgränsa 

bort  överenskommelser  om totala  avståenden är  att  sådana är  mer problematiska än 

sådana som enbart har anspråk på att till viss del begränsa parts rätt till fullständig rätts-

lig prövning, jämför till exempel stadgandet i artikel 6 (1) EKMR om att var och en ska 

ha rätt till en rättvis rättegång.10 Denna artikel innebär nämligen att konventionsstaterna 

är skyldiga att garantera sina medborgare en möjlighet att få sina civila rättigheter prö-

vade  i  en  rättegång  eller  annat  likvärdigt  tvistlösningsförfarande  (”the  right  of 

access”).11 Den här diskuterade avgränsningen är dock försedd med betydande undan-

tag. Diskussionen om partiella avståenden från rätten till domstolsprövning, i synnerhet 

om bevisöverenskommelser, är begränsad om det ses till förarbeten, praxis och doktrin. 

Därför kommer även totala avståenden att behandlas i den utsträckning som detta anses 

ge ledning för frågan om bevisöverenskommelsers giltighet och verkan.

Avgränsningen till bevisöverenskommelser avseende bevisföringen och bevisvärde-

ringen innebär även att överenskommelser om hur bevisbördan ska fördelas eller vilket 

6 Detsamma kan dock inte sägas om bevisvärderingsöverenskommelser, jfr t.ex. Ekelöf, Edelstam, Rät-
tegång I, s. 60 f. och avsnitt 4.5.1 nedan.

7 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 26.
8 A.a. s. 27.
9 A.st.
10 Artikel 6 (1) EKMR behandlas mer ingående i kapitel 10 nedan.
11 Se Golder mot Förenade Konungariket, dom av den 21 februari 1975, p. 35–36. Citatet är från p. 36.
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beviskrav som ska gälla faller utanför framställningen. Det har att göra med att sådana 

överenskommelser närmast anses vara civilrättsliga och således är i princip oproblema-

tiska i detta sammanhang.12 Avgränsningen medför vidare att eventuella andra möjlighe-

ter att genom överenskommelser styra över förfarandet vid domstol, exempelvis över 

huruvida rättegång ska vara offentlig eller genomföras skriftligen eller muntligen, kom-

mer att lämnas därhän.

Ytterligare en följd av avgränsningen till bevisförings- och bevisvärderingsöverens-

kommelser är att möjligheterna att påverka domstolens rättstillämpning inte kommer att 

diskuteras.13 Principen om jura novit curia kommer således enbart att behandlas i något 

undantagsfall.14 Den principen är nämligen enbart av betydelse för domstolens friheter 

och skyldigheter i rättstillämpningshänseende.15

1.5 Metod och primärt material
1.5.1 Rättsdogmatisk metod kompletterad med rättspolitisk argumentation

Vid författande av juridiska arbeten är  det vanligt att  ange att  man använder sig av 

”rättsdogmatisk metod”. Denna metod kommer att begagnas även i detta arbete. Emel-

lertid är det inte en gång för alla givet vad sådan metod innebär.

Enligt Jareborg består rättsdogmatiken i (vetenskaplig) ”rekonstruktion av rättssys-

tem”16.  Den  handlar  om konstruktion  av  ”ett  normativt  system som ger  mening  åt 

lagarna och domarna.”17 Han anför att rättsdogmatiken vanligtvis förknippas med rekon-

struktion av gällande rätt, men att detta i och för sig inte utesluter att man i rättsdogma-

tisk  argumentation  kan  gå  utanför  gällande  rätt och  söka  efter  ideala  lösningar. 

12 Jfr Westberg, Från statlig till privat rättskipning, s. 354, Westberg, Processtaktik och bevisbörda i dis -
positiva tvistemål, s. 744, Heuman, JT 2006/07 s. 60, Heuman, JT 2011/12 s. 338, Heuman, Bevis-
börda och beviskrav i tvistemål, s. 56, Lindell, Civilprocessen, s. 117 f. och Maunsbach, Avtal om 
rätten till domstolsprövning, s. 349.

13 Vad  som  avses  med  rättstillämpning  samt  gränsdragningen  gentemot  bevisvärdering  kommer  att 
behandlas i avsnitt 2.1.2 nedan.

14 I korthet innebär principen att domstol är obunden av eventuella anvisningar från parterna om att en 
viss rättsregel ska tillämpas eller inte tillämpas, eller att en sådan ska tillämpas på visst sätt. Ytterli -
gare en innebörd är att domstolen har en skyldighet att tillämpa den tillämpliga rättsregeln, oavsett 
parternas inställning. Se bl.a. NJA 1989 s. 614 (justitierådet Linds tillägg), NJA 1993 s. 13, Ekelöf, 
Edelstam, Rättegång I, s. 60 f., Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 302 ff., Lindell, Civilpro-
cessen, s. 50 f. och Lindell, Partsautonomins gränser, s. 33 f. och 45.

15 Jfr t.ex. Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 376, Lindell, Partsautonomins gränser, s. 
33 f. och Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 302.

16 Jareborg, SvJT 2004 s. 4.
17 A.st.
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Däremot är rättsdogmatiken systemintern på så sätt att den måste utgå från den speciella 

bundenhet till det som gör det möjligt att identifiera systemet, det vill säga en viss makt-

utövning. Så kallad traditionell rättsdogmatisk metod innebär följaktligen att ”man tar 

sin utgångspunkt i lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och rättsdogmatisk litteratur.”18

Olsen anser att  ”rättsdogmatikens uppgift är  att  beskriva, systematisera och tolka 

gällande rätt.”19 Hon uttrycker det också som att ”forskningsuppgiften består i att så 

nära som möjligt besvara domarens frågor vad gäller rättsordningens innehåll”20. Det rör 

sig om att åstadkomma en auktoritativ utsaga om innehållet i gällande rätt. Intressant att 

notera är att Olsen till skillnad från Jareborg anser att diskussioner de lege ferenda faller  

utanför rättsdogmatikens principiella ram. Hon anför att sådana frågor kan diskuteras 

separat, exempelvis ur ett rättspolitiskt perspektiv. Avslutningsvis vill Olsen egentligen 

inte klassificera rättsdogmatiken som en metod, utan snarare som en teori. Det handlar 

enligt henne nämligen inte bara om en viss metodik utan även om ett komplett veten-

skapligt program för perspektiv och frågeställning.21 Hon anför att ”[e]n sådan rättsve-

tenskap vänder  sig  till  juristen/rättstillämparen,  främst  domaren,  vilket  får  betydelse 

såväl för urvalet av material som för hanteringen av detta.”22

Olsens uppfattning om rättsdogmatiken, metod eller inte, synes till stora delar stå i 

överensstämmelse med Jareborgs. I likhet med Olsen är jag av uppfattningen att rätts-

dogmatisk metod innebär en beskrivning av vilket material som anses relevant och vad 

som utgör en acceptabel hantering av detta; i grunden en viss rättskällelära. Detta ligger 

även i linje med Jareborgs beskrivning att det med traditionell rättsdogmatisk metod tas 

utgångspunkt i lagar, förarbeten, praxis och doktrin. 

Däremot är jag i likhet med Olsen, och i motsättning till Jareborg, benägen att anse 

att frågor om rättsläget de lege ferenda i princip inte är frågor som utreds inom rättsdog-

matiken.23 Däremot är det givetvis undersökningar av gällande rätt som ger grund för 

diskussionen de lege ferenda. Eventuellt är det också detta Jareborg menar med att den 

18 Se för det anförda a.a. s. 4 och 8 f. Citatet är från s. 8.
19 Olsen, SvJT 2004 s. 111.
20 A.st.
21 A.a. s. 121. Jfr även s. 110, där Olsen uttalar att hon i teoribegreppet lägger ”en konsekvent syn på  

rättssystemet, forskningsuppgiften och de allmänna krav vad gäller metod som detta för med sig.”
22 Se för det anförda a.a. s. 111 f., 117 och 121 f. Citatet är från s. 121.
23 Jfr även Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118, som beskriver rättsdogmatikens syfte som ”att fast-

ställa gällande rätt”. Jfr dock även t.ex. Lambertz, SvJT 2002 s. 265 f., som pratar om ”konstruktiv 
rättsdogmatik de lege lata” respektive ”konstruktiv rättsdogmatik de lege ferenda”.
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rättsdogmatiska metoden tillåter sökandet efter ideala lösningar de lege ferenda. Slutsat-

ser om vad som vore lämpliga reformeringar av gällande rätt måste således enligt min 

mening dras mot bakgrund av huvudsakligen  rättspolitiska hänsynstaganden. Härvid 

kan till exempel civilprocessens funktioner tjäna som vägledning.24

1.5.2 Teleologisk metod

Inom den rättsdogmatiska  metoden finns  det  flera  underkategorier.  Till  exempel  tar 

Lehrberg upp objektiv och subjektiv lagtolkningsmetod, teleologisk metod och eklektisk 

metod som olika metoder som kan tillämpas för att utreda gällande rätt.25 Den teleolo-

giska metoden, främst förknippad med Ekelöf, är den rättsdogmatiska metod som kom-

mer  att  tillämpas  i  detta  arbete.  Denna  metod  har  ett  nära  samband  med  den 

rättspolitiska uppfattningen att civilprocessen ska verka handlingsdirigerande.26 Valet av 

metod är således en följd av min uppfattning att  handlingsdirigeringsfunktionen hos 

civilprocessen är en funktion som bör prioriteras (om än inte uteslutande).27

I korthet28 är den teleologiska metoden ett verktyg som kan användas av rättsveten-

skapsmannen för att ge rekommendationer om hur lagen ska tillämpas i oklara eller sär-

egna fall.  Metoden innefattar  således  inte  argumentation  avseende rättsläget  de lege 

ferenda.29 Det rör sig enbart om en metod för att inom ramen för gällande rätt komma 

fram till en så lämplig konkret lösning på ett svårbedömt juridiskt problem som möjligt. 

Huruvida en lagreglering är otillfredsställande eller inte, kan inte hanteras med den tele-

ologiska metoden. Om det inte går att nå ett visst resultat inom ramen för ett visst lag-

rum krävs i princip en lagändring för att resultatet ska kunna nås.

Mer konkret  innebär  den teleologiska metoden att  det  på grundval  av lagtextens 

ordalydelse konstrueras ett antal klara fall. Därefter undersöks vilka önskvärda resultat 

som nås om regeln tillämpas på dessa fall. I nästa steg antas regelns ändamål vara att 

åstadkomma det resultatet. Om så ett oklart fall uppenbarar sig, och det inte ur lagregeln 

24 Jfr Olsen,  SvJT 2004 s.  107 not 11, som använder uttrycket  ”rättspolitisk rättsvetenskap […] för 
sådana riktningar,  som har det  gemensamt att avsikten med rättsreglerna, samhälleliga behov, den 
politiska bakgrunden eller konsekvenserna av regeln tillmäts betydelse för tolkningen eller utvärde-
ringen av reglerna respektive lagstiftningsförslag.”

25 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 244 ff.
26 Jfr Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 90.
27 Se vidare avsnitt 1.5.3 nedan.
28 Se Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 79 ff., för en utförlig redogörelse för metoden. 
29 Se särskilt a.a. s. 83 och 94 f.
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kan utläsas om den är tillämplig i det konkreta fallet,  kan vägledning sökas i vilken 

tillämpning som bäst överensstämmer med det identifierade ändamålet.30

1.5.3 Rättspolitiska utgångspunkter

1.5.3.1 Inledning

Civilprocessen har många olika funktioner att fylla.31 För utvärderingen av rättsläget de 

lege ferenda i förevarande arbete begränsas dock diskussionen till rättsskyddsfunktio-

nen, den handlingsdirigerande funktionen, den konfliktlösande funktionen, den process-

ekonomiska  funktionen  och  funktionen  att  meddela  materiellt  riktiga  domar. 

Rättsskyddsfunktionen förtjänar beaktande då den framstår som den mest fundamentala 

av civilprocessens alla funktioner.32 Motivet till att behandla den handlingsdirigerande 

och den konfliktlösande funktionen är att frågan om dessa funktioners inbördes förhål-

lande är särskilt aktivt diskuterad i doktrinen. Den  processekonomiska funktionen bör 

beaktas i och med att det är denna som gör att civilprocessen kan fylla sina andra funk-

tioner på ett förtjänstfullt sätt.33 Ett liknande motiv ligger till grund för beaktandet av 

funktionen att meddela materiellt riktiga domar. Som kommer att utvecklas i de lege 

ferenda-diskussionen i kapitel 8 nedan kan enligt min mening domars bristande materi-

ella riktighet komma att påverka inte bara intresset av respekt och förtroende för rätt-

skipningen utan även andra av civilprocessens funktioner.34 I det följande beskriver jag 

kortfattat nämnda funktioners innebörd. Jag redogör även för min inställning till förhål-

landet mellan den handlingsdirigerande och den konfliktlösande funktionen.

1.5.3.2 Rättsskyddsfunktionen

Rättsskyddsfunktionen hos civilprocessen innebär, i vart fall traditionellt sett, att en per-

son i civilprocessen ges möjlighet att realisera de materiella rättigheter som rättsord-

ningen tillägnat honom.35 Ett exempel är att att en domstol meddelar en bifallande dom i 

30 Jfr för det anförda Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 246 f.
31 Se t.ex. Lindell, Civilprocessen, s. 21 f., Lindell, Partsautonomins gränser, s. 85 och Lindblom, Pro-

gressiv process, s. 58 ff.
32 Jfr Lindell, Civilprocessen, s. 21 f., Lindell, Partsautonomins gränser, s. 83 och Kallenberg, Svensk 

civilprocessrätt – I., s. 7 ff. med not 10 och s. 11. Jfr även prop. 1931:80 s. 4, Ekelöf, Edelstam, Rätte-
gång I, s. 19 och 21 och Lindblom, Progressiv process, s. 58 f.

33 Se vidare avsnitt 1.5.3.4 nedan.
34 Jfr för en liknande slutsats Lindblom, Progressiv process, s. 63.
35 Se t.ex. Kallenberg, Svensk civilprocessrätt – Föreläsningar, s. 862 ff. och Andersson, Rättsskydds-

principen, s. 227 f. Frågan om vad rättsskydd innebär utvecklas i avsnitt 5.2.3 nedan.

18



ett kravmål där en borgenär har ett rättmätigt anspråk på betalning från gäldenären.36 

Det finns dock flera alternativa uppfattningar om vad rättsskydd innebär. Härmed kan 

även menas att att det meddelas materiellt riktiga domar på parternas villkor,37 eller att 

medborgare meddelas så materiellt riktiga avgöranden som processekonomiska hänsyn  

tillåter.38 Den traditionella rättsskyddsidén, att det ”finns” realiserbara materiella rättig-

heter, är också i princip övergiven sett till sina teoretiska utgångspunkter, men den lyser 

alltjämt igenom i RB och dess förarbeten och är därför fortfarande värd att beakta.39

1.5.3.3 Handlingsdirigeringsfunktionen och konfliktlösningsfunktionen

Skillnaden  mellan  handlingsdirigeringsfunktionen och  konfliktlösningsfunktionen kan 

uttryckas på så sätt att det för den person som tror på den förra är domens betydelse för 

samhället i stort som är av betydelse. Hur det går för de individuella parterna är av 

underordnad betydelse. För den som tror på den senare funktionen är det tvärtom. Det 

viktigaste är att domen resulterar i ett bra resultat för parterna. Omsorg om övriga sam-

hällsverkningar i  ett  större perspektiv  lämnas i  princip därhän.40 Handlingsdirigenten 

vänder sig alltså i princip emot att parter lägger sig i hur tvister löses. Konfliktlösaren 

ser dock domstolarna som serviceorgan som bör beakta partsviljan i detta hänseende.41

I doktrinen råder oenighet om huruvida det är processens handlingsdirigerande eller 

dess konfliktlösande funktion som bör prioriteras.42 Lindell bygger sin argumentation 

för det senare på att själva  möjligheten till handlingsdirigering via rättskipning enligt 

honom är (kraftigt) överdriven.43 Om det ses till kommersiella parter, som står i fokus i 

detta arbete, är det emellertid enligt min mening alltför pessimistiskt att tro att civilpro-

cessen inte påverkar deras handlande. Att en stor del av kunskapen om rättsläget kanske 

vidarebefordras till kommersiella parter genom andra aktörer än domstolen förtar enligt 

min mening inte att det fortfarande ytterst är civilprocessen som dirigerar dessa parters 

36 Jfr Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 21.
37 Jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 84 f.
38 Jfr Andersson, Rättsskyddsprincipen, s. 228 f.
39 Lindblom, Progressiv process, s. 58 f. och Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 96 ff.
40 Jfr för det anförda Andersson, Rättsskyddsprincipen, s. 215 f. och 224 ff. samt Lindblom, SvJT 1984 

s. 798.
41 Lindell, Partsautonomins gränser, s. 86.
42 Se t.ex. Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 20 f., Carbell, SvJT 1989 s. 67 och delvis Lindblom, Pro -

gressiv process, s. 83, som tycker att den handlingsdirigerande funktionen bör främjas, med Lindell, 
Partsautonomins gränser, s. 86 ff, som argumenterar för den konfliktlösande funktionen.

43 Lindell, Civilprocessen, s. 29 och Lindell, Partsautonomins gränser, s. 93.
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handlande.44 De juridiska råd som en advokatbyrå ger till en kommersiell part är nämli-

gen beroende av de besked som civilprocessen lämnar genom beslut och domar.45 Därtill 

kan tänkas att många kommersiella parter idag har betydande insikt i rättsläget på deras 

verksamhetsområde. Om företagen inte har egna anställda bolagsjurister har de i många 

fall inarbetade kontakter med advokatbyråer. Således är de också mottagliga för hand-

lingsdirigerande avgöranden. Mot bakgrund av detta framstår det inte heller som att det 

finns grund för att nedtona civilprocessens handlingsdirigerande funktion i förhållande 

till kommersiella parter för att dessa inte känner rätten.46

I likhet med Lindell47 går det dock att se hur ett för starkt fokus på handlingsdirige-

ring skulle kunna göra civilprocessen till ett mer oattraktivt sätt att hantera tvister på än 

än vad det är idag. Företag som är villiga att ”offra” en för dem ekonomiskt fördelaktig 

lösning av en tvist till fördel för en för samhället ändamålsenlig dom torde vara lätträk-

nade, och om inte företag vill nyttja domstolsförfarandet för lösande av tvister riskerar 

basen för handlingsdirigerande avgöranden att försvagas. Risken för nämnda försvag-

ning skulle möjligen kunna hanteras med vissa avkall på strävanden efter generalise-

rande handlingsdirigering. Med visst fokus även på den partsinterna konflikten torde 

den dragningskraft som idag finns kunna bibehållas och eventuellt även förstärkas. Såle-

des bör civilprocessens funktion i förevarande hänseende varken begränsas till enbart 

handlingsdirigering eller till enbart konfliktlösning; båda funktionerna bör prioriteras.48

1.5.3.4 Den processekonomiska funktionen

Vid sidan av ovan nämnda funktioner som kan beskrivas som mer allmänna går det även 

att  identifiera vissa funktioner som kan betecknas som ”inomprocessuella”49.  Sådana 

funktioner är inga självändamål, men är av vikt för att de allmänna funktionerna ska 

kunna fyllas.50 Av särskilt intresse i detta hänseende är att processen ska vara snabb och 

billig eller, annorlunda uttryckt, att god processekonomi ska upprätthållas.51 Det handlar 

44 Jfr Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 20 not 19 och s. 27 f. Jfr för en annorlunda uppfattning Lindell,  
Partsautonomins gränser, s. 91 och 93.

45 Det bortses härifrån Lindells tes om de fall där advokater tar ekonomiska istället för rättsliga hänsyn,  
se Lindell, Partsautonomins gränser, s. 91.

46 Jfr för en synbarligen annorlunda uppfattning, a.a. s. 91 och 93.
47 Lindell, Partsautonomins gränser, s. 92. Jfr även Lindblom, Progressiv process, s. 64.
48 Jfr Lindblom, Miljöprocess – Del II, s. 755 not 42 och Lindblom, SvJT 1984 s. 800.
49 Lindblom, Grupptalan i Sverige, s. 180.
50 Jfr ang. distinktionen, Lindblom, Grupptalan i Sverige, s. 169 f. och 180.
51 Jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 85 och Lindblom, Grupptalan i Sverige, s. 180.
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då om att minska kostnaderna som påförs såväl parterna och staten som resten av sam-

hället till följd av processande, utan att för den skull göra alltför stort avkall på rättssä-

kerheten och domars materiella riktighet.52 Till skillnad från diskussionen om huruvida 

det är civilprocessens handlingsdirigerande eller dess konfliktlösande funktion som bör 

prioriteras  torde  egentligen  inga  åsiktsskiljaktigheter  råda  avseende  det  fördelaktiga 

med hänsynstagande till processekonomi. Frågan borde istället vara vilken balans som 

ska råda mellan intresset av god processekonomi å ena sidan och till exempel intressena 

av rättsskydd och rättssäkerhet å den andra.

1.5.3.5 Materiellt riktiga domar

Även meddelandet av materiellt riktiga domar skulle kunna beskrivas som en av civil-

processens funktioner.53 Att avgöra vad som ska läggas i begreppet ”materiellt riktiga 

domar” är dock ingen lätt uppgift.54 I vidsträckt mening skulle det kunna sägas röra sig 

om domar där vid en förutsättningslös undersökning, det vill säga vid en undersökning 

där domaren inte är begränsad till vad som utgör processmaterial, alla rättsfakta blivit 

klarlagda och dessas betydelse korrekt bedömda enligt gällande rätt.55 En strävan efter 

denna typ av materiella riktighet kan dock påstås vara orealistisk.56 Kanske bör en strä-

van efter  materiellt  riktiga  domar istället  innebära en strävan efter  materiellt  riktiga 

domar i inskränkt mening, det vill säga efter domar som är riktiga mot bakgrund av pro-

cessmaterialet.57 Denna diskussion fördjupas i avsnitt 8.2.2 nedan.

1.5.4 Primärt material

Det  rättsområde  som främst  kommer  att  aktualiseras  är  processrätt.  Även  avtalsrätt 

inklusive avtalstolkning kommer att behöva behandlas i viss utsträckning. Följaktligen 

är RB och lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (AvtL) de för arbetet mest betydelsefulla lagarna. I och med kraven på tillför-

säkrande av rättvis rättegång i RF och EKMR kommer också dessa regelverk att behöva 

52 Jfr prop. 1931:80 s. 32 f. och prop. 1986/87:89 s. 62. Jfr även Lindblom, Grupptalan i Sverige, s. 180 
ff., Lindell, Civilprocessen, s. 25 och Lindell, Partsautonomins gränser, s. 85 f.

53 Jfr Lindblom, Progressiv process, s. 63 ff.
54 Jfr a.a. s. 63.
55 Se Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 51 f.
56 Jfr Lindblom, Progressiv process, s. 63 f.
57 Jfr Lindell, Civilprocessen, s. 22 och 45 och Lindblom, Progressiv process, s. 64, som ger uttryck för  

en sådan uppfattning.
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beröras, åtminstone då förutsättningarna för en eventuell reform övervägs.

Till följd av EU:s principiella avsaknad av befogenhet vad gäller reglering av med-

lemsstaternas  processlagar  kommer  EU-rätt  däremot inte  att  behandlas.58 Visserligen 

garanteras rätten till en rättvis rättegång även i artikel 47 i EU:s rättighetsstadga59. Bort-

sett från att det stadgandet inte är begränsat till tvister avseende civila rättigheter och 

skyldigheter eller anklagelser om brott överensstämmer det emellertid helt och hållet 

med artikel  6  (1)  EKMR.60 Det  behöver  således  inte  behandlas  separat.  Med något 

enstaka undantag utelämnas även innehållet i utländsk rätt.

1.5.5 Sammanfattning rörande metod och material

Sammanfattningsvis kommer i detta arbete att tillämpas teleologisk metod vid utvärde-

ringen av vad som utgör gällande rätt, medan den metoden kommer att kompletteras av 

rättspolitisk argumentation i de delar som arbetet rör frågor de lege ferenda. Metodvalen 

innebär  mer konkret att utgångspunkt kommer att tas i lagstiftning, förarbeten, praxis 

och doktrin, för att på så sätt försöka konstruera det rättssystem som dessa rättskällor 

ger  upphov  till  såvitt  gäller  bevisöverenskommelsers  giltighet  och  verkan.  Därefter 

kommer det att resoneras kring om dessa rättskällor borde ge upphov till ett annat rätts-

system i detta hänseende.

1.6 Disposition
Arbetet  kommer  i  kapitel  2 att  inledas  med  en  genomgång  av  för  arbetet  kritiska 

begrepp och gränsdragningar.  I kapitel  3 diskuteras den fria bevisprövningens princip. 

Här utreds dess innebörd genom en analys av de två underprinciper som den är upp-

byggd av och av de inskränkningar som är av störst betydelse i en diskussion om bevis-

överenskommelsers giltighet och verkan. Därefter kommer i kapitel 4 att redogöras för 

den processuella ogiltighetsprincipen, det vill säga principen att processuella överens-

kommelser är ogiltiga om de saknar lagstöd. Det kommer ingående att redogöras för de 

förarbetsuttalanden,  rättsfall  och doktrinuttalanden som talar  såväl  för  som emot  att 

denna princip fortfarande gäller, såväl generellt som i förhållande till bevisöverenskom-

58 Denna avsaknad av befogenhet framgår av artikel 4 p. 1 och artikel 5 p. 1–2 FEU jfr med artikel 2–6 
FEUF. 

59 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
60 Peers m.fl., The EU Charter of Fundamental Rights, s. 1197 f. och 1210 f. 
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melser. Efter att ha funnit att rättskällorna inte ger något tydligt svar på frågan om den 

processuella ogiltighetsprincipen omfattar bevisöverenskommelser kommer principen i 

kapitel  5 att ändamålstolkas. Härvid kommer slutsatsen dras att det trots allt följer av 

rättskällorna att så är fallet. I syfte att underlätta utredningen i kapitel 7 avseende bevis-

överenskommelsers giltighet och verkan ägnas kapitel 6 åt  en systematisering av de 

tänkbara överenskommelserna. Här lyfts fram särdragen hos de ”förebildsöverenskom-

melser” som förhoppningsvis alla tänkbara bevisöverenskommelser kan hänföras till. 

Dessutom redogörs för vissa överenskommelser som ligger i gränslandet mellan att vara 

bevisöverenskommelser och civilrättsliga överenskommelser.

Kapitel  8 inleder de lege ferenda-diskussionen. Här vägs eventuella nackdelar med 

en i förhållande till  bevisöverenskommelser uppluckrad processuell ogiltighetsprincip 

mot eventuella fördelar med en uppluckring. Diskussionen är av rättspolitisk karaktär 

där tyngdpunkten ligger på rättsskydd och handlingsdirigering kontra konfliktlösning 

och processekonomi. Efter att ha nått slutsatsen att det kan finnas skäl att inta en mer 

flexibel hållning i förhållande till bevisöverenskommelser presenteras i kapitel 9 några 

tankar om möjligheterna att på ett fördelaktigt sätt implementera en sådan hållning. Vad 

som förespråkas är en ordning där bevisöverenskommelser som utgångspunkt är giltiga, 

men där överenskommelserna måste stämmas av mot en processuell oskälighetsregel 

med förebild i 36 § AvtL. Kapitel  10 gör upp med frågan om nämnda uppluckring av 

den processuella ogiltighetsprincipen skulle kunna hamna i strid med RF eller EKMR.

Uppsatsen avslutas i kapitel 11 med sammanfattande slutsatser.
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2 För arbetet kritiska begrepp och 

gränsdragningar
2.1 Vissa bevisrättsliga grundbegrepp
2.1.1 Bevisföring med mera

Uttrycket  bevisföring förekommer inte i RB.61 Det finner dock sin motsvarighet i 43 

kap. 8 § första stycket RB där det anges att bevisningen ska ”läggas fram” efter att par-

terna utvecklat sin talan. Genom bevisföringen läggs fram bevismedel inför rätten. Det 

finns olika typer av bevismedel. Ekelöf delar in bevismedlen i de personella (36–37 kap. 

RB), vilka innefattar muntliga utsagor, och de reella (38–39 kap. RB), som innefattar 

skriftlig bevisning och andra föremål såsom brottsverktyg och varuprover. Av tydlig-

hetsskäl finns det emellertid enligt min mening skäl att skilja på skriftlig bevisning och 

bevisning med andra typer av föremål. När det i arbetet talas om typer av bevismedel 

kommer detta följaktligen ske mot bakgrund av tanken att det finns tre typer av bevis-

medel; muntlig bevisning, skriftlig bevisning och bevisning med andra föremål än skrif-

ter.62 Typer av  bevismedel  är  att  skilja  från  specifika bevismedel,  det  vill  säga  till 

exempel en specifik persons vittnesutsaga eller ett visst specifikt avtalsdokument.

Bevismedlen kan innefatta bland annat bevisfakta som genom bevismedlets framläg-

gande kommer till rättens kännedom. Dessa bevisfakta läggs fram i syfte att bevisa vissa 

sakförhållanden (jämför avsnittet just nedan om sakfrågor), och vad de avser att bevisa 

kallas för bevisteman.63 Ett bevisfaktum kan närmare beskrivas som en medelbart rele-

vant omständighet. Den är medelbart relevant i och med att den enbart är av betydelse, 

direkt eller indirekt, som bevis för en omedelbart relevant omständighet, ett rättsfaktum. 

Bevisfaktumet har alltså ett bevisvärde, en viss sannolikhet för ett bevistema (vilket kan 

utgöra ett rättsfaktum).64 Med att ett rättsfaktum är en omedelbart relevant omständighet 

avses att det ensamt eller i förening med andra rättsfakta är av påstådd betydelse för en 

61 Det följande i detta avsnitt bygger i huvudsak på Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 40 och Ekelöf,  
Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 22 f.

62 Jfr för en annan uppdelning Lindell, Civilprocessen, s. 529, som delar upp bevismedlen i fyra typer, 
nämligen hårddatabevisning,  muntlig bevisning, skriftlig bevisning och annan ospecificerad bevis-
ning.

63 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 15.
64 Jfr a.a. s. 17 f. och 86.
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viss rättsföljd om gällande rätt tillämpas på omständigheten.65

Vikten av dessa distinktioner, såvitt berör förevarande arbete, är att bevisföring är en 

absolut förutsättning för att kunna påverka domstolens bedömning. Domstolen kan inte 

göra några rättsliga bedömningar om det inte finns några sakförhållanden att utgå ifrån 

och i dispositiva tvistemål är det uteslutande genom bevisföringen som sakförhållanden 

klarläggs.66

2.1.2 Bevisvärdering och gränsdragningar gentemot rättstillämpning och 

avtalstolkning

Inte  heller  uttrycket  bevisvärdering förekommer  i  RB.  Att  en  domstol  företar  en 

bevisvärdering innebär att den genom att anlita allmän kunskap om hur världen är befat-

tad utvärderar styrkan av den i målet framlagda bevisningen, dess bevisvärde.67 Domsto-

len drar sedan slutsatser avseende påstådda rättsfaktas existens.68

Genom bevisvärderingen avgörs  sakfrågor.69 Med sakfrågan avses ”frågan om den 

grad av sannolikhet varmed olika rättsfakta bevisats i målet”.70 Sakfrågan ska skiljas 

från rättsfrågan. Denna rör kort sagt på vilket sätt de rättsfakta, som efter en bevisvär-

dering kan anses bevisade,71 ska subsumeras under rättsregler.72 Rättsfrågor avgörs alltså 

genom rättstillämpning.73

Trots att bevisvärdering kan te sig snarlik avtalstolkning rör det sig om två olika 

verksamheter.  Avtalstolkningen är ”det förfarande, genom vilket den  betydelse  av en 

rättshandling  som  skall  läggas  till  grund  för  fastställandet  av  dess  rättsverkningar 

bestäms.”74 Den betydelse som eftersöks är vad parterna har avsett med avtalet,  den 

gemensamma partsviljan.75 Betydelsen blir genom tolkningen ett rättsfaktum som ska 

65 Jfr Strömberg, Inledning till den allmänna rättsläran, s. 67 och Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 40.
66 Jfr för det sista 35 kap. 6 § RB.
67 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 17 och 160 och Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kom-

mentaren till 35 kap. 1 § under rubriken Allmänt om bevisvärdering.
68 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 17.
69 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 22. Jfr även Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 13 f., 78 

och 164 samt Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 44.
70 Ekelöf, Edelstam, Rättsmedlen, s. 150. Jfr även Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 14.
71 För att rättsfakta ska kunna subsumeras under rättsregler krävs att de kan anses bevisade efter en 

bevisvärdering, jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 16.
72 Jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 45, Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 23 ff. och Ekelöf, 

Edelstam, Rättsmedlen, s. 149.
73 Jfr Lindell,  Civilprocessen,  s.  50, som använder ”rättstillämpningsfrågor” som synonym för  rätts-

frågor.
74 Se Lehrberg, Avtalstolkning, s. 19 med hänvisningar i not 12 och jfr s. 21.
75 Jfr Adlercreutz, Gorton, Avtalstolkning II, s. 17.
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läggas till  grund för rättens bedömning.76 Med andra ord utreds även vid avtalstolk-

ningen sakfrågor. Avtalstolkningen syftar till att utreda vad parterna avsett.

Däremot görs bedömningen av ett  avtals  betydelse  mot bakgrund av det  förelig-

gande bevismaterialet.77 Bevisvärderingen går alltså att skilja från avtalstolkningen på 

så sätt att bevisvärdering används för att avgöra vilka tolkningsdata som sedermera kan 

användas vid tolkningen.78 Innan något kan tolkas måste det alltså bekräftas att det finns 

något att tolka.

2.2 Bevisöverenskommelser
2.2.1 Bevisöverenskommelsen definierad

Det  finns  ingen enhetlig  definition  som anger  vad en  bevisöverenskommelse  är  för 

något. Däremot har Maunsbach försökt att definiera vad som utmärker en  processuell  

överenskommelse.79 Enligt henne är en sådan ett avtal mellan två parter i vilket regleras 

processuella frågor. Dessa frågor kan röra exempelvis val av tvistlösningsforum, hur 

förfarandet  ska  gestalta  sig,  vilket  beslutsunderlag  domstolen  ska  ha  tillgång  till 

och/eller hur domstolen ska fatta beslut. Således kännetecknas enligt henne den proces-

suella överenskommelsen av att den får betydelse i en rättegång.

I denna definition finns spår av ett uttalande från Lindell om avtal rörande bevisfrå-

gor. Han menar att vad som utmärker sådana avtal är att det är först i rättegång som de 

får betydelse och att de manifesterar en gemensam partsavsikt att gestalta processen på 

visst sätt.80 

Om Maunsbachs uttalande läses ihop med Lindells skulle således bevisöverenskom-

melsen kunna definieras på samma sätt som den processuella överenskommelsen, bort-

sett  från att  den förra begränsar sig till  påverkan på bevisfrågor,  det  vill  säga såväl 

bevisföring och bevisvärdering som fördelning av bevisbörda och styrka av beviskrav. 

Bevisöverenskommelsen  ställer  sig  likgiltig  till  frågor  som  forum,  förhandlingens 

offentlighet och muntlighet samt andra förfarandefrågor. Det rör sig alltså om en sär-

skild processuell överenskommelse mellan parter i vilken har reglerats hur bevisföring  

76 Jfr Lehrberg, Avtalstolkning, s. 19.
77 Jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 79 och 81 och Lehrberg, Avtalstolkning, s. 20.
78 Jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 79. Jfr även Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 16, 

där det framgår att rättsfakta måste vara bevisade för att kunna subsumeras under en rättsregel.
79 Se för detta och det följande Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 62.
80 Lindell, Partsautonomins gränser, s. 120.
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ska få ske, hur olika bevis ska värderas, hur bevisbördan ska fördelas och/eller vilket  

beviskrav som ska gälla. Som nämnts är det emellertid enbart överenskommelser avse-

ende inskränkningar i den fria bevisföringen och den fria bevisvärderingen som är aktu-

ella i detta arbete. Fortsättningsvis är det också enbart sådana överenskommelser som 

avses då benämningen ”bevisöverenskommelse” används i olika former.

2.2.2 Bevisöverenskommelsens funktion

När parter ingår en bevisöverenskommelse avser de att påverka vilken slags bevisning 

som kan komma att hamna inför en domstol och/eller hur bevisningen ska värderas av 

densamma. Bevisöverenskommelsens funktion är således att åstadkomma ett  partiellt 

avstående från rätten till domstolsprövning.81 Avståendet består i att parterna godtar att 

domstolen fattar beslut mot bakgrund av mindre robust utredning än vad som annars 

hade varit fallet och/eller att domstolen inte gör den allomfattande bevisvärdering som 

hade  varit  fallet  i  en  civilprocess  enligt  lagens  innebörd.  Bevisöverenskommelsen 

begränsar alltså parternas rätt att få sin sak prövad i full omfattning.

2.3 Avtalsfriheten och dispositionsrätten
För att förstå det kontroversiella i att fråga sig om processuella överenskommelser är 

giltiga behöver man förstå de skilda inställningarna till partsinflytande inom civilrätten 

och processrätten.

Inom civilrätten är  principen om avtalsfrihet, var och ens principiella rätt att sluta 

avtal om vad som helst med vem som helst, en grundbult.82 Med andra ord ska en dom-

stol som utgångspunkt alltid meddela dom i enlighet med ett civilrättsligt avtal om par-

ter  drar  tvist  avseende  detsamma  inför  domstol. Det  förekommer  emellertid  många 

tvingande regler som inte går att avtala bort, till exempel på konsumentområdet.83

Vad principen om avtalsfrihet har för ställning inom processrätten framstår däremot 

som oklart,84 och det är delvis det som förevarande arbete handlar om. Inom detta rätts-

81 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 32.
82 Jfr Ramberg, Malmströms Civilrätt, s. 65 och 83 och Maunsbach, Avtal om rätten till domstolspröv-

ning, s. 25.
83 Se t.ex. 3 § konsumentköplagen (1990:932) och 3 § konsumenttjänstlagen (1985:716). Se även Ram-

berg, Malmströms Civilrätt, s. 83 och 85 f.
84 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 25 f. Jfr även NJA 1949 s. 724 (justitierådet 

Karlgrens tillägg).
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område styrs  parternas  påverkansmöjligheter  gentemot domstolen främst  av i  vilken 

mån dispositionsprincipen getts genomslag i specifika lagregler.85 Någon generell dispo-

sitionsrätt, likt den som principen om avtalsfrihet ger på civilrättens område, förekom-

mer inte.86 I dispositiva tvistemål har parterna i vissa avseenden getts möjligheter att 

avgöra vad som ska utgöra processmaterial, det vill säga vilket material som ska läggas 

till  grund för domen.87 Till exempel styrs domstolen av parternas yrkanden, av vilka 

rättsfakta som åberopas och av vilken bevisning som läggs fram, se 17 kap. 3 § och 35 

kap. 6 § RB. När det gäller  förfarandereglerna har parterna dock i princip inte getts 

någon dispositionsrätt överhuvudtaget.88

Med andra ord är inställningen till partsinflytande i processrätten delvis spegelvänd 

jämfört  med hur  inställningen är  inom civilrätten.  Där  civilrätten som utgångspunkt 

utmärks av avtalsfrihet som är enbart punktvis inskränkt genom tvingande regler, gäller 

inom processrätten som huvudregel en avsaknad av avtalsfrihet där istället partsinflytan-

det styrs av lagstadgade undantag. Såvitt gäller de processuella reglerna om processma-

terialet är dock i dispositiva tvistemål ”undantagen” så många att man nästan kan tala 

om att  avtalsfrihet  är  huvudregeln.89 Motsatsförhållandet  till  civilrätten blir  betydligt 

tydligare om man ser till reglerna om förfarandet.

85 Jfr Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 58 ff.
86 Jfr a.a. s. 60 f.
87 Jfr a.a. s. 38 och 59.
88 A.a. s. 61.
89 Jfr a.a. s. 59 f.
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3 Principen om fri bevisprövning
3.1 Allmänt
I 35 kap. 1 § första stycket RB stadgas att domstolen,  efter samvetsgrann prövning av 

allt som förekommit i ett mål, ska avgöra vad som däri är bevisat. Härigenom fastslås 

principen om fri bevisprövning, en princip som innesluter såväl principen om fri bevis-

föring som principen om fri bevisvärdering.90 

Ett framträdande skäl till införandet av principen om fri bevisprövning var att det 

ansågs strida mot ”sakens natur” och vara ägnat att motverka rättskipningens uppgift  

att finna det materiellt sanna i målet att fortsätta tillämpa den legala bevisteori som tidi-

gare gällt.91 Enligt denna teori var det nämligen i lagen reglerat vilka bevismedel som 

fick användas i förhållande till vilka påståenden och/eller hur bevisningen skulle värde-

ras.92 Enligt principen om fri  bevisprövning uppställs  som huvudregel  inga begräns-

ningar härvidlag,93 men det finns undantag. Principens närmare innebörd framgår av de 

två underprinciper som den är uppbyggd av.

3.2 Principen om fri bevisföring
3.2.1 Allmänt

Enligt principen om fri bevisföring föreligger som huvudregel inte några begränsningar 

avseende vilken bevisning som får läggas fram i en rättegång.94 Undantagen utgörs av 

domstolens möjligheter och skyldigheter att under vissa förhållanden avvisa bevisning.95 

Det saknas generella bestämmelser om vad som utgör tillåten respektive otillåten 

bevisföring.96 Däremot  finns  det  vissa  specifika  begränsningar  av  framläggande  av 

bevisning i RB och annan lagstiftning. Dessa begränsningar är dock få till antalet.97 Av 

90 Se SOU 1938:44 s. 377 ff., NJA II 1943 s. 444 ff., Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 26 och 
Lindell, Civilprocessen, s. 116.

91 SOU 1926:32 s. 26. Se även Lindell, Civilprocessen, s. 33.
92 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 26 och 42 och Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor,  

s. 63.
93 NJA II 1943 s. 444, SOU 1938:44 s. 377 och Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 26. Jfr även 

Westberg, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål, s. 622.
94 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 34.
95 Jfr a.a. s. 37.
96 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 264.
97 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 329, Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kom-

mentaren till 35 kap. 1 § under rubriken Bevisföringen och Westberg, Anskaffning av bevisning i dis-
positiva tvistemål, s. 622.
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35 kap. 1 § andra stycket RB framgår också att vad som är stadgat om verkan av visst  

slag av bevis är gällande. Med detta markeras bland annat att bevisföringen kan vara 

inskränkt genom att ett visst bevis har gjorts exklusivt på så sätt att ingen annan bevis-

ning får läggas fram till styrkande av ett särskilt rättsfaktum.98 

Med ”stadgat” i 35 kap. 1 § andra stycket RB avses med största sannolikhet enbart 

sådant som är stadgat i lag och inte sådant som må vara angivet i avtalsvillkor.99 Såväl 

de exempel som ges i förarbetena som de som förekommer i doktrinen hänför sig till  

lagregler.100 Därtill framstår det som att det vore en märklig ordning att först slå fast att 

bevisprövningen ska vara fri, bland annat med motivet att detta ska underlätta sökandet 

efter den materiella sanningen, bara för att i andra stycket i samma regel stadga att den 

fria bevisprövningen kan avtalas bort. Detta lagrum ger således inte något direkt stöd 

för bevisföringsöverenskommelsers giltighet.

Nedan behandlas de inskränkningar i RB som bedöms vara av största betydelse i 

förhållande till en diskussion om bevisföringsöverenskommelsers giltighet och verkan.

3.2.2 Onödig bevisning

Enligt 35 kap. 7 § 1–3 RB har rätten en möjlighet att avvisa bevis om omständighet som 

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

bart skulle bli utan verkan. Bakom regleringen synes dölja sig en avvägning mellan det 

processekonomiska intresset av att inte låta onödig bevisning tynga domstolsförfarandet 

och rättssäkerhetsintresset av att inte i ett förstadium av processen beskära parts möjlig-

heter att ta tillvara sin rätt.101 Det är följaktligen rättens plikt att se till att inget onödigt 

dras in i målet.102

Bevisning för betydelselös omständighet kan exemplifieras med ett skadeståndsmål 

där ansvaret är strikt, men en part åberopar bevisning för att styrka att motparten handlat 

culpöst.103 Huruvida motparten har handlat culpöst har då ingen betydelse för motpar-

98 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 41 f. och Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken, s. 476. 
Jfr dock annorlunda Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 35 kap. 1 § i stycket ovanför 
rubriken Bevistemat, som inte sätter 35 kap. 1 § andra stycket RB i relation till bevisföringen.

99 Se Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 348 ff., särskilt s. 350.
100 Se t.ex. SOU 1938:44 s. 378, Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 41 f. och Gärde m.fl., Nya 

rättegångsbalken, s. 476.
101 Jfr Westberg, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål, s. 622 f.
102 Jfr SOU 1938:44 s. 383.
103 Westberg, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål, s. 623.
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tens skadeståndsansvar.

I förarbetena anges som exempel på situationer där bevis kan komma att avvisas 

enligt 35 kap. 7 § RB att part vill lägga fram bevisning avseende omständighet som är  

ostridig eller redan styrkt.104 Detta synes ta sikte på bevisning som inte behövs. Om en 

omständighet  är  ostridig eller  styrkt  kan den redan läggas till  grund för  domstolens 

avgörande.105 Detsamma gäller om omständigheten är notorisk.106 Bevisning torde därtill 

ses som obehövlig om den inte åberopas till styrkande av några av parten åberopade 

rättsfakta.107 

Vidare exemplifieras i förarbetena avvisningsmöjligheterna med att domstolen kan 

avvisa bevisning om omständighet som ”uppenbart saknar förmåga att påverka rättens 

övertygelse rörande nämnda omständighet.”108 Med detta avses en situation där ett bevis 

uppenbart inte kan förändra bevisvärdet i relation till ett visst rättsfaktums existens på så 

sätt att rättsfaktumet anses existera eller inte existera.109 Beviset måste kunna frånkännas 

värde helt och hållet för att kunna avvisas.110 Under denna punkt torde dock även falla 

bevis som kan antas ha visst bevisvärde, men som är överflödiga i och med att de rätts-

fakta de avser ändå kommer att bevisas, eller inte kommer att kunna motbevisas.111

Vid den bedömning som görs mot bakgrund av nämnda avvisningsmöjligheter ska 

det inte göras någon djupgående analys av bevisningens relevans. Domstolen ska avgöra 

målet genom dom och inte genom en förhandsanalys av de bevis som parterna vill åbe-

ropa. För att bevis ska kunna avvisas bör de alltså omedelbart framstå som irrelevanta.112

104 SOU 1938:44 s. 383.
105 Jfr för det förra 35 kap. 3 § RB.
106 Jfr 35 kap. 2 § första stycket RB och Westberg, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål,  

s. 623.
107 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 38.
108 SOU 1938:44 s. 383.
109 Jfr NJA 2007 s. 547 och Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 35 kap. 7 §.
110 A.st.
111 Jfr Westberg, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål, s. 625.
112 Jfr för det anförda Westberg, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål, s. 622 ff. och utskottet i 

NJA II 1943 s. 451. Jfr även NJA 1982 s. 175 I: ”Till de grundläggande principerna för rättegången 
hör att domstolen inte skall fatta ståndpunkt i sakfrågan förrän hela materialet förebragts i målet och  
att ståndpunktstagandet då skall ske genom det slutliga avgörandet i saken.”
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3.2.3 Principerna om bevisomedelbarhet och det bästa bevismaterialet

När det talas om inskränkningar av den fria bevisföringens princip är det i strikt mening 

något oegentligt att ta upp principen om bevisomedelbarhet och principen om det bästa 

bevismaterialet. Det synes nämligen inte finnas några individuella sanktioner kopplade 

till dessa på samma sätt som till 35 kap. 7 § RB.113 Istället är det så att vissa stadganden 

är  präglade  av principerna.114 Om principerna  inte  efterlevs  torde  bevisning således 

enbart kunna avvisas om den går att inordna under 35 kap. 7 § RB eller annat lagrum 

som medger avvisning. I och med att principerna enligt min mening åtminstone kan 

sägas utgöra principiella huvudregler, och att de torde kunna ge ledning för bedöm-

ningen när bevisning är onödig, förtjänar de ändå att nämnas.

Principen om bevisomedelbarhet uttrycks i 35 kap. 8 § RB.115 I korthet innebär den 

att bevis ska tas upp i sin ursprungliga form.116 Om part vill åberopa ett förhör med ett 

vittne ska denna utsaga således tas upp genom att personen hörs inför domstolen, inte 

genom en uppläsning av ett skriftligt utdrag från ett tidigare förhör.117 Det spelar dock 

ingen  roll  om det  finns  mer  tillförlitliga  bevis  att  tillgå  för  att  bevisa  den  aktuella 

omständigheten. Det är sättet på vilket rätten tar del av beviset som principen berör.

Förekomsten av mer tillförlitliga bevis är istället av relevans i förhållande till princi-

pen om det bästa bevismaterialet. Även denna princip kan anses komma till uttryck i 35 

kap. 8 § RB.118 Principens innebörd är att ”om en och samma kunskapskälla utan svå-

righet kan utnyttjas på flera olika sätt så skall det bevismedel användas som medför den 

säkraste bevisningen.”119 Det innebär att mindre tillförlitliga bevis inte ska föras fram 

om säkrare finns att tillgå. Saken skulle kunna uttryckas som att den bevisning som har 

den närmaste kopplingen till det påstådda rättsfaktumets uppkomst ska användas. Ett 

vittne som har hört vad som sades under avtalsförhandlingarna ska således höras fram-

113 Se Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 42 ff., särskilt s. 45. Jfr även Westberg, Anskaffning av 
bevisning i dispositiva tvistemål, s. 621.

114 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 43 och 45 och Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken,  
s. 485 f.

115 Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 43 f.
116 Jfr Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 35 kap. 8 § och Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rät-

tegång IV, s. 43 f.
117 Just detta uttryck för principen finns i 35 kap. 14 § RB, jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV,  

s. 48 och avsnittet just nedan.
118 Ekelöf,  Edelstam, Heuman,  Rättegång IV,  s.  44. Såsom principen om bevisomedelbarhet  kommer 

även denna princip till uttryck också i 35 kap. 14 § RB, Ekelöf, Boman, Rättegång IV, 6:e uppl., s. 31.
119 Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 43. Jfr även Maunsbach, Avtal om rätten till domstols-

prövning, s. 264.
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för ett vittne som hört någon som hört något vid detta tillfälle (hörsägen).120

Principerna om bevisomedelbarhet och det bästa bevismaterialet får anses ha samma 

syfte, nämligen att ge grund för en så pass tillförlitlig bevisvärdering som möjligt.121

3.2.4 Skriftliga vittnesattester och sekretess i särskilda fall

Det principiella förbud mot framläggande av skriftliga vittnesattester med mera som 

framgår av 35 kap. 14 § RB utgör en inskränkning av principen om fri bevisföring i ord-

ets rätta bemärkelse. Sådana vittnesattester får åberopas bland annat om det finns sär-

skilda skäl med hänsyn till de kostnader eller olägenheter som ett förhör vid eller utom 

huvudförhandling kan antas medföra, vad som kan antas stå att vinna med ett sådant 

förhör, berättelsens betydelse och övriga omständigheter. Om det rör sig om ett tviste-

mål får skriftliga vittnesattester också åberopas om parterna är överens om det och det 

inte är uppenbart olämpligt. I alla andra fall förutom de i lagrummet angivna är skrift-

liga vittnesattester otillåtna och ska avvisas.122

Det bör särskilt  noteras  att  utrymmet  för partsöverenskommelser  i  tvistemål  inte 

innebär att part är förhindrad att åberopa vittnes muntliga utsaga även om förutsättning-

arna i regeln är uppfyllda.123 Regeln föreskriver när skriftliga vittnesattester får åbero-

pas  som bevis.  Den  stipulerar  inte  att  en  parts  godtagande  av  att  sådana  åberopas 

förhindrar part från att åberopa även vittnesförhör.

Förbudet mot skriftliga vittnesattester är ett utflöde av principen om bevisomedel-

barhet och principen om det bästa bevismaterialet och således underbyggt av samma 

skäl som dessa principer.124 Det  handlar alltså  om att  rättens  möjligheter  till  en god 

bevisvärdering undergrävs om ett vittne inte kan betraktas och konfronteras med even-

tuella oklarheter till följd av att uppgifterna härrör från ett skriftlig dokument.125

I anslutning till förbudet mot vittnesattester kan även nämnas 36 kap. 5 § RB. Vitt-

nen har som huvudregel vittnesplikt,126 men här framgår att vissa personer med särskilda 

120 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 43 och 45. Det finns dock inget uttryckligt förbud mot 
hörsägenbevisning, a.a. s. 45.

121 Jfr a.a. s. 43 f.
122 Jfr Westberg, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål, s. 621, Lindell, Civilprocessen, s. 488 

och Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 35 kap. 14 §.
123 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 357 f.
124 Jfr NJA II 1943 s. 457, Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 48 ff. och Ekelöf, Boman, Rätte-

gång IV, 6:e uppl., s. 31.
125 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 49.
126 Se 36 kap. 1, 7, 20 och 21 §§ RB samt prop. 1986/87:89 s. 136.
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tystnadsplikter i  princip inte får höras avseende det som tystnadsplikten gäller.  Med 

andra ord får detta inte föras i bevisning. Om så ändå sker ska bevisningen avvisas av 

domstolen.127 Detsamma gäller om personer som avses i 36 kap. 5 § RB vill förete hand-

lingar avseende sådant som de inte får höras om, se 38 kap. 2 § andra stycket RB.

3.3 Fri bevisvärdering
3.3.1 Allmänt

Principen om fri bevisvärdering kan sägas vara en naturlig följd av principen om fri 

bevisföring.128 Om i princip vilken bevisning som helst får läggas fram inför en domstol 

framstår det som följdriktigt att domstolen inte heller är begränsad av lagregler eller 

dylikt  i  sin  värdering  av  bevisningen.  Däremot  förutsätter inte  principen  om  fri 

bevisvärdering att också bevisföringen är fri.129 Den rör inte karaktären av de bevis som 

läggs fram eller sättet de läggs fram på, enbart hur de ska värderas av domstolen.

Det ges vissa riktlinjer i  förarbetena för hur bevisvärderingen ska genomföras.130 

Värderingen ska vara objektivt grundad. Således ska de skäl som domaren tillmäter vikt 

även kunna godtas av andra förståndiga personer. Avgörandet får inte grundas på ett 

totalintryck av vad som förekommit. Det ska i domskälen specificeras de olika skäl som 

får domaren att nå det slut som han når.131 Inte heller får avgörandet grundas på annat än 

som förekommit vid rättegången, om det inte rör sig om sådant som är allmänt känt eller 

kunskap som faller inom ramen för allmän bildning och livserfarenhet.132

I och med att det som är stadgat om verkan av visst slag av bevis är gällande, 35 

kap. 1 § andra stycket RB, kan bevisvärderingen i undantagsfall vara begränsad.133 Det 

kan då handla om att domstolen måste anse ett visst rättsfaktum bevisat om ett visst 

bevis läggs fram, även om rättsfaktumet inte skulle anses styrkt genom en vanlig fri  

127 Jfr Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 36 kap. 5 §, som talar om att det råder ”frågeför -
bud” och Lindell, Civilprocessen, s. 473, som dessutom uttalar att tystnadsplikten leder till ”en obehö-
righet att vittna”.

128 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 34.
129 Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 34. Jfr dock Lindell, Civilprocessen, s. 529 f., om att  

omfattande bevisföringsbegränsningar skulle kunna göra den fria bevisvärderingen illusorisk.
130 Se för det följande SOU 1938:44 s. 377 f. och NJA II 1943 s. 445.
131 Jfr även 17 kap. 7 § RB.
132 Det sista framgår till största del även av 17 kap. 2 § och 35 kap. 2 § första stycket RB.
133 Jfr Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken, s. 476 och Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 35 

kap. 1 § i stycket ovanför rubriken Bevistemat.
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bevisvärdering, se till exempel nedan behandlade 35 kap. 3 § RB.134 I linje med vad som 

uttalats i avsnitt 3.2.1 ovan framstår det dock inte som att det förra lagrummet ger par-

terna möjlighet att genom en bevisvärderingsöverenskommelse styra domstolen till att 

tillmäta ett visst bevis ett visst bevisvärde.135

Mot bakgrund av att riktlinjerna i förarbetena är mycket allmänna och att de regler 

som inskränker den fria bevisvärderingen är lätträknade, har det blivit ett omdiskuterat 

ämne i doktrinen enligt vilken närmare metod bevisvärderingen bör genomföras.136 De 

olika teorierna är dock inga definitiva matematiska formler för hur man kommer fram 

till rätt svar, utan får snarare beskrivas som kunskapsteoretiska tankemodeller. För att 

förmedla viss insikt i hur dessa modeller kan vara uppbyggda kan ses till de metoder 

som synes ha fått störst genomslagskraft; bevisvärdemetoden och bevistemametoden.

3.3.2 Bevisvärdemetoden och bevistemametoden

Enligt bevisvärdemetoden ska varje bevis betraktas som en beviskedja som sträcker sig 

från det  att  domaren tar  del  av beviset  till  ett  påstått  rättsfaktums uppkomst.137 Vid 

bedömningen av ett visst bevis ska det således inte direkt från detta dras slutsatser om 

det rättsfaktum det åberopas till stöd för. Istället ska det göras en diskursiv analys av 

beviset där det enstaka bevisfaktumet delas upp i  flera bevisfakta.  Det förra steget i 

beviskedjan är hela tiden ett  bevisfaktum för det senare, som i sin tur är ett  bevistema. 

Med vilken säkerhet det går att avgöra att det förra bevisfaktumet orsakats av det senare 

bevistemat avgör vilket bevisvärde bevistemat har som bevisfaktum i nästa led,  och 

påverkar i slutändan bedömningen av med vilken säkerhet det påstådda rättsfaktumet 

existerar.

Ett  bevisfaktums  bevisvärde  bestäms  av  hjälpfakta och  erfarenhetssatser.  Utan 

hjälpfakta är ett bevisfaktums värde 0. Det följer av att bevisteman inte anses ha någon 

ursprungssannolikhet. Däremot synes bristande robusthet, det vill säga insikten om att 

det kan existera ytterligare bevisning som kan komma att påverka bevisvärdet för det 

134 Se även 9 kap. 28 § JB och 10 kap. 2 § ÄB.
135 Se Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 348 ff., särskilt s. 350.
136 Se t.ex. Fitger m.fl., Rättegångsbalken, Inledning till 35 kap. och kommentaren till 35 kap. 1 § under 

rubriken Allmänt om bevisvärdering.
137 Se för detta och det följande avseende bevisvärdemetoden Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, 

s. 169 ff. och 180 ff. samt Lindell, Civilprocessen, s. 504 ff.
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slutliga bevistemat i målet, kunna tillmätas betydelse, om än främst i brottmål.138

I och med att man med bevisvärdemetoden på sätt som nämnts ser bevis som en 

kedja är metoden enbart tillämplig på kausuala bevisfakta, det vill säga bevisfakta som 

har orsakats av ett rättsfaktum. Det kan till exempel röra sig om ett vittne som sett eller 

hört personer diskutera något eller om ett dokument i vilket parter nedtecknat vad de 

överenskommit. Hur exempelvis ett motiv för ett visst handlande eller viss underlåten-

het ska tillmätas betydelse i bevisvärderingen ger inte bevisvärdemetoden något svar på.

Bevistemametoden är  däremot tillämplig på både kausala och icke-kausala bevis-

fakta.139 Det som eftersöks här är sannolikheten för bevistemat sett till bevisningen som 

helhet. Man försöker inte att utreda med vilken säkerhet ett bevistema eller ett rättsfak-

tum har  orsakat  ett  visst  bevisfaktum.  Med  andra  ord  görs  en  mer  generaliserande 

bedömning än med bevisvärdemetoden. Här fyller ursprungssannolikheten en funktion. 

Däremot anses inte att bristande robusthet ska tillåtas påverka bevisvärdet. Lindell anser 

att ”bevisvärdet […] ska bedömas på grundval av den utredning som presenterats.”140

3.3.3 Erkännanden

Av 35 kap. 3 § RB framgår att i ett dispositivt tvistemål en omständighet som en part 

erkänner ska gälla mot honom. Det innebär att såväl rättsfakta, inklusive dess rättsliga 

betydelse,141 som bevisfakta som är erkända utan vidare bedömning ska läggas till grund 

för domstolens avgörande.142 En förutsättning för detta är dock att den omständighet 

som erkänns är ofördelaktig för parten.143 Därtill behöver ett erkännande inte tillerkän-

nas denna verkan om det är uppenbart oriktigt, det vill säga om ett godtagande av det-

samma skulle leda till en dom baserad på uppenbart felaktiga förutsättningar.144

Följden av att förutsättningarna i lagrummet är uppfyllda brukar karaktäriseras som 

138 Jfr Ekelöf, SvJT 1988 s. 28 och 34 ff. samt Ekelöf, Boman, Rättegång IV, 6:e uppl., s. 128 f.
139 Se för detta och det följande Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 169 ff., Lindell, Civilproces-

sen, s. 504 ff. och Fitger m.fl., Rättegångsbalken, Inledning till 35 kap.
140 Lindell, Civilprocessen, s. 514. Jfr även Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 412 not 49.
141 Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 70.
142 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 67 och Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren 

till 35 kap. 3 §.
143 SOU 1938:44 s. 380.
144 Jfr SOU 1938:44 s. 380 och NJA II 1943 s. 447. Jfr även Larsson, Studier rörande partshandlingar, s. 

19 med not 4 och Olivecrona, Rätt och dom, 2:a uppl., s. 194, avseende medgivanden. Lindell, Part-
sautonomins gränser, s. 53 ff.,  är kritisk till uppfattningen att uppenbart oriktiga erkännanden (och 
medgivanden) inte ska behöva godtas av domstolen.
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att bevisning blir obehövlig,145 men enligt min mening kan man även se erkännandet 

som en begränsning av domstolens fria bevisvärdering.146 Om en part till exempel påstår 

att ett visst pris överenskommits, och motparten erkänner detta, får domstolen inte annat 

än i undantagsfall grunda sin bedömning på att parterna överenskommit om ett annat 

pris. Det gäller även om det i och för sig finns viss bevisning som stöder den senare 

slutsatsen.

I och med att detta arbete handlar om bevisöverenskommelser som ingåtts före upp-

komsten av tvist förtjänar emellertid att framhållas att erkännanden endast tillmäts den 

verkan som ovan redogjorts för om de görs i rättegången, det vill säga efter det att stäm-

ning inkommit till domstolen.147

145 Se t.ex. SOU 1938:44 s. 380 och Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 68.
146 Jfr Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 117.
147 Se Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 70 med not 66. Jfr även Fitger m.fl., Rättegångsbal-

ken, kommentaren till 35 kap. 3 §. Däremot kan ett utomrättsligt erkännande komma att tillmätas visst 
bevisvärde inom ramen för den fria bevisvärderingen, jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, 
s. 70 f.
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4 Den processuella ogiltighetsprincipen
4.1 Inledning
Vid ikraftträdandet av RB infördes i 49 kap. en möjlighet för parter att avtala om att en 

meddelad eller framtida dom inte ska kunna överklagas. Sådana avtal var dock inte gil-

tiga om de hade ingåtts före uppkomsten av tvist. Det var lagrådet som lyfte förslaget 

och i anslutning till detta gjorde det också ett generellt uttalande om processuella över-

enskommelsers giltighet, eller snarare avsaknad därav. Än idag är det just det uttalandet 

som allt som oftast tas som utgångspunkt när det diskuteras om, och i så fall i vilken 

utsträckning, processuella överenskommelser är giltiga. Någon lagregel som ger besked 

i detta hänseende finns nämligen inte. Som en inledning till en diskussion om huruvida 

bevisöverenskommelser är giltiga eller inte är det således nödvändigt att titta närmare på 

vad lagrådet uttalade.

Efter att ha redogjort för uttalandet från lagrådet kommer det att undersökas i vilken 

omfattning giltigheten av processuella överenskommelser varit  uppe för diskussion i 

senare lagstiftningsärenden. Därefter kommer att redogöras för och analyseras frågans 

belysning i praxis och i doktrinen. Kapitlet kommer att avslutas med en sammanfattande 

diskussion där slutmålet är att avgöra om bevisöverenskommelser är giltiga eller inte.

4.2 Lagrådets uttalande
I sitt yttrande över lagförslaget om RB konstaterade lagrådet att förslaget inte innehöll 

någon bestämmelse om verkan av att inte fullfölja talan i dispositiva tvistemål.148 Där-

emot ansåg lagrådet att det av motiven framgick att förslaget anslöt till den härskande 

uppfattningen i denna fråga, det vill säga att sådana utfästelser är ogiltiga.149 Vidare utta-

lade lagrådet att denna uppfattning ”lärer vara grundad på att avtal i processuella frågor 

överhuvud taget anses vara ogiltiga, om ej motsatsen uttryckligen stadgas.”150 Mer än så 

utvecklade  inte  lagrådet  sin  uppfattning  avseende  processuella  överenskommelsers 

generella ogiltighet.  Det föreslog dock att det skulle införas en lagregel om att full-

148 Lagrådets uttalande återfinns i NJA II 1943 s. 611 ff. och prop. 1942:5 s. 232 ff. Jfr även processlag-
beredningen i SOU 1938:44 s. 509 f.

149 NJA II 1943 s. 611 och prop. 1942:5 s. 232. Uttrycket ”härskande uppfattning” har tolkats som en  
hänvisning till Kallenberg, De ordinära devolutiva rättsmedlen i den svenska civilprocessen, s. 111 ff.,  
se Bolding, Skiljeförfarande och rättegång, s. 59 f. med not 67.

150 NJA II 1943 s. 611 och prop. 1942:5 s. 232.
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följdsförbud som avtalats  efter uppkomsten av tvist under vissa förutsättningar skulle 

vara giltiga. Anledningen till att lagrådet inte var redo att även erkänna dylika avtal som 

ingåtts  före tvisten var farhågan att personer skulle ingå sådana av oförstånd i ett läge 

där avtalets räckvidd inte gick att avgöra.

När departementschefen kommenterade lagrådets yttrande kommenterade den inte 

specifikt dess uttalande om en generellt verkande processuell ogiltighetsprincip.151 Där-

emot höll den med lagrådet såvitt avsåg det förordade lagförslaget. Det skulle alltså lag-

fästas att  överenskommelse om att  inte fullfölja talan,  som ingåtts  efter  det att  tvist 

uppstått, skulle kunna vara giltig. Departementschefens uttalande visar således att den 

inte ansåg sådana avtal giltiga utan en ny lagreglering. Att härigenom anse att det är 

”riksdagen som primärt ger uttryck för uttalandet”152 att processuella överenskommelser 

generellt är ogiltiga utan lagstöd, framstår emellertid som en liten överdrift.

4.3 Senare förarbetsuttalanden
När möjligheten att avtala om fullföljdsförbud redan innan uppkomsten av tvist diskute-

rades  och  infördes  tog  lagstiftaren  utgångspunkt  i  lagrådets  ovan  behandlade  utta-

lande.153 Den hänförde sig emellertid inte till det generella uttalandet om processuella 

överenskommelsers giltighet, utan enbart till de skäl som lagrådet angett för att inte till-

erkänna en överenskommelse om fullföljdsförbud giltighet om den ingåtts innan tvist 

uppstått. I diskussionen om huruvida möjligheterna att avtala om fullföljdsförbud skulle 

utvidgas konstaterades bland annat att sådana avtal inte behövde leda till mindre kvalita-

tiva avgöranden eller nämnvärt sämre prejudikatbildning, att de kunde ge processekono-

miska vinster samt att en eninstansprövning inte var oförenlig med konsumenthänsyn.154 

I likhet med vad som sagts just ovan om departementschefens uttalande kan konstateras 

att lagstiftaren synes ha ansett att en lagändring var nödvändig för att uppnå giltighet för 

nämnda processuella överenskommelser. I annat fall hade ingen lagändring krävts.

På senare år har lagstiftaren varit mer uttrycklig avseende processuella överenskom-

melsers generella ogiltighet. I den proposition som låg till grund för lagen (2011:860) 

om medling  i  vissa  privaträttsliga  tvister  diskuterades  om avtal  om medling  skulle 

151 Departementschefens uttalande återfinns i prop. 1942:5 s. 522.
152 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 100.
153 SOU 1986:1 s. 105 och prop. 1988/89:78 s. 40.
154 Se SOU 1986:1 s. 105 ff. och prop. 1988/89:78 s. 40 ff.

39



utgöra rättegångshinder eller hinder mot skiljeförfarande. Där redogjordes för uppfatt-

ningen att parter mot bakgrund av avtalsfriheten kan avtala om att lämna över uppgiften 

att  lösa  en  framtida  tvist  till  någon  utomstående.  Däremot  innebar  detta  ”[i] 

allmänhet”155 inte att ett sådant också hade den processuella verkan att det konstituerade 

rättegångshinder. ”Enligt en grundläggande  princip i svensk rättsordning anses nämli-

gen processuella överenskommelser som innebär att en part avsäger sig rätten till dom-

stolsprövning som regel vara ogiltiga, om inte annat särskilt föreskrivs”156, uttalades det. 

Härvid  hänvisades  till  lagrådsuttalandet  samt  delar  av  den doktrin  som kommer  att 

behandlas nedan.157 Således kunde, enligt regeringen, en part som ingått avtal om med-

ling ångra sig och istället ta tvisten till domstol. Skälet till att i detta hänseende göra 

skillnad  mellan  en  medlingsöverenskommelse  och  ett  skiljeavtal,  vilket  utgör  rätte-

gångshinder,158 var att ett medlingsförfarande inte ansågs innefatta samma rättssäker-

hetsgarantier som ett skiljeförfarande.159 

Regeringens bedömning i denna del var i princip likalydande med den bedömning 

som hade gjorts i den föregående departementspromemorian och i det föregående betän-

kandet.160 Av betänkandet framgår dock inte med tydlighet om en medlingsöverenskom-

melse ansågs böra utgöra generellt rättegångshinder eller inte.

Även så sent som i juni 2015 har inställningen att processuella överenskommelser är 

ogiltiga utan lagstöd dryftats. I ett förslag till en lag som avses införliva ett EU-direktiv 

lyfter regeringen frågan om svensk rätts förenlighet med en viss artikel i direktivet. I 

denna artikel anges att medlemsstaterna ska se till att konsumenter inte kan bli berövade 

sin rätt till domstolsprövning genom att i förväg ingå överenskommelser om alternativa 

tvistlösningsförfaranden. Hela resonemanget i denna del inleds med att det ”kan konsta-

teras att det enligt svensk rätt anses att processuella överenskommelser som innebär att 

en part avsäger sig rätten till domstolsprövning i regel är ogiltiga, om inte annat särskilt 

föreskrivs.”161 Någon hänvisning till andra rättskällor görs inte. Inte heller anförs någon 

motivering för den uttalade ordningen.

155 Prop. 2010/11:128 s. 43.
156 A.st.
157 NJA II 1943 s. 611 f., Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 49 kap. 2 § och Westberg, Från 

statlig till privat rättskipning, s. 347 f.
158 4 § första stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
159 Se för det anförda prop. 2010/11:128 s. 42 f.
160 Ds 2010:39 s. 65 f. respektive SOU 2007:26 s. 172 ff.
161 Prop. 2014/15:128 s. 51.
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4.4 Praxis
4.4.1 Rättsfallsgenomgång

4.4.1.1 Äldre rättsfall

Såvitt jag har funnit finns det inga klara principiella uttalanden från HD där principen 

att processuella överenskommelser är ogiltiga utan stöd i lag uttryckligen erkänns eller 

underkänns.162 Det finns emellertid rättsfall,  de flesta av äldre årgång, där domstolar 

getts möjlighet att diskutera principen. 

Det bör noteras att alla rättsfall som behandlas i detta avsnitt rör överenskommelser 

som stipulerar totala avståenden från rätten till domstolsprövning. Överenskommelserna 

föreskriver med andra ord inte enbart att vissa bevis inte ska få läggas fram eller att 

domstolen ska vara bunden vid en viss bevisvärdering. Frågan är om parterna ska få en 

fullständig prövning vid svensk domstol eller ingen alls.

Framställningen inleds med ett rättsfall hänförligt till den internationella processrät-

ten. Inom detta rättsområde gör sig intressen gällande som inte är av samma relevans 

inom den nationella processrätten.163 Det bör därför inte dras alltför långtgående slutsat-

ser av rättsfallet. Med hänsyn till den begränsade praxis som finns avseende processu-

ella överenskommelsers giltighet och verkan, samt det omtalande av den processuella 

ogiltighetsprincipen som görs i ett justitieråds utvecklade mening, förtjänar rättsfallet 

ändå en analys.

I NJA 1949 s. 724 stod en prorogationsklausul i fokus. Enligt prorogationsklausulen var enbart 

utländsk domstol behörig att ta upp talan, varför svaranden påstod rättegångshinder då talan 

väcktes vid svensk domstol. Frågan var om svarandens invändning höll.

Avseende frågan om den aktuella klausulen innebar rättegångshinder uttalade HD att den 

”kan  icke  anses  reglerad i  svensk lagstiftning.” ”Tillämpliga internationellt  processrättsliga 

grundsatser” talade dock för att förevarande klausul konstituerade rättegångshinder. Mot bak-

grund av detta och att det var uppenbart att behörig domstol fanns i det land som prorogations -

klausulen utpekade samt att det inte av andra skäl fanns skäl att underkänna klausulen, gick HD 

på svarandens linje.

I  utvecklingen  av  sin mening påpekade justitierådet  Karlgren  att  det  av  den  materiella 

avtalsfriheten inte behöver följa en processuell avtalsfrihet i större utsträckning än som är för-

enlig med allmänna processuella  överväganden.  Han diskuterade i  samband med detta den 

stundtals förekommande uppfattningen i utländsk doktrin, innebärande att parter kan avhända 

162 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 127 f. och Heuman, JT 2011/12 s. 338.
163 Jfr Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt, s. 29 f. och 100.
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sig allt processuellt skydd om parterna även kan disponera över de materiella delarna av tviste-

föremålet. Däremot fann han det ”mycket tvivelaktigt” om en sådan regel gäller enligt svensk 

rätt. Härvid hänvisades till och redogjordes för det ovan redovisade lagrådsuttalandet.

I detta fall upprätthölls alltså en processuell överenskommelse utan att den uppfyllde 

lagrådets krav på uttryckligt lagstöd. Däremot fanns det någon typ av stöd. Det var inte 

enbart parternas i klausulen uttryckta vilja som ledde till att rättegångshinder befanns 

föreligga, utan en avstämning skedde mot de internationella processrättsliga grundsat-

serna. En annan omständighet som torde ha betraktats som i vart fall ett analogt stöd, 

även fast det inte uttalades, är att prorogation principiellt sett var tillåten, men enbart om 

sådan skedde till  svensk  domstol.164 I kombination med slutsatsen att käranden genom 

avtalet inte till fullo berövades sin rätt till domstolsprövning, utan enbart rätten till dom-

stolsprövning i Sverige, ansågs överenskommelsen kunna upprätthållas.

Något intressant med Karlgrens yttrande är att han inte helt förkastar möjligheten att 

ingå giltiga processuella överenskommelser. De överenskommelser som han ställer sig 

särskilt tveksam till är de mest ingripande totala avståendena från rätten till domstols-

prövning.

I SvJT 1950 s. 277 hade käranden köpt ett skogsskifte av två svarande. Däremot hade käran-

den inte sökt lagfart för skiftet. Därför hade fastigheten efter överlåtelsen kunnat utmätas för  

svarandenas skulder och säljas på exekutiv auktion. Svarandena kunde inte lämna käranden 

skälig gottgörelse för de pengar de fått in genom auktionen, varför käranden stämde dem. Sva-

randena åberopade härvid en klausul i köpekontraktet genom vilken parterna avtalat att ”ej på 

något sätt och vis rättsligt föra talan eller låta föra mot varandra i anledning av denna skogs-

skiftesaffär”.  

HovR:en gjorde emellertid processen kort med denna grund med uttalandet att den lämnade 

svarandenas invändning utan avseende. Klausulen ansågs inte förhindra kärandens talan.

Enligt Welamson torde SvJT 1950 s. 277 utvisa att ”avtal, varigenom part avhänder sig 

allt processuellt rättsskydd, enligt svensk rätt icke anses giltigt.”165 Bolding synes göra 

samma tolkning.166

I NJA 1958 s. 654 hade ett antal personer blivit uteslutna ur ett fackförbund. Det fördes talan 

mot detta beslut som stridande mot stadgarna, vid domstol. I dessa stadgar fanns emellertid  

164 Jfr a.a. s. 113 med not 68, där Bogdan betraktar rättsfallet som ett exempel på en analogisk tillämp-
ning av 10 kap. 16 § RB.

165 Welamson, SvJT 1953 s. 686 med not 2.
166 Bolding, Skiljeförfarande och rättegång, s. 60 med not 68.
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intagen en tvistlösningsklausul. Den innebar att tvister angående tolkningen och tillämpningen 

av bland annat stadgarna skulle avgöras av förbundsstyrelsen som första instans och nästkom-

mande kongress som andra. För lokalavdelningen, men enbart för denna och således inte för 

enstaka medlemmar, stadgades även en möjlighet att ta tvisten till skiljeförfarande för det fall  

att man inte var nöjd med någon av underinstansernas beslut, alternativt tyckte det var lämpli-

gare att en skiljenämnd slet tvisten. Tvister av det slag som omtalades i klausulen fick inte dras 

inför domstol. Förbundet yrkade följaktligen på avvisning av talan.

HD ansåg däremot inte rättegångshinder föreligga. Den betonade att möjligheten att anlita 

skiljeförfarande endast var tillgänglig för lokalavdelningen och uttalade sedan att meningen om 

att tvister av förevarande slag inte fick dras inför domstol inte gjorde allmän domstol obehörig.

I NJA 1971 s. 453 hade en travhäst blivit avförd från ett travsportförbunds register. Av för-

bundets regler framgick att den som var underkastad reglementet inte hade rätt att föra talan 

vid domstol mot ett beslut som fattats enligt detta. Käranden var underkastad reglementet. Då 

talan mot förbundets beslut väcktes vid domstol yrkade förbundet på avvisning med hänvisning 

till tvistlösningsklausulen.

Helt kort förklarade HD att klausulen inte innebar att allmän domstol var obehörig att ta 

upp den förevarande talan.

Såväl SvJT 1950 s. 277 som NJA 1958 s. 654 och NJA 1971 s. 453 visar på en otvety-

digt avvisande inställning till giltighet av processuella överenskommelser. Domskälen 

är synnerligen kortfattade. Det som framgår är att de aktuella överenskommelserna inte 

anses utgöra rättegångshinder.  Någon motivering anges inte.  Även om det  inte  görs 

någon hänvisning till den processuella ogiltighetsprincipen är bedömningarna av över-

enskommelserna så pass korthuggna att de ger intrycket av att något annat än ogiltighet 

inte kunde komma ifråga.

4.4.1.2 NJA 1994 s. 712

I NJA 1994 s. 712 avgjordes sammanlagt tre mål. I samtliga mål var det giltigheten av 

en i en grupplivförsäkring intagen självbestämmandeklausul som diskuterades. I fall I 

och II var frågan om en person varit sammanboende under äktenskapsliknande förhål-

landen med en försäkringstagare vid den senares dödsfall. I så fall var den förra perso-

nen förmånstagare och hade därmed rätt till viss del av det belopp som utgick till följd 

av  livförsäkringen.  I  fall  III  var  frågan  istället  om en  försäkrad  arbetstagare  under 

arbetslöshet efter anställningens upphörande stått till  den allmänna arbetsmarknadens 

förfogande. I annat fall kunde inte denna persons förmånstagare, efter den försäkrades 

dödsfall, utfå någon försäkringsersättning. 
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I fall I och II innebar självbestämmandeklausulen att  försäkringsgivaren ägde att  

slutligt avgöra bland annat om sådant sammanboende som var en förutsättning för att  

utfå försäkringsersättning förelegat. I fall III innebar klausulen att huruvida personen 

stått till arbetsmarknadens förfogande skulle styrkas med intyg från arbetsförmedlingen 

eller  erkänd  arbetslöshetskassa.  Om något  av  dessa  intyg  inte  kunde  företes  skulle  

nämnda omständighet styrkas genom annan bevisning som försäkringsgivaren fann lik-

värdig. I alla dessa fall innebar självbestämmandeklausulen undantag från den huvud-

sakliga tvistlösningsmekanismen i försäkringsbestämmelserna, vilken innebar att tvister 

skulle slitas av en skiljenämnd. I de situationer som nu var för handen skulle denna skil-

jenämnd enbart fungera som en rådgivningsnämnd åt försäkringsgivaren. 

Klausulen i fall I och II skulle således kunna karaktäriseras som en regel med vilken 

försäkringsgivaren hade gjort sig själv till ett substitut för domstol.167 Försäkringsgiva-

ren hade att avgöra hur försäkringstagarens och den påstådda förmånstagarens boendesi-

tuation hade sett  ut  och om omständigheterna kring denna kunde subsumeras under 

uttrycket ”under  äktenskapsliknande förhållanden var sammanboende” i  avtalet.  Den 

andra klausulen skulle kunna tolkas på två sätt. Antingen rörde det sig enbart om exklu-

siv avtalstolkning. Försäkringsgivaren skulle då avgöra om den alternativa bevisningen 

var ”likvärdig” enligt avtalets betydelse. Eller så hade försäkringsgivaren gjort sig till 

exklusiv bevisvärderare – denna hade att ensam bedöma om den alternativa bevisningen 

kunde  tillmätas  samma  bevisvärde  som  intyg  från  arbetsförmedlingen  eller  erkänd 

arbetslöshetskassa.168 Även enligt dessa tolkningsalternativ hade dock försäkringsgiva-

ren satt sig själv i en domstols ställe.

Inte i något av fallen, i någon av instanserna, diskuterades huruvida bestämmelserna 

utgjorde  rättegångshinder  eller  processuella  överenskommelser  som var  ogiltiga  till 

följd av brist på lagstöd. Inte heller parterna lyfte den frågan. Istället avgjordes samtliga 

fall, i samtliga instanser, mot bakgrund av 36 § AvtL. I fall II omnämndes också 11 kap.  

3 § dåvarande RF169 och artikel 6 EKMR.

Självbestämmandeklausulen som var aktuell i fall I och II befanns inte vara oskälig. 

167 Jfr Westberg, Från statlig till privat rättskipning, s. 359.
168 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 131 f., som benämner den aktuella klausulen 

bevisöverenskommelse.
169 Lagen (1976:871) om ändring i regeringsformen, prop. 1975/76:209 s. 14. ”Rättstvist mellan enskilda 

får icke utan stöd av lag avgöras av annan myndighet än domstol. […]”
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I fall II uttalades dessutom att de av den påstådda förmånstagaren åberopade stadgan-

dena i RF och EKMR inte kunde anses hindra att enskilda parter avtalar bort rätten till  

domstolsprövning,  varvid  hänvisades  till  NJA 1981  s.  1205.  I  fall  III  blev  dock 

utgången den motsatta. HD fann självbestämmandeklausulen vara oskälig och uttalade 

därvid bland annat följande. ”Bestämmelsen […] innebär alltså att KFA har förbehållit 

sig rätt att ensamt avgöra om den bevisning som åberopas i detta hänseende är tillräck-

lig. Försäkringstagaren eller dennes förmånstagare utestängs därmed helt från möjlighe-

ten att få denna bevisning prövad i rättslig ordning. En så långtgående inskränkning i 

rätten till rättslig prövning är inte godtagbar.” HD fann den av käranden företedda bevis-

ningen, vilken var en annan än den som föreskrevs i försäkringsbestämmelserna, till-

räcklig för att styrka att försäkringstagaren stått till arbetsmarknadens förfogande på sätt 

som avsågs i försäkringsbestämmelserna.

4.4.2 Fördjupad rättsfallsanalys

4.4.2.1 Doktrinen om NJA 1994 s. 712

Heuman har framfört uppfattningen att HD:s avgöranden i NJA 1994 s. 712, med dom-

stolens underkännande på civilrättslig snarare än processuell grund, visar att domstolens 

inställning var att överenskommelserna i och för sig var giltiga processuellt.170 Denna 

tolkning har dock kritiserats. Lindskog menar att självbestämmandeklausulerna svårli-

gen kan uppfattas som processuella avtal. Han ser dem istället som avtalsvillkor där en 

av parterna förbehållit sig rätten att ange avtalsinnehållet. Således är det enligt honom 

följdriktigt att pröva motpartens talan materiellt istället för att avvisa den om part utnytt-

jat sin självbestämmanderätt.171 Maunsbach grundar sin kritik av Heumans uttalande på 

att det bygger på en tveksam motsatstolkning av rättsfallen.172

Heuman synes även vara av uppfattningen att uttalandet i NJA 1994 s. 712 II, om att 

RF och EKMR inte hindrar parter från att avsäga sig rätten till domstolsprövning, inne-

bär att avtal om avståenden från rätten till domstolsprövning kan utgöra rättegångshin-

der rent generellt.173 Även detta har dock kritiserats av Lindskog. Enligt honom är det 

orimligt att anta att HD med sin kortfattade mening godtagit en ordning där det står par-

170 Heuman, JT 2006/07 s. 60 f.
171 Se för det anförda från föregående not Lindskog, Skiljeförfarande, avsnitt 0:4.1.1 not 1. 
172 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 130 f.
173 Jfr Heuman, JT 2006/07 s. 61.
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terna fritt att avtala bort rätten till domstolsprövning. Han menar att hänvisningen till 

NJA 1981 s. 1205, som gällde avsägelse av rätten till domstolsprövning på grund av en 

skiljeklausul, enbart var ett påpekande om att de nämnda regleringarna inte hindrar att 

domstolsprövning utesluts till fördel för skiljeförfarande.174

Både Westberg och Maunsbach har ingående diskuterat och försökt finna svar på 

varför utgången, kanske framför allt vägen dit, blev som den blev i NJA 1994 s. 712. 

Utan att komma fram till något svar framför Westberg hypoteserna att HD gjorde en 

medveten ändring av rättsläget utan att tydligt förklara det, att HD glömde eller underlät 

att  tillämpa den processuella  ogiltighetsprincipen,  att  HD inte  gick in på frågan om 

överenskommelsernas giltighet då den inte lyftes av parterna (vilket enligt  Westberg 

dock är utan betydelse mot bakgrund av principen om jura novit curia) och att HD upp-

fattade överenskommelserna som civilrättsliga eller i vart fall som giltiga skiljeavtal.175 

Maunsbach har gett uttryck för snarlika tankar, dock även hon utan att komma till något 

slutligt svar.176

4.4.2.2 Egna ytterligare reflektioner

Inte  i  något  av  ovan  behandlade  rättsfall,  med  undantag  för  Karlgrens  utvecklade 

mening, finns någon direkt hänvisning till principen att processuella överenskommelser 

är ogiltiga utan lagstöd. Kanske har principen ansetts så grundläggande att domstolarna 

inte har funnit skäl att nämna den.177 Något slutligt svar på frågan varför principen inte 

har omnämnts går dock inte att ge.

Det kan i vart fall konstateras att de överenskommelser som hade kunnat klassifice-

ras som processuella, och som inte hade någon typ av rättsligt stöd (jämför NJA 1949 s.  

724 där det i vart fall hänvisades till rättsliga grundsatser), oftast har underkänts. NJA 

1994 s. 712 I och II utgör två undantag.

I SvJT 1950 s. 277, NJA 1958 s. 654 och NJA 1971 s. 453 skedde underkännandet 

av överenskommelsen dessutom på det processuella planet; klausulerna utgjorde inte 

rättegångshinder.  Även  om  den  processuella  ogiltighetsprincipen  inte  omnämns  får 

dessa fall  således anses vara de som ligger närmast en regelrätt tillämpning av den-

174 Se för det anförda från föregående not Lindskog, Skiljeförfarande, avsnitt 0:4.1.1 not 1.
175 Westberg, Från statlig till privat rättskipning, s. 355 ff.
176 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 130.
177 Jfr a.a. s. 102.
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samma. Däremot skedde underkännandet i NJA 1994 s. 712 III på civilrättslig grund. 

Såsom framgår av Westbergs och Maunsbachs hypoteser går det inte att avgöra varför 

inte alla klausuler i NJA 1994 s. 712 underkändes på processuell grund. Osäkerheten är 

för stor. Detta gäller enligt min mening särskilt avseende hur HD har tolkat klausulerna. 

Har den sett dem som processuella eller, i likhet med Lindskog, som civilrättsliga?

Det synes alltså vara så att man får låta sig nöjas med den otillfredsställande slutsat-

sen att praxis faktiskt inte besvarar om processuella överenskommelser generellt är ogil-

tiga  om lagstöd  saknas.  Med  tanke  på  förevarande  arbetes  inriktning  mot  partiella 

avståenden från rätten till domstolsprövning är det också återigen värt att notera att det i  

samtliga äldre rättsfall var fråga om huruvida överenskommelsen utgjorde  rättegångs-

hinder eller inte.  Även om denna praxis intar en avvisande ställning i förhållande till 

processuella överenskommelser som stipulerar totala avståenden från rätten till domstol-

sprövning, ger den alltså ingen ledning avseende giltigheten av avtal om partiella avstå-

enden, till exempel bevisöverenskommelser.

4.5 Uppfattningen i doktrinen om den processuella 

ogiltighetsprincipens existens
4.5.1 Författare som är övertygade om principens existens

Det finns starkt stöd i doktrinen för uppfattningen att processuella överenskommelser är 

ogiltiga utan lagstöd. Vissa författare ger uttryck för uppfattningen att den processuella 

ogiltighetsprincipen gäller kategoriskt. Andra uttalar sig om särskilda processuella över-

enskommelser. Det finns även de som uttalar sig specifikt om bevisöverenskommelser.

Westberg  synes  ta  principen  för  given mot  bakgrund av  lagrådets  uttalande  och 

senare förarbetsuttalanden.178 Han ger uttryck för uppfattningen att det förhållandet att 

det finns praxis där principen borde ha aktualiserats, men där så inte skedde, inte räcker 

för att dra slutsatsen att principen inte gäller. Han betonar att man inte bör tolka rättsfall 

motsatsvis.179 

Även Maunsbach ser  principen som gällande.180 Enligt  henne omfattar  den även 

178 Se Westberg, Från statlig till privat rättskipning, s. 347 ff. där principen läggs till grund för hela dis -
kussionen  (jfr dock s.  360 där han ställer sig frågan om principen ”fortfarande lever”), Westberg, 
Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål, s. 195 f. och Westberg, Civilrättskipning, s. 283 f.

179 Jfr Westberg, Från statlig till privat rättskipning, s. 354 ff. 
180 Se Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 100 ff. samt s. 121 och 127.
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bevisöverenskommelser.181 Hon utvecklar grunderna för sitt antagande mer än vad West-

berg gör.182 Däremot baseras hennes bedömning på väsentligen samma grunder som de 

som Westberg anför. Av hennes argumentation framgår även uppfattningen att oavsett 

om praxis skulle tolkas som att domstolarna har bestämt sig för att överge principen, så 

kan det ifrågasättas om de kan göra det. Hon ställer sig frågan om det inte är upp till 

lagstiftaren att upphäva en så grundläggande princip.183

I likhet med Westberg och Maunsbach synes även författarna till den främsta lag-

kommentaren till RB anse att den processuella ogiltighetsprincipen existerar. De är dock 

inte lika uttryckliga härvidlag. De redogör för lagrådets uttalande om processuella över-

enskommelsers generella ogiltighet utan att invända häremot.184

Ekelöf framhåller att processuella överenskommelser som innebär ett  totalt avstå-

ende från rätten till domstolsprövning är ogiltiga.185 Då han uttalar att ”bevisvärdering 

[…] ankommer enbart på rätten” och framhåller att parterna inte har någon dispositions-

rätt i detta avseende, får han antas vara av samma uppfattning vad gäller överenskom-

melser som rör  bevisvärderingen.186 Johansson anför uttryckligen att  bevisvärderingen 

inte  är föremål för  avtalsfrihet  och hänvisar  till  lagrådets  princip.187 Mellqvist  är  av 

samma uppfattning som Johansson.188

Det synes även i äldre doktrin ha tagits för givet att den processuella ogiltighetsprin-

cipen gäller. Enligt Kallenberg var under hans tid både utfästelser om att inte hänskjuta 

tvist till domstol och utfästelser om att inte fullfölja talan ogiltiga (detta var innan möj-

ligheten att ingå överenskommelser om fullföljdsförbud infördes i RB).189 Enligt Bol-

ding var dessa slutsatser välgrundade.190

181 Jfr a.a. s. 358 ff. och 385 f.
182 Se a.a. s. 127 ff.
183 A.a. s. 131.
184 Fitger m.fl., Rättegångsbalken, kommentaren till 49 kap. 2 §.
185 Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång II, s. 18 not 36.
186 Jfr Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 60 f.
187 Johansson, Banker och Internet, s. 297 med not 50.
188 Mellqvist, JT 2012/13 s. 152.
189 Kallenberg, De ordinära devolutiva rättsmedlen i den svenska civilprocessen, s. 114 ff. 
190 Bolding, Skiljeförfarande och rättegång, s. 60.
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4.5.2 Författare som är skeptiska i förhållande till principens existens

4.5.2.1 Inledning

Även om stödet i  doktrinen för att  den processuella ogiltighetsprincipen existerar är 

starkt, saknas det inte skeptiker.  Skepticismen synes dock inte främst gälla huruvida 

principen existerar, utan snarare om den bör existera. Argumentationen kan således när-

mast beskrivas som rättspolitisk.191 Två av de främsta skeptikerna i modern doktrin är 

Heuman och Lindell. Dock ifrågasattes en ordning där processuella överenskommelser 

är kategoriskt ogiltiga redan i början av 1900-talet av Gemmel. 

4.5.2.2 Gemmel

Så tidigt som i början av det förra seklet ställde sig Gemmel frågan om hur man skulle 

se på processuella överenskommelser genom vilka man avstod från rätten till domstols-

prövning. Han betonade att man generellt sett  var skeptisk till  att  tillerkänna sådana 

överenskommelser villkorslös giltighet. Att prorogationsavtal inte accepterades av lag-

stiftaren var dock enligt honom snarast att hänföra till  en oro över att sådana skulle 

kunna leda till att vissa domstolar skulle utsättas för alltför tung arbetsbelastning, inte 

till att lagstiftaren principiellt sett ogillade processuella överenskommelser. Han ansåg 

därför inte att doktrinens kategoriskt avvisande inställning till processuella överenskom-

melsers giltighet skulle accepteras utan diskussion. Avseende frågan om vilka överens-

kommelser som kunde accepteras uttalade Gemmel att ”[d]e afgörande synpunkterna 

böra härvid vara, dels att ej några absoluta processregler må kränkas, dels ock, att parts-

dispositionen, som afser att inverka på processen, verkligen tjenar till att snabbare gifva 

processen en fasthet och stadga, som överensstämmer med dess ändamål.”192

Redan här lyser således igenom argument som återkommer i modern doktrin. Med 

”absoluta processregler” skulle kunna avses att part alltid ska ha rätt till att få sin sak 

prövad inför en rättslig instans. I övrigt synes Gemmel lägga vikt vid processekono-

miska konsekvenser och överensstämmelse med civilprocessens funktion.

191 Jfr Westberg, Civilrättskipning, s. 283, som uttalar att det i processrättslig doktrin finns flera författare 
som rättspolitiskt argumenterar mot att principen ska vara giltig.

192 Jfr för det anförda Gemmel, Om återkallande af instämd talan i civila mål, s. 99 f. Citatet är från  
s. 100.
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4.5.2.3 Heuman

Heuman anser att den princip som lagrådet ger uttryck för är otidsenlig.193 Han lyfter 

fram att mycket har hänt avseende statens inställning till partsinflytandet och parternas 

intressen sedan 1940. Just dessa frågor har enligt  honom betonats i flertalet lagstift-

ningsärenden sedan dess, varvid han hänvisar till  42 kap. 2 § andra stycket och 6 § 

tredje stycket RB samt dess förarbeten. Det leder Heuman till slutsatsen att ”[d]et är 

möjligt att olika processuella överenskommelser bör anses giltiga under förutsättning att 

inga skäl av nämnvärd  styrka talar för att de skall anses overksamma.”194 Han synes 

alltså i och för sig inte ifrågasätta att principen som sådan gäller, särskilt om det ses till 

vad han skrivit på senare år.195 Snarare kritiserar han den.

Som Heuman får förstås finns det skäl att inte tillerkänna processuella överenskom-

melser giltighet om de är skadliga ur processekonomisk synvinkel. Dessutom kan det 

enligt honom finnas skäl att begränsa möjligheten för parter att ingå såväl oförståndiga 

överenskommelser som kan få drastiska och oväntade konsekvenser som överenskom-

melser som strider mot principen om att parterna ska behandlas lika. Heuman synes 

dock vara av uppfattningen att nämnda typer av överenskommelser lämpligen skulle 

kunna hanteras med tillämpning av 36 § AvtL, istället för med tillämpning av lagrådets 

generella princip. Han framhåller även att EKMR kan begränsa avtalsfriheten.

Heumans förslag bottnar i uppfattningen att överenskommelser som kan leda till för-

delar för båda parter bör kunna tillerkännas giltighet. En sådan inställning skulle enligt 

honom också kunna leda till att domstolens rättskipningsuppgift förenklades, exempel-

vis genom att bevisningens omfattning begränsades.

4.5.2.4 Lindell

Lindell synes ansluta sig till Heumans uppfattning om otidsenligheten hos den princip 

som lagrådet  uppställde.  Enligt  honom  behöver inte  det  förhållande att  processuella 

överenskommelser var förbjudna då uttalandet gjordes betyda att de är det idag, såvida 

överenskommelsen fyller ett viktigt syfte för parterna och inte kan anses vara oskälig 

193 Jfr för detta och det följande i detta avsnitt Heuman, JT 2006/07 s. 59 ff.
194 Heuman, JT 2006/07 s. 59.
195 Heuman, JT 2011/12 s. 338: ”Enligt en huvudprincip kan parter endast träffa avtal i processuella frå-

gor om det finns lagstöd för det.” Jfr dock den motsatstolkning av NJA 1994 s. 712 som redogjorts för 
i avsnitt 4.4.2.1 (s. 45).
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för någon  av dem.196 I linje med detta anser Lindell att bland annat avtal om att visst 

faktum ska anses bevisat,197 och avtal om inskränkningar i bevisföringen, som utgångs-

punkt ska anses tillämpliga i en process.198

Trots att Lindell anser att överenskommelser om att visst faktum ska anses bevisat 

ska vara giltiga som utgångspunkt, uttalas att parter inte har rätt att bestämma hur dom-

stolen ska utföra sin bevisvärdering.199 Även en överenskommelse om att ett visst fak-

tum ska anses  bevisat framstår  dock som en bevisvärderingsöverenskommelse.  Den 

innebär att domstolen inte får anse att ett rättsfaktum inte är bevisat, även om detta är 

det slutresultat som skulle nås genom en fri bevisvärdering. Vad Lindell menar är nog 

snarare att parter inte bör ha rätt att komplicera bevisvärderingen genom att anvisa hur 

denna ska ske avseende vissa bevisfakta medan andra får värderas fritt, i en situation där 

alla dessa bevisfakta har avseende på samma rättsfaktum.200 För att  bevisvärderings-

överenskommelsen ska kunna godtas måste den stipulera att  ett  helt rättsfaktum ska 

anses bevisat.201

Huruvida avtal om inskränkningar i bevisföringen kan godtas beror enligt Lindell på 

avtalets omfattning, det vill säga hur mycket bevisföringsmöjligheterna begränsas.202 I 

likhet  med  Heuman  anser  han  att  såväl  sådana  överenskommelser  som  nämnda 

bevisvärderingsöverenskommelser kan komma att åsidosättas med stöd av 36 § AvtL.203

4.5.3 Författare som befinner sig i gränslandet

4.5.3.1 Inledning

Utöver de som är övertygade om den processuella ogiltighetsprincipens existens, och de 

som kanske inte ifrågasätter principens existens de lege lata, men likväl de lege ferenda, 

finns det en tredje kategori av författare som är mer svårplacerad. Lindskog och Lind-

blom ger uttryck för att vissa processuella överenskommelser är ogiltiga medan andra 

är, eller i vart fall borde vara, giltiga.

196 Lindell, Civilprocessen, s. 118.
197 Lindell, Partsautonomins gränser, s. 123 f.
198 Lindell, Civilprocessen, s. 117 f.
199 A.a. s. 117.
200 Jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 127.
201 Jfr a.a. s. 127 f.
202 Se om detta a.a. s. 124 f. Jfr även s. 128.
203 Lindell, Civilprocessen, s. 118 och jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 124 f.
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4.5.3.2 Lindskog

Enligt Lindskog är överenskommelser som innebär att rätten till rättegång helt  avtalas 

bort ogiltiga.204 Även om han vidgår att rättsläget inte är helt klart när det gäller avtal 

genom vilka rätten avtalas bort under en viss tid anser han att sådana avtal borde bedö-

mas på samma sätt.205 Detta i och med att rätten till rättegång enligt honom rimligen bör 

innebära en omedelbar rätt.206 Grundbulten i detta resonemang är att rätten till en rättvis 

rättegång i en rättsstat är att betrakta som grundläggande och i princip oförytterlig.207

När Lindskog hänvisar till lagrådets uttalande i samband med att han uttrycker viss 

osäkerhet kring i vilken utsträckning parter kan avtala om processens genomförande, 

uttalar han följande. ”Utgångspunkten synes ha varit att processuella överenskommelser 

inte är bindande i vidare mån än de kan stöttas på lag. […] Häri torde dock – såvitt gäl-

ler rätten till rättegång – knappast kunna läggas mer än att parterna inte utan lagstöd kan 

avtala om processhinder.”208 (min kursivering).

Lindskog diskuterar även  bevisöverenskommelser specifikt.  Enligt honom står det 

inte helt klart i vilka fall sådana är giltiga.209 Överenskommelser om begränsningar av 

bevisföringen bör enligt honom inte ges avsedd verkan.210 Som  skäl för detta påtalas 

potentiella gränsdragnings- och rättssäkerhetsproblem.211 Han synes se det som svårt att 

avgöra när bevisföringen begränsas så pass mycket att rättssäkerheten åsidosätts. Om 

avtalet gäller bevisningens  bevisvärde tycker Lindskog dock att domstolen bör beakta 

det på motsvarande sätt som ett avtal om bevisbördans placering.212 Ett sådant bör alltså 

ges avsedd effekt.213

204 Se Lindskog, Skiljeförfarande, avsnitt 0:3.3.1 och 0:4.1.1.
205 Se a.a. avsnitt 0:3.3.3 med not 2 och 0:4.1.1
206 A.a. avsnitt 0:3.3.3 med not 2.
207 Se a.a. avsnitt 0:4.1.1.
208 A.a. avsnitt 0:4.1.2 med not 2.
209 A.a. avsnitt 0:3.3.4. Jfr även avsnitt 0:4.1.2 med not 2.
210 A.a. avsnitt 0:3.3.4 med not 4.
211 A.a. avsnitt 0:3.3.4 not 4.
212 A.a. avsnitt 0:3.3.4 med not 5.
213 Jfr delkapitel 1.4 ovan. Jfr dock Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 380 not 1460, 

som frågar sig  om Lindskog med uttalandet avseende bevisvärderingsöverenskommelser menar att 
domstolens bevisvärderingsuppgift kan avtalas bort på ett generellt plan, eller om han anser att parter 
kan ingå avtal som får betydelse för ett bevisfaktums faktiska bevisvärde i ett enskilt fall.
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4.5.3.3 Lindblom

Lindblom erkänner  den processuella  ogiltighetsprincipens  existens,  men kan i  likhet 

med Lindskog tolkas som att han inte är övertygad om att den gäller alla typer av pro-

cessuella överenskommelser. Han pekar på att det finns en skillnad mellan totala och 

partiella avståenden. Därtill uttrycker han att frågan om huruvida avtal ska ogiltigförkla-

ras eller inte bör kunna lösas mot bakgrund av 36 § AvtL och artikel 6 EKMR, direkt 

eller indirekt. Detta förhållningssätt liknar således främst det som förespråkas av Heu-

man och Lindell.214

4.6 Sammanfattande diskussion
4.6.1 Förarbeten, praxis och doktrin

Huruvida processuella överenskommelser är ogiltiga utan lagstöd framgår inte av någon 

lagregel. Däremot togs en princip av den innebörden för given av lagrådet vid införan-

det av RB. Det finns få exempel på omnämnanden av principen i senare förarbeten. I  

samband med två lagförslag avseende alternativ tvistlösning har den dock omnämnts 

som alltjämt gällande.

Förarbetsuttalandena har uteslutande gjorts i förhållande till avståenden som är av en 

annan karaktär än bevisöverenskommelser. Lagrådet uttalade sig om avståenden från att 

fullfölja talan. Även om detta inte är ett totalt avstående – det är enbart totalt i förhål-

lande till högre instanser – rör det sig om ett avstående som är artskilt från en bevisöver-

enskommelse. De senare förarbetsuttalandena har gjorts i förhållande till frågan om part 

kan avsäga sig rätten till domstolsprövning till fördel för ett alternativt tvistlösningsför-

farande, vilket däremot är ett totalt avstående. 

Diskussionen om en generell processuell ogiltighetsprincip i förarbetena är obefint-

lig. Det som har diskuterats är vilka skäl som talar för och emot giltighet av olika över-

enskommelser om fullföljdsförbud respektive medlingsöverenskommelsers verkan som 

rättegångshinder. Huruvida dessa skäl har bäring på alla processuella överenskommel-

ser framgår inte. Principen har inte problematiserats och därför inte heller nyanserats 

med föreskrivna undantag eller dylikt.

I praxis lyser omnämnanden av den processuella ogiltighetsprincipen med sin från-

214 Jfr för det anförda Lindblom, SvJT 2006 s. 123 f. med not 74.
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varo (med reservation för Karlgrens utvecklade mening). Vissa äldre rättsfall, som har 

rört totala avståenden från rätten till domstolsprövning, har avgjorts på sätt som är för-

enliga med principen. När avtal uppenbarligen tolkats som försök att, utan lagstöd eller 

annat rättsligt stöd, skapa sådana avståenden har de systematiskt underkänts på proces-

suell grund. I nyare rättsfall framstår det emellertid som tveksamt om avgörandena har 

varit förenliga med principen. Allt har att göra med hur de aktuella överenskommelserna 

tolkats av domstolen och detta framgår inte av domskälen. Av betydelse är däremot att  

det inte finns något exempel från praxis där det uttryckligen har uttalats att den princip 

som lagrådet tog för given vid införandet av RB inte gäller. När det gäller särskilt bevis-

överenskommelsers  giltighet  kan man begränsa sig  till  att  konstatera  att  praxis  helt 

enkelt inte ger några besked härom. Frågan har inte behandlats.

Om det  ses  till  doktrinen är  bilden av  den processuella  ogiltighetsprincipen mer 

nyanserad än i förarbetena. Det finns de som verkar anse att den äger generell giltighet. 

Dessa författares argumentation synes i grunden bygga på att det som uttalades vid infö-

randet av RB inte har vederlagts, varken av lagstiftaren eller av domstolarna. Det finns 

också de som inte uttalar sig om principen generellt utan som istället ger uttryck för att 

totala avståenden från rätten till domstolsprövning och bevisvärderingsöverenskommel-

ser är ogiltiga. I och för sig uttalar de alltså  inte  att  bevisföringsöverenskommelser är 

ogiltiga. Att utan vidare motsatsvis tolka detta som att dessa författare anser sådana vara 

giltiga framstår dock som tvivelaktigt.

I doktrinen återfinns även de som är skeptiska till den processuella ogiltighetsprinci-

pen, till synes huvudsakligen de lege ferenda. Här förespråkas ett mer dynamiskt för-

hållningssätt till principen där ledning anses kunna sökas bland annat i hur 36 § AvtL 

tillämpas.  Både  bevisförings-  och  bevisvärderingsöverenskommelser  synes  således 

enligt dessa författare kunna accepteras i viss utsträckning.

 Mellan de övertygade och skeptikerna finns det en tredje kategori.  Författarna i 

denna kategori  synes vara av uppfattningen att  den processuella ogiltighetsprincipen 

gäller i viss utsträckning, men inte kategoriskt. Lindskogs kommentar om lagrådets utta-

lande, att det knappast kan gälla annat än avtal om processhinder, sticker ut. Det antyder 

att partiella avståenden, såsom bevisöverenskommelser, redan idag skulle kunna vara 

giltiga. Enligt Lindskog gäller detta i vart fall bevisvärderingsöverenskommelser. Avtal 

om begränsningar av bevisföringen bör enligt honom inte godtas. Lindblom framhåller i 
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likhet med Heuman och Lindell möjligheten att hantera processuella överenskommelser 

med en tillämpning av 36 § AvtL.

4.6.2 Vad gäller?

4.6.2.1 Totala avståenden från rätten till domstolsprövning

Av det ovanstående framgår enligt min mening med tydlighet att i vart fall totala avstå-

enden från rätten till domstolsprövning inte är möjliga att uppnå avtalsvägen utan lag-

stöd.  Det  är  sådana och snarlika  typer  av  avtal  som i  förarbetena har  ansetts  kräva 

lagstöd för att vara giltiga och som i äldre praxis har underkänts. Detta synes inte heller 

ens skeptikerna Gemmel, Heuman och Lindell vända sig emot. Vad de förespråkar är en 

nyanserad skälighetsbedömning av processuella överenskommelser och de argumente-

rar därmed emot kategoriska ogiltighetsförklaringar. Sannolikt skulle således inte heller 

de godta totala avståenden från rätten till  domstolsprövning, även om vägen till  den 

slutsatsen skulle gå via en skälighetsbedömning.

4.6.2.2 Bevisöverenskommelser

Att säga att förarbeten, rättspraxis och doktrin talar för att även bevisöverenskommelser 

är ogiltiga framstår enligt min mening som något vanskligt. Bilden är för splittrad. Frå-

gan diskuteras varken i förarbetena eller i praxis. I doktrinen finns det olika åsikter. Där-

för vill jag mena att det inte står klart att bevisöverenskommelser är ogiltiga de lege lata. 

Annorlunda uttryckt  är  det  inte  ställt  utom alla  tvivel  att  bevisöverenskommelser  är 

sådana processuella överenskommelser som lagrådets uttalande tar sikte på. Enligt min 

mening är därför bevisöverenskommelser ett enligt den teleologiska metoden oklart fall. 

Det tillåter att det görs en ändamålstolkning av den processuella ogiltighetsprincipen i 

syfte  att  utröna  om  den  faktiskt  omfattar  bevisöverenskommelser.  Den  tolkningen 

genomförs i nästföljande kapitel.
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5 Den processuella ogiltighetsprincipen

ändamålstolkad
5.1 Principens ändamål enligt förarbetena
När en princip ska ändamålstolkas i syfte att undersöka om den omfattar ett oklart fall 

måste principens ändamål fastställas.215 Detta kan vara en svår operation, varvid man 

bör vara försiktig med vad som utpekas som ändamål.216 I många fall omtalas emellertid 

i förarbetena vilka ändamål som ligger bakom en viss regel och i så fall kan ofta dessa 

ändamål läggas till grund för ändamålsresonemanget.217 

I fallet med den processuella ogiltighetsprincipen står emellertid enbart begränsad 

vägledning om dess ändamål att finna i förarbetena.218 Ogiltighet av avtal om fullföljds-

förbud, som ingåtts innan uppkomsten av tvist, motiverades av lagrådet med att parter 

annars av oförstånd skulle kunna komma att ingå avtal med oförutsebara konsekven-

ser.219 Ändamålet att skydda parter från oförståndiga och oförutsebara överenskommel-

ser på detta sätt tillmättes dock inte särskild vikt i och med införandet av möjligheten att 

ingå avtal om fullföljdsförbud redan innan uppkomsten av tvist,220 varför det ändamålet 

inte längre torde vara direkt vägledande. Att inte låta medlingsöverenskommelser utgöra 

rättegångshinder  har  dock så  sent  som på  2010-talet  motiverats  med rättssäkerhets-

skäl.221 Således får åtminstone ett ändamål med den processuella ogiltighetsprincipen 

anses framgå av förarbetena; den ska säkra parters rättssäkerhet.

215 Jfr Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 85. Visserligen synes den teleologiska metoden främst vara tänkt 
att tillämpas på lagregler. Dock anser Ekelöf att den även ska tillämpas på prejudikat, a.a. s. 91. I och 
med att den processuella ogiltighetsprincipen synes vara en etablerad princip (om än med oklar inne-
börd) möter det enligt min mening inte hinder att tillämpa den teleologiska metoden även på denna 
princip.

216 Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 85, avseende lagregler. Jfr även Heuman, SvJT 1993 s. 247 f.
217 Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 89 f.
218 Jfr utöver framställningen i kapitel 4 ovan Westberg, Från statlig till privat rättskipning, s. 360.
219 Se delkapitel 4.2 ovan.
220 Jfr delkapitel 4.3 ovan.
221 Se delkapitel 4.3 ovan.
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5.2 Principens ändamål enligt doktrinen
5.2.1 Allmänt

En princip kan ha flera ändamål.222 I doktrinen har det anförts att den processuella ogil-

tighetsprincipen skulle kunna vara en följd av lärorna om processrättsförhållandet och 

rättsskyddsanspråket.223 I likhet med läran om rättsskyddsanspråket är även läran om 

processrättsförhållandet en idag föråldrad lära vars teoretiska konstruktioner i stort sett 

har övergivits.224 Såsom den förra läran utgör dock även läran om processrättsförhållan-

det ett av RB:s ideologiska fundament.225 Med tanke på den i doktrinen identifierade 

kopplingen mellan dessa traditionella läror och den processuella ogiltighetsprincipen 

skulle  ytterligare ändamål med nämnda princip kunna stå  att  finna i  de tankar  som 

underbygger dessa läror.

5.2.2 Läran om processrättsförhållandet

Läran om processrättsförhållandet innebär att ett förhållande mellan å ena sidan domsto-

len och å andra sidan parterna uppstår då en tvist dras inför domstol och att detta ska 

hållas isär från parternas inbördes civilrättsliga förhållande. Då det rör sig om två olika 

rättsförhållanden kan parterna enbart  styra  över  det  rättsförhållande  som gäller  dem 

sinsemellan, inte över det rättsförhållande som också inbegriper domstolen.226 

Som vad som framstår som en följd av tanken om ett processrättsförhållande ansågs 

det inte i äldre doktrin vara möjligt för parter att ingå avtal om deras processuella rättig-

heter.227 I och med att de processuella rättigheterna enligt läran inte är hänförliga enbart 

till rättsförhållandet mellan parterna, utan även till det rättsförhållande som inbegriper 

domstolen, hade en annan uppfattning varit ologisk. Den processuella ogiltighetsprinci-

pen synes alltså, enligt min mening, kunna ses som en beståndsdel i läran om process-

rättsförhållandet.  Därför  framstår  det  också  som rimligt  att  tänka  sig  att  läran  och 

222 Jfr Heuman, SvJT 1993 s. 247 f.
223 Se Westberg, Från statlig till privat rättskipning, s. 360 ff.
224 Jfr avsnitt 1.5.3.2 ovan, om rättsskyddsfunktionen, och Westberg, Från statlig till privat rättskipning, s. 

360 f. samt Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 98, om processrättsförhållandet.
225 Jfr avsnitt 1.5.3.2 ovan, om rättsskyddsfunktionen, och Maunsbach, Avtal om rätten till domstolspröv-

ning, s. 97 f., om processrättsförhållandet.
226 Jfr för det anförda Westberg, Från statlig till privat rättskipning, s. 360 f., Maunsbach, Avtal om rätten 

till domstolsprövning, s. 97 och Olivecrona, Rätt och dom, 1:a uppl., s. 345 f.
227 Jfr Westberg, Från statlig till  privat rättskipning, s. 360 f.  och Kallenberg, De ordinära devolutiva 

rättsmedlen i den svenska civilprocessen, s. 114 ff., som behandlar totala avståenden och fullföljds-
förbud.
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principen underbyggs av snarlika motiv.

Westberg kan emellertid inte finna att idén om processrättsförhållandet uppkommit 

till följd av ideologiska föreställningar om rättskipningens centrala roll i samhället, vik-

ten för rättsstaten att upprätthålla ett starkt rättighetsskydd eller om politik och maktdel-

ning.  Istället  verkar  det  enligt  honom  som  att  läran  om  processrättsförhållandet 

tillkommit som ett resultat av rent akademiska strävanden. Processrätten uppfattades i 

äldre doktrin endast som en deskriptiv analys av hur det rättsliga förfarandet gick till 

och därför enbart som ett bihang till civilrätten. Man trängde inte in i processens ”rätts-

liga väsen”228. Det var således enbart civilrätten som utgjorde föremål för sann rättsve-

tenskaplig behandling, vilket av vissa ansågs otillfredsställande. Genom att omvandla 

processrätten till läran om ett rättsförhållande, som precis som civilrätten innefattade 

rättigheter och skyldigheter, ansågs processrätten kunna bli ett eget rättsområde och lika 

respekterad som civilrätten.229

Så även om läran om processrättsförhållandet ger en förklaring till varför processu-

ella överenskommelser ansågs per se ogiltiga ur ett tekniskt perspektiv, synes det vara 

svårt  att  utröna  vilken  ideologisk  grund,  om någon,  uppfattningen grundade sig på. 

Något ändamål att använda sig av vid tolkningen av den processuella ogiltighetsprinci-

pen erbjuder läran således inte.

5.2.3 Läran om rättsskyddsanspråket

Som antyddes redan i avsnitt  1.5.3.2 ovan innebär den tidiga läran om rättsskyddsan-

språket, i det avsnittet uttryckt som en funktion, kort uttryckt att medborgare har rätt att 

få de rättigheter som rättsordningen tillägnat dem realiserade. Om parterna har rätt att 

disponera över sina civilrättsliga rättigheter genom avtal så ska rättskipningen se till att 

avtalsregleringen också slår igenom på det praktiska planet. Anspråket är alltså  riktat  

mot domstolen (staten) på så sätt att domstolen ska förverkliga de rättigheter som rätts-

skyddet omfattar. Anspråken på rättsskydd konkretiserades i äldre doktrin som anspråk 

på dom, exekution och exekutiva säkerhetsåtgärder.230

Tanken bakom läran om rättsskyddsanspråket är alltså att staten är ansvarig för att 

228 Olivecrona, Rätt och dom, 1:a uppl., s. 346.
229 Jfr för det anförda Westberg, Från statlig till privat rättskipning, s. 361 och Olivecrona, Rätt och dom, 

1:a uppl., s. 344, 346 f., 349 och 352.
230 Jfr för det anförda Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 97 och Olivecrona, Rätt och 

dom, 1:a uppl., s. 377 ff.
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säkerställa varje medborgares möjlighet att få sina civilrättsliga rättsskyddsanspråk till-

godosedda i ett kvalitativt domstolsförfarande. Av vikt är betoningen på att det är staten 

som ska  tillhandahålla rättsskydd. Tanken är inte att parterna ska utöva ”självhjälp i 

processens form”231. Istället ska staten realisera medborgarnas rättigheter.232

I tanken bakom läran om rättsskyddsanspråket lyser således, enligt min mening, ige-

nom en koppling till den processuella ogiltighetsprincipen. Läran kan så att säga förut-

sätta principen. För att staten ska kunna uppfylla sitt ansvar att säkerställa rättsskydd 

krävs att parternas möjlighet att kräva staten på rättsskydd inte kan avtalas bort av par-

terna. Ändamålet med den processuella ogiltighetsprincipen kan således i detta hänse-

ende vara att hjälpa staten att säkra rättsskyddets genomslag.233

5.3 Ändamålstolkningen
Som har konstaterats i avsnitt 4.6.2.1 (s. 55) utgör totala avståenden från rätten till dom-

stolsprövning klara fall i förhållande till den processuella ogiltighetsprincipen. Det råder 

alltså ingen egentlig tvekan om att överenskommelser om sådana avståenden omfattas 

av  principen.  Den  processuella  ogiltighetsprincipen  kan  anses  tjäna  åtminstone  två 

ändamål. Den ska säkra parters rättssäkerhet och säkra rättsskyddets genomslag. Detta 

är också de resultat som tillämpningen av principen ger upphov till om den tillämpas på 

de  klara  fallen.  Om överenskommelser  om totala  avståenden  ogiltigförklaras  säkras 

såväl parternas rätt till ett rättssäkert domstolsförfarande som genomslaget för parternas 

materiella rättigheter.234 Frågan blir då följande.  Måste bevisöverenskommelser anses 

vara sådana processuella överenskommelser som omfattas av den processuella ogiltig-

hetsprincipen för att regleringen av bevisöverenskommelserna ska ge upphov till samma 

helhetsresultat som en reglering av de klara fallen gör?235

Att tillåta parter begränsa sina bevisföringsmöjligheter och domstolens fria bevisvär-

dering skulle kunna komma att resultera i följder som står i dålig samklang med ett 

231 Olivecrona, Rätt och dom, 1:a uppl., s. 377.
232 Jfr för det anförda Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 97 f. och Olivecrona, Rätt och 

dom, 1:a uppl., s. 377.
233 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 100 ff.
234 Detta gäller givetvis under förutsättning att reglerna för det domstolsförfarande som den processuella 

ogiltighetsprincipen garanterar tillgång till i övrigt regleras på ett sätt som skapar förutsättningar för 
ett rättssäkert förfarande och genomslag för parternas materiella rättigheter.

235 Jfr Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 84.
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rättssäkert tvistlösningsförfarande. Det gäller till exempel om avgörande bevisning inte 

får föras fram eller inte tillmätas mer än ett obetydligt bevisvärde.236 Visserligen kan 

bevisning komma att avvisas redan till följd av lagregler.237 I detta fall är dock inskränk-

ningen i rättssäkerheten, om det ska ses som en sådan, statligt reglerad. Det kan med fog 

hävdas att detta utgör en stor skillnad mot privat reglerade bevisföringsinskränkningar. 

Om den senare typen av inskränkningar tillåts kan inte domstolen förhindra att parter 

sätter sig i omöjliga processituationer, utan möjligheter att tillvarata sin rätt.

Utan tvekan ger ett tillåtande av bevisöverenskommelser även upphov till ett sämre 

rättsskydd. En bevisföringsöverenskommelse innebär att vissa bevis inte får föras fram. 

Om en sådan överenskommelse är giltig kan det följaktligen bli så att de rättigheter som 

den bevisförande parten skulle ha tillerkänts, om all tillgänglig bevisning hade kunnat 

läggas fram inför domstolen, nu inte kan tillerkännas parten. Ta som exempel att det har 

avtalats att enbart skriftlig bevisning får läggas fram i en tvist avseende vad som utgör 

avtalsinnehåll och att en av parterna har tillgång till vittnesbevisning som styrker de 

verkliga förhållandena, nämligen att avtalsinnehållet är ett annat än det som framgår av 

den skriftliga bevisningen. I en sådan situation kan domstolen likväl inte tillerkänna par-

ten de kontraktuella rättigheter som staten faktiskt tillskriver honom med anledning av 

det korrekta avtalet, exempelvis rätt till skadestånd om motparten har brutit mot detta.

En bevisvärderingsöverenskommelse kan ge liknande följder. Om överenskommel-

sen till exempel anger att vissa dokument ska tillmätas högre bevisvärde än andra blir 

det svårt att nå framgång med de senare, även om det som de utvisar faktiskt visar de 

verkliga förhållandena.

Sammantaget medför således en  ändamålstolkning av den processuella ogiltighets-

principen att principen även omfattar bevisöverenskommelser. Även bevisöverenskom-

melser är således ogiltiga utan lagstöd. Slutsatsen kan te sig onyanserad; i vissa fall 

torde väl ändå fördelarna med en bevisöverenskommelse överväga nackdelarna? Som 

jag ser det är dock detta en fråga de lege ferenda. Den processuella ogiltighetsprincipens 

tillämplighet påverkas inte av eventuella processekonomiska vinster eller andra fördelar 

med bevisöverenskommelser. Sådana fördelar får istället anföras som argument för en 

uppluckring av principen, se vidare kapitel 8 nedan.

236 Bevisöverenskommelsers förenlighet med en rättvis rättegång behandlas i större utsträckning i kapitel  
10 nedan.

237 Se delkapitel 3.2 ovan.
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6 Olika typer av bevisöverenskommelser
6.1 Inledning
Det har konstaterats att bevisöverenskommelser är ogiltiga utan stöd i lag. Därför är det 

av största vikt att kunna skilja bevisöverenskommelser från som utgångspunkt giltiga 

civilrättsliga överenskommelser. Därför ska nedan kartläggas vilka olika typer av över-

enskommelser som enligt min mening är att tolka som bevisöverenskommelser. Det ska 

även utredas vilka typer av överenskommelser som har mycket gemensamt med bevis-

överenskommelser och som därför, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, 

kan vara att tolka som en bevisöverenskommelse, som en civilrättslig överenskommelse 

eller till och med som en överenskommelse som utgör både en bevisöverenskommelse 

och en civilrättslig överenskommelse. Allt i ett försök att förtydliga hur gränsen mellan 

bevisöverenskommelser och civilrättsliga överenskommelser ska dras.

Kapitlet inleds med några reflektioner kring den tolkningsproblematik en domstol 

ställs inför då en överenskommelse med processuella drag läggs fram. Härefter katego-

riseras de olika typerna av överenskommelser. I det avslutande delkapitlet diskuteras hur 

domstolen praktiskt bör hantera en överenskommelse som är både en bevisöverenskom-

melse och en civilrättslig överenskommelse.

Vilken giltighet och  verkan de olika typerna av överenskommelser kan komma att 

tilläggas  av en domstol  i  förhållande till  parts  bevisföringsmöjligheter  och domstols 

bevisvärdering kommer inte att utredas här, utan i kapitel 7 nedan.

6.2 Tolkningsproblemet
I avsnitt  2.2.1 ovan förklarades att den  processuella överenskommelsen i  korthet kan 

definieras som ett avtal där parter reglerat processuella frågor. I samma avsnitt beskrevs 

bevisöverenskommelsen som  en  särskild  processuell  överenskommelse  i  vilken  har 

reglerats hur bevisföring ska få ske och/eller hur olika bevis ska värderas.

Det finns inte några fastlagda principer eller kriterier som anger hur en domstol ska 

avgöra om en överenskommelse är en bevisöverenskommelse, en civilrättslig överens-

kommelse eller bådadera.238 Antagligen kan dock sedvanlig civilrättslig avtalstolkning 

238 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 42 och 133 och Westberg, Från statlig till pri -
vat rättskipning, s. 358.
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anlitas i detta hänseende.239 Det innebär att det yttersta målet är att finna den gemen-

samma partsavsikten.240 Om den gemensamma partsavsikten synes vara en annan än vad 

som framgår av avtalets ordalydelse, exempelvis då det ses till parternas tidigare relatio-

ner eller annan sedvänja,241 ska alltså avtalet tilläggas den betydelse som överensstäm-

mer  med  partsavsikten.242 I  praktiken  är  det  emellertid  ofta lydelsen som  blir  det 

utslagsgivande beviset för vad som överenskommits.243

Även om klausuler med lydelser av typen ”muntlig bevisning får inte åberopas” eller 

”domstolen  ska tillmäta dokument  A ett  högre bevisvärde än dokument B” närmast 

självklart får anses utgöra bevisöverenskommelser, är det sannolikt svårt att avgöra var 

gränsen mot en reglering av civilrättsliga frågor går. Ta som exempel följande klausul.

I. Enbart det skriftliga avtalet är av betydelse som bevismaterial vid tvist som uppkommer 

med anledning av detta avtal.

Detta skulle mycket väl kunna tolkas som en bevismässig reglering – andra bevis än det 

skriftliga avtalet får inte åberopas. I vart fall ska dessa bevis tillmätas lägre bevisvärde 

än avtalet. Dock skulle klausulen också kunna tolkas som en civilrättslig överenskom-

melse – parterna vill enbart binda sig i förhållande till varandra på det sätt som anges i 

avtalet och därmed skära bort allt annat som genom tolkning skulle kunna påverka bety-

delsen av avtalsinnehållet.  Även om den sista tolkningen ger sken av en civilrättslig 

överenskommelse kan den dock  även anses innebära ett försök att reglera frågor om 

bevisföring och/eller bevisvärdering, alltså processuella frågor. Om parterna bara vill 

binda sig avseende det som framgår i det skriftliga avtalet, då menar de kanske också att 

bevisning inte ska föras om andra omständigheter. Överenskommelsen är då både pro-

cessuell och civilrättslig.

Det måste utredas om denna klausul ska anses som en bevisöverenskommelse, som 

en civilrättslig överenskommelse eller som en korsning mellan de båda typerna av över-

enskommelser. Om avtalet är både processuellt och civilrättsligt måste frågan om vilka 

delar som är processuella och vilka som är civilrättsliga klarläggas. Den processuella 

239 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 42.
240 Jfr avsnitt 2.1.2 ovan.
241 Se Lehrberg, Avtalstolkning, s. 56.
242 Jfr Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, s. 57 f. och Lehrberg, Avtalstolkning, s. 34 och 45.
243 Jfr Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, s. 57 ff., Lehrberg, Avtalstolkning, s. 33 ff. och 45 f. och Ram-

berg, Avtalstolkningsmetoder, s. 503 f.
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ogiltighetsprincipen förutsätter nämligen att dessa slutsatser dras.244

Visserligen kan parterna tillfrågas om de med klausulen avsett att bevis inte ska få 

åberopas, att bevis ska värderas på visst sätt eller om de härmed enbart avsett att binda 

sig till varandra uteslutande avseende det som återges i avtalet.245 Den partsavsikt som 

eftersöks är emellertid den som förelåg vid avtalsslutet, varför det inte är avgörande vad 

parterna därefter uppger om vad de avsett.246 Dessutom skulle parterna kunna ha incita-

ment att avge olika förklaringar avseende klausulens innebörd när de väl står inför dom-

stol.247 Den som yrkar på en rättsföljd som avviker från avtalets lydelse kanske påstår att 

det helt och hållet rör sig om ett bevisföringsförbud med följd att klausulen till fullo ska 

ogiltigförklaras. Då får den inga civilrättsliga verkningar och parten synes ges större 

utrymme att  hävda alternativt  avtalsinnehåll.248 Motparten,  om denna söker ett avgö-

rande i enlighet med avtalslydelsen, torde istället hävda att det rör sig om en civilrättslig 

överenskommelse som ger tyngd åt det civilrättsliga avtalet parterna emellan.

Slutsatsen om hur en domstol skulle tolka specifika överenskommelser blir alltså 

med nödvändighet osäker. Enligt min mening är det rimligast att tro att den språkliga 

utformningen av klausulen, lydelsen, kommer att bli utslagsgivande. Det framstår som 

tämligen säkert att ordalydelser som tar direkt sikte på bevisföringen eller bevisvärde-

ringen kommer att klassificeras som processuella.249 De som i första hand tar sikte på 

civilrättsliga aspekter, till exempel klausuler om vad som utgör avtalsinnehåll, kan istäl-

let tänkas bli klassificerade som civilrättsliga överenskommelser.250 Det kan dock säkert 

förekomma situationer där det faktiskt lyckas klarläggas, exempelvis genom frågor till 

parterna, att en till synes processuell överenskommelse är civilrättslig och vice versa, 

eller att en överenskommelse är processuell i vissa delar och civilrättslig i andra.

Det är just nämnda uppfattning som ligger bakom den kartläggning av olika bevis-

överenskommelser och närliggande överenskommelser som presenteras i det följande. 

Det utgås från att de enda tillgängliga tolkningsdata är den i avtalsdokumenten skrivna 

texten. Därtill har ledning sökts i hur Maunsbach kategoriserat bevisöverenskommelser 

244 Se vidare delkapitel 6.5 nedan.
245 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 133.
246 Jfr Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, s. 54.
247 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 127 och 132.
248 Dock kan även en ogiltigförklarad bevisöverenskommelse komma att tillmätas betydelse vid bevisvär-

deringen, se avsnitt 7.3.2 nedan.
249 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 124.
250 Jfr a.st.
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i  sin  avhandling  om processuella  överenskommelsers  giltighet.251 I  den  mån termer, 

överenskommelsers särdrag och slutsatser är direkt hämtade från eller starkt influerade 

av hennes diskussion kommer hänvisningar att göras. Görs inga hänvisningar rör det sig 

om egna termer, egna identifierade särdrag och egna slutsatser.

I delkapitel  6.3 redogörs för överenskommelser som enligt min mening är att tolka 

som ”rena” bevisöverenskommelser, det vill säga sådana bevisöverenskommelser som 

inte lämnar något uppenbart utrymme för att alternativt eller även tolkas som civilrätts-

liga överenskommelser. Överenskommelserna sorteras efter huruvida det ligger närmast 

till  hands att  tolka  dem som att  de  har  anspråk  på  att  begränsa  bevisföringen eller 

bevisvärderingen. 

I delkapitel  6.4 behandlas överenskommelser i gränslandet mellan processrätt och 

civilrätt,  det  vill  säga  sådana överenskommelser  som enligt  min mening utan  större 

ansträngning kan tolkas som bevisöverenskommelser, civilrättsliga överenskommelser 

eller bevisöverenskommelser och civilrättsliga överenskommelser på samma gång.

6.3 Bevisöverenskommelser
6.3.1 Bevisöverenskommelser inriktade på bevisföringen

6.3.1.1 Exklusiva bevismedel

Bevisöverenskommelser kan peka ut vad Maunsbach benämner som ”exklusiva bevis-

medel”.252 Under  denna kategori  av  bevisöverenskommelser  torde  falla  klausuler  av 

typen (i) ”enbart skriftlig bevisning får åberopas”, (ii) ”muntlig bevisning får inte åbero-

pas”, (iii) ”enbart dokument A och B får åberopas” och (iv) ”dokument A och B får inte 

åberopas”.253

I klausul (i) har bevisföringsmöjligheterna begränsats till viss typ av bevismedel.254 

Skriftlig bevisning har gjorts exklusiv. Med andra ord får exempelvis inte muntlig bevis-

ning eller bevisning med andra föremål än skrifter åberopas. I klausul (ii) har viss typ av 

bevismedel uttryckligen uteslutits, exkluderats. All annan bevisning än muntlig får alltså 

åberopas. I klausul (iii) har bevisföringsmöjligheterna begränsats till specifika bevisme-

251 Se a.a. s. 333 ff. och 377 ff.
252 Se för Maunsbachs behandling av sådana överenskommelser a.a. s. 346 ff.
253 Jfr för klausul (i) och (iii) a.a. s. 346 f.
254 Jfr a.a. s. 346.
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del, sådana har gjorts exklusiva.255 I och med att enbart dokument A och B får åberopas, 

således inte ens annan skriftlig bevisning, är denna typ av begränsning mer inskrän-

kande än både klausul (i) och (ii).  Specifika bevismedel kan också ha exkluderats. Det 

har skett  i  klausul  (iv).  Denna typ av inskränkning är inte så ingripande.  All  annan 

bevisning än just dessa utpekade bevismedel får läggas fram.

Det kan kanske ifrågasättas om överenskommelser som exkluderar viss bevisning, 

se klausul (ii) och (iv), ska tolkas som överenskommelser om exklusiva bevismedel. 

Typfallet  beträffande  denna  typ  av  överenskommelser  torde  vara  att  viss  bevisning 

uttryckligen lyfts fram. I och med att  överenskommelser som utesluter viss bevisning 

trots allt  indirekt gör annan bevisning exklusiv kommer denna klassificering likväl att 

begagnas i detta arbete.

6.3.1.2 Sekretessavtal med åberopandeförbud

Sekretessavtal  med åberopandeförbud har  enligt  min  mening ett  nära  samband med 

överenskommelser om exklusiva bevismedel.256 Sådana avtal kan exempelvis ange (i) 

att vissa dokument inte får åberopas om de omfattas av sekretess eller (ii) att part inte 

får åberopa vittnesutsagor i den mån vittnena är bundna av tystnadsplikt.257 I dessa fall 

rör det sig om åberopandeförbud som är hänförliga till specifika bevismedel. I klausul (i) 

är de specifika bevismedlen vissa utpekade dokument och i klausul (ii) vissa vittnesutsa-

gor. Dessa specifika bevismedel har inte gjorts exklusiva, utan de har exkluderats.

Sekretessavtal med åberopandeförbud kan även ange (iii) att part inte själv får åbe-

ropa uppgifter som han och motparten överenskommit ska omfattas av sekretess, till 

exempel vad motparten sade då ett avtal förhandlades fram, vilka personer som då var 

närvarande eller uppgifter relaterade till motpartens affärsverksamhet.258 I detta fall rör 

det sig inte om att vissa bevismedel inte får åberopas, parten får i och för sig avge en 

utsaga. Snarare handlar det om vad jag benämner en överenskommelse om exklusiva 

bevisfakta, jämför avsnitt 6.3.1.4 nedan. Det är just uppgifterna som är sekretessbelagda 

som inte får åberopas, dessa är exkluderade. Överenskommelsen säger inget om rätten 

att använda sig av ett visst bevismedel.

255 Jfr a.a. s. 347.
256 Maunsbach behandlar ”sekretessavtal” generellt, a.a. s. 339 ff. Jfr dock avseende kombinationen sek-

retessavtal-åberopandeförbud a.a. s. 340 och 342.
257 Jfr a.a. s. 340.
258 Jfr a.st.
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6.3.1.3 Skriftliga vittnesattester

Även överenskommelser om skriftliga vittnesattester har som jag ser det ett nära sam-

band med bevisöverenskommelser om exklusiva bevismedel.259 Om en klausul anger 

”vittnesbevisning får endast åberopas om den är  i  form av en skriftlig  vittnesattest” 

synes bevisföringsmöjligheterna ha begränsats på så sätt att vittnens muntliga utsagor 

inte får åberopas som bevisning.260

En sådan klausul innebär emellertid strängt taget inte att viss typ av bevismedel har 

exkluderats.  Skriftliga  vittnesattester  hör  liksom muntliga  vittnesutsagor  till  muntlig 

bevisning, det som skiljer är framställningssättet.261 Regleringen innebär således enbart 

att de bevisfakta vittnena är bärare av inte får föras fram med ett visst specifikt bevisme-

del – deras muntliga utsaga vid direktförhör inför domstolen.

Överenskommelser om skriftliga vittnesattester kan således sägas utgöra överens-

kommelser om exklusiva bevismedel, där det specifika bevismedlet ”vittnes inför dom-

stol  avgivna  muntliga  utsaga”  har  exkluderats  till  fördel  för  den  skriftliga 

vittnesattesten.

6.3.1.4 Exklusiva bevisfakta

Det finns en skillnad mellan bevisöverenskommelser om exklusiva bevismedel och de 

överenskommelser som jag benämner bevisöverenskommelser om exklusiva bevisfakta. 

Medan de  förra  överenskommelserna  tar  sikte  på bevismedel  tar  de senare sikte  på 

bevisfakta. Bevisöverenskommelser avseende exklusiva bevismedel är likgiltiga inför 

vilka  bevisfakta  som  åberopas,  medan  bevisöverenskommelser  avseende  exklusiva 

bevisfakta istället är likgiltiga inför vilka bevismedel som används. 

Denna typ av bevisöverenskommelse kan komma till uttryck på åtminstone två sätt. 

Det  första  berördes  i  avsnitt  6.3.1.2 ovan om sekretessavtal  med åberopandeförbud. 

Överenskommelsen kan helt enkelt ta sikte på att vissa uppgifter inte ska få åberopas. 

Då handlar det om att specifika bevisfakta exkluderas. Specifika bevisfakta kan givetvis 

även göras exklusiva genom en överenskommelse om exklusiva bevisfakta. 

Överenskommelser  om exklusiva  bevisfakta  skulle  dock även kunna komma till 

259 Se för Maunsbachs behandling av överenskommelser om skriftliga vittnesattester a.a. s. 355 ff. Även 
hon ser ett visst samband, jfr a.a. s. 358.

260 Jfr a.a. s. 356.
261 Jfr a.a. s. 357.
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uttryck genom så kallade integrationsklausuler, vilka kommer att behandlas mer ingå-

ende i avsnitt 6.4.2 nedan. Sådana kan vara att tolka som att bevisfakta inte får åberopas 

om de inte åberopas till stöd för det i det skriftliga dokumentet uttryckta avtalsinnehål-

let.262 Det måste alltså finnas en viss koppling mellan bevisfaktan och det som uttrycks i 

dokumentet.  Specifika  bevisfakta med denna koppling görs  exklusiva i förhållande till 

alla andra bevisfakta, eller så exkluderas alla specifika bevisfakta utan denna koppling.

I  sin  renaste  form skulle  bevisöverenskommelser  avseende  exklusiva  bevisfakta 

kunna skrivas som (i) ”uppgifter om vad som förekommit under avtalsförhandlingarna 

får inte åberopas”,263 (ii) ”enbart uppgifter om vad som förekommit vid avtalsslutet får 

åberopas”,264 (iii) ”bevisning får åberopas endast om det görs för att styrka omständig-

heter som framgår av avtalet” eller (iv) ”bevisning avseende annat än det som framgår 

av avtalet får inte åberopas”.

6.3.2 Bevisöverenskommelser inriktade på bevisvärderingen

6.3.2.1 Prioriterade bevismedel

Bevisöverenskommelser skulle även kunna föreskriva (i) ”skriftlig bevisning ska tillmä-

tas större betydelse för frågan om vad som utgör avtalsinnehåll än muntlig bevisning”, 

(ii) ”muntlig bevisning ska tillmätas mindre betydelse än skriftlig bevisning för frågan 

om vad som utgör avtalsinnehåll”, (iii) ”dokument A ska anses som ett starkare bevis för 

vad som utgör avtalsinnehåll än dokument B”265 och (iv) ”dokument B ska anses som ett 

svagare bevis än dokument A avseende vad som utgör avtalsinnehåll”.

Dessa klausuler utgör, enligt Maunsbachs begreppsapparat, överenskommelser om 

”prioriterade bevismedel” och anger härigenom hur bevisvärdet av olika bevismedel (i 

förlängningen de bevisfakta de förmedlar) ska förhålla sig inbördes i förhållande till ett 

visst  rättsfaktum.266 Dessa  typer  av  överenskommelser  synes  alltså  ha  som syfte  att 

kalibrera domstolens bevisvärdering på förhand.267 Ansatsen till kalibrering skulle kunna 

vara hänförlig dels till typer av bevismedel, såsom i klausulerna (i) och (ii), dels till spe-

cifika  bevismedel, som i klausulerna (iii) och (iv). Därtill skulle det kunna handla om 

262 Jfr a.a. s. 334 ff.
263 Jfr a.a. s. 333 f.
264 Jfr a.st.
265 Jfr a.a. s. 347 f.
266 Jfr  a.st.  Se  för  Maunsbachs behandling av  överenskommelser  om ”prioriterade  bevismedel”  a.a.  

s. 346 ff.
267 Jfr a.a. s. 348.
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såväl prioritering, klausul (i) och (iii), som ”nedprioritering”,268 klausul (ii) och (iv).

Det kan tilläggas att överenskommelser om prioriterade bevismedel inte uttryckligen 

behöver ställa olika bevismedel i relation till varandra. Klausulerna skulle även kunna 

ange att skriftlig bevisning ska väga tyngre eller lättare än all annan bevisning i förhål-

lande till ett visst rättsfaktum eller att ett visst dokument ska behandlas på detta sätt.

6.3.2.2 Prioriterade bevisfakta

Snarlikt överenskommelser om prioriterade bevismedel skulle en skrivning i en över-

enskommelse kunna vara att (i) ”uppgifter om vad som förekommit vid avtalsslutet ska 

väga tyngre än uppgifter om vad som förekommit under avtalsförhandlingarna för frå-

gan vad som utgör avtalsinnehåll” eller vice versa. I likhet med vad som sagts i avsnitt 

6.3.1.4 (s.  66)  om integrationsklausuler  som överenskommelser om exklusiva bevis-

fakta, skulle en klausul också kunna ange (ii) ”bevisning väger tyngre om den åberopas 

till stöd för omständigheter som framgår av avtalsdokumentet än om den åberopas till 

stöd för andra omständigheter”. Detta är exempel på överenskommelser om prioriterade 

bevisfakta.  Specifika bevisfakta  utpekas som tyngre vägande än andra, de  prioriteras. 

Överenskommelserna kan emellertid även ”nedprioritera” specifika bevisfakta, jämför 

avsnittet just ovan.

Dessa överenskommelser tillmäter inte bevisning högre eller lägre bevisvärde bero-

ende på vilket bevismedel som används. Istället ligger fokus på vilka bevisfakta som 

läggs fram.

6.3.3 Några anmärkningar

Kartläggningen ovan gör inte anspråk på att vara uttömmande. Sannolikt skulle kart-

läggningen kunna nyanseras i långt större utsträckning än vad som gjorts. Till exempel 

bör även överenskommelser som ger tredje man i uppgift att avgöra frågor om tillåten 

bevisföring eller bevisvärdering anses som bevisöverenskommelser. Det är emellertid 

min uppfattning att kategorierna ovan kan tjäna som förebilder när en överenskommelse 

med processuella drag ska tolkas. Om en sådan efter en tolkning är att likställa med 

någon av ovan nämnda bevisöverenskommelser är även den aktuella överenskommelsen 

en bevisöverenskommelse.

268 Maunsbach tar upp detta tolkningsalternativ, men talar inte om ”nedprioritering”, a.a. s. 376.
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Det bör också noteras att  det  finns utrymme för att  tolka även ovan behandlade 

bevisöverenskommelser på flera sätt, allt beroende på omständigheterna i det enskilda 

fallet. Till exempel skulle överenskommelser om exklusiva och prioriterade bevismedel 

kunna anses utgöra civilrättsliga överenskommelser om avsiktsbevis.269

6.4 Överenskommelser i gränslandet mellan processrätt och 

civilrätt
6.4.1 Sekretessavtal utan åberopandeförbud

När sekretessavtal förses med uttryckliga åberopandeförbud blir de utpräglat processu-

ella. Sekretessavtal behöver emellertid inte innehålla sådana uttryckliga förbud.270 Det 

typiska sekretessavtalet torde ange att tystnadsplikt gäller avseende vissa uppgifter, mer 

eller mindre precist avgivna, eller att vissa uppgifter inte får yppas för utomstående, 

utan att särskilt reglera vad som gäller i förhållande till domstol (främst om åberopande-

förbud gäller eller inte).271

Detta hindrar visserligen inte att även ett sådant sekretessavtal kan tolkas såsom att 

det är försett med ett åberopandeförbud.272 Om parterna har haft som avsikt att vissa 

uppgifter inte ska komma till andras kännedom ligger det nära till hands att tolka det 

som att de inte vill att dessa ska bli behandlade i en eventuell process. För om så sker  

kommer uppgifterna med stor sannolikhet att bli offentliga och tillgängliga för envar.273 

I detta fall skiljer sig dock inte klausulen från de sekretessavtal med åberopandeförbud 

som har beskrivits i avsnitt 6.3.1.2 (s. 65). Det rör sig om en bevisöverenskommelse på 

det sätt som där anges.

Det kan dock även vara så att parterna faktiskt inte har avsett att det ska gälla ett 

åberopandeförbud inför domstol. Det ligger som princip inom deras civilrättsliga avtals-

frihet att avtala om att vissa uppgifter inte får yppas för utomstående.274 Om part bryter 

mot detta yppandeförbud kan det redan enligt allmänna kontraktsrättsliga regler leda till 

269 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 354. Jfr även liknande Lindskog, Skiljeförfa-
rande, avsnitt 0:3.3.4 not 8. Se vidare avsnitt 6.4.2.4 nedan om avsiktsbevis.

270 Maunsbach behandlar ”sekretessavtal” generellt, se Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 339 ff.
271 Jfr Tonell, Sekretessavtal, s. 14 f. Jfr även Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 340 

(klausul 8).
272 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 341.
273 Jfr 5 kap. 1 § RB. Det finns dock undantag. Se till exempel avseende företagshemligheter, 36 kap. 2 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Tonell, Sekretessavtal, s. 151 ff.
274 SOU 2008:63 s. 200 och jfr SOU 2007:26 s. 130.
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skadeståndsansvar på grund av kontraktsbrott.275 Ett yppandeförbud kan också förenas 

med i avtalet särskilt intagna påföljdsbestämmelser, till exempel vite.276 Man skulle där-

för i och för sig kunna förstå om parterna begränsade sig till denna typ av avtalsregle-

ring. Då rör det sig om en civilrättslig överenskommelse.

Ett tredje tolkningsalternativ är att parterna avsett att den avtalade sekretessen ska 

gälla i förhållande till alla utomstående, inklusive domstolen.277 Om sekretessen gäller 

även i förhållande till domstolen rör det sig om ett åberopandeförbud i den delen. Där-

emot är det ett civilrättsligt sekretessavtal i den delen det gäller i förhållande till övriga 

utomstående. Med andra ord rör det sig i detta fall om en överenskommelse som är både  

processuell och civilrättslig, med en och samma avtalstext.

När en överenskommelse dels utgör en bevisöverenskommelse och dels utgör en 

civilrättslig överenskommelse på sätt som just nämnts kan särskilda hanteringsproblem 

uppkomma. Detta  kommer emellertid  inte  att  behandlas  här.  Istället  kommer det  att 

behandlas i delkapitel 6.5 nedan efter att också integrationsklausuler har diskuterats. Det 

som sägs i det delkapitlet kan tillämpas även på sekretessavtal med dubbla innebörder.

6.4.2 Boilerplateklausuler, särskilt integrationsklausuler

6.4.2.1 Allmänt om klausultypen

Boilerplateklausuler är en klausultyp med ursprung i den angloamerikanska kontrakts-

rätten.278 Rent generellt rör det sig om en typ av standardklausuler som förekommer i 

stora mängder av avtal och som inte tar sikte på parternas respektive prestationsskyldig-

heter utan som avser att reglera avtalsförhållandet på ett mer allmänt plan.279

Integrationsklausulerna är troligen några av de mest frekvent förekommande boiler-

plateklausulerna.280 Även i svenska kommersiella avtal dyker sådana upp med jämna 

mellanrum.281 Det gäller särskilt i  avtal om företagsöverlåtelser.282 Det primära syftet 

med en integrationsklausul är att eliminera, eller i vart fall minimera, betydelsen av vad 

parter sagt och gjort fram till och med avtalsslutet, men även därefter, för frågan om 

275 Jfr t.ex. Tonell, Sekretessavtal, s. 86 f.
276 Jfr a.a. s. 87 ff.
277 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 341.
278 Gorton, Ny Juridik 4:09 s. 7 f.
279 Jfr Gorton, Ny Juridik 4:09 s. 7 och Edlund, SvJT 2001 s. 172.
280 Gorton, Ny Juridik 4:09 s. 7 f.
281 Jfr Sjöman, JT 2002/03 s. 935 och 940 samt Gorton, Ny Juridik 4:09 s. 9 och 11.
282 Jfr Gorton, Ny Juridik 4:09 s. 11.
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avtalets innebörd.283 Man vill alltså förhindra att en domstol tillmäter eventuella prelimi-

nära avtalsutkast, muntliga medgivanden som sedermera tagits tillbaka eller överhuvud-

taget några andra omständigheter betydelse i det hänseendet.

En integrationsklausul kan se ut som klausul I (s.62). En variant på den klausulen är 

följande.

II. Enbart det skriftliga avtalet är av betydelse som bevismaterial vid tvister som uppkommer 

med anledning av detta avtal. Ingen part får inför domstol åberopa någon annan bevisning.

Ytterligare ett exempel, taget från det praktiska rättslivet,284 är följande.

III. Fullständig reglering

Detta  avtal  utgör  parternas  fullständiga  reglering  av  alla  frågor  som  Avtalet  berör.  

Alla skriftliga eller muntliga åtaganden som föregår Avtalet ersätts av innehållet i detta  

avtal.

Hur integrationsklausuler ska tolkas i svensk rätt och vilka verkningar de ska tilläggas 

är inte givet, rättspraxis är inte rikhaltig.285 Två skiljedomar, en från 1986 och en från 

2002, ger uttryck för att integrationsklausuler kan användas för att avtala bort dispositiv 

rätt, till exempel köplagen (1990:931).286 Ett avgörande från AD287 visar att integrations-

klausulen kan vara en faktor att beakta vid avtalstolkningen, men att den måste ses i lju-

set av övriga omständigheter.288 I dessa fall synes således ha gjorts den tolkningen att 

respektive integrationsklausul var civilrättslig och att den eventuellt kunde ge upphov 

till civilrättsliga verkningar. De eventuella processuella verkningarna belystes inte.

Tolkningen av en integrationsklausul ska ske enligt vanliga avtalstolkningsprinciper, 

vilket innebär att den gemensamma partsavsikten ska utredas mot bakgrund av samtliga 

relevanta tolkningsdata. Då dessa klausuler förekommer i kommersiella avtal bör det 

emellertid fästas stor vikt vid ordalydelsen och krävas särskilda omständigheter för att 

denna ska frångås. Detta gör sig än mer gällande då det rör sig om integrationsklausuler 

283 Jfr t.ex. AD 2007 nr 86, Sjöman, JT 2002/03 s. 935, Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 134 och 
160 f., Adlercreutz, Om den rättsliga betydelsen av skriftlig avtalsform och om integrationsklausuler,  
s. 18 och 22 f. och Gorton, Ny Juridik 4:09 s. 8 och 10.

284 Exemplet kommer från ett avtal som var aktuellt i  en skiljedom som meddelades den 11 juni 2002. 
Klausulen finns återgiven i Sjöman, JT 2002/03 s. 938.

285 Jfr Sjöman, JT 2002/03 s. 935 ff., särskilt s. 940, och Gorton, Ny Juridik 4:09 s. 11 ff.
286 1986 års skiljedom är kommenterad i Lindskog, Något om köprättsligt fel i rörelsedrivande aktiebo-

lag, s. 129 ff. och i Sjöman, JT 2002/03 s. 936 f. 2002 års skiljedom är kommenterad i Sjöman, JT 
2002/03 s. 937 ff. Jfr även Gorton, Ny Juridik 4:09 s. 13 f. för kommentarer om skiljedomarna.

287 AD 2007 nr 86.
288 Jfr Gorton, Ny Juridik 4:09 s. 15.
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som inte är individuellt framförhandlade.289

Ett framträdande skäl till att det råder viss osäkerhet om hur integrationsklausuler 

ska hanteras inom ramen för svensk rätt är troligen hänförligt till det faktum att integra-

tionsklausulen i den angloamerikanska rätten har ett intimt samband med en särskild 

bevisregel; the parol evidence rule.290 Någon motsvarighet till denna regel finns inte i 

svensk rätt.291 Vid 1800-talets slut uttryckte Lord Morris regelns innebörd som att ”parol 

testimony cannot be received to contradict, vary, add to or subtract from the terms of a 

written contract, or the terms in which the parties have deliberately agreed to record any 

part of their contract.”292 Regeln är försedd med många undantag,293 men innebär som 

utgångspunkt alltså att det om det finns ett dokument som framstår som ett avtal inte får 

föras i bevisning att något annat än det som återges i avtalet utvisar avtalets innebörd.294 

Däremot är det tillåtet att till exempel åberopa bevisning i syfte att förtydliga vad avta-

lets lydelse innebär.295 The parol evidence rule kan härigenom sägas sätta den yttersta 

gränsen för vad det får föras bevisning om i ett mål, nämligen det som ryms inom avta-

lets fyra hörn.296

Utöver integrationsklausuler finns det flertalet andra boilerplateklausuler som är av 

standardtyp. No oral amendment-klausuler innebär att ändringar av ett avtal ska göras 

på ett visst sätt för att bli gällande, till exempel att ändrade avtal ska skrivas under av en 

person med viss behörighet.297 De borde också kunna innebära krav på att vissa änd-

ringar ska införas i vissa dokument, medan andra ändringar ska införas i andra doku-

ment, eller att ändringar ska göras skriftligen.298

289 Jfr för det anförda Sjöman, JT 2002/03 s. 937 och även  Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, s. 57 ff., 
Lehrberg, Avtalstolkning, s. 33 ff. och 45 f. samt Ramberg, Avtalstolkningsmetoder, s. 503 f.

290 Sambandet noteras t.ex. av Adlercreutz, Om den rättsliga betydelsen av skriftlig avtalsform och om 
integrationsklausuler, s. 23.

291 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 337.
292 Bank of Australasia v. Palmer [1897] A.C. 540, s. 545.
293 Jfr Hellner, The Parol Evidence Rule och tolkning av skriftliga avtal i svensk rätt, s. 187 f. Jfr även 

Tapper, Cross and Tapper on Evidence, s. 682 ff., Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, s. 37 och Edlund,  
SvJT 2001 s. 175.

294 Jfr Hellner, The Parol Evidence Rule och tolkning av skriftliga avtal i svensk rätt, s. 185 och 188, 
Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 335, Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, s. 37 och 
Adlercreutz, Om den rättsliga betydelsen av skriftlig avtalsform och om integrationsklausuler, s. 19. 
Jfr även Tapper, Cross and Tapper on Evidence, s. 680 ff.

295 Jfr Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II,  s. 37 och Hellner, The Parol Evidence Rule och tolkning av  
skriftliga avtal i svensk rätt, s. 188.

296 Hellner, The Parol Evidence Rule och tolkning av skriftliga avtal i svensk rätt, s. 186 f. och Mauns-
bach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 335.

297 Jfr Gorton, Ny Juridik 4:09 s. 17 ff.
298 Jfr för det sista Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt II, s. 105.
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Därtill torde det finnas ett stort antal andra typer av boilerplateklausuler som kan se 

olika ut från det ena fallet till det andra.299 Sådana borde till exempel kunna ange att 

avtal inte är bindande förrän lån beviljats, förrän styrelsen skrivit under avtalsdokumen-

tet eller förrän visst datum.300 Beroende på om en sekretessklausul tillkommit som en 

standardklausul eller är individuellt framförhandlad kan också en sådan vara att se som 

en boilerplate.301

6.4.2.2 Avgränsning till integrationsklausuler

I  det  följande begränsas framställningen till  integrationsklausuler.  Det  har  främst  att 

göra med att de framstår som de vanligaste boilerplateklausulerna. Därtill torde de olika 

sätt på vilka en integrationsklausul kan tolkas i stort överensstämma med tolkningsalter-

nativen också för övriga boilerplateklausuler. För såsom redan påpekats, och som kom-

mer att visas närmare nedan, är den genomgående avsikten med integrationsklausuler att 

förhindra att avtalets innebörd fastställs på något annat sätt än genom tolkning av den i 

avtalet intagna texten. Det framstår enligt min mening som klart att till exempel klausu-

ler om hur ändringar i avtalet får och inte får ske har samma syfte. Om en ändring inte 

har skett på det sätt som föreskrivs i klausulen avses antagligen att domstolen ska bortse 

från  den bevisning som någon av  parterna  lägger  fram för  att  bevisa  ett  alternativt 

avtalsinnehåll, eller en betydelse av avtalstexten som inte framgår av en isolerad tolk-

ning av densamma.

I och med att tolkningsalternativen för integrationsklausuler torde vara i stort över-

ensstämmande med de för övriga boilerplateklausuler torde också utredningen av integ-

rationsklausulers  giltighet  och  verkan,  vilken  sker  i  kapitel  7 nedan,  särskilt  avsnitt 

7.3.2.8, i stort vara representativ även för övriga boilerplateklausuler.

6.4.2.3 Integrationsklausuler som bevisöverenskommelser

En integrationsklausul av typen III (s. 71) skulle kunna tolkas som en överenskommelse 

om exklusiva bevismedel.302 Parterna kan alltså ha avsett att det förevarande avtalet ska 

utgöra det enda tillåtna bevismedlet avseende vad som utgör avtalsinnehåll.303 Annor-

299 Se t.ex. uppräkningen i Edlund, SvJT 2001 s. 173 ff.
300 Jfr Gorton, Ny Juridik 4:09 s. 20.
301 Jfr Tonell, Sekretessavtal, s. 15.
302 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 347.
303 Jfr a.a. s. 335.
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lunda uttryckt har ett  specifikt  bevismedel gjorts  exklusivt.  Att en integrationsklausul 

faller under denna kategori blir än mer tydligt om den förses med ett uttryckligt åbero-

pandeförbud likt det i den andra meningen av klausul II (s. 71).

En integrationsklausul skulle även kunna utgöra en överenskommelse om exklusiva 

bevisfakta på de sätt som angivits i avsnitt  6.3.1.4 (s. 66). Till exempel kan det alltså 

handla om att specifika bevisfakta, förslagsvis den i avtalsdokumentet uttryckta texten, 

görs exklusiva. Inget annat än det som uttrycks i denna text får åberopas som bevisning. 

I denna situation blir dock skillnaden mot integrationsklausulen som en överenskom-

melse om exklusiva bevismedel snarast akademisk. Även då själva avtalsdokumentet, 

bevismedlet, görs exklusivt blir givetvis avtalstexten exklusiv.

Integrationsklausulen kan som en överenskommelse om exklusiva bevisfakta även ta 

sikte på den följd som en tillämpning av the parol evidence rule hade resulterat i. Avsik-

ten kan alltså vara att det inte ska få föras någon bevisning om sådant som inte framgår i 

avtalet.304 Parterna begränsas inte till att använda exempelvis muntliga eller skriftliga 

bevismedel, utan till att åberopa bevisfakta som är kopplade till det som uttrycks i avta-

let. Vilka bevismedel de använder är utan betydelse.

En integrationsklausul skulle därtill kunna tolkas som en överenskommelse om pri-

oriterade bevismedel.305 Parterna  kan exempelvis  ha  avsett  att  avtalsdokumentet  ska 

väga  tyngre  vid  domstolens  bevisvärdering  än  de  bevisfakta  som framgår  av  andra 

bevismedel för frågan om vad som utgör avtalsinnehåll.306 De har då pekat ut ett speci-

fikt bevismedel som ska prioriteras av domstolen på så sätt att det ska anses ge en mer 

rättvisande bild av vad som har skett i verkligheten än andra bevismedel.

Givetvis kan integrationsklausulen även tolkas som en överenskommelse om priori-

terade bevisfakta. Det som sagts om integrationsklausuler som överenskommelser om 

exklusiva bevisfakta är överförbart även på detta tolkningsalternativ, mutatis mutandis.

6.4.2.4 Integrationsklausuler som civilrättsliga överenskommelser

En integrationsklausul skulle kunna ses som ett uttryck för en gemensam partsavsikt att 

verkligen betona vad det är som utgör avtalsinnehåll, nämligen det som står skrivet i 

304 Jfr a.a. s. 334 ff.
305 Jfr a.a. s. 347.
306 Jfr a.a. s. 333.
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avtalshandlingen.307 Detta behöver inte nödvändigtvis innefatta en avsikt att begränsa 

parternas bevisföringsmöjligheter eller att styra över domstolens bevisvärdering.

I denna situation torde det ligga nära till hands att se det som att parterna upprättat  

ett avsiktsbevis.308 Sådana bevis kan upprättas inom ramen för den civilrättsliga avtals-

friheten och syftet är att visa på parternas samstämmiga uppfattning om vad som har 

skett dem emellan.309 I avtalsförhållanden är således redan avtalstexten ett avsiktsbevis. 

Integrationsklausulen skulle dock kunna betraktas som ett särskilt avsiktsbevis vid sidan 

av det övriga avtalet.310 Huruvida klausulen är att tolka som ett avsiktsbevis blir dock 

med nödvändighet beroende av i vilken mån den är en ren standardklausul eller indivi-

duellt framförhandlad. I det förra fallet blir det svårt att läsa in några särskilda avsikter i 

klausulen, medan motsatsen gäller i det senare.311

6.4.2.5 Integrationsklausuler som bevisöverenskommelser och civilrättsliga  

överenskommelser

I de två avsnitten närmast ovan har det förutsatts att en integrationsklausul i ett konkret 

fall kan tolkas som antingen en bevisöverenskommelse eller som en civilrättslig över-

enskommelse. Avseende integrationsklausuler torde det dock ofta vara svårt att avgöra 

om parterna har avsett det ena eller det andra. En integrationsklausul har ofta både pro-

cessuella och civilrättsliga delar.312 I vissa fall kan det således säkert vara så att partsav-

sikten inte kan utredas längre än till ”inget annat än det som står i avtalet ska binda 

parterna”,  medan  det  inte  framgår  om  detta  innefattar  bevisföringsbegränsningar, 

bevisvärderingsanvisningar eller om avsikten bara varit att skapa ett tillförlitligt bevis.313

En klausul med en civilrättsligt präglad lydelse i en första mening och en processu-

ellt präglad i en andra, jämför klausul II (s. 71), vållar inga problem. Det framstår då 

som okomplicerat att behandla den första meningen som en civilrättslig överenskom-

melse och den andra som en bevisöverenskommelse. Svårigheter uppstår snarare när en 

307 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 334 och 336. Jfr även Lindskog, Skiljeförfa-
rande, avsnitt 0:3.3.4 not 8.

308 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 354.
309 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 354. Jfr avseende syftet även NJA 2009 s. 

111 och Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 257.
310 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 383.
311 Jfr a.a. s. 354 f.
312 Jfr a.a. s. 337.
313 Jfr a.a. s. 122, för ett liknande exempel.
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och samma text lämnar utrymme för både en processuell och en civilrättslig tolkning, 

jämför klausulerna I (s. 62) och III (s. 71) samt även det som har sagts om sekretessavtal 

utan åberopandeförbud i avsnitt 6.4.1 (s. 69). Man kan då tvingas till slutsatsen att över-

enskommelsen  är  både en  bevisöverenskommelse  och en  civilrättslig  överenskom-

melse.314 Hur denna klausultyp kan hanteras behandlas i det närmast följande.

6.5 Hanteringen av överenskommelser med dubbla innebörder
Om en domstol ställs inför en överenskommelse som med en och samma text är att 

tolka som både processuell och civilrättslig bör den skilja de processuella delarna av 

överenskommelsen från de civilrättsliga. Detta kan göras med tillämpning av domsto-

lens rätt att tillämpa adekvata rättssatser (jura novit curia). Den processuella ogiltighets-

principen är en rättslig princip och det är upp till domstolen att avgöra när och hur den 

ska tillämpas. Därefter kan domstolen avgöra till vilken typ av bevisöverenskommelse 

den processuella delen är att hänföra, medan den andra delen behandlas som en civil-

rättslig överenskommelse.315

Om det kan fastställas att en överenskommelse har en åtminstone delvis civilrättslig 

innebörd bör således inte det förhållande att den civilrättsliga avtalsfriheten har nyttjats i 

samband med en processuell  överenskommelse föranleda att hela överenskommelsen 

behandlas som processuell.316 Då processuella överenskommelser är ogiltiga skulle det i 

praktiken innebära ett  åsidosättande av nämnda avtalsfrihet. En sådan inskränkning av 

avtalsfriheten torde varken vara avsikten med den processuella ogiltighetsprincipen eller 

vara förenlig med gällande rätt.317 Däremot kräver den processuella ogiltighetsprincipen 

att den processuella delen av en överenskommelse skiljs ut (och sedermera ogiltigför-

klaras). Den civilrättsliga delen får inte ”överskugga” den processuella och göra hela 

överenskommelsen giltig. Då är det nu behandlade hanteringsmodell som står till buds.

314 Även i andra situationer kan en överenskommelse vara både processuell och civilrättslig, se Westberg, 
Från statlig till privat rättskipning, s. 358 ff. och Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, 
s. 123 f.

315 Jfr för det anförda Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 133 f. 
316 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 132 ff. Jfr något annorlunda Westberg som 

avseende totala avståenden från rätten till domstolsprövning frågar sig om inte den processuella ogil -
tighetsprincipen kräver ogiltigförklaring av hela överenskommelsen om en tillämpning av den civil-
rättsliga delen ger samma slutresultat som en tillämpning av den processuella skulle ha gett, Från 
statlig till privat rättskipning, s. 358 ff., särskilt s. 360.

317 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 124.
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7 Bevisöverenskommelsers giltighet och 

verkan
7.1 Inledning
I kapitel 6 togs avstamp i att det kan vara svårt att avgöra när en överenskommelse är en 

bevisöverenskommelse, en civilrättslig överenskommelse och när den är både och. Där-

för gjordes ett försök att kartlägga på vilka olika sätt olika överenskommelser kan vara 

att tolka. I detta kapitel ska det utredas vilken giltighet och verkan de olika typerna av 

bevisöverenskommelser kan komma att tilläggas av en domstol. Här kommer alltså dels 

att diskuteras ”rena” bevisöverenskommelser, det vill säga sådana som behandlades i 

delkapitel  6.3 ovan, dels överenskommelser i gränslandet mellan processrätt och civil-

rätt i den mån de ansetts vara att tolka som bevisöverenskommelser, se avsnitt 6.4.1 och 

6.4.2.3 ovan. Verkningarna kommer att sättas i relation till parternas bevisföringsmöjlig-

heter och domstolens bevisvärdering. 

I likhet med vad som sades i delkapitel 6.2 ovan är även nedanstående analys influe-

rad av Maunsbachs avhandling om processuella överenskommelser. 318 Även här är dock 

de meningar som uttrycks mina egna om inte annat anges.

7.2 Bevisöverenskommelsers giltighet
Bevisöverenskommelsen  är  en  särskild  processuell  överenskommelse.  I  den  mån en 

överenskommelse är processuell är bedömningen av dess giltighet i princip okomplice-

rad. Har den inte stöd i lag är den mot bakgrund av den processuella ogiltighetsprinci-

pen ogiltig.319

Lagstadgade undantag till den fria bevisföringens princip är få. Jag har inte kunnat 

finna något sådant där  parterna har getts någon typ av beslutanderätt avseende vilken 

bevisning som ska vara otillåten. Huruvida bevisning är onödig och därför ska avvisas 

är det upp till domstolen att avgöra, 35 kap. 7 § RB. Regeln i 35 kap. 14 § andra stycket 

RB ger inte stöd för att parter kan avtala om åberopandeförbud avseende vittnesförhör 

till fördel för skriftliga vittnesattester, utan enbart för att parterna kan överenskomma 

318 Se a.a. s. 333 ff. och 377 ff.
319 Se särskilt delkapitel 5.3 ovan.
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om åberopandemöjlighet avseende det senare. Vidare är bevisföringsbegränsningar hän-

förliga till tystnadsplikter gällande enbart i av lagstiftaren särskilt utpekade situationer, 

se 36 kap. 5 § och 38 kap. 2 § andra stycket RB. Parterna kan inte med egna sekretess-

avtal utvidga denna bevisföringsbegränsning.320 Inte heller synes parter ha getts någon 

möjlighet att på något sätt innan uppkomsten av tvist styra över bevisvärderingen, jäm-

för 35 kap. 3 § RB som inte är tillämplig i det läget. Vidare bör inte 35 kap. 1 § andra  

stycket RB tolkas som att det går att åstadkomma stöd för bevisförings- eller bevisvär-

deringsbegränsningar avtalsvägen. Denna regel får anses ta sikte på lagregler och inte 

på avtalsklausuler.321

Att det finns vissa lagstadgade undantag till den fria bevisprövningens princip, och 

att parter som ingår överenskommelser med samma innebörd som dessa lagrum kom-

mer att få sina avsikter förverkligade, ska inte ses som att  bevisöverenskommelsen är 

giltig. Parter kan mycket väl avtala att enbart relevant bevisning ska få åberopas. Om 

part då åberopar uppenbart irrelevant bevisning kan bevisningen komma att avvisas. Det 

har då emellertid inte att göra med parternas bevisöverenskommelse, utan med lagrum-

met 35 kap. 7 § RB. Överenskommelsen är alltjämt ogiltig. Detsamma gäller om par-

terna avtalar att de inte ska få åberopa motpartens advokats uppgifter om vad som har 

diskuterats i klientförhållandet under avtalsförhandlingarna. Till följd av 36 kap. 5 § 

andra stycket RB kommer sådan bevisning att avvisas. Detta kommer att ske oavsett om 

en bevisöverenskommelse av den innebörden har ingåtts eller inte. Den överenskom-

melsen är ogiltig.322

Av det sagda följer att alla överenskommelser som i kapitel 6 har tolkats som bevis-

överenskommelser är ogiltiga.323 Som ska visas i det följande behöver detta emellertid 

inte betyda att dessa överenskommelser också är helt verkningslösa. 

320 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 342 ff.
321 Jfr för det anförda kapitel 3 ovan.
322 Jfr för ett liknande resonemang, Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 343 f.
323 Jfr a.a. s. 358 ff.
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7.3 Bevisöverenskommelsers verkan
7.3.1 Verkan i förhållande till bevisföringsmöjligheterna

I  och  med  att  bevisöverenskommelser  är  ogiltiga  är  det  givetvis  också  uteslutet  att 

sådana skulle ha någon direkt påverkan på bevisföringsmöjligheterna.324 Det är emeller-

tid  också svårt  att  se  hur  bevisöverenskommelserna  indirekt skulle  kunna ha någon 

påverkan i detta hänseende. Följande resonemang torde vara överförbart på alla bevis-

överenskommelser, såväl på de med fokus på bevisföringen som på de med fokus på 

bevisvärderingen.

Tillämpning av 35 kap. 7 § 1–3 RB förutsätter som redan sagts att omständighet som 

part vill bevisa är utan betydelse i målet, att beviset inte behövs eller att beviset uppen-

bart skulle bli utan verkan.325 Bevisöverenskommelser påverkar emellertid överhuvudta-

get inte vilka rättsfakta som är av betydelse för tvisten, utan tar enbart sikte på vad som 

ska få användas för att bevisa rättsfakta och hur bevisen ska värderas. En klausul som 

anger att bevisning enbart får föras om de rättsfakta som framgår av avtalet innebär 

således i och för sig inte att andra rättsfakta är betydelselösa. Däremot ”får” de inte 

bevisas. Vidare ger inte överenskommelserna någon ledning för frågan om viss bevis-

ning behövs eller inte. Från att parterna överenskommit att viss bevisning inte ska vara 

tillåten går det exempelvis inte att sluta sig till att vissa rättsfakta är ostridiga eller redan 

styrkta.  Om en part  åberopar  ett  visst  rättsfaktum,  som inte  är  notoriskt,326 behöver 

denna också åberopa bevisfakta till stöd för detta för att kunna bevisa rättsfaktumet.

Slutligen ger inte heller bevisöverenskommelser så pass klar ledning avseende om 

ett visst bevis skulle vara utan verkan eller inte att bevisning som förs i strid med över-

enskommelsen kan avvisas. Som kommer att framgå strax nedan kan visserligen bevis-

överenskommelser få verkan för bevisvärderingen, till exempel på så sätt att ett enligt 

en överenskommelse exklusivt eller  prioriterat  bevis tillmäts högre bevisvärde än ett 

annat. Att ge sig in på en analys av hur sådana bevisöverenskommelser kan komma att 

påverka bevisvärderingen, och på detta sätt komma fram till att de bevis som indirekt 

har exkluderats eller ”nedprioriterats” helt kan frånkännas verkan, framstår dock inte 

alls som förenligt med tanken bakom 35 kap. 7 § RB. Som angetts i avsnitt 3.2.2 ovan 

324 Jfr även Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 358 ff. Jfr dock delvis annorlunda Heu-
man, JT 2011/12 s. 338, Heuman, JT 2006/07 s. 60 och Lindell, Partsautonomins gränser, s. 124 f.

325 Bestämmelsen behandlas i avsnitt 3.2.2 ovan.
326 35 kap. 2 § första stycket RB.
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ska inte domstolen ge sig in på några djupa analyser av ett bevis bevisvärde då det 

avgörs om beviset ska tillåtas eller inte. Beviset ska framstå som uppenbart irrelevant 

för att kunna avvisas, annars ska det tillåtas. Som framgår i samma avsnitt råder det 

även ett principiellt förbud mot förhandsuppskattningar i bevisfrågor.

Bevisöverenskommelser  kan  alltså  inte  anses  ha  någon  inverkan  på  parters 

bevisföringsmöjligheter, varken direkt eller indirekt.

7.3.2 Verkan i förhållande till bevisvärderingen

7.3.2.1 Allmänt

Föga  överraskande  anses  inte  bevisöverenskommelser  innebära  att  domstolen  direkt 

fråntas sin möjlighet att fritt värdera all den framlagda bevisningen.327 Parter kan alltså 

inte med direkt verkan på ett för domstolen bindande sätt överenskomma att ett bevis-

faktum ska tillmätas högre bevisvärde än ett annat. Frågan är istället om bevisöverens-

kommelserna  kan  komma  att  indirekt påverka  domstolens  bevisvärdering.328 Det  är 

nämligen inte givet att parternas uttryck för en önskan att viss bevisning ska väga tyngre 

än annan ska gå obemärkt förbi.329 Detsamma gäller en uttryckt avsikt om att viss bevis-

ning ska vara den enda som får åberopas.330 

Det sagda följer av att bevisvärderingen ytterst går ut på att fastställa existensen av 

rättsfakta mot bakgrund av allt som förekommit i målet.331 Det är detta som ska läggas 

till grund för en dom. I och med att bevisvärderingen är fri påverkas den inte per se av 

om vissa överenskommelser är ogiltiga. Överenskommelserna finns likväl och det är 

upp till  domstolen att avgöra vilken betydelse detta förhållande ska tillmätas. Därför 

torde det i allmänhet vara relevant att ta hänsyn till dessa vid bevisvärderingen.

Nedan kommer bevisöverenskommelsers eventuella verkan i förhållande till dom-

stolens bevisvärdering utredas enligt följande. Framställningen inleds med en diskus-

sion rörande de överenskommelser som har det mest uppenbara fokuset på att påverka 

domstolens bevisvärdering, nämligen de om prioriterade bevismedel och om priorite-

rade bevisfakta. Härefter kommer att behandlas överenskommelser om exklusiva bevis-

medel. Sekretessavtal med åberopandeförbud kommer sedan att diskuteras tillsammans 

327 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 385 och avsnitt 4.5.1 ovan.
328 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 379.
329 Jfr a.a. s. 351.
330 Jfr a.st.
331 Jfr avsnitt 2.1.2 och delkapitel 3.3 ovan, om bevisvärderingen.
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med sekretessavtal utan åberopandeförbud som är att förstå som bevisöverenskommel-

ser. Därefter kommer att avhandlas överenskommelser om skriftliga vittnesattester, var-

efter överenskommelser om exklusiva bevisfakta diskuteras. Analysen avslutats med en 

diskussion avseende integrationsklausuler, i den mån sådana är att tolka som bevisöver-

enskommelser.

Mot bakgrund av att bevisvärderingen är fri är det omöjligt att dra några definitiva 

slutsatser om vilka konsekvenser bevisöverenskommelser skulle kunna få för bevisvär-

deringen i ett enskilt fall. De riktlinjer som anges i förarbetena och den av de i doktrinen 

utvecklade bevisvärderingsmetoderna som är att föredra får tillämpas. Det är emellertid 

min förhoppning att följande framställning i vart fall kan ge en närmare insikt avseende 

vilka parametrar som bör vara av störst betydelse, när en bevisöverenskommelses ver-

kan för bevisvärderingen ska bedömas.

7.3.2.2 Prioriterade bevismedel

Även om bevisöverenskommelser om prioriterade bevismedel är ogiltiga antyder över-

enskommelserna på ett allmänt plan att parterna avtalat om just det som framgår av de 

prioriterade bevismedlen.332 Man kan till exempel fråga sig varför parter skulle skriva 

under en överenskommelse om att ett dokument ska tillmätas högre bevisvärde än ett 

annat, i förhållande till vad som utgör avtalsinnehåll mellan parterna, om inte parterna 

tycker att det förra dokumentet beskriver avtalsinnehållet på ett korrekt sätt. 

Det kan därför mycket väl vara så att det finns anledning att tillmäta ”dokument A” 

högre bevisvärde än ”dokument B” i relation till vad parterna överenskommit om en 

överenskommelse mellan parterna anger att det förra ska tillmätas större vikt än det 

senare.333 En förklaring till att parterna ingick den aktuella överenskommelsen kan vara 

att de inte ansåg ”dokument B” vara relevant, eller i vart fall inte lika relevant, som 

”dokument A” som bevis för vad parterna överenskommit.334 

Däremot finns det inget som säger att inte ”dokument B” kan tillmätas lika högt 

bevisvärde som ”dokument A”, eller till och med högre.335 Anledningen till att ett bevis-

medel har utpekats på detta sätt skulle kunna ha alternativa förklaringar, till exempel att 

332 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 383 f.
333 Jfr a.a. s. 382 f.
334 Jfr a.st.
335 Jfr a.a. s. 351 och 383 f.
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parterna ifråga inte tänkt igenom vilka konsekvenser överenskommelsen skulle kunna 

få, att den uppfattades som praktisk eller att den användes som ett förhandlingsmedel 

för att få igenom någon annan klausul. Överenskommelsen kan även ha ingåtts av pro-

cessekonomiska skäl.336 Därtill skulle en strävan efter en mer lätthanterlig bevissituation 

kunna ha varit ett framträdande motiv. Som kommer att beröras även nedan, se särskilt 

avsnitt 7.3.2.6, kan nämligen vittnen vara oförutsägbara. För att delvis kompensera osä-

kerheten kring vad vittnen, både partens egna och motpartens, kommer att berätta vid ett 

förhör i en rättegång kan parterna således ha incitament att nedvärdera bevisvärdet av 

sådan muntlig bevisning. Då behöver inte eventuella oväntade och för den egna saken 

ofördelaktiga uttalanden från vittnen få så pass allvarliga konsekvenser som de skulle ha 

kunnat få vid en fri bevisvärdering.337

Det  borde  rimligtvis  råda  skillnad  mellan  överenskommelser  som  rör  specifika 

bevismedel och sådana som rör typer av bevismedel.338 Det torde vara lättare att nå slut-

satsen att parterna enats i enlighet med vad som anges i ett specifikt dokument än att nå 

slutsatsen att parterna enats i enlighet med skriftlig bevisning generellt. I det förra fallet 

framstår det nämligen som ett rimligt antagande att parterna i vart fall fäst sin uppmärk-

samhet på det som bevismedlet förmedlar och godkänt detsamma. I så fall ger överens-

kommelsen också en någorlunda stabil bas för att dra slutsatser om parternas avsikter. I 

det senare fallet ligger det närmare till hands att anta att processekonomiska hänsyn, 

insikten att begränsad bevisning leder till snabbare och billigare process, ligger bakom 

bevisöverenskommelsen. Parterna kan i vart fall inte ha avsett att all bevisning av viss 

typ ska ange deras avtalsinnehåll – de kan omöjligen ha uppmärksammat exempelvis all 

potentiell skriftlig bevisning. Då är det inte heller lika givet att förekomsten av överens-

kommelsen ska tillåtas påverka bevisvärderingen.339

Så länge specifika bevismedel ställs i relation till varandra torde det inte ha någon 

större betydelse om ett bevismedel prioriteras eller ”nedprioriteras”. I båda fallen fram-

går ju relationen mellan bevismedlen, vilket ger upphov till god ledning för bevisvärde-

ringen. ”Dokument A ska anses som ett starkare bevis än dokument B” ger inte mer 

336 Jfr a.a. s. 347.
337 Jfr för det anförda från föregående not a.a. s. 346, där det förs ett liknande resonemang avseende 

exklusiva bevismedel.
338 Jfr a.a. s. 384, där det talas om särskilt utpekade respektive former av bevismedel.
339 Jfr för det anförda a.st.
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ledning än ”dokument B ska anses som ett svagare bevis än dokument A”. 

Om specifika bevismedel relateras till typer av bevismedel eller ”övrig bevisning” är 

det emellertid av stor betydelse om det sker en prioritering eller en ”nedprioritering”. 

Om överenskommelsen anger att ”dokument A ska tillmätas större vikt än övrig bevis-

ning” ger den prioriteringen betydligt bättre ledning för bevisvärderingen än ”nedpriori-

teringen” i ”dokument B ska tillmätas lägre vikt än övrig bevisning”. I det första fallet 

är ”dokument A” tydligt utpekat som det parterna synes ha för avsikt ska vara avgö-

rande för bevisvärderingen. I det andra fallet ska det i princip göras en fri bevisvärde-

ring, det utpekas enbart ett bevismedel vars bevisfakta ska tillmätas lägre bevisvärde än 

all annan bevisning. I den omvända situationen, typer av bevismedel eller ”övrig bevis-

ning” i relation till  specifika bevismedel, ger visserligen ”nedprioritering” bättre led-

ning, men det är svårt att tänka sig en sådan överenskommelse i praktiken. Varför man 

skulle välja att skriva ”övrig bevisning ska väga lättare än dokument A” istället för det 

omvända framstår som svårförståeligt.

När typer av bevisning ställs i relation till typer av bevisning torde valet mellan prio-

ritering och ”nedprioritering” resultera i likartade följder för bevisvärderingen. Överens-

kommelserna ger då lika svag ledning för bevisvärderingen.

7.3.2.3 Prioriterade bevisfakta

Överenskommelser om prioriterade bevisfakta är nära besläktade med överenskommel-

ser om prioriterade bevismedel, varför också liknande slutsatser låter sig dras. Om par-

terna inte var av uppfattningen att det som förekom vid avtalsslutet skulle vara av störst 

betydelse för parternas rättigheter och skyldigheter, då föreligger starka skäl att fråga sig 

varför de skrev under ett avtal med en klausul där det exempelvis anges att ”uppgifter 

om vad som förekommit vid avtalsslutet ska väga tyngre än uppgifter om vad som före-

kommit under avtalsförhandlingarna för frågan om vad som utgör avtalsinnehåll”.

Det finns således som utgångspunkt goda skäl att  tillmäta prioriterade bevisfakta 

högre bevisvärde än andra bevisfakta för frågan om vad som utgör avtalsinnehåll. Dock 

finns det i likhet med vad som gäller för överenskommelser om prioriterade bevismedel 

skäl att ta fasta på vilka skäl som legat bakom klausulen. Härvid är särskilt att beakta att 

det framstår som mindre sannolikt att en överenskommelse om prioriterade bevisfakta, 

jämfört med en överenskommelse om prioriterade bevismedel, ingås av processekono-
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miska skäl eller för att uppnå en kontrollerad bevissituation. Inga bevismedel värderas 

lägre än andra,  varför parternas incitament att  lägga fram omfattande bevisning inte 

behöver förminskas nämnvärt. Därtill värderas inte muntlig bevisning som sådan lägre 

än  annan.  Därför  kan  parterna  trots  överenskommelsen  komma  att  behöva  hantera 

denna, typiskt sett mer svårhanterade,340 bevisning. Allt detta i och med att det enbart är 

vissa bevisfakta som prioriteras.341

Överenskommelser  om prioriterade  bevisfakta  löper  inte  heller  samma risk  som 

överenskommelser om prioriterade typer av bevismedel att förlora verkan för bevisvär-

deringen på den grunden att parterna omöjligen kan ha fäst sin uppmärksamhet på vad 

den utpekade bevisningen utvisar. Såvida inte de bevisfakta som prioriteras är alltför 

vagt angivna, exempelvis ”uppgifter som är hänförliga till förhandlingarna” om det har 

rört sig om en förhandling som pågått flera år, borde det kunna förutsättas att parterna 

har övervägt om de aktuella bevisfaktan på ett adekvat sätt manifesterar deras avsikter.

Däremot kan ett likadant resonemang som förts avseende skillnaden mellan att prio-

ritera och ”nedprioritera” bevismedel föras även i förhållande till bevisfakta. Till exem-

pel ger ”det som förekom vid avtalsslutet ska väga tyngre än övrig bevisning” större 

ledning för bevisvärderingen än ”det som förekom vid avtalsslutet ska väga lättare än 

övrig bevisning”.

7.3.2.4 Exklusiva bevismedel

I avsnitt 7.3.2.2 (s. 81) redogjordes för uppfattningen att överenskommelser om att vissa 

bevismedel ska väga tyngre än andra vid domstolens bevisvärdering antyder att det är 

det som framgår av de prioriterade bevismedlen som utgör avtalsinnehåll. Motsvarande 

resonemang är i stora delar överförbart även på bevisöverenskommelser om exklusiva 

bevismedel. 

Om parterna skrivit under en överenskommelse om att enbart visst eller vissa bevis-

medel får åberopas till  styrkande av vad som utgör avtalsinnehåll ligger det nära till 

hands att anta att parterna också ansett att det är detta eller dessa bevismedel som anger 

avtalsinnehållet. I likhet med vad som angetts ovan kan en domstol alltså på goda skäl 

tillmäta ”dokument A” ett högre bevisvärde än ”dokument B” i relation till rättsfaktumet 

340 Se Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 346 och t.ex. avsnitt 7.3.2.6 nedan.
341 Jfr för liknande slutsatser avsnitt 7.3.2.7 nedan, om exklusiva bevisfakta.
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avtalsinnehåll  om bevisöverenskommelsen anger  att  enbart  det  förra  dokumentet  får 

åberopas. Däremot får detta inte ske per automatik. Motsvarande hänsyn som gör sig 

gällande i förhållande till överenskommelser om prioriterade bevismedel, vad som varit 

skälet bakom klausulen och om exklusiviteten är hänförlig till typer av eller specifika 

bevismedel, gör sig gällande även här.342 

I och med att överenskommelser om exklusiva bevismedel inte bara prioriterar eller 

”nedprioriterar” bevismedel, utan direkt eller indirekt exkluderar sådana, framstår strä-

vanden efter processekonomi och en mer lättkontrollerad bevissituation som än mer tro-

liga motiv till förevarande bevisöverenskommelser. Genom överenskommelsen försöker 

man nämligen säkerställa att vissa bevismedel, till exempel muntliga, överhuvudtaget 

inte ska få åberopas. Det är alltså inte så, som i fallet med prioriterade bevismedel, att  

vissa bevismedel i och för sig får åberopas, men ska tillmätas ett av parterna bestämt 

relativt bevisvärde.

Det  skulle  också  kunna  vara  av  betydelse  om överenskommelsen  om exklusiva 

bevismedel  gör viss  bevisning  exklusiv, eller  om den  exkluderar viss  bevisning och 

alltså enbart gör viss bevisning exklusiv indirekt. I det förra fallet synes parternas upp-

märksamhet ha blivit fäst vid en bestämmelse om att viss bevisning utvisar vad som 

förekommit dem emellan. I det senare fallet antyds enbart att viss bevisning överhuvud-

taget inte har något att göra med avtalsinnehållet, medan parterna inte har ägnat någon 

uppmärksamhet åt vilken bevisning som är av betydelse. Även förutsatt att det finns 

skäl att anta att parterna  exkluderat viss bevisning för att de ansett den kvarvarande 

bevisningen klargöra vad som utgör avtalsinnehåll, kan det ifrågasättas om en överens-

kommelse som exkluderar bevismedel ger någon större ledning för bevisvärderingen, 

jämför vad som sagts i avsnitt 7.3.2.2 ovan om prioriterade respektive ”nedprioriterade” 

bevismedel. Förvisso antyds att det inte ska ses till den exkluderade bevisningen vid 

fastställande av avtalsinnehållet, men i övrigt ”tillåts” en fri bevisvärdering. Om bevis-

medel görs exklusiva är ordningen på sätt och vis den omvända; fri bevisvärdering ska 

inte utföras utan det ska ses till de exklusiva bevismedlen.

Det just sagda påverkas dock givetvis av om i vilken omfattning bevisning görs 

exklusiv respektive exkluderas. Exkluderas bevisning i stor omfattning kan en sådan 

överenskommelse ge mer ledning för bevisvärderingen än om en överenskommelse gör 

342 Jfr för det anförda Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 346 f., 351 och 382 ff.
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en stor mängd bevisning exklusiv. I det förra fallet blir kanske den bevisning som är 

”tillåten” mindre till sin omfattning än i det senare.

7.3.2.5 Sekretessavtal med eller utan åberopandeförbud

Verkan av ett  sekretessavtal med  åberopandeförbud kan exemplifieras med en klausul 

som lyder att visst vittnes muntliga utsaga inte får åberopas till följd av detta vittnes 

tystnadsplikt. Om denna utsaga likväl åberopas kan tänkas att det skulle finnas skäl att 

tillmäta den lägre bevisvärde än en vittnesutsaga som kommer från ett vittne som inte är 

bundet av sekretess.343 En förklaring till att parterna i det aktuella fallet ingick den före-

liggande bevisöverenskommelsen kan vara att de inte ansåg den första vittnesutsagan 

vara relevant, eller i vart fall inte lika relevant, som den senare som bevis för vad par-

terna överenskommit.344

Det är dock att märka att den primära avsikten med ett sekretessavtal är att skydda 

vissa uppgifter  från att  komma till  utomståendes kännedom.345 Avser man enbart  att 

exkludera bevisning för att till exempel förtydliga vad som utgör avtalsinnehåll ligger 

det närmare till hands att ingå en överenskommelse om exklusiva bevismedel. Att vissa 

bevismedel exkluderas genom sekretessavtal behöver således inte antyda att den bevis-

ningen inte anger avtalsinnehållet på ett korrekt sätt.346 Det kan mycket väl ha varit så 

att intresset av att vissa uppgifter hålls hemliga har vägt tyngre än intresset av att hålla 

alla möjliga bevis för vad som utgör avtalsinnehåll tillgängliga. Det finns följaktligen 

vid första anblick ett tydligare alternativt motiv till att bevismedel exkluderas genom 

sekretessavtal, i jämförelse med situationen då bevismedel exkluderas genom överens-

kommelser om exklusiva bevismedel. Enligt min mening finns det därför som utgångs-

punkt mindre anledning att tillmäta bevis som åberopas i strid med sekretessavtal med 

åberopandeförbud lägre  bevisvärde  än  övrig bevisning,  jämfört  med vad som gäller 

bevis som åberopas i strid med överenskommelser om exklusiva bevismedel. Istället 

skulle som utgångspunkt bevisvärdet av den ”otillåtna” sekretessomfattade bevisningen 

343 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 344, som hänvisar till prop. 2010/11:128 s.  
76 och SOU 2007:26 s. 130. Av dessa hänvisningar framgår dock inte mer än reflektionen att uppgift 
exempelvis om att en part lämnat ett visst förlikningsbud under ett medlingsförfarande inte annat än 
undantagsvis kan antas komma att tillmätas någon betydelse vid en materiell prövning av tvisten.

344 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 344.
345 Jfr Tonell, Sekretessavtal, s. 14 f.
346 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till  domstolsprövning, s. 385, som manar till försiktighet gällande 

behandling av sekretessavtal som avsiktsbevis.
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kunna ligga mycket nära den ”tillåtna” bevisningens bevisvärde.

För att förtydliga det sagda kan sägas att det i fall rörande överenskommelser om 

exklusiva bevismedel skulle kunna tas en relativt stadig utgångspunkt i att viss bevisning 

har gjorts exklusiv till följd av att denna på ett korrekt sätt anger avtalsinnehållet. För att 

den exkluderade bevisningen i detta fall ska kunna tillmätas lika högt bevisvärde som 

den exklusiva bevisningen, eller högre bevisvärde, kan det finnas skäl att ställa vissa 

krav på att det visas att den exkluderade bevisningen exkluderats till exempel helt eller 

delvis av processekonomiska skäl. Det vill säga inte på grund av att denna bevisning 

inte på ett rättvisande sätt återger avtalsinnehållet. Samma utgångspunkt är antagligen 

inte lämplig avseende sekretessavtal.

Det bör även tilläggas att  det förhållande att  aktuella typ av sekretessavtal  utgör 

överenskommelser om exklusiva bevismedel som  exkluderar få  specifika bevismedel, 

gör att dess ledning för bevisvärdesbedömningen ofta kan tänkas bli marginell, jämför 

diskussionen i avsnitt 7.3.2.4 (s. 84) om exklusiva bevismedel.

Det ovan diskuterade är överförbart även på sekretessavtal utan åberopandeförbud i 

den mån det likväl ska tolkas in ett åberopandeförbud i sekretessavtalet.

7.3.2.6 Skriftliga vittnesattester

Överenskommelser  om skriftliga  vittnesattester  har  karaktäriserats  som överenskom-

melser om exklusiva bevismedel, där specifika bevismedel har exkluderats till fördel för 

skriftliga vittnesattester.347 Därför skulle kunna tänkas att de hänsyn som gör sig gäl-

lande i förhållande till  överenskommelser om exklusiva bevismedel gör sig gällande 

även i relation till överenskommelser om skriftliga vittnesattester. Det skulle då betyda 

att  skriftliga vittnesattester som utgångspunkt,  med anledning av överenskommelsen, 

skulle kunna tillmätas ett högre bevisvärde i förhållande till vad som utgör avtalsinne-

håll än vittnens inför domstolen avgivna muntliga utsagor, under hänsyn till vad som 

varit skälen bakom överenskommelsen.348

Skälen bakom överenskommelser om skriftliga vittnesattester kan emellertid många 

gånger vara andra än att de anses specificera vad som utgör avtalsinnehåll mellan par-

terna. Ett särskilt skäl bakom överenskommelser om skriftliga vittnesattester torde vara 

347 Se avsnitt 6.3.1.3 ovan.
348 Jfr avsnitt 7.3.2.4 (s. 84) och 7.3.2.5 ovan.
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att parter härigenom uppnår viss kontroll över bevissituationen i en rättegång. Istället 

för att  ställas inför risken att ens egna vittne lämnar skadliga uppgifter när detta blir 

korsförhört av en motpart, kan part genom att använda sig av en skriftlig vittnesattest 

kontrollera att det som ens vittne ”säger” inte onödigtvis talar till nackdel för den egna 

saken. Dessutom kan givetvis processekonomiska skäl ligga bakom överenskommel-

sen.349 Genom att  vittnen inte behöver kallas till  rättegång besparas parterna tid och 

kostnader.350

I såväl förarbeten351 som praxis352 och doktrin353 framgår uppfattningen att vittnesut-

sagor som återges genom skriftliga vittnesattester allt som oftast har lägre bevisvärde än 

direkt avgivna muntliga utsagor. Detta bör antagligen vara att hänföra till de förhållan-

den att domstolen berövas möjligheter att fråga ut vittnet om dess uppgifter och väga in 

hur personen framför sin berättelse vad gäller gester, minspel, röstläge och så vidare.354 

Dessutom innebär ju upptagande av vittnesbevisning genom en skriftlig vittnesattest, i 

och för sig tillåtet under de förutsättningar som anges i 35 kap. 14 § RB, ett avsteg från 

principerna om bevisomedelbarhet och det bästa bevismaterialet i 35 kap. 8 § RB.355 Det 

motiverar i sig ett lägre bevisvärde.356

Beaktar man dels de troligen vanligaste skälen för en överenskommelse om skrift-

liga vittnesattester,  dels skriftliga vittnesattesters inneboende bristande bevisvärde, är 

det inte troligt att en skriftlig vittnesattest skulle tillmätas högre bevisvärde än en direkt 

avgiven muntlig utsaga, i förhållande till vad som utgör avtalsinnehåll, enbart för att det 

har ingåtts en överenskommelse om sådana attester. Det är överhuvudtaget tveksamt om 

skriftliga vittnesattesters bevisvärde höjs av att det finns en sådan överenskommelse.

Undantag kan dock tänkas. Säg till exempel att samtliga parter varit närvarande när 

den skriftliga vittnesattesten togs fram. Säg att parterna också fick möjlighet att ifråga-

349 Jfr prop. 2004/05:131 s. 166 f.
350 Jfr för det anförda Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 355 f.
351 Prop. 2004/05:131 s. 167.
352 NJA 1993 s. 68.
353 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 49 f. och Maunsbach, Avtal om rätten till domstols-

prövning, s. 358.
354 Jfr prop. 2004/05:131 s. 167, Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 49 och Maunsbach, Avtal 

om rätten till domstolsprövning, s. 358.
355 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 48 och avsnitt 3.2.3 ovan.
356 Jfr Ekelöf,  Edelstam, Heuman, Rättegång IV,  s.  44, om att  principerna har som funktion att  göra 

bevisvärderingen så säker som möjligt. Jfr även Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, 
s. 358.
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sätta och tydliggöra vittnets uppgifter samt läsa igenom vittnesattesten och godkänna 

denna med en underskrift.  Då skulle  antagligen en skriftlig  vittnesattests  bevisvärde 

öka.357 Om det därefter ingås en överenskommelse om skriftliga vittnesattester skulle 

man kunna tänka sig att situationen skulle behandlas såsom att parterna ingått en över-

enskommelse om att vittnesattesten ska utgöra ett exklusivt eller prioriterat bevisme-

del.358 Det rör sig då nämligen inte om ett avsteg från bevisomedelbarhetens respektive 

det bästa bevismaterialets princip på samma sätt som i normalfallet. I och med att par-

terna har granskat och eventuellt modifierat samt godkänt det som framgår i attesten är 

den inte längre enbart ett sekundärt uttryck för vittnets muntliga utsaga. Vittnesattesten 

har nästan fått karaktären av ett avtal mellan parterna.

7.3.2.7 Exklusiva bevisfakta

Överenskommelser om exklusiva bevisfakta kan  exkludera eller göra vissa bevisfakta 

exklusiva, till exempel uppgifter som förekommit under avtalsförhandlingarna. Tydlig 

ledning för dessa överenskommelsers verkan i förhållande till bevisvärderingen står att 

finna i det som har sagts ovan om exklusiva bevismedel, se avsnitt 7.3.2.4 (s. 84). Här-

vid blir det aktuellt att fråga sig vad skälen bakom överenskommelsen kan ha varit samt 

i vilken omfattning bevisfakta gjorts  exklusiva eller  exkluderats. Det sist sagda avgör 

vilken ledning för bevisvärderingen överenskommelsen kan tänkas ge.

Överenskommelser om exklusiva bevisfakta kan även innebära att bevisfakta enbart 

får åberopas i den mån de åberopas till stöd för det i avtalsdokumentet uttryckta avtals-

innehållet. När det ska diskuteras vilken betydelse på detta sätt tolkade överenskommel-

ser kan komma att tillmätas vid bevisvärderingen är det också möjligt att göra analogier 

till det som sagts om överenskommelser om exklusiva bevismedel. Om parter angett att 

enbart bevisfakta som förtydligar det som uttrycks i ett avtalsdokument får åberopas kan 

antagligen antas att parterna avsett att enbart det som uttrycks i avtalsdokumentet ska 

utgöra avtalsinnehåll.359 Det vore därför ett rimligt förhållningssätt att tillmäta bevis-

fakta som åberopas till stöd för det som uttrycks i avtalsdokumentet högre bevisvärde än 

bevisfakta som åberopas till stöd för andra omständigheter.360

357 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 358.
358 Jfr a.st.
359 Jfr a.a. s. 382, om integrationsklausuler.
360 Jfr a.a. s. 380 f., om integrationsklausuler.
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Överenskommelser  om exklusiva  bevisfakta  kan som utgångspunkt  anses  betyda 

mer för  bevisvärderingen än överenskommelser  om exklusiva bevismedel.  Antagliga 

skäl bakom den senare typen av överenskommelser är som nämnts processekonomiska 

hänsynstaganden och strävanden efter att uppnå en mer lätthanterlig bevissituation. Det 

framstår inte som lika troligt att dessa skulle vara skälen bakom en överenskommelse 

om exklusiva bevisfakta. En sådan överenskommelse behöver nämligen inte nödvän-

digtvis innebära att bevisningens omfattning begränsas i stor utsträckning. Alla typer av 

bevismedel tillåts. Det finns ingen begränsning i detta hänseende så länge de bevisfakta 

som åberopas är ”tillåtna”. Därtill kan parterna,  trots överenskommelsen, komma att 

tvingas till att hantera nyckfulla vittnen. Med andra ord synes det avseende dessa över-

enskommelser vara svårare att finna en annan förklaring till att de ingåtts, än att par-

terna avsett  att  allt  som förekommit  dem emellan ska framgå av de bevisfakta som 

utpekats.361

7.3.2.8 Integrationsklausuler som bevisöverenskommelser

För att utreda vilka verkningar för bevisvärderingen som integrationsklausuler tolkade 

som bevisöverenskommelser skulle kunna resultera i, är det till hjälp att analysera dess 

verkan utifrån vilka typer av bevisöverenskommelser de kan likställas med.

För det första skulle den processuella integrationsklausulen kunna vara att tolka som 

en överenskommelse om prioriterat bevismedel.362 I likhet med vad som sagts i avsnitt 

7.3.2.2 (s. 81) avseende sådana överenskommelser kan det då finnas goda skäl att till-

mäta avtalstexten ett högre bevisvärde än annan bevisning.363 Parterna synes ha avsett 

att avtalsinnehållet på ett tydligt sätt uttrycker vad de överenskommit.364 Det behöver 

dock inte vara så. Praktiska och processekonomiska skäl, förhandlingsteknik eller annat 

kan ha legat bakom valet av klausul.365 I och med att denna integrationsklausul priorite-

rar ett visst  specifikt  bevismedel, avtalsdokumentet, behöver den dock inte drabbas av 

de överväganden mot en överenskommelses verkan för bevisvärderingen som följer om 

överenskommelsen enbart prioriterar en viss typ av bevismedel.

För det  andra skulle  den processuella  integrationsklausulen kunna tolkas  som en 

361 Jfr för liknande slutsatser avsnitt 7.3.2.3 (s. 83), om prioriterade bevisfakta.
362 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 382.
363 Jfr a.st.
364 Jfr a.a. s. 339 och 382.
365 Jfr a.a. s. 346, om exklusiva bevismedel.
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överenskommelse om exklusivt bevismedel.366 Det skulle kunna anses att bevisförings-

möjligheterna begränsats till ett enstaka bevismedel, nämligen avtalsdokumentet.367 Här-

vid  kan  föras  samma  resonemang  om  klausulens  verkningar  som  förts  avseende 

verkningarna av överenskommelser om exklusiva bevismedel i avsnitt  7.3.2.4 (s. 84). 

Med andra ord kan det i förevarande fall mycket väl finnas skäl att tillmäta avtalstexten 

högre bevisvärde än andra bevisfakta. Det kan påpekas att de förhållanden att integra-

tionsklausulen dels gör bevisning exklusiv istället för att  exkludera bevisning, dels gör 

ett specifikt bevismedel och inte bara en typ av bevismedel exklusivt, talar för att integ-

rationsklausulen kan tillmätas högre bevisvärde än flertalet andra överenskommelser om 

exklusiva bevismedel.

Den processuella integrationsklausulen skulle för det tredje och det fjärde kunna tol-

kas som en överenskommelse om  prioriterade bevisfakta respektive en överenskom-

melse  om  exklusiva  bevisfakta. I  de  fallen  gör  sig  de  överväganden som har  gjorts 

avseende  prioriterade  bevisfakta  i  avsnitt  7.3.2.3 (s.  83)  och  exklusiva  bevisfakta  i 

avsnitt 7.3.2.7 (s. 89) gällande.

I förhållande till integrationsklausuler som bevisöverenskommelser finns det skäl att 

vara särskilt vaksam på om klausulerna är av standardkaraktär eller ett resultat av med-

vetna val. I många fall torde integrationsklausuler inte vara individuellt framförhand-

lade.368 I sådana fall finns det goda skäl att tillmäta integrationsklausulerna mindre, om 

ens någon, betydelse vid bevisvärderingen.369

7.4 Sammanfattande kommentarer
I kapitlet har behandlats bevisöverenskommelsers giltighet och verkan. På grund av den 

processuella ogiltighetsprincipen är sådana överenskommelser ogiltiga. Sådana har inte 

heller någon verkan i förhållande till parters bevisföringsmöjligheter, varken direkt eller 

indirekt. Bevisöverenskommelser saknar även direkt verkan i förhållande till bevisvär-

deringen. Däremot kan flertalet i och för sig ogiltiga bevisöverenskommelser indirekt 

komma att tillmätas inte obetydlig verkan i detta hänseende. Bevisvärderingen är fri och 

domstolen är skyldig att ta hänsyn till allt som förekommit i målet, även ogiltiga bevis-

366 Jfr a.a. s. 347.
367 Jfr a.st.
368 Jfr avsnitt 6.4.2.1 ovan.
369 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 382 not 1467.
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överenskommelser.

Vilken verkan bevisöverenskommelserna kan komma att tillmätas är avhängigt frå-

gan med vilken säkerhet dessa kan sägas utvisa vad som faktiskt förekommit parterna 

emellan. Detta kan i sin tur sägas vara beroende av särskilt tre faktorer.

Har det aktivt tagits ställning till bevisöverenskommelsen? Rör det sig om en stan-

dardklausul  eller  en  klausul  som är  individuellt  förhandlad?  Tar  överenskommelsen 

sikte på typer av bevismedel eller på specifika bevismedel och bevisfakta? I de förra fal-

len kan ifrågasättas om parterna ens reflekterat över vad som framgår av den aktuella 

bevisningen. Då kan det vara tveksamt om förekomsten av överenskommelsen bör leda 

till att den utpekade bevisningens bevisvärde påverkas i nämnvärd mån. I de senare fal-

len kan dock slutsatsen att parterna aktivt funderat över vilken bevisning som anges i 

bevisöverenskommelsen vara rimlig att  dra,  varför  existensen av överenskommelsen 

också kan tillåtas påverka bevisvärderingen av den bevisning som den berör.

Vilka var skälen till att den aktuella överenskommelsen ingicks? Ingicks den då par-

terna ansåg att vad som förekommit dem emellan härigenom angavs på ett adekvat sätt? 

Eller eftersträvades snarare god processekonomi, förhandlings- eller processtaktiska för-

delar eller hemlighållande av viss information? I det förra fallet finns det större skäl att 

tillmäta bevisöverenskommelsen betydelse vid bevisvärderingen än i de senare fallen.

Utpekas bevisning på ett sådant sätt att det ges någon reell ledning för bevisvärde-

ringen? Görs viss bevisning exklusiv eller  exkluderas viss bevisning?  Prioriteras eller 

”nedprioriteras” bevisning? Inriktar sig överenskommelsen på  specifik bevisning eller 

typer av bevisning? 

Om viss bevisning görs exklusiv, och denna är specifik, ges en tydlig indikation om 

vilken bevisning som parterna har ansett utvisar de rätta sakförhållandena. Domstolen 

får då en liten mängd bevisning att förhålla sig till (om den anser det lämpligt) och där-

med även god ledning avseende vilka bevis som kan anses tyngre än andra. Detsamma 

gäller inte om det enbart är viss typ av bevisning som görs exklusiv. Då kvarstår i vilket  

fall en näst intill oändlig mängd bevis att vikta mot varandra.

Om viss bevisning exkluderas, men fri bevisprövning ”tillåts” i övrigt är det svårt att 

se hur någon reell styrning av bevisvärderingen ska kunna komma till stånd, oavsett om 

exkluderingen är hänförlig till typ av eller specifik bevisning. Det gäller i vart fall så 

länge  inte  exkluderingen  är  mycket  omfattande –  då  görs  indirekt  viss  specificerad 
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bevisning exklusiv.

Om överenskommelser om prioriterad bevisning sätter specifik bevisning i relation 

till annan specifik bevisning torde överenskommelsen ofta ge god ledning för bevisvär-

deringen, oavsett om det rör sig om en prioritering eller om en ”nedprioritering”. Det-

samma  gäller  om specifik  bevisning  prioriteras  i  förhållande  till  typ  av  bevisning. 

Betydligt sämre ledning i detta hänseende ges om specifik bevisning ”nedprioriteras” i 

förhållande till typ av bevisning eller om typer av bevisning sätts i relation till varandra.

Med beaktande av dessa faktorer kan således bevisöverenskommelser om såväl pri-

oriterade  bevismedel och  prioriterade  bevisfakta som  bevisöverenskommelser  om 

exklusiva bevismedel och exklusiva bevisfakta komma att tillmätas inte obetydlig verkan 

vid domstolens bevisvärdering. Hit kan också räknas integrationsklausuler i den mån de 

är att anse som någon av nämnda överenskommelser.

Det finns dock som utgångspunkt skäl att vara försiktig med att tillmäta sekretessav-

tal med åberopandeförbud och processuella sekretessavtal utan åberopandeförbud ver-

kan  i  detta  hänseende.  Det  är  i  normalfallet  tydligt  att  skälet  bakom  sådana 

överenskommelser inte är att dra upp ramen för ett avtalsinnehåll, utan att hålla viss 

information hemlig. Det kan därför ifrågasättas hur ofta det går att använda sekretessav-

talen vid en bevisvärdering om vad som utgör avtalsinnehåll. 

Liknande restriktivitet förordas även i förhållande till överenskommelser om att vitt-

nesutsagor enbart ska få framställas genom skriftliga vittnesattester. De mest framträ-

dande skälen bakom sådana överenskommelser torde vara intressena av att uppnå en 

kontrollerad bevissituation och god processekonomi. Därtill har skriftliga vittnesattester 

rent generellt ett lägre bevisvärde än muntliga utsagor. Det framstår således som tvek-

samt att skriftliga vittnesattesters bevisvärde skulle förstärkas och kunna motsvara eller 

överträffa bevisvärdet hos direkt avgivna muntliga vittnesutsagor, till följd av aktuella 

överenskommelser.  Ett  undantag  till  uttalade  restriktivitet  utgörs  av  situationen  där 

bevisöverenskommelsen närmast är att betrakta som en överenskommelse om exklusiva 

eller prioriterade bevismedel.
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8 Bevisöverenskommelsers giltighet de lege 

ferenda
8.1 Inledning
Den processuella ogiltighetsprincipen innebär  att  bevisöverenskommelser är  ogiltiga. 

Mot bakgrund av att den ordningen inte är motiverad i rättskällor av högre rättskälle-

värde inställer sig dock frågan om ordningen bör accepteras. I diskussionen nedan kom-

mer  att  sättas  ifråga  om  det  finns  skäl  att  luckra  upp  den  processuella 

ogiltighetsprincipen i förhållande till bevisöverenskommelser mellan jämbördiga kom-

mersiella parter. Detta kommer att göras genom en redogörelse för de olika nackdelar 

och fördelar en uppluckring skulle kunna medföra i sådana relationer. Det kommer även 

att  resoneras  kring  vilken  tyngd  dessa  nackdelar  och  fördelar  bör  tillmätas.  Härvid 

tillämpas de rättspolitiska utgångspunkter som redogjorts för i avsnitt 1.5.3 ovan.

8.2 Eventuella nackdelar med en uppluckring av den processuella 

ogiltighetsprincipen
8.2.1 Rättsskyddsaspekten

Kommersiella parters möjligheter att få sina rättigheter realiserade skulle kunna försäm-

ras om bevisförings- eller bevisvärderingsmöjligheter kunde kalibreras av parterna på 

förhand. Det följer av den ändamålstolkning av den processuella ogiltighetsprincipen 

som genomfördes i delkapitel 5.3 ovan.

Ett försämrat rättsskydd innebär emellertid inte per automatik ett icke godtagbart 

rättsskydd. Å ena sidan kan man hävda att en uppluckrad processuell ogiltighetsprincip 

skulle medföra en oacceptabel risk för att svagare parter, exempelvis konsumenter, till 

följd av oförstånd ingår  bevisöverenskommelser och därmed hamnar i  oväntade och 

ofördelaktiga positioner.370 Det skulle i så fall vara ett skäl för att upprätthålla principen 

i dessa relationer. Rättsskyddet skulle i annat fall inte vara godtagbart. Å andra sidan 

framstår det inte som att samma skyddsintresse gör sig gällande då överenskommelser 

370 Jfr resonemangen i Bolding, Skiljeförfarande och rättegång, s. 61, Westberg, Från statlig till privat  
rättskipning, s. 361 f. och NJA II 1943 s. 612. Observera emellertid att dessa källor inriktar sig på  
andra avståenden från rätten till domstolsprövning än bevisöverenskommelser.
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ingås  mellan  jämbördiga  kommersiella  parter.  Finns  det  verkligen  skäl  att  också  i 

sådana relationer, så att säga, skydda parterna mot dem själva? En snabb utblick mot 

civilrätten kan vara belysande. 

Inom civilrätten skyddas inte kommersiella parter från sitt eget oförstånd eller från 

att ingå riskfyllda avtal där konsekvenserna är svåröverblickbara.371 Sådana skyddsreg-

ler som finns för konsumenter, se till exempel 3 § konsumentköplagen (1990:932) och 3 

§ konsumenttjänstlagen (1985:716), saknas i princip. Om en person ingått ett avtal med 

en kontrahent och härigenom dragit nytta av kontrahentens oförstånd på så sätt att per-

sonen tillskansat sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till vederlaget, är 

avtalet visserligen ogiltigt enligt 31 § första stycket AvtL. Med oförstånd avses dock 

snarast  lindrigare  psykiska  defekter,372 inte  enbart  bristande  affärsskicklighet  eller 

dylikt. Något sådant oförstånd torde det så gott som aldrig vara tal om i kommersiella 

avtalsförhållanden och enbart en uppenbart orimlig utgång av avtalsförhandlingarna gör 

inte i sig avtalet ogiltigt. Om utgången av avtalsförhandlingarna blivit uppenbart orimlig 

kan dock avtalet komma att  jämkas enligt 36 § AvtL. Det har emellertid uttalats att  

jämkningsmöjligheterna som den regeln erbjuder ska tillämpas restriktivt mellan kom-

mersiella parter.373 ”En god affär ska fortfarande få vara en god affär”374, heter det.

Visserligen innebär inte avhållsamheten mot att ogiltigförklara eller jämka civilrätts-

liga avtal mellan kommersiella parter att dessa parter får svårare att realisera sina mate-

riella rättigheter. Att en part tvingas att fullgöra ett ofördelaktigt avtal är något annat än 

att han inte ges möjlighet att bevisa att avtalet egentligen är ett annat. Frågan är dock 

varför denna distinktion ska tillmätas betydelse. 

Kanske kan det hävdas att partiella avståenden från rätten till domstolsprövning kan 

komma att  ge  mer  långtgående  och  irreparabla  konsekvenser  än  civilrättsliga  avtal. 

Detta måste dock då i så fall preciseras. När det gäller kommersiella parters förehavan-

den torde konsekvenser av olika överenskommelser, civilrättsliga eller processuella, all-

tid kunna mätas ekonomiskt. Som jag ser det skulle ett köp av ett bolag till överpris som 

inte alls visar sig ha den utvecklingspotential som förutspåddes och snart efter köpet 

försätts i konkurs, kunna ge motsvarande ekonomiska konsekvenser som en bevisöver-

371 Jfr Heuman, JT 2006/07 s. 59.
372 Adlercreutz, Gorton, Avtalsrätt I, s. 263.
373 A.a. s. 312.
374 A.a. s. 316.
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enskommelse som leder till att ett visst avtalsinnehåll inte lyckas bevisas, med följd att 

parten inte tillerkänns det skadestånd som han faktiskt har rätt till. Skillnaden mellan 

situationerna är snarast av ideologisk natur. Även om de ekonomiska konsekvenserna är 

likvärdiga får parten i det förra exemplet inte sina materiella rättigheter beskurna på 

något sätt, medan motsatsen gäller i det senare. Att grunda en rättslig reglering av kom-

mersiella förhållanden på en ideologisk distinktion framstår dock inte som hållbart i ett 

modernt samhälle.

Enligt min mening är således inte det ideologiska intresset av att kommersiella par-

ter alltid får sina materiella rättigheter tillgodosedda skäl nog för att  alltid anse  alla  

bevisöverenskommelser mellan sådana parter ogiltiga.375

8.2.2 Materiellt riktiga domar som en garant för respekten och förtroendet för 

rättskipningen

Med ett försämrat rättsskydd, det vill säga sämre möjligheter för kommersiella parter att 

få sina materiella rättigheter realiserade, skulle också kunna följa färre materiellt riktiga 

domar i vidsträckt mening. Som numera torde stå klart är ju den typiska avsikten bakom 

en  bevisöverenskommelse  att  förhindra ett  förutsättningslöst  klarläggande  av  vissa 

rättsfaktas existens.

En rättsordning bör enligt min mening vara utformad så att den så långt det är ända-

målsenligt ger möjlighet till meddelande av materiellt riktiga domar inte bara i inskränkt 

utan även i vidsträckt mening.376 Även om det allra främst i dispositiva tvistemål är stor 

skillnad på juridisk och ”verklig” sanning,377 det är  parterna som ansvarar för bevis-

ningen,378 riskerar domstolsväsendet att tappa i respekt och förtroende om de meddelade 

domarna avviker från de verkliga förhållandena alltför mycket. Detsamma gäller om 

parter i praktiken tillerkänns fler eller färre rättigheter än vad de är faktiskt berättigade 

till.

Detta skulle antagligen Larsson och Olivecrona hålla med om.379 När de vänder sig 

emot att uppenbart oriktiga medgivanden av yrkanden ska binda rätten är deras argu-

375 Jfr liknande Heuman, JT 2006/07 s. 59.
376 Jfr NJA 2011 s. 576, där HD synes ha tillämpat en lagregel trots att den inte var tillämplig, bland annat 

med motiveringen att det annars tillgängliga lösningsalternativet skulle ha lett till ”ett materiellt otill-
fredsställande resultat”. Rättsfallet behandlas mer ingående i kapitel 9 nedan.

377 Jfr Lindell, Civilprocessen, s. 45 f.
378 35 kap. 6 § RB.
379 Jfr även Carbell, SvJT 1989 s. 61 f.
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ment respekten för rättskipningen.380 Larsson uttrycker att domar baserade på sådana 

medgivanden skulle ”kunna uppfattas som kuriösa och vara ägnade dra löje över dom-

stolens verksamhet.”381 Olivecrona uttalar att om en domstol skulle meddela dom på 

grund av ett uppenbart felaktigt medgivande, den skulle ”komma att låna sin medverkan 

till en rättslig komedi.”382

Om inte argumentet ”respekten för rättskipningen” utvecklas är det emellertid ett 

argument med tveksamt värde.383 Det är svårt att avgöra vad man ska lägga i begreppet 

och varför sådan respekt är värd att värna. Dessvärre kastar varken Larsson eller Oli-

vecrona något ljus över dessa frågor. Enligt min mening synes det snarast handla om att 

en utomstående tredje man ska kunna läsa en dom, stämma av den mot verkligheten och 

känna att det blev någorlunda ”rätt”. Är domen helt ”fel” blir det svårt att se domstolen 

som ett respektabelt tvistlösningsforum. Om respekten tar skada skulle kanske även för-

troendet för rättskipningen börja avta. Kanske skulle parternas samhällslojalitet, viljan 

att respektera och leva efter de gemensamma normerna, ta skada om de upplevde att de 

och andra parter  kunde undvika att  träffas  av de till  rättsreglerna kopplade sanktio-

nerna.384 Domar som på detta sätt avviker från de verkliga förhållandena skulle alltså 

kunna väcka frågan hos kommersiella parter varför de ska följa gällande rättsregler.

Respekten och förtroendet för rättskipningen skulle emellertid kunna ta skada även 

av nuvarande regleringar i flera avseenden.385 Som sagt, i dispositiva tvistemål är den 

”verkliga sanningen” klart sekundär. Om parterna inte i dispositiva tvistemål tillför pro-

cessen vissa bevis får dessa bevis inte inhämtas eller beaktas av domstolen, 35 kap. 6 § 

RB. Domstolen kan även förhindras från att beakta viss bevisning till följd av att den 

har prekluderats.386 Därtill  måste rättsfakta formligen åberopas av part  för att  kunna 

beaktas, 17 kap. 3 § andra meningen RB. Det synes gälla alla rättsfakta, även sådana 

380 Jfr Lindells, Partsautonomins gränser, s. 55, analys av följande uttalanden. Olivecrona betonar dock 
även risken för illojala skenprocesser,  Rätt  och dom, 2:a uppl., s.  194. Jfr även Larssons,  Studier  
rörande partshandlingar,  s.  19,  analys  av Olivecronas uttalande,  att  det  ”uppenbarligen ansetts att  
annat skulle strida mot god ordning”.

381 Larsson, Studier rörande partshandlingar, s. 19 med not 4.
382 Olivecrona, Rätt och dom, 2:a uppl., s. 194.
383 Jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 55.
384 Jfr avseende innebörden av uttrycket förtroendet för rättskipningen Lambertz, Förtroendet för rättsvä-

sendet, s. 372.
385 Jfr för det följande Lindell, Partsautonomins gränser, s. 55 f.
386 Se 42 kap. 15 och 15 a §§, 43 kap. 10 §, 50 kap. 25 § tredje stycket och 55 kap. 13 § RB.
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som är allmänt kända.387 Härtill kan givetvis även läggas att oriktiga medgivanden torde 

godtas om de inte är  uppenbart oriktiga, jämför 17 kap. 3 § RB.388 Detsamma gäller 

oriktiga erkännanden, 35 kap. 3 § RB.

Att civilprocessen har en ram och inte alltid kan åstadkomma resultat som överens-

stämmer med verkligheten är en kännetecknande svaghet när det gäller densamma. Att 

bevisöverenskommelser kan få effekten att  en dom till viss del inte överensstämmer 

med de verkliga förhållandena är  således inget uppseendeväckande i sig. Därför torde 

inte heller sådana, om inte fullständigt obegränsade till sin giltighet, verka respekt- eller 

förtroendeskadligt  i  nämnvärt  större  mån än  vad som gäller  civilprocessens  regler  i 

övrigt. Materiellt  riktiga domar i vidsträckt mening, som en garant för respekten och 

förtroendet för rättskipningen, är således inget avgörande argument för en rigid tillämp-

ning av den processuella ogiltighetsprincipen i förhållande till bevisöverenskommelser 

mellan kommersiella parter.

8.2.3 Sämre handlingsdirigering

Sämre rättsskydd, mer begränsade möjligheter att meddela materiellt riktiga domar och 

eventuellt  mindre respekt och förtroende för rättskipningen skulle kunna leda till  att 

civilprocessen i  viss mån sämre uppfyllde sin handlingsdirigerande funktion.389 Hela 

idén med handlingsdirigering bygger på att medborgare ska känna sig manade att följa 

de rättsliga reglerna till  följd av den plikt och moral som sanktionshotet frammanar, 

eller i vart fall till följd av de ekonomiska incitament som sanktionshotet ger upphov 

till.390 De rättsliga reglerna anknyter till verkliga förhållanden, exempelvis att något har 

eller inte har avtalats. Med en bevisöverenskommelse kan parter se till att förhållanden 

som inträffat i verkligheten inte får beaktas av domstolen, jämför delkapitel  5.3 ovan. 

Därigenom kan parterna även förhindra att vad som i och för sig är en överträdelse av 

en rättsregel träffas av den till rättsregeln kopplade rättsföljden. Utöver att detta i sig 

minskar  sanktionshotet,  skulle  viljan att  följa  normerna kunna avta om verkligheten 

387 Se Boman, Om åberopande och åberopsbörda i dispositiva tvistemål, s. 67.
388 Jfr Lindell, Civilprocessen, s. 86. Jfr även Lindell, Partsautonomins gränser, s. 56.
389 Jfr Carbell, SvJT 1989 s. 61 f.
390 Jfr Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 14 och 17 f. och Ekelöf, SvJT 1988 s. 26 f., där Ekelöf framhäver 

det förra med Carbell, SvJT 1989 s. 66, som anser att det snarare är ”uppfattningen om vad som kan 
vara den optimala resursallokeringen […] som det går att påverka” och Lindblom, Grupptalan, s. 438 
med not 11 och s. 446, som talar om ”ekonomisk prevention” och ”costinternalization”.

98



ändå kan ”kalibreras om” för det fall att det skulle uppstå en tvist, jämför avsnittet just 

ovan. Domar som inte överensstämmer med det verkliga förhållandet skulle även kunna 

komma att erbjuda mindre  vägledning om hur man ska förhålla sig.391 Allt detta torde 

rimma illa med en strävan efter handlingsdirigering.

Som klargjorts tror jag själv på vikten av att upprätthålla såväl civilprocessens hand-

lingsdirigerande funktion som dess konfliktlösande funktion. Ur mitt konfliktlösarper-

spektiv är jag relativt liberalt inställd till intressena av rättsskydd och materiellt riktiga 

domar i vidsträckt mening.392 Snarare betonar jag rättsskydd och domar på parternas 

villkor.393 Sett ur mitt handlingsdirigerande perspektiv får däremot denna liberalism inte 

föras för långt. Civilprocessen har en handlingsdirigerande funktion att fylla och denna 

bör värnas.

Det framstår emellertid inte som att bevisöverenskommelser nödvändigtvis behöver 

påverka  rättsskyddet,  domars  materiella  riktighet  samt  respekten och förtroendet  för 

rättskipningen på ett oacceptabelt sätt. Därför framstår det enligt min mening inte heller 

som oförenligt med en nyanserad uppfattning om civilprocessens funktioner att tillmäta 

bevisöverenskommelser åtminstone viss giltighet, om det skulle medföra att fördelarna  

härmed överväger nackdelarna.

8.3 Eventuella fördelar med en uppluckring av den processuella 

ogiltighetsprincipen
8.3.1 Förenkling av domstolens rättskipningsuppgift

Om  bevisföringsöverenskommelser  godtogs  skulle  domstolen  i  vissa  fall  kunna  få 

mindre bevisning att ta hänsyn till,  vilket skulle kunna förenkla domstolens rättskip-

ningsuppgift  vad gäller  avgörande av vad som utgör avtalsinnehåll.394 Istället  för att 

beakta det skriftliga avtalet och väga det mot mängder av avtalspreliminärer, e-postmed-

delanden, vittnesutsagor med mera skulle domstolen i sin bevisvärdering kunna hålla sig 

exempelvis till det skriftliga avtalet. Domstolen skulle vara begränsad (och berättigad) 

391 Jfr Carbell, SvJT 1989 s. 61 f.
392 Jfr dock Ekelöf, Edelstam, Rättegång I, s. 90, där Ekelöf i ett annat sammanhang uttalar att konfliktlö-

sare rimligtvis bör fästa större vikt än handlingsdirigenten Ekelöf själv vid att domar är materiellt rik-
tiga.  Detta  torde  dock  enbart  avse  situationen  då  nackdelarna  med en  materiellt  felaktig  dom  ur 
parternas perspektiv inte uppvägs av andra fördelar. Jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 84 f.

393 Jfr Andersson, Rättsskyddsprincipen, s. 229 och Lindell, Partsautonomins gränser, s. 84 f. 
394 Jfr Heuman, JT 2006/07 s. 60.
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till en rent objektiv tolkning av avtalet där  lydelsen, avtalets systematik och så vidare 

analyserades.  I  denna situation  skulle  domstolen  även vara  berättigad  till  att  avvisa 

annan bevisning än den tillåtna med hänvisning till avtalsvillkoret. Om en part påstod 

ett  avtalsvillkor  som  inte  framgick  av  avtalstexten  skulle  domstolen  vidare  kunna 

använda sig av en bevisbörderegel med innebörd att den som påstår ett avtalsvillkor har 

bevisbördan för det.395 Mot bakgrund av att det påstådda villkoret inte framgår i avtalet 

skulle domstolen då kunna bortse från påståendet och meddela dom enbart med beak-

tande av avtalstexten.

Ett liknande resonemang skulle kunna föras i relation till bevisvärderingsöverens-

kommelser. Om överenskommelsen anger att det skriftliga avtalet ska väga tyngst, att 

vittnesutsagor  ska  komma i  andra  hand  och  avtalspreliminärer  i  tredje  hand,  synes 

bevisvärderingen underlättas. Även om avtalspreliminärerna ger grund för en viss tolk-

ning kan den tolkning som det skriftliga avtalet ger uttryck för ensam läggas till grund 

för domen, såvida inte avtalspreliminärerna är mycket övertygande. Även överenskom-

melsen förutan skulle avtalspreliminärerna ha behövt vara övertygande för att tilläggas 

betydelse framför det skriftliga avtalet.396 Om de inte varit uttryckligen underordnade 

det skriftliga avtalet kan dock tänkas att de, kanske tillsammans med god argumentation 

från ett partsombud, lättare skulle kunna ha påverkat (och komplicerat) bedömningen av 

vad som utgör avtalsinnehåll.

Dessa resonemang är dock något förrädiska. För att ge reell ledning för bevisvärde-

ringen skulle  exempelvis  en bevisföringsöverenskommelse om exklusiva bevismedel 

behöva göra  specifika bevismedel exklusiva, alternativt exkludera bevisning i mycket 

stor utsträckning. Om bevisöverenskommelsen anger att en typ av bevisning är exklusiv, 

exempelvis skriftlig bevisning, kan bevisningen mycket väl bli omfattande. Visserligen 

kan det hävdas att domstolen i ett sådant fall åtminstone besparas att behöva värdera 

svårtolkade muntliga utsagor, men förenklingen av rättskipningsuppgiften skulle antag-

ligen ändå kunna bli långt ifrån betydande.397 Samma sak gäller bevisvärderingsöverens-

kommelser.  Det  kan  ifrågasättas  om klausuler  om att  ”skriftlig  bevisning  ska  väga 

395 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 110 ff, om en sådan bevisbörderegel. Jfr även Ekelöf, 
Boman, Rättegång IV, 6:e uppl., s. 212 f.

396 Jfr om avsiktsurkunders generellt sett höga bevisvärde Lindell, Civilprocessen, s. 529, Maunsbach, 
Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 354, Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 112 och 
259 och Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, s. 97, 196 och 224.

397 Jfr för det anförda, från inledningen av detta stycke, avsnitt 7.3.2.4 och delkapitel 7.4 ovan.
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tyngre än annan bevisning” ger någon reell vägledning. Fortfarande kan stora mängder 

bevisning behöva undersökas och värderas inbördes.398

Därtill kan det säkerligen förekomma fall där tillgång till  mer bevisning, som får 

värderas  fritt, i själva verket skulle  underlätta rättskipningsuppgiften. Detta gäller till 

exempel när ett skriftligt avtal är oklart, men exkluderade vittnesutsagor kan kasta ljus 

över oklarheterna. Då har nämligen bevisning som är kritisk för domstolens förståelse  

av sakförhållandena uteslutits.  Ett  annat  exempel är om sådan typ av bevisning har 

”nedprioriterats”. Att  till  exempel tvingas till att utreda vad som utgör avtalsinnehåll 

genom att  höra  parterna,  för  att  det  skriftliga  avtalet  enbart  får  tillmätas  begränsat 

bevisvärde, skulle antagligen skada mer än det skulle hjälpa. I dessa fall handlar det inte 

nödvändigtvis om att domstolen inte ges någon reell vägledning för bevisvärderingen på 

grund av att den likväl kan komma att behöva värdera en stor mängd av bevisning. De 

bevismedel eller bevisfakta som domstolen har att ta ställning till kan vara få och speci-

fika. Istället handlar det om att det blir svårare att nå en slutsats i bevisvärderingen än 

vad det hade varit om ett bättre bevismaterial hade fått tillmätas ett naturligt bevisvärde.

Komplikationer i förhållande till bevisvärderingen skulle också kunna uppstå om en 

bevisöverenskommelse är mycket specificerad och splittrar bevisvärderingen på ett ona-

turligt sätt.399 Till exempel om den, i förhållande till ett och samma rättsfaktum,400 anger 

att  ”dokument A” ska tillmätas högre bevisvärde än ”dokument B”, men enbart  om 

”dokument B” efter en fri bevisvärdering tillmäts högre bevisvärde än ”dokument C”, 

vars tillkomst inte får kommenteras genom muntliga utsagor och så vidare.

Det ska dock framhållas att bevisöverenskommelser som inte ger någon reell ledning 

för bevisvärderingen, som utesluter eller ”nedprioriterar” bevisning som är kritisk för 

domstolens förståelse och som föreskriver en specificerad och splittrad bevisvärdering 

inte torde bli de mest vanligt förekommande i det praktiska rättslivet. För att en bevis-

överenskommelse ska ses som ändamålsenlig ur ett partsperspektiv måste givetvis även 

parten kunna bedöma hur överenskommelsen sedermera kommer att bedömas av dom-

stolen.  Parter torde således som regel ha incitament att  ingå bevisöverenskommelser 

398 Jfr för det anförda från föregående not avsnitt 7.3.2.2 och delkapitel 7.4 ovan.
399 Jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 75. Jfr även Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, 

s. 142 f., Lindell, Civilprocessen, s. 462 och Lindell, Partsautonomins gränser, s. 121 ff., om dylika 
erkännanden samt Lindell, Partsautonomins gränser, s. 75 f., om liknande anvisningar avseende rätts-
tillämpningen.

400 Jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 127 f.
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enligt vilka det är tydligt hur bevisvärderingen ska utföras. Då ett avtal sluts får parterna 

även antas ha ett gemensamt intresse av att hålla tillgänglig den bevisning som utvisar 

avtalsinnehållet. Att parter då genom bevisöverenskommelser skulle utesluta eller ned-

värdera vikten av kritisk bevisning framstår inte som särskilt troligt. Avseende specifice-

rade och komplicerade bevisvärderingsöverenskommelser kan sägas att det inte torde 

ligga i linje med parters eventuella strävanden efter kostnadseffektivitet att ingå sådana. 

På grund av den ökade intellektuella verksamhet som skulle krävas av parterna skulle 

antagligen tiden för avtalsskrivning förlängas. Även domstolsprocessen skulle antagli-

gen dra ut på tiden då domstolens arbete skulle försvåras.

Sammantaget framstår det således som att en väl avvägd reglering av möjligheten att 

ingå bevisöverenskommelser generellt skulle kunna minska den mängd bevisning som 

domstolen  behöver  ta  ställning  till  och  underlätta  bevisvärderingen  samt  härigenom 

underlätta domstolens rättskipningsuppgift.401 Detta är eftersträvansvärt.402 Den förbätt-

rade processekonomi som detta borde kunna ge upphov till torde ge positiva konsekven-

ser  främst  ur  ett  partsinternt  konfliktlösningsperspektiv,  men  även  ur  ett  mer 

övergripande samhällsperspektiv. Parterna skulle besparas tid och pengar när det gäller 

att processa i domstol. Detta skulle i sin tur kunna leda till en större benägenhet att lösa 

tvister i detta forum, något som förbättrar förutsättningarna för en bred bas av vägle-

dande praxis (även om vägledningen i vissa fall skulle kunna bli sämre än normalt i och 

med att rättsfallen skulle baseras på bevisöverenskommelser). Därtill får det rent gene-

rellt  anses  vara  ett  tungt  vägande samhällsintresse  att  parter,  staten  och samhället  i 

övrigt påförs så lite kostnader som möjligt till följd av processande.

8.3.2 Andra vägar till snabbare och billigare rättegångar?

Som ovan antytts så kan rättegångar antagligen genomföras snabbare och billigare om 

domstolens rättskipningsuppgift förenklas. Domarna behöver helt enkelt ägna mindre 

tid åt att utreda sakförhållanden. Det kan dock sättas ifråga om inte bevisöverenskom-

melser skulle kunna göra rättegångar snabbare och billigare även på andra grunder.

401 Jfr Heuman, JT 2011/12 s. 342 ff., som synes anse att avtal avseende rättstillämpningen kan komma 
att underlätta rättskipningsuppgiften i vissa fall.

402 Jfr NJA 2011 s. 576, där HD synes ha gjort en skälighetsuppskattning enligt 35 kap. 5 § RB trots att  
den regeln inte var tillämplig, bland annat med motiveringen att tillvägagångssättet var ”praktiskt” och 
att ”kostnaderna för att lägga fram utredning inte skulle stå i rimlig proportion” till det skadestånd som 
yrkades. Rättsfallet behandlas mer ingående i kapitel 9 nedan.
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Förenklingen av domstolens rättskipningsuppgift speglas av en förenklad  process-

föringsuppgift  för  parterna.  Om parter  tillåts  att  begränsa sin bevisning till  ett  visst 

dokument, till ett fåtal dokument som är inbördes rangordnade eller dylikt, så behöver 

inte parterna lägga ner tillnärmelsevis lika mycket tid på utredningsarbete inför en rätte-

gång som annars hade varit fallet. Härmed besparas parterna kostnader.

Om en bevisöverenskommelse exkluderar muntlig bevisning behöver det inte kallas 

vittnen. I och med att vittnesersättning i civilprocesser mellan kommersiella parter som 

regel torde betalas av parterna och inte av staten, jämför 36 kap. 26 § andra stycket RB, 

skulle det göra domstolsprocessen billigare för parterna. I en sådan tvist torde dock inte 

de besparade vittnesersättningarna vara av någon större betydelse. Sådan ersättning kan 

endast uppgå till nödvändiga kostnader för resa, uppehälle och tidsspillan utifrån vad 

rätten anser skäligt, 36 kap. 26 § tredje stycket RB. I förhållande till exempelvis ombud-

skostnaderna torde detta vara en kostnad av synnerligt underordnad betydelse.

Det kan synas som att bevisöverenskommelser, om utformade på ett tillräckligt tyd-

ligt sätt, skulle kunna skapa förutsättningar för att avgöra fler mål utan huvudförhand-

ling, eller i vart fall för förlikningar av mål innan dom behöver meddelas. Enligt 42 kap. 

18 § första stycket 5 RB får domstolen meddela dom utan huvudförhandling om sådan 

inte behövs med hänsyn till utredningen i målet och inte heller begärs av någon av par-

terna.  Om bevisöverenskommelsen  tillåter  fri  värdering  av  muntlig bevisning  skulle 

utredningen i målet antagligen inte anses tillåta avgörande utan att huvudförhandling 

hålls.403 Motsatsen torde dock gälla om den enda tillåtna bevisningen är ett specifikt 

skriftligt avtal och antagligen i flera fall där enbart skriftlig bevisning tillåts. Samma 

resonemang torde kunna föras i förhållande till överenskommelser som sätter upp en 

någorlunda tydlig ordning för hur bevisen ska anses förhålla sig till varandra bevisvär-

desmässigt.

Denna uppsats fokuserar emellertid på situationen där den ena parten vill agera i 

strid med en bevisöverenskommelse. Det antyder att parten vill tillerkännas andra rättig-

heter än de som lyfts fram av de bevis som den aktuella överenskommelsen utpekar. 

Oavsett att överenskommelsen erkänns av rättsordningen kan denna part därför ha inci-

tament att tvinga fram en huvudförhandling. Kanske har dennas motpart inte råd med att 

driva en utdragen tvist eller så anser denna att en offentlig förhandling skulle vara ryk-

403 Jfr Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång V, s. 75.
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tesskadlig. Om den förra parten har ett kreativt ombud begär den då huvudförhandling, 

visserligen utan hopp om att bevisöverenskommelsen där ska kunna frångås, i syfte att 

få möjlighet till en omförhandling av bevisöverenskommelsen vid förlikningsbordet.

Om parten som vill agera i strid med en bevisöverenskommelse med hotet om en 

förestående huvudförhandling som påtryckningsmedel når avsett resultat i förliknings-

förhandlingarna kommer tvisten att förlikas utan att huvudförhandling behöver hållas. 

Detsamma borde gälla även om parten inte med detta hot når avsett resultat, om det står 

mer eller mindre helt klart att överenskommelsen äger giltighet och att parten vill agera 

på ett sätt som inte tillåts av överenskommelsen. I så fall har parten typiskt sett inte 

något att vinna på en process. Även denna slutsats måste dock nyanseras. Parten kan 

bedöma att motparten kommer att ”vekna” under huvudförhandlingens gång och till slut 

gå med på ett för den egna klienten fördelaktigt förlikningsförslag. Då kommer tvisten 

likväl inte att förlikas innan huvudförhandling har inletts. Eventuellt kommer tvisten att 

förlikas  innan dom meddelas, men då är det tvivelaktigt om några egentliga tids- och 

kostnadsbesparingar har åstadkommits.

Med hänsyn till att mål inte kan avgöras utan huvudförhandling om inte båda parter 

samtycker till det och att det kan finnas flera processtaktiska skäl till att begära huvud-

förhandling respektive inte förlikas, även om man vill agera i strid med en giltig bevis-

överenskommelse, är det troligen rimligt att ställa sig pessimistisk till att giltiga bevis-

överenskommelser skulle kunna minska antalet huvudförhandlingar i nämnvärd mån.

8.4 Sammanfattande diskussion
Rättsskydd må vara något som har en ålderdomlig klang, men tillgången till rättsskydd 

är likväl av grundläggande betydelse i en modern rättsstat. Giltiga bevisöverenskom-

melser skulle kunna komma att försämra rättsskyddet för part. Frågan är dock om jäm-

bördiga  kommersiella  parter  bör  tillerkännas  (eller  påtvingas)  ett  rättsskydd  i  alla 

situationer. Enligt min mening är så inte fallet. Inom civilrätten anses jämbördiga kom-

mersiella parter ha ett eget ansvar för att noggrant överväga vilka avtal de bör ingå och 

får oftast stå sitt kast om de ingår oförståndiga överenskommelser. Därtill torde eventu-

ella negativa konsekvenser av att ingå oförståndiga bevisöverenskommelser kunna jäm-

föras med de som kan följa av oförståndiga civilrättsliga överenskommelser. I slutändan 

är de praktiska konsekvenserna ekonomiska och de kan bli betydande oavsett om över-
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enskommelsen är processuell eller civilrättslig. Att då grunda en ogiltighet av alla sor-

ters bevisöverenskommelser mellan kommersiella parter på den ideologiska skillnaden 

att sådana kan förhindra förverkligande av de materiella rättigheterna, framstår inte som 

hållbart med ett modernt kommersiellt synsätt.

Ett försämrat rättsskydd skulle emellertid även kunna leda till färre materiellt riktiga 

domar. Det är i och för sig inte något som kan bortses ifrån. Härmed skulle även respek-

ten  och  förtroendet  för  rättskipningen,  i  korthet  viljan  att  följa  gällande  rättsregler, 

kunna ta skada. Det finns emellertid regleringar som redan idag kan verka skadligt i 

detta hänseende. I relativt stor mån får det alltså redan accepteras att meddelande av 

materiellt riktiga domar kan hindras av vad som för samhället kan framstå som formali-

teter.  Viss giltighet av bevisöverenskommelser skulle således inte nödvändigtvis för-

sämra respekten och förtroendet för rättskipningen i nämnvärd mån.

En möjlig följd av försämrat rättsskydd, färre materiellt riktiga domar och eventuellt 

mindre respekt och förtroende för rättskipningen är att civilprocessens handlingsdirige-

rande funktion skulle minska.  Detta till  följd av ett minskat sanktionshot,  alternativt 

minskade ekonomiska incitament att följa rättsreglerna, och avtagande vägledning om 

vad som är ett rättsenligt beteende. Detta utgör i och för sig skäl att vara vaksam. I och 

med att det inte framstår som att den negativa inverkan på rättsskyddet, domarnas mate-

riella riktighet samt respekten och förtroendet för rättskipningen skulle bli alltför stor 

torde dock konsekvenserna kunna godtas. Det gäller emellertid enbart under förutsätt-

ning att det finns fördelar som väger tyngre än nämnda nackdelar.

Dessa fördelar kan stå att finna i processekonomiska vinster. Visserligen skulle de 

vittnesersättningar som skulle kunna undvikas genom bevisöverenskommelser antagli-

gen vara av marginell betydelse. Inte heller torde förutsättningarna för avgöranden utan 

huvudförhandling eller premisserna för förlikningar att förbättras nämnvärt, givet att det 

rör sig om kommersiella parter varav den ena vill agera i strid med bevisöverenskom-

melsen.  Både  bevisförings-  och  bevisvärderingsöverenskommelser  skulle  emellertid 

kunna leda till en förenklad rättskipningsuppgift för domstolen och en förenklad pro-

cessföringsuppgift  för  parterna. Sådana  överenskommelser  skulle  således  i  flera  fall 

kunna leda till snabbare och billigare rättegångar. I förlängningen skulle detta kunna 

gynna såväl parterna som staten och samhället i övrigt. I förhållande till domstolens rätt-

skipningsuppgift skulle visserligen bevisöverenskommelser även kunna få helt motsatta 
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effekter  och  härigenom medföra  processekonomiska  förluster.  Risken för  att  sådana 

bevisöverenskommelser skulle bli frekvent förekommande framstår dock som liten. I 

vilket fall bör inte denna risk betyda att alla bevisöverenskommelser utan vidare diskus-

sion anses ogiltiga. 

Huruvida det finns utsikter för att finna en lämplig, mer flexibel, reglering av bevis-

överenskommelsers giltighet är ämnet för den diskussion som inleds i nästa kapitel och 

fortsätter i kapitel 10.
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9 Tankar om en alternativ reglering
9.1 Tankar om ett mer flexibelt förhållningssätt i förhållande till 

processuella överenskommelser
Som framgick i avsnitt  4.5.2 ovan har det i doktrinen diskuterats om inte processuella 

överenskommelser skulle kunna hanteras på ett annat sätt än med den allt annat än flex-

ibla processuella ogiltighetsprincipen. Tydligast har här Heuman varit. Om inga skäl av 

nämnvärd styrka talar för att processuella överenskommelser ska vara ogiltiga anser han 

att de bör anses giltiga. Enligt honom kan en tillämpning av 36 § AvtL vara tillräcklig 

för att undvika icke önskvärda resultat. Härvid synes han mena att fördelarna för par-

terna med en sådan överenskommelse och processekonomiska vinster talar för giltighet, 

medan för  part  långtgående negativa  konsekvenser  och  processekonomiska  förluster 

talar för ogiltighet.404 Särskilt den processekonomiska aspekten har betonats av Heuman 

på senare tid.405 Även Lindell406 och Lindblom407 betonar alternativet att använda sig av 

36 § AvtL. Inte heller Gemmel är att förglömma. Han betonar en balans mellan upprätt-

hållande av absoluta processregler, processekonomiska hänsyn och tillgodoseende av 

civilprocessens funktioner.408

I sammanhanget kan även nämnas ett rättsfall som enligt min mening i och för sig 

inte hade att göra med parters möjlighet att ingå sådana processuella överenskommelser 

som är aktuella i detta arbete, utan snarare överenskommelser om rättstillämpningen,409 

men som ändå visar på ett pragmatiskt förhållningssätt i förhållande till parters möjlig-

heter att styra över domstolens verksamhet.

I NJA 2011 s. 576 var två personer åtalade för att ha stulit byggnadsställningar eller byggnads-

material till ett visst värde. Fråga uppkom i samband med ett anslutande skadeståndsyrkande 

vad värdet av det stulna varit. Det saknades utredning om såväl det stulna materialets ålder som 

dess förslitningsgrad.

Enligt 35 kap. 5 § första meningen RB får domstolen uppskatta en skada till skäligt belopp  

om ”full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras” (min kursivering). 

404 Jfr Heuman, JT 2006/07 s. 59 f.
405 Se Heuman, JT 2011/12 s. 336 ff. Den artikeln rör emellertid främst parters dispositionsrätt över rätts-

tillämpningen.
406 Lindell, Civilprocessen, s. 118 och jfr Lindell, Partsautonomins gränser, s. 124 f.
407 Lindblom, SvJT 2006 s. 123 f. med not 74.
408 Gemmel, Om återkallande af instämd talan i civila mål, s. 100.
409 Heuman synes vara av samma uppfattning, se JT 2011/12 s. 338 och 353.
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Bristen i utredningen var emellertid inte hänförlig till bevissvårigheter, utan helt enkelt till att  

ingen utredning lagts fram. HD konstaterade följaktligen att regeln inte var tillämplig. Inte hel-

ler regelns andra mening kunde tillämpas i och med att skadeståndsyrkandet uppgick till ett 

relativt högt belopp.

 Situationen som förelåg var däremot inte ovanlig, enligt HD. Det ansågs vara av intresse 

att ”det står parterna fritt” att låta domstolen göra en skälighetsuppskattning mot bakgrund av 

den utredning som må finnas. Ett sådant tillvägagångssätt menades ”ofta vara praktiskt”. Så 

ansågs särskilt vara fallet i en situation som den förevarande, där ”kostnaderna för att lägga 

fram utredning inte skulle stå i rimlig proportion till skadeståndet”. Parterna tycktes genom sin 

processföring ha godtagit att domstolen genomförde nämnda uppskattning. Om en sådan inte 

genomfördes skulle det också leda till ett ”materiellt otillfredsställande resultat”, uttalade HD. 

En skälighetsuppskattning av den stulna egendomens värde genomfördes därför.

Rättsfallet har av Heuman tolkats som att parter kan ingå överenskommelser som gör att 

35 kap. 5 § RB blir tillämplig, även fast den inte är det överenskommelsen förutan. Han 

läser också ut vilka faktorer som synes ha legat bakom HD:s ställningstagande. Dessa är 

strävanden efter  förenkling av domstolens  arbete,  praktiska skäl,  processekonomiska 

argument och materiellt riktiga resultat.410

Visserligen kan det göras andra tolkningar av HD:s uttalanden,411 men de faktorer 

Heuman lyfter fram anknyter enligt min mening nära till HD:s domskäl. 35 kap. 5 § RB 

var inte tillämplig. Däremot gjorde HD ändå motsvarande skälighetsuppskattning och 

betonade härvid parternas frihet i sammanhanget, praktiska hänsyn, kostnadsaspekten 

och vikten av materiellt tillfredsställande resultat. 

Meningarna i doktrinen och det förhållningssätt som framgår av NJA 2011 s. 576 

pekar mot att det finns ett gångbart alternativ till kategoriska ogiltighetsförklaringar av 

bevisöverenskommelser. Den stora frågan är hur en sådan regel eller princip ska utfor-

mas. I likhet med Maunsbach412 kan det konstateras att det är svårt att finna ett bra svar 

på den frågan. Att abstrakt på förhand bedöma vilka bevisöverenskommelser som ska 

anses utgöra en oacceptabel inskränkning i rätten till domstolsprövning eller vilka som 

är processekonomiskt oförsvarbara skapar problem. 

När kommersiella parter ingår en överenskommelse om att muntlig bevisning inte 

ska få åberopas i en framtida tvist, kan det vara mycket svårt att förutse vilka effekter 

410 Jfr för det anförda a.a. s. 353.
411 Se t.ex. Heuman, JT 2011/12 s. 348. Se även Lindell, Civilprocessen, s. 470, som uttalar att det kan 

röra sig om en analogisk tillämpning.
412 Se Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 126 f.
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den överenskommelsen kommer att få. Kanske framstår exkluderad muntlig bevisning 

som irrelevant vid avtalsslutet, men som direkt avgörande då tvist uppstår tio år senare. 

Ska bedömningen av bevisöverenskommelsens giltighet då göras mot bakgrund av för-

hållandena vid avtalsslutet eller de nuvarande förhållandena? Går man på den senare 

tidpunkten  skyddas  den part  som vill  åberopa muntlig  bevisning från  en  avgörande 

inskränkning  i  hans  rätt  till  domstolsprövning,  men  samtidigt  blir  förutsebarheten 

lidande.413 Bevisöverenskommelsers  giltighet  kan  ju  då  komma  att  avgöras  av  vid 

avtalstidpunkten okända framtida förhållanden.

Därtill torde även processekonomiska fördelar och nackdelar kunna vara svåra att 

bedöma på förhand. Huruvida de bevis som exkluderats skulle göra det betydligt lättare 

att  uttolka  ett  avtalsinnehåll  än  den ”tillåtna”  bevisningen torde  inte  kunna avgöras 

förrän en rättegång väl anhängiggjorts. Detsamma gäller frågan om en prioritering av 

vissa bevis är ologisk sett till de verkliga förhållandena, eller alltför detaljerad. Även 

dessa svårigheter skapar förutsebarhetsproblem.414

Enligt min mening behöver dock inte dessa svårigheter innebära att det är omöjligt 

att  tänka sig ett alternativ till  ett  kategoriskt förbud mot bevisöverenskommelser.  En 

jämförelse kan göras med 36 § AvtL. De invändningar som kan riktats mot en mer flexi-

bel  hållning till  bevisöverenskommelser  torde kunna riktas även mot  denna bestäm-

melse.  Vid frågan om ett  avtal  är  oskäligt  ska inte  enbart  beaktas  avtalets  innehåll, 

omständigheterna vid avtalets tillkomst och övriga omständigheter, utan även  senare 

inträffade förhållanden. Även här kan således framtida förhållanden komma att över-

raska en kommersiell part som förlitade sig på avtalet. Detta har dock lösts genom ett 

förespråkande av en restriktiv tillämpning av 36 § AvtL i förhållande till just kommersi-

ella parter.415 Samma restriktivitet skulle kunna prägla en processuell oskälighetsregel.

9.2 En processuell oskälighetsregel
Ett alternativ till nuvarande ordning, där bevisöverenskommelser är kategoriskt ogiltiga, 

skulle kunna vara en ordning där bevisöverenskommelser som utgångspunkt är giltiga, 

men där deras giltighet begränsas av en processuell oskälighetsregel. Det ligger utanför 

413 Jfr a.st.
414 Jfr a.st.
415 Se avsnitt 8.2.1 ovan.
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arbetets syfte att presentera ett preciserat förslag på hur en sådan oskälighetsregel skulle 

kunna utformas. I allmänna termer kan dock tänkas att den främst skulle ta sikte på de, 

med  Gemmels  uttryckssätt,  absoluta  processreglerna.  Bevisöverenskommelser  som i 

praktiken innebär att part mer eller mindre helt berövas sin rätt till domstolsprövning 

skulle då inte accepteras. Härunder skulle falla exempelvis överenskommelser om att 

part inte får åberopa någon bevisning överhuvudtaget och sådana enligt vilka part i och 

för sig får åberopa viss bevisning, men i obetydlig omfattning. Om part enligt en över-

enskommelse får åberopa en icke obetydlig mängd bevisning, men betydligt mindre än 

motparten,  skulle  bedömningen behöva göras  mer nyanserad.  Även bevisvärderings-

överenskommelser som till exempel innebär att all eller stora delar parts bevisning ska 

tillmätas inget  eller  mycket lågt bevisvärde torde vara att  betrakta som oskäliga.  Så 

skulle dock inte nödvändigtvis behöva vara fallet om överenskommelsen tillmäter delar 

av  parts  bevisning  mycket  lågt  bevisvärde  medan  andra  delar  tillmäts  ett  ansenligt 

bevisvärde. Denna oskälighetsregel skulle även kunna ta sikte på oskäliga resultat i för-

hållande till processekonomiska aspekter. I de troligtvis ovanliga fall där för domstolens 

förståelse kritisk bevisning uteslutits eller där bevisvärderingen gjorts specificerad och 

invecklad, skulle det således finnas skäl att inte acceptera överenskommelsen.

I nästa kapitel kommer att uppmärksammas vilka överväganden som skulle behöva 

göras i relation till ett förslag om att bevisöverenskommelser är giltiga så länge de inte 

faller in under en processuell oskälighetsregel, mot bakgrund av RF och EKMR. En 

sådan analys är synnerligen motiverad. Om inte dessa regelverk, som är överordnade 

RB och andra lagar, lämnar utrymme för giltighet av bevisöverenskommelser i större 

utsträckning än vad som gäller för närvarande framstår det som ytterst osannolikt att en 

reformering av gällande rätt skulle komma till stånd. Den insats som krävs av lagstifta-

ren för att åstadkomma lagändringar går givetvis inte att jämföra med det arbete som 

krävs för att åstadkomma grundlagsändringar och förändringar av Sveriges internatio-

nella åtaganden.
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10 RF, EKMR och bevisöverenskommelser
10.1 RF och rätten till rättvis rättegång
I 2 kap. 11 § andra stycket RF föreskrivs att en rättegång ska genomföras rättvist, inom 

skälig tid och att förhandling vid domstol ska vara offentlig. Varken rätten till rättegång 

inom skälig tid eller rätten till offentlig rättegång är relevant i förhållande till bevisöver-

enskommelsers giltighet. Den förra rätten är ett skydd för parterna mot långsam hand-

läggning.416 Den senare innebär inte annat än det som framgår av ordalydelsen.417

När den nya grundlagsregeln om rätten till rättvis rättegång skulle utformas ansågs 

det att artikel 6 EKMR och det sätt den tolkas på skulle vara vägledande.418 Visserligen 

uttalade regeringen att grundlagsregeln skulle ha en självständig betydelse och att Euro-

padomstolens framtida praxis inte direkt skulle tillåtas påverka dess innebörd. Däremot 

synes regeringen inte ha vänt sig emot att de principer i artikel 6 EKMR som infördes i 

RF skulle tolkas och tillämpas i ljuset av artikeln och praxis angående denna.419 

Det kan således generellt sett utgås ifrån att rätten till rättvis rättegång ska tolkas på 

samma sätt i RF och EKMR.420 Därför kommer slutsatser om i vilken utsträckning gil-

tiga bevisöverenskommelser kan komma att hamna i strid med svensk grundlag presen-

teras först efter det att relevanta delar av artikel 6 EKMR har analyserats.

10.2 EKMR och rätten till rättvis rättegång
10.2.1 Allmänt om EKMR:s ställning i svensk rätt

EKMR utgör  genom lagen  (1994:1219)  om den  europeiska  konventionen  angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna svensk lag. Kon-

ventionen kan således direkt läggas till grund för avgörande i domstol.

Därtill anges i 2 kap. 19 § RF att lag eller föreskrift inte får meddelas i strid med 

konventionen. Härigenom anses ha blivit markerat att EKMR har en särskild betydelse i 

svensk  rätt.421 Bestämmelsen  riktar  sig  primärt  till  lagstiftaren,422 men  i  förarbetena 

416 SOU 2008:125 s. 423.
417 Jfr prop. 2009/10:80 s. 251.
418 Se SOU 2008:125 s. 425 f.
419 Se för det anförda prop. 2009/10:80 s. 160.
420 Jfr även i nästa delkapitel behandlade 2 kap. 19 § RF.
421 Prop. 1993/94:117 s. 36.
422 A.st.
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framhålls att paragrafen, tillsammans med den lagprövningsregel som nu återfinns i 11 

kap. 14 § RF, möjliggör för domstol att underlåta tillämpning av föreskrift som står i 

strid med EKMR.423 

I förarbetena anmärks vidare att det följer av principen om fördragskonform tolk-

ning, det vill säga principen att svenska regler ska tolkas så att de överensstämmer med 

Sveriges  internationella  åtaganden,  att  svenska regler  ska tolkas  i  överensstämmelse 

med EKMR.424 Om den svenska regeln är så pass entydig att det inte finns utrymme för 

att tolka den i enlighet med EKMR föreligger dock en ”verklig lagkonflikt”425, vilket 

innebär att särskilt principerna om lex posterior eller lex specialis får tillämpas.426

10.2.2 Rättvis rättegång enligt artikel 6 (1) EKMR

10.2.2.1 Innebörden av begreppet

För frågan om i vilken omfattning parter genom bevisöverenskommelser kan inskränka 

den fria bevisföringen och den fria bevisvärderingen är det delar av artikel 6 (1) EKMR 

som är relevanta. Såvitt är av betydelse för civilprocessen föreskrivs där följande. ”Var 

och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter […], vara berättigad till en rättvis  

rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats 

enligt lag.” Dessutom föreskrivs att dom ska avkunnas offentligt, men att press och all-

mänhet får utestängas från rättegång under särskilt angivna förutsättningar.

”Rättvis rättegång” (”fair hearing”) är ett mycket allmänt begrepp som inte går att 

förklara med några korta meningar. Häri ingår en mängd underprinciper, såsom att part 

ska höras innan domstol fattar beslut avseende dennes civila rättigheter, att parter ska 

upplysas om vilka regler som gäller för processen, att avgörande inte får grundas på 

omständighet som inte varit uppe före diskussion och att lika fall ska bedömas lika.427

Många av principerna ingående i rätten till rättvis rättegång kan sägas vara avspeg-

lade  i,  de  delvis  överlappande,428 principerna  om parternas  likställdhet  (”equality of 

arms”) och kontradiktoriskt förfarande (”adversarial procedure”), vilka dock även har 

självständiga innebörder. Det är också dessa principer som synes vara av störst bety-

423 Jfr a.prop. s. 36 och 38.
424 Jfr a.prop. s. 36 f.
425 A.prop. s. 37.
426 A.prop. s. 37 f.
427 Jfr för det anförda Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 259 ff.
428 Jfr Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 260 och van Dijk m.fl., Theory and Practice 

of the European Convention on Human Rights, s. 580.
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delse i förhållande till bevisöverenskommelser  som inskränker den fria bevisföringen 

eller den fria bevisvärderingen.

10.2.2.2 Principen om parternas likställdhet

Principen om parternas likställdhet innebär att parterna ska vara likställda i en process 

och att processen inte får genomföras så att den ger den ena parten fördelar på motpar-

tens  bekostnad.429 Enligt  Europadomstolen  innebär  detta  närmare  bestämt  att  ”each 

party must be afforded a reasonable opportunity to present his case - including his evi-

dence - under conditions that do not place him at a  substantial disadvantage vis-à-vis 

his opponent” (mina kursiveringar).430 

Konflikt med principen om parternas likställdhet kan uppstå om den ena parten ges 

möjlighet att föra bevisning avseende viss omständighet medan motparten begränsas i 

motsvarande mån.

Så hade skett i fallet  Dombo Beheer B.V. mot Nederländerna431. Tvisten vid den nationella 

domstolen hade rört huruvida det muntligen hade ingåtts ett avtal av viss innebörd mellan ett  

bolag och en bank. Enbart två personer hade varit närvarande vid det möte där avtalet påstods 

ha ingåtts. I enhetlighet med nationell lag avvisades bevisningen bestående av vittnesförhör 

med företrädaren för bolaget, medan företrädaren för banken hördes. Detta ansågs ha kränkt 

principen om parternas likställdhet och därmed även rätten till rättvis rättegång.432

Av Dombo Beheer  B.V.  följer  även  att  parter  ska  ha  likadana möjligheter  att  kalla 

vittnen.433

Dombo Beheer B.V. kan jämföras med fallet Ankerl mot Schweiz434. 

Även i  Ankerl mot Schweiz var frågan om ett muntligt avtal av viss innebörd hade ingåtts. 

Den ena parten åberopade ett  vittne,  hans fru,  som enligt  honom varit närvarande då detta 

skulle ha skett. Frun kunde emellertid inte höras under ed på grund av hennes förhållande till  

parten. Hon fick istället höras upplysningsvis, medan motpartens vittne hördes under ed. Euro-

padomstolen såg inte detta som en kränkning av principen om parternas likställdhet. Den natio-

nella lagen föreskrev fri bevisprövning vilket innebar att domstolen hade haft att fritt beakta 

429 Jfr Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 260. Jfr även Dombo Beheer B.V. mot Neder-
länderna, dom av den 27 oktober 1993, p. 33.

430 Dombo Beheer B.V. mot Nederländerna, dom av den 27 oktober 1993, p. 33 och Ankerl mot Schweiz, 
dom av den 23 oktober 1996, p. 38.

431 Dom av den 27 oktober 1993.
432 Se för det anförda, Dombo Beheer B.V. mot Nederländerna, dom av den 27 oktober 1993, p. 33–35.
433 Jfr van Dijk m.fl., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, s. 583.
434 Dom av den 23 oktober 1996.
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allt som förekommit i målet. Inte heller framgick av domskälen att den nationella domstolen 

fäst någon vikt vid de olika formerna för förhören. Dessutom hade domstolen lagt även annan 

bevisning än de två uttalandena till grund för sitt avgörande.435

10.2.2.3 Principen om kontradiktoriskt förfarande

Principen om kontradiktoriskt förfarande betecknar ”the parties’ right to  have know-

ledge  of  and  comment  on  all  evidence  adduced or  observations  filed”  (min 

kursivering).436 Från praxis där principen kränkts märks bland annat fall där den natio-

nella domstolen avgjort mål mot bakgrund av material som ansetts hemligt och som av 

den anledningen undanhållits part, mål där domstolen inte gett part möjlighet att bemöta 

yttranden eller kommentera handlingar som ingetts samt mål där parts bemötande av 

framlagd utredning inte har beaktats.437 Ofta rör det sig om brottmål där kontradiktions-

principen inte har upprätthållits i förhållande till försvaret,438 men det finns även andra 

typer av mål i vilka principen kränkts. Några sådana refereras i det närmast följande.

I Feldbrugge mot Nederländerna439 avgjorde en besvärsnämnd ett mål avseende sjukförsäk-

ring, utan att klaganden fick ta del av och och kommentera den utredning, särskilt två exper-

trapporter, som lades till grund för nämndens beslut.440  

I de tre målen K.P.441, K.S.442 respektive H.A.L.443 mot Finland hade avgjorts mål om sjuk-

ersättning, sjukpension eller  arbetslöshetsersättning mot bakgrund av yttranden från försäk-

ringsbolag, myndigheter och/eller läkare som inte hade kommunicerats till klagandena. Genom 

yttrandena hade dessa aktörer delgivit domstolen deras uppfattning om huruvida klagandenas 

anspråk var berättigade eller inte.444  

I Lomaseita OY med flera mot Finland445 hade part inför en hovrättsprocess ingett mate-

rial, efter att tidsfristen för ingivande av material gått ut, som inte kommunicerats till motpar-

ten. HovR:en hade i sina domskäl uttryckligen angett att detta material inte hade beaktats.446

435 Se för det anförda Ankerl mot Schweiz, dom av den 23 oktober 1996, p. 35–38.
436 Kress mot Frankrike, dom av den 7 juni 2001, p. 65. Jfr även Danelius, Mänskliga rättigheter i euro-

peisk praxis, s. 260.
437 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 271 ff. med hänvisade rättsfall.
438 Se a.st. med hänvisade rättsfall.
439 Dom av den 29 maj 1986.
440 Feldbrugge mot Nederländerna, dom av den 29 maj 1986, p. 42–47, särskilt p. 44.
441 Dom av den 31 maj 2001.
442 Dom av den 31 maj 2001.
443 Dom av den 27 januari 2004.
444 Se för det anförda K.P. mot Finland, dom av den 31 maj 2001, särskilt p. 25–28, K.S. mot Finland,  

dom av den 31 maj 2001, särskilt p. 21–24 och H.A.L. mot Finland, dom av den 27 januari 2004, sär-
skilt p. 44–47 och 51–52.

445 Dom av den 5 juli 2005.
446 Se för det anförda Lomaseita OY med flera mot Finland, dom av den 5 juli 2005, p. 33–40.
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Av fallet F.R. mot Schweiz447 framgår att parter inte bara ska få en möjlighet att bemöta 

exempelvis inlämnad bevisning. Domstolen måste också ta bemötanden i beaktande. 

I F.R. mot Schweiz, som hade sitt ursprung i ett fordringsanspråk, hade en federal domstol fått 

ett yttrande från en förvaltningsdomstol där det anfördes att klagandens överklagande borde 

ogillas. Klaganden hade på eget initiativ ingett ett svar på detta, men på grund av nationell lag 

hade den federala domstolen i domskälen uttryckt sig vara lagligen förhindrad att beakta kla-

gandens yttrande. Principen om kontradiktoriskt förfarande hade därmed kränkts.448

Det kan anmärkas att det enligt Europadomstolens praxis i princip är utan betydelse om 

det material som införs i processen är av betydelse för målets utgång eller inte.449 Istället 

är det upp till parterna att avgöra om det inlämnade materialet bör bemötas eller inte.450

Av principen om kontradiktoriskt förfarande får också anses följa att part,  även i 

civila mål, ska ges möjlighet att förringa vittnesbevisnings bevisvärde.451

10.3 Bevisöverenskommelsers förenlighet med RF och EKMR
Europadomstolen har flera gånger framhållit att det inte är dess uppgift att avgöra om 

konventionsstaternas  nationella regleringar  överensstämmer med EKMR. Domstolen 

har istället att avgöra om den konkreta rättegången har varit rättvis.452 Dessutom fram-

går av praxis att även om i  princip samma principer gäller för såväl civila mål som 

brottmål, så har konventionsstaterna större bedömningsmarginal avseende förfarandets 

förenlighet med EKMR i förhållande till de förra.453

Principen om parternas likställdhet innebär att parter måste ges möjlighet att lägga 

fram bevisning avseende sin sak på ett sätt som inte placerar honom i ett  betydande 

underläge i förhållande till hans motpart. Detta upprätthölls inte i Dombo Beheer B.V. I 

447 Dom av den 28 juni 2001.
448 Se för det anförda, F.R. mot Schweiz, dom av den 28 juni 2001, p. 36–41.
449 Jfr t.ex. K.P. mot Finland, dom av den 31 maj 2001, p. 27, Lomaseita OY med flera mot Finland, dom  

av den 5 juli 2005, p. 35, F.R. mot Schweiz, dom av den 28 juni 2001, p. 37 och van Dijk m.fl., The-
ory and Practice of the European Convention on Human Rights, s. 584 f.

450 Jfr t.ex. K.S. mot Finland, dom av den 31 maj 2001, p. 23, K.P. mot Finland, dom av den 31 maj 2001,  
p. 27 och van Dijk m.fl., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, s. 585.

451 Jfr Barberà, Messegué och Jabardo mot Spanien (brottmål), dom av den 6 december 1988, p. 78 med 
Pitkänen mot Finland, dom av den 9 mars 2004, p. 57–62, särskilt p. 57 och 62.

452 Jfr t.ex. Barberà, Messegué och Jabardo mot Spanien (brottmål), dom av den 6 december 1988, p. 68,  
Kostovski mot Nederländerna (brottmål), dom av den 20 november 1989, p. 39, Pitkänen mot Finland, 
dom av den 9 mars 2004, p. 60 och Dombo Beheer B.V. mot Nederländerna, dom av den 27 oktober  
1993, p. 31.

453 Pitkänen mot Finland, dom av den 9 mars 2004, p. 59 och jfr p. 62 samt Dombo Beheer B.V. mot 
Nederländerna, dom av den 27 oktober 1993, p. 32.
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det fallet berövades emellertid den ena parten sin möjlighet att lägga fram det starkaste, 

och kanske till och med enda tillgängliga, beviset för det för tvisten avgörande rättsfak-

tumet; om avtal med visst innehåll ingåtts. Detta torde närmast ha varit att jämföra med 

att parten inte fick sin sak prövad överhuvudtaget. Då enbart den ena av de påstådda 

avtalsparterna  hördes  kunde domstolen,  förutsatt  att  avtalsparten  gav ett  tillförlitligt 

intryck, inte gärna komma till annan slutsats än att det förhöll sig såsom denna uppgav.

Att begränsningen av sättet för framläggande av bevisning i Ankerl inte ansågs kon-

ventionsstridigt framstår med Europadomstolens motivering som föga förvånande. Det 

är inte heller sådana typer av bevisföringsöverenskommelser som varit föremål för ana-

lys i förevarande arbete. Däremot synes den nationella domstolens alltjämt bibehållna, 

och tillämpade, fria bevisprövning ha varit en absolut förutsättning för utgången. Det är 

svårt att dra några preciserade slutsatser av rättsfallet i  förhållande till  bevisöverens-

kommelser.  Däremot  antyds  genom  Ankerl  att  bevisvärderingsöverenskommelser, 

genom vilka domstolen låses vid en viss bevisvärdering, skulle kunna hamna i strid med 

artikel 6 (1) EKMR.

Principen om kontradiktoriskt förfarande synes inte i första hand ta sikte på bevisfö-

rings- och bevisvärderingsmöjligheter. Parter ska få kommentera den framlagda bevis-

ningen. De ska med andra ord inte få en dom emot sig till följd av bevisning som de inte 

getts möjlighet till att bemöta och förringa. Om det ses till de rättsfall som refererats 

synes det i första hand handla om att parter ska ges möjligheter till argumentativt bemö-

tande. De ska få berätta hur de ställer sig till viss utredning, vad de har att tillägga och 

så vidare. Det är inte dessa möjligheter som bevisförings- och bevisvärderingsöverens-

kommelser tar sikte på. Sådana överenskommelser förhindrar inte kommunikation av 

allt processmaterial till motparten. Visserligen skulle möjlighet till framläggande av viss 

bevisning kunna vara en absolut nödvändighet för att kunna ge kraft åt argumentatio-

nen. Om sådan möjlighet inte ges i tillräcklig mån torde det dock snarare vara principen 

om parternas likställdhet som kränks, inte principen om kontradiktoriskt förfarande.

Sammantaget kan sägas att  det möter svårigheter att  ur Europadomstolens praxis 

utläsa i vilken utsträckning det skulle kunna anses strida mot artikel 6 (1) EKMR, och 

därmed även mot 2 kap. 11 och 19 §§ RF, att tillerkänna bevisöverenskommelser giltig-

het. Frågan har inte prövats. Den avgörande bedömningen torde vara om part, såsom i 

Dombo Beheer B.V., härigenom hamnat i ett betydande underläge i förhållande till mot-
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parten. I linje med vad som anförts i kapitel 8 och 9 ovan torde dock inte sådana över-

enskommelser vara acceptabla de lege ferenda ens om det bortses från både EKMR och 

RF. En sådan ordning kan inte anses vara motiverad oavsett om den ger upphov till pro-

cessekonomiska vinster.  Bevisöverenskommelsernas negativa inverkan på parts  rätts-

skydd, på domstols möjligheter att meddela materiellt riktiga domar i vidsträckt mening, 

på respekten och förtroendet för rättskipningen samt på civilprocessens handlingsdirige-

rande funktion riskerar att bli alltför allvarlig. Eventuellt kan tänkas att Europadomsto-

len,  med  sitt  fokus  på  mänskliga  rättigheter,  inte  skulle  anse  intresset  av 

processekonomi vara ett så pass tungt vägande argument för avsteg från den fria bevis-

prövningens princip som anförts i detta arbete. I och med att konventionsstaterna tiller-

känns större utrymme att reglera rätten till rättvis rättegång i civila mål än i brottmål 

framstår det emellertid, enligt min mening, inte alls som att EKMR ställer oöverkomliga 

hinder i vägen för ett mer flexibelt förhållningssätt i relation till bevisöverenskommel-

ser.454 Därmed torde sådana överenskommelser i viss mån även kunna accepteras inom 

ramen för RF.

454 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning, s. 116.
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11 Sammanfattande slutsatser
I detta arbete har avhandlats bevisöverenskommelsers giltighet och verkan i dispositiva 

tvistemål.  Som utgångspunkt  har  tagits  att  två  jämbördiga  kommersiella  parter  har 

ingått  en bevisöverenskommelse,  innan tvist  dem emellan har uppstått.  Enligt denna 

bevisöverenskommelse har parterna överenskommit att begränsa sina bevisföringsmöj-

ligheter i händelse av tvist och/eller att domstolen ska utföra sin bevisvärdering enligt 

de anvisningar som anges i överenskommelsen i sådant fall. När avtalstvist väl uppstått 

har dock den ena parten haft för avsikt att agera i strid med bevisöverenskommelsen. 

Syftet med arbetet har varit dels att utreda bevisöverenskommelsens giltighet och ver-

kan de lege lata i en sådan situation, dels att utreda om det finns skäl och möjlighet att 

tillerkänna bevisöverenskommelser mellan jämbördiga kommersiella parter giltighet i 

större utsträckning än vad som sker för närvarande.

Det har visat sig att det främst är principen om fri bevisprövning och principen om 

att processuella överenskommelser är ogiltiga utan stöd i lag (den processuella ogiltig-

hetsprincipen) som påverkar bevisöverenskommelsers giltighet och verkan. Innebörden 

av den förra principen är att det varken föreligger några begränsningar av parters möj-

ligheter att lägga fram bevisning eller några inskränkningar i domstolens möjligheter att 

värdera all den framlagda bevisningen, såvida inte annat är föreskrivet. I och med att det 

inte synes finnas några regler där parter getts möjlighet att avtalsmässigt reglera bevis-

föringen eller bevisvärderingen är det svårt att förena bevisöverenskommelsers giltighet 

med principen om den fria bevisprövningen.

Där den fria bevisprövningens princip antyder bevisöverenskommelsers ogiltighet 

slår den processuella ogiltighetsprincipen fast den. Visserligen är det svårt att av förar-

beten och praxis dra några egentliga slutsatser om den processuella ogiltighetsprinci-

pens innebörd. Till följd av brist på diskussion om och problematisering av densamma 

står det inte klart om principen avses omfatta alla typer av processuella överenskommel-

ser eller till exempel enbart överenskommelser om totala eller liknande avståenden från 

rätten till domstolsprövning. I doktrinen är bilden något splittrad och gränserna mellan 

rättsläget de lege lata och rättsläget de lege ferenda är delvis oskarpa. Det övervägande 

antalet författare synes dock vara av uppfattningen att bevisöverenskommelser är ogil-

tiga. Oavsett vilken tolkning som görs av det som framgår uttryckligen av rättskällorna 

leder ändå en teleologisk tolkning av den processuella ogiltighetsprincipen till att den 
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får anses omfatta även bevisöverenskommelser.

Att en bevisöverenskommelse är ogiltig innebär emellertid inte per automatik att den 

är helt verkningslös. I arbetet har följande olika typer av bevisöverenskommelser analy-

serats: överenskommelser om exklusiva bevismedel och exklusiva bevisfakta, överens-

kommelser om prioriterade bevismedel och prioriterade bevisfakta, sekretessavtal med 

eller utan åberopandeförbud, överenskommelser om skriftliga vittnesattester samt integ-

rationsklausuler. Analysen har resulterat i slutsatsen att bevisöverenskommelser inte har 

någon verkan i förhållande till  parts bevisföringsmöjligheter. Domstolens möjligheter 

att avvisa bevisning är få och den mest uppenbara, möjligheten som framgår av 35 kap. 

7 § RB, synes inte kunna utgöra grund för att med hänvisning till en bevisöverenskom-

melse avvisa bevisning som läggs fram i strid med överenskommelsen. 

Däremot kan bevisöverenskommelsernas verkan i förhållande till bevisvärderingen 

bli relativt omfattande. Det har att göra med att bevisvärderingen är fri och att domsto-

len måste ta hänsyn till allt som förekommit vid huvudförhandlingen, oavsett om det rör 

sig om giltiga eller ogiltiga bevisöverenskommelser. En överenskommelse om att enbart 

ett visst dokument eller vissa uppgifter ska få åberopas för att bevisa avtalsinnehåll, 

eller om att dokumentet eller uppgifterna ska tillmätas högre bevisvärde än annan bevis-

ning i detta hänseende, kan ge goda skäl till att tro att det är just det som framgår av 

dokumentet  eller  av uppgifterna som anger  avtalsinnehållet.  Ett  avtalsdokument kan 

också förtjäna ett relativt högt bevisvärde för vad som utgör avtalsinnehåll om en bevis-

överenskommelse anger att det enbart får åberopas bevis till stöd för eller förtydligande 

av vad som framgår i detta avtalsdokument. Det kan dock också finnas skäl att inte till-

mäta bevisöverenskommelser särskild verkan i förhållande till bevisvärderingen. Så kan 

till exempel vara fallet om en överenskommelse anger att muntlig bevisning ska vara 

otillåten rent generellt, om ett sekretessavtal anger att vissa uppgifter inte får åberopas 

eller om överenskommelsen föreskriver att vittnesutsagor enbart får läggas fram genom 

skriftliga vittnesattester. För att kunna bedöma vilken verkan en bevisöverenskommelse 

ska få för bevisvärderingen måste hänsyn tas till många faktorer, till exempel om det rör 

sig om en standardklausul eller om en klausul som är individuellt framförhandlad, om 

överenskommelsen utpekar typer av eller specifik bevisning, samt vilka skäl som fak-

tiskt eller troligtvis legat bakom ingåendet av överenskommelsen.

Att  tillägga  bevisöverenskommelser  giltighet  i  större  utsträckning än idag  skulle 
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kunna leda till nackdelar i åtminstone följande hänseenden. Rättsskyddet i dess traditio-

nella mening skulle kunna minska, möjligheterna att meddela materiellt riktiga domar 

skulle kunna försämras och respekten och förtroendet för rättskipningen skulle kunna 

minska.  Härigenom skulle  även civilprocessens  handlingsdirigerande funktion kunna 

försvagas. Att tillerkänna bevisöverenskommelser mellan jämbördiga kommersiella par-

ter  viss giltighet behöver däremot inte med nödvändighet ge oacceptabla verkningar i 

förhållande till dessa funktioner och intressen, i vart fall inte om en sådan förändring av 

rättsläget skulle leda till övervägande fördelar på andra områden. 

De fördelar som giltiga bevisöverenskommelser skulle kunna resultera i står att finna 

på processekonomins område. Om parter tilläts begränsa bevisningen i viss mån skulle 

den mängd bevisning som domstolen behöver  ta hänsyn till  minska.  Parterna skulle 

också behöva lägga ner mindre tid och kostnader på utredningsarbete inför förestående 

rättegång. Bevisvärderingsbegränsningar skulle kunna ge motsvarande effekter. Härmed 

skulle  alltså  bevisöverenskommelser  kunna förenkla  domstolens  rättskipningsuppgift 

och parternas processföringsuppgift, vilket skulle kunna leda till snabbare och billigare 

rättegångar och därmed bättre processekonomi. 

Svårigheterna med att åstadkomma en utökad giltighet för bevisöverenskommelser 

består i att på ett abstrakt plan avgöra vilka av dessa överenskommelser som är accep-

tabla. Om bevisöverenskommelsens giltighet på ett lösligt sätt görs beroende av vilka 

processekonomiska vinster eller förluster den ger upphov till samt av i vilken mån över-

enskommelsen inverkar negativt på civilprocessens funktioner och andra intressen, ris-

kerar förutsebarheten att bli lidande. En gångbar alternativ reglering skulle dock kunna 

vara att bevisöverenskommelser som utgångspunkt anses giltiga, men att denna giltighet 

görs beroende av en mellan kommersiella parter restriktivt tillämpad processuell oskä-

lighetsregel med förebild i 36 § AvtL.

Varken RF eller EKMR synes ställa oöverkomliga hinder i vägen för en ordning där 

bevisöverenskommelser som utgångspunkt är giltiga, men där dess giltighet begränsas 

av en processuell oskälighetsregel. Principen om parternas likställdhet respektive princi-

pen om kontradiktoriskt  förfarande innebär  i  korthet  att  parterna ska ges tillräckliga 

möjligheter  att  tillvarata  sin rätt.  Principerna innebär  inte  nödvändigtvis  att  bevisfö-

ringen och bevisvärderingen under alla förutsättningar måste vara fullständigt fri.
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