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Abstract 

The Swedish Code of Judicial Procedure (Rättegångsbalken, RB) states that a 
judgment has binding effects and that the same matter can not be tried twice 
(17 ch. 11 §). The rule expresses the concept res judicata. It exists to benefit the 
administration of justice and to an effective economy of justice administration. 
It also brings security to parties in knowing a conflict has come to a final end. 
Moreover, the regulation is supposed to direct parties to prepare with all means 
required, before engaging the court with their dispute. The inconvenience 
with 11 § is that it is not foreseeable. It can cause a matter, that has not been 
examined by the court, to be covered by the binding effects – given the legal 
consequence of the new motion is either the same or alternative and 
economically equivalent to the previous one. Res judicata then prevents a new 
examination of the matter, even though the practical causes differ. Thus, it can 
be questioned if 11 § indeed provides security and predictability to disputing 
parties. This legal state is a consequence of a vaguely formulated law, the way it 
is interpreted by the Swedish Supreme Court and in legal scholar.  

In this essay I examine whether the rule in 11 § is better suited to be 
formulated by disputing parties themselves, than exclusively through hard law. 
Should the possibilities for disputing parties to make procedural agreements be 
expanded, and accordingly allowing parties to gain further insight and control 
over the binding effects of 17 ch. 11 § RB? 

The method used to answer this question is legal dogmatics. On the basis of 
established sources within the Swedish legal system – such as the Law, its 
motives, rulings from the Swedish Highest Court and legal doctrine – legal 
dogmatics is sufficient to establish the current legal situation, de lege lata. At the 
same time the method provides room for a critical perspective on the legal 
system and opens up for a discussion on what form the legal system should 
take, de lege ferenda. 

The conclusion presented in the essay is this. In civil disputes the conflicting 
parties in question have a major impact over the trial’s framework, on the basis 
of the principle of dispositions. In accordance with this it is logical for the legal 
system to allow the parties also to have an influence over the binding effects of 
17 ch. 11 § RB. Conflicting parties are in some aspects well suited to make 
procedural agreements, especially in the form of vindicated settlements. This 
model, if interpreted in the procedural legal system, could result in predictability 
for conflicting parties and benefit the economy of justice administration. 
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1  Inledning 

1.1 Rättskraftens betydelse och bryderi 
Dom äge, sedan tid för talan utgått, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts den sak, varom 
talan väckts (17 kap. 11 § st. 1 RB). 

Regeln uttrycker institutet rättskraft. I och med att en sak har prövats och 
avgjorts rättsligt får saken prejudiciell betydelse och ligger till grund för 
framtida prövningar (positiv rättskraft) samt innebär att det som har prövats 
inte får prövas igen (negativ rättskraft). Rättskraften existerar i svensk rätt i 
syfte att betrygga parter och andra berörda om att rättens avgörande gäller, så 
att dessa sedermera kan inrätta sig efter avgörandet. Vidare medför rättskraften 
vissa processekonomiska fördelar, då en sak som prövats och rättskraftigt 
avgjorts utgör processhinder, vilket omöjliggör ett repetitivt processande om 
samma sak. Processekonomi och tvistande parters trygghet är de två starkast 
drivande motiven bakom bestämmelsen.1 

Rättskraft är ett betydelsefullt institut i svensk rätt, men med rättskraften 
följer vissa problem. En risk är att domar som visserligen inte är riktiga i sak 
ändå träffas av rättskraft. Fastän en part efter en första process kan frambringa 
erforderlig bevisning eller finna andra, alternativa grunder till stöd för sin talan 
hindras en ny prövning. Skulle någon av parterna bli missnöjd med en 
rättegångs utfall finns en risk att de inte får processa om samma, eller ens 
liknande, omständigheter igen i en senare process. Var gränsen går för 
rättskraftens träffyta kan vara svårt att förutse. Rättskraften kan nämligen träffa 
såväl de rättsfakta som yrkats i en första process, som sådant som hade kunnat 
åberopas. I praktiken utgör bestämmelsen om rättskraft således en uppmaning 
till tvistande parter att förbereda sig med noggrannhet och omsorg inför en 
stundande förhandling.2 

Frågan är dock vilket inflytande parterna egentligen har över processen, och 
vilken insikt de möjligen kan ha över rättskraftens omfattning. Följande citat av 
Nordh belyser rättskraftens problematik:  

 
 

 
1 Lindell, B., Civilprocessen: rättegång samt skiljeförfarande och medling, 4 uppl., Iustus förlag, Uppsala, 2017, [cit. Lindell 2017], s. 406. 

2 Ekelöf, P. O., Bylund, T., Edelstam, H., Andersson, S., Bellander, H. & Pauli, M., Rättegång: tredje häftet, 8 uppl., Nordstedts juridik, Stockholm, 
2018, [cit. Ekelöf 2018], s. 149 f. 
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”Rättskraftens bestämning i dispositiva tvistemål hör till de mest 
komplexa frågorna inom processrätten. Det sammanhänger med dels att 
den lagregel (17 kap.  11 § RB) som anger rättskraftens utbredning är 
minst sagt intetsägande, dels att praxis utvecklat sig på ett sådant sätt att 
rättskraften oftast omfattar även yrkanden och grunder som parterna inte 
fört fram i processen.”3 

 
Begreppet ”rättskraft” definieras inte i lag eller förarbeten och det råder 

oenighet i doktrin om vad i ett avgörande som egentligen bör omfattas av 
rättskraft. I praktiken kan denna osäkerhet innebära att kommersiella aktörer 
inte kan fatta välgrundade process-strategiska beslut och riskera att inte få tvista 
om vissa omständigheter i en framtida process. Följande scenario är tänkbart: 
en köpare vill väcka talan om fel i en fastighet och kan välja att åberopa 
samtliga tänkbara fel som grund (såsom ett lutande golv, en vattenskada och 
bristfällig isolering) till stöd för att köpet ska hävas. Valet innebär att hen måste 
lägga stor möda på att ta fram bevisning, vilket kan vara både dyrt och 
tidskrävande. Alternativt kan hen välja att endast åberopa en grund 
(vattenskadan), och istället riskera att samtliga andra grunder träffas av negativ 
rättskraft vid en ogillande dom och att de därmed prekluderas. Då är det 
omöjligt att tvista om dessa i framtiden. Sett ur svarandens perspektiv behöver 
hen med stor noggrannhet välja sina invändningar. Risken är att sådana 
invändningar som hen inte drar in i processen prekluderas4. 

När förutsebarheten brister kan processande parter själva vilja ha större 
inflytande över rättskraftens träffyta. De kan vilja begränsa eller utöka 
rättskraftens träffyta, så att den stämmer bättre överens med just deras 
situation. Exempelvis kan parterna vilja att bara ett visst rättsfakta prövas, men 
ändå behålla möjligheten att åberopa andra rättsfaktum rörande samma sak i en 
senare process. Parterna kan vilja begränsa den första processen av ekonomiska 
skäl, om det är tillräckligt att få saken prövad på en enda grund. Kanske vill en 
kärande helst slippa att åberopa en grund, för att denna är dyrare och det är 
tveksamt om den kommer leda till framgång.5  

Sammanfattningsvis vållar rättskraftsbestämmelsen i 17 kap. 11 § RB 
huvudbry och dess omfattning är svår att förutse. Parter kan ha goda grunder 
att vilja avtala om rättskraften. Kanske kan ett sätt för parter att styra över 
rättskraften vara genom att införa supplerande moment6 i sina stadfästa 
förlikningar (17 kap. 6 § RB)? 

 
3 Nordh, R., Ett rättsfall om rättskraft, Blendow Lexnova Expertkommentar, Processrätt, september 2015, s. 1. 

4 Begreppet preklusion innebär, något förenklat, att bakomliggande omständigheter ersätts med en dom. 

5 Lindell 2017, s. 416. 

6 Som en klausul i en förlikningsöverenskommelse kan parterna komma överens över hur de önskar att rättskraften ska binda parterna och rätten 

inför framtiden. En sådan klausul, som inte handlar specifikt om saken som tvistas om, kallas supplerande moment. (17 kap. 6 § RB och 

NJA 1957 s. 470).  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Inom ramen för civilrätten har parter omfattande möjligheter att själva komma 
överens med varandra, enligt dispositionsprincipen (17 kap. 3 § RB). ”Ifall en 
regel är dispositiv kan parterna genom sina processhandlingar binda domstolen 
vid dessa och därigenom dirigera rättens verksamhet”, förklarar Lindell.7 Det 
faller sig naturligt att parterna kan vilja ha inflytande över de processuella 
aspekterna som kan komma ifråga, med grund i deras överenskommelse.8 I 
denna uppsats prövar jag hur möjligheterna ser ut för parter att styra över 
rättskraftens träffyta genom att införa supplerande moment i stadfästa 
förlikningar, eller ifall gällande rätt borde utvecklas i en sådan riktning. Syftet 
med uppsatsen är alltså att analysera ifall tvistande parters möjligheter att styra 
över rättskraften bör breddas. Under en förlikning har rätten insyn i parternas 
förhandlingar och kan, genom ett visst mått av processledning, möjligtvis öka 
förutsättningarna för att deras avtal kommer respekteras av domstolen i 
framtida rättsprocesser. Finns det anledning att utvidga parternas inflytande 
över rättskraften genom att utöka den processuella avtalsfriheten, specifikt i 
formen av supplerande moment i förlikningsöverenskommelser? För att 
besvara denna fråga ställs följande underfrågor: 

 
• Vad innebär rättskraftsregeln i 17 kap.  11 § RB? 
• Är processuella avtal giltiga i svensk rätt? 
• Kan parter binda rätten genom bestämmelser om processuella 

regler i stadfästa förlikningars supplerande moment?  

1.3 Rättsdogmatisk metod – en sann kritiker 
För att besvara frågorna använder jag rättsdogmatisk metod. I metoden, som är 
en av många metoder som finns att tillgå i rättsvetenskap, används etablerade 
rättskällor för att finna lösningen på ett rättsligt problem och fastställa gällande 
rätt, de lege lata. Genom att finna och tolka lagtext, förarbeten, praxis och 
doktrin med mera går det att fastställa vad som gäller i det enskilda fallet.9 
Fördelen med rättsdogmatisk metod är att rättsläget en given tid klargörs och 
eventuella frågetecken om gällande rätt lyfts fram. Rättsdogmatisk metod 
definieras på olika vis av olika författare och det råder delade meningar om 
huruvida rättsdogmatiken kan vara kritisk och läggas till grund för resonemang 
om vad rätten borde vara, de lege ferenda. I denna uppsats tillämpas 
rättsdogmatisk metod specifikt så som den förklaras av Kleineman.  

 
7 Lindell 2017, s. 134. 

8 Maunsbach, L., Avtal om rätten till domstolsprövning: processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt, Nordstedts juridik, Stockholm, 2015, [cit. 

Maunsbach], s. 25. 

9 Jareborg, N., ”Rättsdogmatik som vetenskap”, Svensk Juristtidning, 2004, s. 1-10, [cit. Jareborg], på s. 8. 
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Rättsdogmatiken kan, enligt Kleineman, anlägga ett inre perspektiv på rätten 
då den arbetar med juridikens egna etablerade rättskällor och fastställer rätten 
de lege lata.10 Så här skriver han om att metoden alltid måste utgå från rätten 
som den är, men ändå har potential att vara kritisk: 

 
”Personligen ser jag inget hinder mot att bedriva en kritisk rättsdogmatik, 
men om densamma innefattar att författaren inte vill tillerkänna den 
kritiserade rekonstruktionen av rättsregeln självständig auktoritet eller 
’glömmer’ regeln, handlar det knappast längre om rättsdogmatisk analys. 
Respekt för rättsdogmatikens arbetsmetod för att man då alltid måste 
redovisa påståendet som något annat än uttryck för gällande rätt.”11 

 
Med ett sådant rättsrealistiskt perspektiv på rättsdogmatiken måste gällande 

rätt studeras i relation till samhället. Rättsdogmatiken måste betrakta omvärlden 
och vad som sker i den för att över huvud taget fylla en funktion.12 Förutom att 
rättsreglerna fastslås de lege lata behöver de alltså ”… utsättas för en kritisk 
omprövning mot bakgrund av det omgivande samhället”, förklarar Schelin.13 
Rättsdogmatiken kan användas för att framföra kritik av rättsläget och föreslå 
förändringar, och behöver således inte nödvändigtvis kompletteras av andra 
metoder för en diskussion om de lege ferenda.14 Det är genom att applicera ett 
kritiskt, rättsrealistiskt perspektiv på gällande rätt, exempelvis genom att lyfta 
fram vilka svårigheter rättskraftsregeln medför för tvistande parter, som jag drar 
slutsatser de lege ferenda. De rättsrealistiska perspektiv som är aktuella i denna 
uppsats är framför allt förutsebarhet (och därmed rättssäkerhet), 
processekonomi, effektiv rättsskipning och konfliktlösning. 

En begränsad del av uppsatsen har inslag av rättshistorisk metod (som 
handlar om hur rätten har utvecklats och på vilka sätt den påverkat samhället15), 
bland annat när jag diskuterar om den processuella ogiltighetsprincipen kan 
anses utgöra gällande rätt i modern tid. I övrigt gör jag inga anspråk på att 
använda rättshistorisk metod, och detta är inte en rättshistorisk uppsats. Därtill 
kan noteras att jag låter doktrin ta mycket utrymme i uppsatsen, men med det 
sagt genomförs inte någon litteraturstudie. Jag ifrågasätter inte litteraturens 
kvalitet, utan tvärtom använder jag texterna i egenskap av erkända rättskällor. 

 

 
10 Kleineman, J., ”Rättsdogmatisk metod”, i Nääv, M. & Zamboni, M., (red.), Juridisk metodlära, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 21-46, 

[cit. Kleineman], på s. 40-41. 

11 Kleineman, s. 27 och 34. 

12 Jareborg, s. 9. 

13 Schelin, J., Kritiska perspektiv på rätten, Poseidon förlag, Stockholm, 2018, s. 42-43. 

14 Kleineman, s. 24. 

15 Olsen, L., ”Rättsvetenskapliga perspektiv”, Svensk juristtidning, 2004, s. 105-145 på s. 130. 
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1.4 Material 
Materialet i uppsatsen har tagits fram i enlighet med den rättsdogmatiska 
metoden, som alltså utgår från gällande rätt. De rättskällor som använts är 
bland annat lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. I två avseenden använder 
jag annat material än gällande rätt: när jag redogör för vissa resonemang från 
underinstanser, samt när jag hänvisar till HD:s lista med namn på avgöranden.16 
Därmed gör jag alltså korta avsteg från den rättsdogmatiska metoden. Jag 
använder inte underrättsdomarna för att fastställa gällande rätt de lege lata, då 
dessa inte utgör rättspraxis och att göra ett sådant fastställande inte är möjligt 
inom ramen för den rättsdogmatiska metoden. Däremot använder jag domarna, 
framför allt Svea hovrätts dom Ö 3695-16, som ett diskussionsunderlag. 

Eftersom EKMR är införlivad i svensk rätt (2 kap. 19 § RF) refereras till 
såväl konventionens art. 6 som avgöranden från Europadomstolen. 

Såväl rättskraftens omfattning som processuella avtals vara eller icke vara har 
ägnats stor uppmärksamhet i den juridiska litteraturen, men är desto svårare att 
utläsa ur lagtext och förarbeten. (Att doktrin är rik kan troligtvis sägas vara en 
konsekvens av det senare). De lagrum som används mest frekvent i uppsatsen 
är därmed lagrummen 17 kap. 3 § RB om dispositionsprincipen, 6 § om 
förlikningar, samt förstås 11 § st. 1 och 3 RB om negativ rättskraft. Därtill 
används en stor mängd juridisk litteratur. Doktrin är inte den starkaste av 
rättskällor, men den fyller en viktig vägledande (och vidareutvecklande) roll i 
juridiken. Bland annat kan doktrin ”… förstärka eller försvaga andra 
rättskällor”.17 Doktrin bedriver en rättsskapande aktivitet när den kritiserar mer 
auktoritativa rättskällor.18 Eftersom jag diskuterar rätten både de lege lata och 
de lege ferenda lämpar sig därmed rättskällan. Jag har främst använt juridisk 
litteratur som behandlar institutet rättskraft, samt sådan som fokuserar på 
processuella överenskommelser. Utmaningen i författandet av denna uppsats 
kan inte sägas ha bestått i att finna material, utan i att avgränsa ämnet och sålla 
bort irrelevanta källor. 

Ämnet rättskraft behandlas ingående av flertalet erkända jurister, till exempel 
Ekelöf, Lindell och Olivecrona. I mitt urval har jag prioriterat material från 
modern tid. Efter Ekelöfs bortgång uppdateras hans bokserie Rättegång I-V 
kontinuerligt av andra jurister, såsom Heuman och Pauli. Ibland är det således 
specifikt Ekelöf jag refererar till, och ibland refererar jag till Rättegång I-V utan 
att det är Ekelöf själv som ligger bakom texten. 

Ämnet processuella avtal har diskuterats ingående av bland andra 
Maunsbach, Westberg, Heuman och Lindell. Dessa författare intar olika 
ståndpunkter i frågan om huruvida processuella avtal borde tillåtas i gällande 

 
16 Högsta domstolen, Döpta rättsfall från Högsta Domstolen, 2019, s. 5. 

17 Ramberg, C., (red.), Besher, A., Carlsson, L., Croon, A., Granmar, C., Kleist, D., Leviner, P., Norée, A., Rättskällor: en introduktion i kritiskt 

tänkande, Norstedts juridik, Stockholm, 2018, [cit. Ramberg 2018], ]s. 73-74. 
18 Kleineman, s. 40-41. 
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rätt, och i texten presenteras såväl argument för som emot de processuella 
avtalens vara eller icke vara. 

Då supplerande moment i stadfästa förlikningar möjligen kan vara ett 
lämpligt sätt för parter att styra över rättskraftens träffyta skriver jag utförligt 
om dessa. I den delen av uppsatsen utgår jag främst från praxis, då tre rättsfall 
(nämligen NJA 1957 s. 470, NJA 2003 not C 48 och NJA 2017 s. 659) varit 
tongivande för rättsutvecklingen gällande supplerande moment. Särskilt fokus 
ägnas åt NJA 2017 s.  659, som har givits namnet Den slutliga regleringen av HD.19 
I detta rättsfall diskuteras parters möjlighet att styra över rättskraften genom 
supplerande moment.  

En utmaning med användningen av med den rättsdogmatiska metoden har 
varit att fastställa värdet av vissa rättskällor. Exempelvis ägnar jag i kap. 4 stor 
uppmärksamhet åt ett över 80 år gammalt förarbete, där Lagrådet har uttryckt 
att processuella avtal är ogiltiga såvida de inte har uttryckligt stöd i lag.20 
Förarbetets ålder uppmärksammas även i doktrin, och det diskuteras huruvida 
förarbetet fortfarande kan betraktas som gällande rätt. Bland annat anförs att 
det möjligen inte längre ligger i tiden att förbjuda processuella avtal endast på 
den grunden att de saknar uttryckligt stöd i lag. Processuella avtal har därtill 
behandlats i rättspraxis, vilken jag refererar till i kap. 4. Det förtjänar att nämnas 
här, eftersom rättspraxis har företräde framför förarbetsuttalanden.21 
Förarbetets värde, sett i relation till dessa övriga rättskällor, är möjligtvis lågt. 

Diskussionen i doktrin om förarbetets rättskällevärde skulle kunna beskrivas 
som ytterligare en utmaning med den rättsdogmatiska metoden. Detta eftersom 
författarna visserligen beaktar samma intressen (såsom avtalsfrihet och 
förutsebarhet) i sin argumentation, men att de ändå kommer till vitt skilda 
slutsatser angående förarbetets rättskällevärde. Jag finner dock att den samlade 
juridiska litteraturen utgör ett väl underbyggt diskussionsunderlag. Att 
meningarna går isär i doktrin utgör i sig inte ett problem, utan tvärtom innebär 
den inbördes dialogen att doktrinen fyller sin funktion att vidareutveckla 
juridiken generellt och specifikt läran om processuella avtal. 

1.5 Avgränsning 
Temat för uppsatsen är processrätt och huvudfokus ligger på parternas 
inflytande över rättskraftens omfattning. Texten begränsas till gällande rätt i en 
svensk kontext och inga jämförelser med andra rättssamhällen görs. I uppsatsen 
diskuteras huruvida en alltför omfattande rättskraft möjligen står i strid med 
rätten till domstolsprövning, så EKMR refereras till kontinuerligt. Även i fråga 
om processuella avtal om rättegångshinder är EKMR högst aktuell. 

 
19 Högsta domstolen, Döpta rättsfall från Högsta Domstolen, 2019, s. 5. 

20 NJA II 1943 s. 611. 
21 Ramberg 2018, s. 52. 
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Konventionen behandlas i egenskap av svensk rätt. Därtill är viss praxis från 
Europadomstolen relevant rörande sådana processuella avtal där någon part 
avstår från sin rätt till domstolsprövning. Utöver det presenteras ingen annan 
praxis från Europadomstolen.  

Uppsatsens ram är processrätt i allmän domstol. Då texten handlar om 
parternas inflytande över rättskraften faller det sig naturligt att främst behandla 
rättskraften inom civilrätten, och då specifikt i dispositiva tvistemål. I 
dispositiva tvistemål har parter ett inflytande över processen som inte tillåts i 
indispositiva tvistemål. Rättskraft skiljer sig därtill åt mellan olika 
processrättsliga områden och ”[i] vilken utsträckning negativ rättskraft 
undantagsvis kan förekomma över domstolarnas kompetensgränser är 
omstridd.”22 Straffrätt nämns kortfattat, då det finns europarättslig praxis på 
området som även är av relevans för diskussionen om processuella avtal i 
civilrätten. I övrigt beaktas inte straffrätt i denna uppsats. Förvaltningsrättslig 
rättskraft behandlas över huvud taget inte i uppsatsen, då denna ser helt 
annorlunda ut än den i civilrätten. Ytterligare en naturlig följd av uppsatsens 
processrättsliga ram är att materiella regler inte behandlas utförligt. Endast i den 
mån de civilrättsliga reglerna behöver redogöras för gör jag det. 

Det som utmärker de dispositiva tvistemålen är att de främst är 
förmögenhetsrättsliga, och att det enligt dispositionsprincipen är parterna 
snarare än rätten som – genom sina grunder och yrkanden – bestämmer 
ramarna för processen (17 kap. 3 § RB). I dispositiva mål kan parterna även, till 
skillnad från i indispositiva mål, träffa förlikning.23 Då förlikningar är ett av 
uppsatsens främsta ämnen är det naturligt att fokusera just på dispositiva 
tvistemål. Jag utgår i texten från avtalsslutande kommersiella aktörer, och 
skriver sålunda inte om utomobligatoriska förhållanden. 

Jag skriver om statlig rättsskipning – inte privat. I uppsatsen bejakas statens 
intresse av att lösa tvister, få rättskraftiga avgöranden och upprätthålla en god 
processekonomi. Dessa teman kan diskuteras utifrån den statliga 
rättsskipningen, och av den anledningen fokuserar inte texten på möjligheter 
som parter har att tvista privat, exempelvis inför skiljenämnder. 

Jag har valt att inte skriva ingående om svarandens motfordringar och 
kvittningsinvändningar, vilka regleras särskilt i 17 kap. 11 § st. 2 RB. Dessa 
utgör ett undantag från huvudregeln (om att rättskraft kan träffa även sådana 
grunder och yrkanden som inte åberopats av part). För motfordringar gäller 
alltså det motsatta, alltså att endast det som åberopats kan träffas av rättskraft. 
Anledningen till att jag gör denna avgränsning är att svarandens 
kvittningsinvändningar till följd av undantaget i 2 st. inte präglas av den 
problematik som är fokus här i uppsatsen, nämligen att rättskraften kan träffa 
en oväntat bred eller snäv yta för de tvistande parterna. 

 
22 Ekelöf 2018, s. 143. 

23 Lindell 2017, s. 55 
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Vidare fäster jag i texten mycket begränsad uppmärksamhet till positiv 
rättskraft. Positiv rättskraft handlar om att fastställa vissa förhållanden, och är 
inte relevant att tala om vad avser problematik om rättegångshinder. I min 
uppsats fokuseras bland annat på möjligheten till ett upprepat processande, och 
fokus måste således ligga specifikt på den negativa rättskraften. 

Ordinära rättsmedel är utgångspunkten för uppsatsen. Endast i begränsad 
utsträckning skriver jag om extraordinära rättsmedel, och det i samband med att 
institutet resning diskuteras i doktrin som en möjlig lösning på rättskraftsregelns 
bekymmer. 

1.6 Disposition 
Återstoden av uppsatsen är disponerad enligt följande.  

Kap. 2 är en mus bland elefanter, åtminstone storleksmässigt sett – det är 
uppsatsens kortaste kapitel. Här presenteras dispositionsprincipen och andra i 
sammanhanget relevanta principer. Dessa är nödvändiga att ta med i 
beräkningen när rättskraftens träffyta samt processuella avtal diskuteras. 

I kap. 3 redogör jag för hur rättskraften fungerar, med särskilt fokus på den 
negativa rättskraften och de aspekter av denna som fått störst uppmärksamhet i 
de juridiska diskussionerna. Rättskraften kan sägas bestämmas av tre faktorer, 
nämligen tid, dess identitet (eller annorlunda uttryckt: dess objektiva 
utsträckning) samt dess subjekt. Särskilt rättskraftens objektiva utsträckning 
redogörs för ingående. Jag avslutar kapitlet med en diskussion kring den 
negativa rättskraftens bryderier och diskuterar ifall parter möjligen kan få ett 
större inflytande över den genom att skriva processuella avtal. 

I kap. 4 redogör jag för gällande rätt vad avser processuella avtal. I vilken 
utsträckning processuella avtal ens bör få existera är omdebatterat i den 
juridiska litteraturen. Således utgörs detta kapitel av en stor del hänvisningar till 
doktrin, om processuella avtals vara eller icke vara. Jag följer upp den 
deskriptiva texten med en diskussion om huruvida processuella avtal borde 
tillåtas i sådan utsträckning att de möjliggör för parter att styra över rättskraften. 
Ett möjlig modell på processuella avtal som jag diskuterar är om parter kan, 
eller borde få, komma överens med varandra om rättskraften inom ramen för 
stadfästa förlikningar, och då specifikt i supplerande moment. Av den 
anledningen handlar kapitlet som följer specifikt om stadfästa förlikningar och 
supplerande moment. 

I kap. 5, som handlar om supplerande moment, ägnar jag särskild 
uppmärksamhet åt tre rättsfall, som varit vägledande för rättsutvecklingen vad 
avser supplerande moment och i vilken utsträckning dessa kan träffas av 
rättskraft: NJA 1957 s. 470, NJA 2003 not C 48 och NJA 2017 s. 659. Jag 
redogör därtill för gällande rätt kring processledning i förlikningsförhandlingar, 
då processledningen kan sägas ha betydelse för frågan om förutsebarhet i 
processuella avtal och rättskraft. Därtill diskuterar jag hur långt supplerande 
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moment egentligen kan sträcka sig, utifrån Svea hovrätts dom Ö 3695-16. Även 
här följer jag upp den deskriptiva texten med en diskussion, om ifall 
supplerande moment borde kunna anses vara en lämplig plats inom de 
processuella avtalen att styra över rättskraftens träffyta. 

 Med kap. 6 sätter jag punkt för uppsatsen. Alla deskriptiva kapitel och varje 
efterföljande diskussion har fört mig närmare en avslutande analys och slutsats, 
vilken jag här presenterar i sin helhet. 
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2  Dispositionsprincipen och dess motpoler 

2.1 Parters principiella handlingsutrymme 
Dispositiva tvistemål styrs av dispositionsprincipen.24 Denna innebär att rätten 
företar processhandlingar på yrkande av parter. Principen kan utläsas av 
17 kap. 3 § RB, vilken stadgar att rätten endast får meddela dom över det som 
parter i behörig ordning har yrkat. Parterna bestämmer – genom sina grunder 
och yrkanden – ramarna för processen. ”Ifall en regel är dispositiv kan parterna 
genom sina processhandlingar binda domstolen vid dessa och därigenom 
dirigera rättens verksamhet”, skriver Lindell.25 I dispositiva mål ska alltså 
beslutsunderlaget bestå av det parterna själva velat få prövat. Processen är i den 
meningen partsstyrd.26 Parterna känner till tvisten bäst (i sak), så i enlighet med 
dispositionsprincipen är det rimligt att det är parterna som anger vilka ramar 
rätten har att förhålla sig inom. Maunsbach utvecklar: ”Domstolen får inte på 
eget initiativ styra över processens utgång genom att döma ut mer eller något 
annat än det som käranden har begärt genom sitt yrkande och inte heller beakta 
andra rättsfakta än sådana som har åberopats av parterna.”27 Heuman förklarar 
att dispositionsprincipen bygger på civilrättens utbredda avtalsfrihet och att den 
endast tillämpas i mål där förlikning är möjligt.28 

Dispositionsprincipen har vissa begränsningar i relation till processuella 
avtal. Heuman förklarar att principen främst avser materiella frågor. Eftersom 
parterna är de som förfogar över tvisten kan de helt enligt sin egen vilja göra 
åberopanden eller avstå från att göra det. ”Skälen för denna ordning har inte 
alls samma bäring när det gäller bedömningen av processuella frågor”.29 
Anledningen till det är att processuella frågor inte endast berör de tvistande 
parterna utan även statens intresse av att rättsskipningen bedrivs effektivt och 

 
24 Maunsbach noterar att dispositionsprincipen och dess omfattning är omdebatterad i doktrin, och att det råder delade meningar om vad den 

innebär. Hon själv förstår dispositionsprincipen som ett uttryck för ”de partsdispositioner som är förbehållna parterna och som dessutom är 

bindande för domstolen”, se Maunsbach, s. 260. Enligt min uppfattning skiljer sig inte hennes beskrivning av principen från Lindells. 

25 Lindell 2017, s. 134. 

26 Lindell 2017, s. 27. Lindell poängterar dock att det inte går att dra en rak skiljelinje för när parterna kontra rätten har inflytande över processen. 

Han menar att det i praktiken handlar om graderingar. Avseende rättegångshinder till följd av negativ rättskraft ska rätten uppmärksamma det ex 

officio, men i praktiken uppmärksammas rätten på hindret genom invändning av part. Se s. 90-91. 

27 Maunsbach, s. 261.  

28 Heuman, L., ”Kan parter träffa avtal om hur civilrättsliga och processuella regler skall tillämpas?”, Juridisk tidskrift nr. 2, 2011/12, s. 336-354, 

[cit. Heuman 2011], på s. 340. 

29 Heuman, L., ”Officialprövning eller åberopsskyldighet vid tillämpningen av preklusionsregler”, Juridisk tidskrift nr. 1, 2006/07, s. 57-70, 

[cit. Heuman 2006], på s. 58. 
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kan sägas vara processekonomiskt välmotiverad.30 De processuella besluten är 
domstolen och domaren bäst lämpade att ta eftersom de har tillgång till 
handlingarna i målet och medverkar under förhandlingar. Den begränsningen 
domaren visserligen har i detta avseende, noterar Heuman, är att hen omöjligt 
kan känna till de taktiska överväganden parter gjort eller vilka omständigheter 
parterna väljer att inte dra in i målet.31 

Nära förbunden med dispositionsprincipen är kontradiktionsprincipen. 
Principen springer ur art. 6 EKMR och av principen följer att parterna ska få 
möjlighet att argumentera och föra bevisning för sin sak.32 I doktrin redogörs 
vad principen innebär för parterna i praktiken. Westberg anför att ”[d]en 
kontradiktoriska rättegången bygger på partsegoismen som drivande kraft – 
vardera parten kämpar för sina egenintressen.” I parternas ögon är rättegången 
ett redskap för att nå önskat resultat.33 Det är parterna själva som bestämmer 
sina yrkanden samt väljer ut vilken rättsfakta och bevisning som ska ligga till 
grund för avgörandet.34 Sett ur deras perspektiv kan civilrätten överlag beskrivas 
som ett medel för konfliktlösning.35 Att de får argumentera för sin sak, lägga 
fram bevisning och uppmärksamma domstolen på olika grunder i enlighet med 
principen är avgörande för att parterna ska anse att de faktiskt fått en rättssäker 
behandling, menar Lindell.36 Kontradiktionsprincipen har beskrivits som ett 
fundament i processförfarandet och som civilprocessens kanske mest 
elementära princip.37  

Förhandlingsprincipen uttrycks i olika av RB:s regler, där det framgår att det är 
parterna, snarare än rätten, som är aktiva. Ett exempel på när 
förhandlingsprincipen gäller är i slutpläderingen (43 kap. 9 § RB). Handlingar 
som utförs i enlighet med förhandlingsprincipen för processen framåt och 
kräver aktivitet av parterna, men de leder inte till att rätten binds av 
processhandlingarna.38 Förhandlingsprincipen har ett samband med 
dispositionsprincipen – Larsson beskriver den senare som en utbruten och mer 
specifik del av förhandlingsprincipen.39  

Dispositionsprincipen, kontradiktionsprincipen och förhandlingsprincipen 
ger handlingsutrymme åt de tvistande parterna. I motsats till dessa gäller 
officialprincipen och principen jura novit curia, vilka istället tilldelar ansvar åt 
rätten. De två principerna uttrycker rättens principiella handlingsutrymme. 

 
30 Heuman 2006, s. 58. 

31 Ibid. 

32 NJA 2017 s. 256, p. 5. 

33 Westberg, P., Civilrättskipning, 2 uppl., Institutet för rättsvetenskaplig forskning, Stockholm, 2013, [cit. Westberg 2013], s. 57. 

34 Lindell 2017, s. 35. 

35 Maunsbach, s. 75.  

36 Lindell 2017, s. 27. 

37 Maunsbach, s. 255. 

38 Se Lindblom, P. H., ”Civilprocessens grundprinciper de lege ferenda”, Svensk juristtidning, 2000, s. 105-155 på s. 126 samt Ekelöf, P. O., 

Edelstam, H., & Pauli, M., Rättegång: andra häftet, 9 uppl., Nordstedts juridik, Stockholm, 2015, [cit. Ekelöf 2015], s. 82, 93, 139, 176 och 216. 

39 Larsson, S., ”Dispositionsprinciper och dispositiva regler”, Svensk juristtidning, 1980, s. 577-605, [cit. Larsson 1980], på s. 578. 
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2.2 Rättens principiella handlingsutrymme 
”Motsatsen till dispositionsprincipen är officialprincipen. Den innebär att 
domstolens bestämmanderätt inte begränsas eller styrs på ett för domstolen 
bindande sätt genom en viss processhandling eller partsöverenskommelse”, 
skriver Heuman40 Officialprincipen ställer krav på rätten att vara aktiv och ha 
makten i rättegången.41 Principen kan bland annat utläsas i 35 kap. 6 § RB. 

Principen jura novit curia innebär att domstolen känner lagen 
(35 kap. 2 § 1 p. RB). Principens innebörd är att det inte är upp till parterna, 
utan rätten, att ex officio sätta en rättslig etikett på åberopade rättsfakta. 
Parterna behöver inte bevisa att en viss rättsregel finns eller har ett visst 
innehåll.42 Lindell utvecklar dock att rätten i enlighet med principen jura novit 
curia endast ska pröva sådana sakförhållanden mot den regel som parter 
underförstått eller uttryckligen har utgått ifrån. Han menar att det är bekvämare 
för rätten att göra så än att tillämpa en lag oberoende av parterna haft den i 
åtanke eller inte. Därtill undviks ”överraskande rättsanvändning”, och 
”[p]rocessen blir också betydligt bättre fixerad och förutsebar samt sannare och 
billigare.”43 Principen jura novit curia tillämpas alltså i praktiken i visst 
samförstånd med parterna. 

Den kontradiktoriska modellen, som utgörs av såväl förhandlingsprincipen som 
officialprincipen44, sammanfattas av Maunsbach: ”Parterna styr över processens 
ramar och det material som utgör underlag för domstolens beslutsfattande. 
Domstolen styr över rättstillämpningen och bevisvärderingen. Den 
kontradiktoriska modellen utgår med andra ord från att både enskilda och 
allmänna intressen avseende tvistlösning tillgodoses.”45  

Samtliga nämnda principer spelar en stor roll i dispositiva tvistemål och 
diskuteras därför även senare i texten. Framför allt dispositionsprincipen 
diskuteras kontinuerligt, då den har en avgörande betydelse sett till processuella 
avtal och parternas potentiella möjligheter att styra över rättskraftens träffyta. 
 

 
40 Heuman 2011, s. 340. 

41 Larsson 1980, s. 579. 

42 Maunsbach, s. 278. 

43 Lindell 2017, s. 129. 
44 Westberg 2013, s. 136. 

45 Maunsbach, s. 28.  
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3 Rättskraft i dispositiva tvistemål 

 

3.1 Allmänt om rättskraft 
Rättskraft i tvistemål regleras i 17 kap. 11 § RB. Processlagberedningen anförde 
vid lagens tillkomst att rättskraften bestäms av ”… omfånget av den talan, som 
genom stämning eller genom talans ändring blivit väckt. Det rättsförhållande, 
som sålunda gjorts till processföremål, blir, i den mån det dragits under rättens 
prövning, rättskraftigt avgjort.”46 När en dom vunnit rättskraft prekluderas, 
alltså ersätts, de bakomliggande omständigheterna. Avtal exempelvis kan 
ersättas med stadfästa förlikningar. Preklusion bidrar till att skapa trygghet, 
eftersom rättsföljderna47 i en dom är lättare att tolka och fastställa än det avtal i 
materiell rätt som ligger till grund för domen.48 En dom är alltså mer förutsebar 
än vad avtal kan sägas vara. 

När rättskraft föreligger tar det sig uttryck på två sätt: som positiv rättskraft 
och som negativ rättskraft. Den positiva rättskraften innebär att domen har 
prejudiciell betydelse och kan läggas till grund för en annan prövning. Den 
negativa rättskraften innebär att saken är avgjord och inte får prövas igen.49  

I enkla drag kan den positiva rättskraften definieras enligt följande. Med 
positiv rättskraft ”… menas att domen har prejudiciell verkan i en senare 
rättegång. Domen hindrar då inte en ny talan, men domstolen skall i den senare 
rättegången utgå från det rättsläge som har slagits fast genom den tidigare 
domen”, förklarar Nordh.50 Om frågan som målet rör i domstolen skiljer sig 
något åt från den förra, har den förra domen alltså prejudiciell betydelse och 
kan läggas till grund för den nya prövningen, oavsett om den är bifallande eller 
ogillande.51 Positiv rättskraft ska dock inte förväxlas med en doms möjliga 
bevisverkan. En dom som inte träffas av rättskraft i ett visst förhållande kan 

 
46 NJA II 1943 s. 218. 

47 Rättsföljden är den rättsliga konsekvensen av processens rättsfaktum och yrkanden. Rättsföljden utgörs alltså av parts yrkande och den 

rättsregel som rätten bestämmer. Se Lindell 2017, s. 419. 
48 Ekelöf 2018, s. 151. 

49 Ekelöf 2018, s. 140. 

50 Nordh, R., ”Är endast olika rättsföljder som är likvärdiga samma sak”, Svensk juristtidning, 2001, s. 655-665, [cit. Nordh 2001], på s. 656. 

51 Ekelöf 2018, s. 151 och 154-155. 
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likväl ha betydelse som bevis, i enlighet med principen om fri bevisvärdering 
(35 kap. 1 § RB).52 

För den negativa rättskraften gäller följande. När en dom träffas av rättskraft 
så utgör domen hinder för att en ny talan ska kunna väckas om samma sak. 
Rättegångshindret kallas res judicata och framgår av 17 kap. 11 § st. 3. Väcks en 
ny talan om samma sak fattar rätten beslut om att avvisa talan ex officio 
(17 kap. 1 § och 34 kap. 1 § st. 2 RB). Någon prövning i sak görs då inte.  

I syfte att förtydliga vad den negativa rättskraften kan innebära lämpar sig 
följande exempel av Ekelöf. I exemplet har en borgenär en fordran mot en 
gäldenär. Borgenären yrkar att gäldenären ska förpliktigas att betala. Gäldenären 
invänder att fordringen är betald. Om käromålet ogillas och borgenären 
därefter stämmer gäldenären på nytt om samma fordran ska talan avvisas enligt 
17 kap. 11 § st. 3, eftersom saken redan varit uppe för prövning. På samma sätt 
gäller det omvända: om käromålet har bifallits och gäldenären senare väcker 
talan om att hen inte är betalningsskyldig, ska talan avvisas. Saken är densamma 
i båda processerna. Res judicata hindrar en ny process.53  

För att avgöra huruvida negativ rättskraft föreligger och res judicata hindrar 
en ny talan om samma sak enligt 17 kap. 11 § st. 3 RB undersöker rätten 
följande: är det samma tidsperiod i de båda processerna? Samma parter? Och 
samma objektiva utsträckning? Då är det troligtvis samma sak och talan ska 
avvisas. Den objektiva utsträckningen bestäms av huruvida det är samma 
rättsföljd som avses i de båda käromålen. Rättsföljden utgörs av parts yrkande 
och den rättsregel som rätten bestämmer.54 Om det inte är exakt samma 
rättsföljd som avses i den andra talan kan domstolen möjligen avvisa talan med 
grund i att rättsföljderna i de båda målen är alternativa och ekonomiskt 
likvärdiga varandra. Om detta skriver jag mer om i kap. 3.4.1 – 3.4.2. 

3.1.1  Rättskraftens funktioner 
”Ändamålen med rättskraftsverkan är flera”, skriver Lindell, och exemplifierar: 
”Undvika onödigt processande och kostnader för ytterligare processer samt 
motstridiga avgöranden, undvika illojalt och repetitivt processande, att slå vakt 
om redan avgjorda rättsförhållanden och därmed undvika osäkerhet om deras 
bestånd, det vill säga skapa trygghet …”.55 Ett antal viktiga faktorer som en 
rättskraftsregel lämpligen bör tillgodose är att: den ska vara lätt att tillämpa, 
främja förutsebarhet och likabehandling av lika fall samt medverka till en god 
processekonomi. Att rättskraftsregeln bland annat syftar till att främja 
förutsebarhet hör ihop med att parter kan förlita sig på att rättskraftiga 
avgöranden gäller, och inte kommer prövas igen. En rättskraftsregel ska enligt 

 
52 Lindell 2017, s. 423, Ekelöf 2018 s. 142-143 och Westberg 2013, s. 401-2. 

53 Ekelöf 2018, s. 149 och 152-153. 

54 Lindell 2017, s. 419. 

55 Lindell 2017, s. 406.  
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Nordh erbjuda parterna trygghet, tillgång till ett processuellt rättsskydd och 
motverka upprepade processer om samma frågor, men dock inte med sådan 
styrka att parter manas att framställa alla möjliga grunder och yrkanden i en 
rättegång. Detta eftersom processen då skulle bli svårhanterlig och dyr, både 
sett till tidsåtgång och kostnad. Därtill menar han att rättskraftsregeln måste 
vara ordnad systematiskt, i samklang med det processuella regelsystemet.56  

En rättskraftsregel kan alltså ha flertalet viktiga funktioner. Rättskraftsläran 
värnar framför allt om domars orubblighet. Exempelvis skulle principen om 
domens orubblighet förlora sin betydelse ifall en part hade möjlighet att 
processa om och om igen om samma (eller ungefär samma) sak ända tills hen 
nådde framgång med någon av sina metoder.57 Det skulle inte medföra någon 
trygghet för parterna. Det vore närmast poänglöst att tvista om en dom inte 
gick att förlita sig på.58 

Att rättskraften värnar om domars orubblighet är särskilt märkbart sett till 
att materiellt oriktiga domar som träffats av rättskraft ska bestå. Westberg 
förklarar: ”Den gör nämligen ingen skillnad på om den rättskraftiga domen är 
riktig eller oriktig. Den oriktiga domen ska också stå kvar, om den inte rivs upp 
efter ett extraordinärt överklagande, till exempel ansökan om resning eller 
domvillobesvär.”59 Rätten kan alltså ha tillämpat lagen på ett felaktigt sätt eller 
misslyckats med sin bevisvärdering men rättskraften gör att domen står sig. Att 
materiell oriktighet är en risk med rättskraftsbestämmelsen kan förstås 
kritiseras. Å andra sidan kan noteras att 17 kap. 11 § RB medför att rätten 
måste göra sina bedömningar i varje process med stor noggrannhet. ”Ett 
avskaffande av rättskraftsinstitutet skulle säkerligen medföra att man i långt 
större utsträckning än för närvarande kunde med skäl ifrågasätta riktigheten hos 
lagakraftvunna domar”, skriver Ekelöf.60 ”Just i de fall, då domens riktighet kan 
ifrågasättas, är det av särskild betydelse att den utgör ett definitivt avgörande av 
tvistefrågan”.61 Alltså kan rättskraftsbestämmelsens definitiva konsekvenser 
sägas vara en uppmaning till rätten att meddela väl avvägda domar. 

Rättskraftsregeln kan förstås som en handlingsregel, för såväl parterna som 
för rätten.62 Med grund i att den omtvistade saken kan träffas av rättskraft och 
det finns en risk, eller chans, att parterna inte får processa om saken på nytt vid 
ett senare tillfälle, så fungerar regeln som en uppmaning till parterna att tvista 
skickligt redan från start. Praxis har exempelvis visat att även alternativa 
yrkanden som inte framställts i den första processen kan träffas av rättskraft, 
om parten hade möjlighet att framföra de yrkandena. HD har menat på att det 

 
56 Nordh, R., ”Är det samma om saken är densamma eller inte?”, Svensk juristtidning, 2002, s. 12-25, [cit. Nordh 2002], på s. 12. 

57 Westberg 2013, s. 392-3. 

58 Ekelöf 2018, s. 148. 

59 Westberg 2013, s. 393. 

60 Ekelöf 2018, s. 147-148. 

61 Ekelöf 2018, s. 151. 

62 Den handlingsdirigerande funktionen gäller inte endast rättskraftsregeln, utan civilprocessen i stort. Se till exempel Maunsbach, s. 76. 
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är rimligt att kräva av parter att de förbereder sin talan med noggrannhet, och 
redan i den första processen väljer vilka yrkanden som de vill framställa.63 

Sammanfattningsvis kan en väl utformad rättsregel ha många goda syften 
och fylla en viktig funktion i processrätten. 

3.1.2  Rättskraftens bryderier 
Fördelarna till trots bär rättskraftsläran med sig vissa nackdelar. Larsson 
bemöter de argument som framförs till stöd för rättskraften (rättstrygghet vad 
avser att inte behöva utsättas för en ny rättegång om samma sak, och 
processekonomi vad avser den tyngd som läggs på käranden att processa smart och 
utförligt redan i en första rättegång). Argumenten framstår vid en första anblick 
som tungt vägande, men är faktiskt inte det: motpartens trygghet tillgodoses 
genom möjligheten till genstämning om negativ fastställelsetalan. Vidare bör de 
processekonomiska fördelarna inte överdrivas, då en risk är att käranden känner 
sig tvingad att föra en mer omfattande process än hen önskar.64 En effekt av 
rättskraftsregeln kan alltså vara att en initial process kan bli mycket omfattande, 
helt i onödan.65  

Sådana omfattande prövningar, där en kärande drar in många grunder och 
alternativa yrkanden i en process, kritiseras även av Westberg, men specifikt ur 
en process-strategisk synvinkel. Han skriver att det finns de som menar att 
alternativa grunder ”… föder misstankar om att käranden själv är mycket 
osäker på styrkan i sin sak och att det därför är taktiskt riktigt att som kärande 
koncentrera sina krafter enbart på ett yrkande.”66 Ytterligare några jurister 
menar, enligt honom, att de alternativa grunderna medför en risk att domstolen 
väljer att ”… följa det lindrigaste ingreppets princip och hellre välja att bifalla 
andrahands- eller tredjehandsyrkandet än förstahandsyrkandet (trots att det i 
och för sig funnes fog för ett bifall av det högst rangordnade yrkandet).”67 
Rättskraftsregeln, eller snarare de konsekvenser som den får i praktiken, kan 
således ifrågasättas ur en rent process-strategisk synvinkel. 

Larsson fastslår att parternas dispositionsrätt inte ”utan mycket starka skäl” 
bör få inskränkas så som rättskraftsläran föreslår.68 Även Lindells understryker 
att tvistande parter kan tjäna på att få en ny prövning, av nya domare, istället 
för att vara bundna av rättskraften i ett tidigare avgörande.69 

Det största problemet gällande rättskraftsregeln är att rättskraften kan träffa 
yrkanden som inte alls prövats i en första process. Detta kan eventuellt strida 

 
63 Ekelöf 2018, s. 149 f. och NJA 1994 s. 23, NJA 1995 s. 610 och NJA 1999 s. 520. 

64 Larsson 1983 s. 452 och Lindell 2017, s. 420. 

65 Lindell 2017, s. 406. 

66 Westberg, P., ”Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen”, Juridisk tidskrift nr. 4, 1993/94, s. 813-824, på s. 813-814. 
67 Ibid. 

68 Larsson, S., ”Rättskraft och teleologisk metod”, i Festskrift till Hans Thornstedt, PA Norstedt & söners förlag, Stockholm, 1983, s. 449-465, 

[cit. Larsson 1983], på s. 451-453. 

69 Lindell 2017, s. 410-411. 
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mot principen om tillgång till domstolsprövning och hindra parter från att få 
åtnjuta sina rättigheter enligt art. 6.1 EKMR.70  Europarättslig praxis 
problematiserar den negativa rättskraften, i relation till mänskliga rättigheter. I 
Basco mot Rumänien71 hade domstolen i en process om äganderätt till en fastighet 
ogiltigförklarat ett hyresavtal – fastän något yrkande om det inte hade funnits. 
Därtill hade en domstol aldrig prövat giltigheten i försäljningsavtalet till 
fastigheten, medan en annan domstol i en senare process avvisade yrkandet om 
avvisning med hänvisning till res judicata. Yrkandet om försäljningsavtalets 
ogiltighet hade alltså inte prövats vare sig i första eller andra prövningen. Basco 
hade berövats sin rätt till domstolsprövning, i strid med art. 6.1 EKMR. Lindell 
skriver: ”Även om nationell processrätt bestämmer gränserna för rättskraftens 
utsträckning visar rättsfallet Basco mot Rumänien att det enligt 
Europakonventionen finns gränser för hur långt rättskraften får sträcka sig.”72 
Således kan en (alltför) omfattande rättskraft sägas strida mot de mänskliga 
rättigheterna, som garanteras i EKMR och gäller som svensk rätt. 

Vissa författare diskuterar huruvida de sår som skapas av en rättskraft med 
vid träffyta möjligen kan läkas genom möjligheterna som finns att bevilja 
resning. Ekelöf noterar att icke åberopade rättsfakta visserligen kan omfattas av 
rättskraft men att det delvis balanseras av resningsreglerna i 58 kap. RB.73 Enligt 
honom måste resningsreglerna harmoniera med rättskraftsreglerna – han 
beskriver resningsreglerna som en begränsning av rättskraften. ”Genom denna 
regel [1 § st. 2 §] förhindras att möjligheten till resning inverkar förslappande på 
parternas processföring.”74 Larsson håller inte med Ekelöf i detta avseende, 
bland annat då det inte finns säkrare kunskap om resningsregeln än om 
rättskraftsregeln.75 

Slutligen ska sägas någonting om kraven som i en rättsstat ställs på 
rättssäkerhet. Vanliga kriterier som ställs på rättssäkerhet är att en lag är klart och 
tydligt utformad, behandlar lika fall lika samt att rättsstaten tillgodoser krav på 
offentlighet.76 Förutsebarhet är alltså ett av kriterierna för att rättsliga 
angelägenheter ska anses vara rättssäkra.77 Sett till de bryderier med rättskraften 
som framförts i detta kapitel kan rättskraftsregeln i 17 kap. 11 § RB svårligen 
sägas vara förutsebar. Kärande som väljer att yrka utifrån många alternativa 
grunder – i syfte att inte drabbas av bestämmelsens preklusionsverkan – kan 
knappast sägas ha kunnat förutse rättskraftens träffyta (låt vara att parterna är 
medvetna om att det finns en problematik, och att de garderat sig efter bästa 
förmåga därmed).  

 
70 Lindell 2017, s. 406. 

71 Europadomstolens dom 2008-11-04. 

72 Lindell 2017, s. 417. 

73 Ekelöf 2018, s. 161. 

74 Ekelöf 2018, s. 149. 

75 Larsson 1983, s. 453-4. 

76 Zila, J., ”Om rättssäkerhet”, Svensk juristtidning, 1990, s. 283-305, [cit. Zila], på s. 286-288. 

77 Zila, s. 288. 
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Som jag skrev ovan bestäms rättskraften utifrån tvistens tid, parter och 
objektiva utsträckning. Om dessa tre aspekter skriver jag i de nästföljande 
kapitlen. Just när rättskraftens objektiva utsträckning ska bestämmas är dess 
bryderier måhända som störst, så av den anledningen återfinns vissa ytterligare 
resonemang om rättskraftens bryderier i kap. 3.4, om rättskraftens objekt. 

3.2 Rättskraftens begränsning i tid  
För att en ny talan ska anses handla om samma sak och hindras enligt 
17 kap. 11 § st. 3 RB måste den hänföra sig till samma händelseförlopp som i 
en föregående rättegång. Detta följer av att 17 kap. 11 § stadgar att domen äger 
rättskraft efter att ha avgjort den sak varom talan har väckts. Som utgångspunkt 
träffar rättskraften händelser som rör samma sak, och som sker efter att en 
dom vunnit laga kraft78. Exempelvis träffas nya bevisfakta och nya bevismedel 
som rör redan prövade omständigheter.79 

Ett undantag från ovanstående utgörs av facta supervenientia. Facta 
supervenientia avser sådana omständigheter som uppkommer efter att en sak 
avgjorts i rätten, och som inte kunde åberopas och bli bedömda i rättegången. 
Det är alltså tal om efterföljande omständigheter, vilka inte träffas av rättskraft. 
En förutsättning för att factum superveniens ska föreligga är att rättsfaktan i 
fråga har legat till grund för domslutet i den föregående rättegången. Ekelöf 
förklarar: ”Ett rättsfaktum kan endast utgöra ett factum superveniens om 
tidigare rättsfakta, kompletterade med ett nytt rättsfaktum, kunde ha medfört 
en annan utgång i målet.”80 Factum superveniens kan inträffa genom att 
parternas dispositionsrätt förändrats, men också genom att en helt fristående 
omständighet inträffat som påverkat rätts- eller partsförhållandet på något sätt.81  

Ekelöf exemplifierar med följande: A väcker talan mot B rörande bättre rätt 
till viss egendom. Käromålet vinner bifall och processen avslutas, och därefter 
säljer A egendomen till B. Det är nu fullt möjligt för B att väcka talan gentemot 
A och yrka att egendomen utlämnas till hen, utifrån grunden att en försäljning 
nu har skett. Försäljningen är en efterföljande omständighet, och träffas inte av 
rättskraft.82 

Så kan rättskraftens begränsning i tid beskrivas, i sin enklaste form. 

 
78 Laga kraft är den rättsföljd som medför att en dom inte längre kan angripas med ordinära rättsmedel (50 kap. 1 § RB). Märk väl att rättskraften 

inträder vid samma tidpunkt som laga kraft men att rättsföljderna inte är att förväxla med varandra. Se Ekelöf 2018, s. 145. 
79 Fitger P., Sörbom, M., Eriksson, T., Hall, P., Palmkvist, R., Renfors, C., Rättegångsbalken: lagkommentaren till 17 kap. 11 §, Zeteo, 

den 27 juni 2019, med hänvisning till RH 1999:124. 

80 Ekelöf 2018, s. 169-170. 

81 Ekelöf 2018, s. 167. 

82 Ekelöf 2018, s. 167. 
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3.3 Rättskraftens subjekt 
Vilka är det då som omfattas av rättskraften? Rättskraftens subjektiva 
utsträckning framgår inte av RB. Huvudregeln är att rättskraften endast träffar 
parterna som har tvistat, i enlighet med rättssatsen sententia jus facit inter partes – 
domen skapar rätt mellan parterna.83 Tredje man binds således inte av rättskraft. 
Att huvudregeln ser ut på detta vis härrör från att parterna har vissa 
civilrättsliga förfogandemöjligheter vid tiden för processen. Lindell förklarar: 
”[k]an parterna inte genom ett civilrättsligt avtal förfoga över tredje mans 
rättsställning vid tidpunkten för processen kan en domstolsdom inte heller få 
denna verkan.”84 Det vore helt enkelt inte rättssäkert om tredjeman blev 
bunden av en dom, när hen själv inte fått möjlighet att inta partsställning och 
bevaka sina rättigheter i rättegången.85 Exempel på undantag från huvudregeln 
är när materiellrättsliga anspråk är odelbara och bara en dom kan meddelas (till 
exempel när flera personer äger en fastighet tillsammans) eller om det finns 
behov av att rättskraften ska gälla flera personer (till exempel när patent är 
ogiltigt).86 

I det följande diskuteras betydelsen av att vara kärande respektive svarande. 
Bedömningen av huruvida res judicata hindrar en ny talan görs utifrån 

kärandens talan i den första respektive andra rättegången. ”Talan” avser 
kärandens yrkande och grund, vilka tillsammans skapar rättskraftens identitet.87 
Rättskraftens innehåll kan utläsas av kärandens yrkande, och rättskraften 
omfattar alla omständigheter som käranden hade kunnat åberopa till stöd för 
sin talan.88 Som framgår är det käranden, som genom utformandet av 
stämningsansökan (och eventuella senare gjorda ändringar), avgör 
utgångspunkten för rättskraften. I kärandens talan framgår både vilka 
omständigheter som ligger till grund för tvisten, och vilken rättsregel som 
käranden önskar att rätten ska döma utifrån. Käranden har alltså en central 
position i rättskraftsläran. Lindells kritik mot rättsföljdsläran (som behandlas i 
kap. 3.1.2 och 3.4.1) består bland annat i att käranden genom utformandet av 
sin talan kan binda svaranden vid en omfattande rättskraftsverkan.89 ”I princip 
kommer alla invändningar som svaranden hade kunnat framföra mot käromålet 
(saken) att vara rättskraftigt avgjorda, trots att tingsrätten inte prövade dessa i 
rättegången.”90 Svaranden blir således bunden av en rättslig aktion som hen 
själv inte har inflytande över.  

 
83 Ekelöf 2018, s. 194. 

84 Lindell 2017, s. 428. 

85 Westberg 2013, s. 394. 

86 Lindell 2017, s. 429. 

87 Westberg 2013, s. 395. 

88 Lindell 2017, s. 419 och Ekelöf 2018, s. 165. 
89 Lindell 2017, s. 406. 

90 Westberg 2013, s. 401. 
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Enligt Nordh har den praxis som utvecklades under 1990-talet som 
förändrade rättskraftsläran (och som jag redogör för i kap. 3.4.2) olika betydelse 
för den som intar partsställningen som kärande respektive svarande. Nordh 
menar att den förändrade rättskraftsläran medför en viss extra börda på 
käranden avseende att planera sin process, men att risken att käranden kommer 
framställa yrkanden ”för säkerhets skull” inte är stor.91 Han resonerar kring ifall 
utvecklingen i praxis möjligen kan innebära att en kärande alltid måste yrka om 
surrogatprestation92 för att vara på den säkra sidan, men han verkar mena att 
risken uppvägs av exempelvis 18 kap. 6 § RB om svarandens ansvar vad avser 
slarv och försummelse, av 13 kap. 3 § st.1 p. 1 om kärandens möjligheter att 
ändra sin talan, samt möjligheten till resning enligt 58 kap. 1 § p. 3.93 Vidare 
jämför Nordh kravet som ställs i gällande rätt på käranden, med det som gällde 
innan 1990-talets rättsfallsutveckling (att rättskraften förr var begränsad till 
yrkanden om exakt samma rättsföljd) och menar att det tidigare kravet var 
mycket välvilligt inställt till käranden. Svaranden å andra sidan riskerade förr att 
utsättas för upprepade processer i situationer där den materiella rätten 
möjliggjorde flera utbytbara alternativ för käranden. Svarandens processuella 
skydd var med andra ord svagt. Med anledning därav finner Nordh inte 
anledning att kritisera rättsutvecklingen i detta avseende.94  

Avseende kärandens och svarandens rättsliga ställning i rättskraftsläran lyfter 
Larsson ett resonemang av Ekelöf, om att svarandens samtliga invändningar 
prekluderas och att det vore orimligt därmed att endast kärandens åberopade 
grunder prekluderades. Larsson bemöter resonemanget med att ”[d]et är 
allmänt accepterat att kärandens och svarandens ställning ej är i allo lika; och att 
åtskilligt kan bero av om part är kärande eller svarande. Det är käranden som 
primärt bestämmer ramen för processen och endast kärande kan (jämlikt 
RB 13:3) ändra talan.”95 Enligt Larsson är svarandens behov av trygghet väl 
tillgodosett, även utan att icke åberopade grunder prekluderas så som 
rättskraftsläran nu gör.96 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 1990-talets praxis skärpte 
svarandens processuella läge, men huruvida det är ett problem eller inte råder 
det delade meningar om i doktrin. 

3.4 Rättskraftens objekt 
Fram till denna punkt i uppsatsen har jag redogjort för hur rättskraften bestäms 
i förhållande till parter och tidsspann. Det är relativt lätt att fastställa vilka 

 
91 Nordh 2002, på s. 12-13. 
92 Surrogatprestationer är sådana prestationer som kan ersätta andra. 

93 Nordh 2001, s. 663. 

94 Nordh 2002, på s. 12-13. 
95 Larsson 1983, s. 453-4.  

96 Ibid.  
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parter som omfattas av rättskraften, och vilket händelseförlopp som avses. 
Desto svårare är det att avgöra vad ”saken” är, vad gäller rättskraftens objektiva 
utsträckning. Lavin skriver: ”Den allmänna domstolen skall försöka klargöra, 
om den ’sak’, som avgjorts i det tidigare målet, är densamma som i det aktuella, 
så att processföremålen kan anses identiska. Hur man lämpligen skall lösa 
denna uppgift är en av de mest komplicerade och omdiskuterade frågorna i 
processrätten.”97 

I bedömningen av vad som är samma sak kan ledning sökas i 13 kap. RB, då 
rättskraftsregeln i 17 kap. har ett visst samband med 13 kap. 3 § om ändring av 
talan. I 13 kap. 3 § framgår att väckt talan inte får ändras (st. 1). ”Såsom ändring 
av talan anses inte att käranden beträffande samma sak inskränker sin talan 
eller, utan att saken ändras, åberopar ny omständighet till stöd för sin talan” 
(st. 3). Fitger och Mellqvist skriver att ”Med den utgångspunkt som har valts i 
kommentaren till 13 kap. 3 § kan huvudregeln sägas vara att det är en fråga om 
samma sak när båda processerna har samma rättsföljd och olika saker när 
rättsföljderna kan tänkas föreligga vid sidan av varandra.”98 Systematiska 
överväganden innebär att ”saken” helst bör betyda samma sak i 13 kap. 3 och 
6 §§, 14 kap. 3 § och 17 kap. 11 § RB, men någon egentlig enhetlighet i den 
rättsliga systematiken har inte upprätthållits.99 Enligt Thornefors avsåg 
lagstiftaren troligtvis att begreppet saken skulle ha samma innebörd i 13 kap. 
 3 § och 17 kap. 11 § RB, men att begreppet sett mot utvecklingen i praxis är 
snävare i 13 kap.100 

Således ger 13 kap. 3 § en antydan till vad ”samma sak” kan vara, men duger 
inte till att ge en komplett bild. Att endast titta på lagtext och göra systematiska 
tolkningar för att fastställa innebörden av 17 kap. 11 § RB är alltså otillräckligt. 
För att avgöra rättskraftens objektiva utsträckning måste svaren sökas bortom 
lagtext. I de underkapitel som följer redogör jag närmare för olika författares 
syn på vad samma sak, sett till dess objektiva utsträckning, egentligen är för 
något och hur praxis på området ser ut. 

3.4.1  Rättsföljden som styrande för rättskraften 
I doktrin har uppfattningarna gått vida isär kring frågan om vad samma sak är, 
och HD har uppmanat till försiktighet rörande att alltför tydligt specificera en 
rättskraftsregel.101 De skriver: ”Hur långt rättskraften sträcker sig kan inte 
besvaras på ett för alla situationer enhetligt sätt” (NJA 1984 s. 733). Ekelöf 
förklarar att ”[f]rågan om rättskraftens omfång i det nu berörda avseendet utgör 
ett av rättskraftslärans mest omstridda problem.”102 Det går därmed inte att på 

 
97 Lavin, R., ”Civilprocessen och förvaltningsprocessen: en jämförelse”, Juridisk tidskrift nr. 1, 1989/90, s. 70-88, på s. 81. 

98 Fitger, P., Mellqvist, M., Domstolsprocessen: en kommentar till rättegångsbalken, 2 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2002, [cit. Fitger 2002], s. 114. 

99 Lindell 2017, s. 98. 

100 Thornefors, C., Rättegångsbalk (1942:740), 17 kap. 11 §, Lexino, 2012-07-01. 
101 Westberg 2013, s. 393. 

102 Ekelöf 2018, s. 163. 
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ett enkelt sätt fastställa vad ”samma sak”, sett till rättskraftens objektiva 
utsträckning, är för något.  

Framför allt är det två modeller som dominerar i doktrin, angående hur 
rättskraftens objektiva omfattning ska bestämmas. De två modellerna har 
utvecklats av Ekelöf respektive Olivecrona. ”Den ena teorin går ut på att man 
ska fästa avgörande vikt vid händelseförloppets (saksammanhangets) identitet medan 
den andra teorin skjuter i förgrunden rättsföljdens identitet”, förklarar Westberg.103 

Ekelöf förespråkade att den yrkade rättsföljdens identitet skulle anses vara 
avgörande för rättskraftens omfattning. Enligt honom skulle prövningen i 
dispositiva tvistemål om res judicata göras utifrån de rättsföljder som var vid 
handen. Med en sådan tillämpning, där rättsföljden är avgörande i frågan om 
rättskraft, följer att domens rättskraft ”… omfattar alla de omständigheter som 
käranden kunnat åberopa till stöd för sin talan.”104 Ekelöf menade att ifall bara 
den åberopade grunden skulle prekluderas så skulle domens rättssäkerhet vara 
ojämnt fördelad mellan käranden och svaranden, till förmån för käranden.105 

Käranden skulle i en sådan modell kunna tvista utifrån något alternativa 
grunder, om och om igen, men med samma yrkande (om exempelvis hävning) 
för att till slut få framgång med sin talan. I doktrin kallas Ekelöfs modell för 
”rättsföljdsläran”, så det begreppet används även här.106  

Olivecrona däremot menade att ”saken” måste utgöras av yrkandet och det 
åberopade sammanhanget i förening – inte av rättsföljden.107 Han ville att käranden 
endast skulle ha möjlighet att väcka en ny talan om saksammanhanget i den 
andra processen väsentligen hade förändrats.108 Westberg förklarar modellen 
med att tid och rum i händelseförloppet jämförs i den första respektive andra 
rättegången, för att fastlägga huruvida någonting är samma sak eller inte. En 
sådan kvalitativ jämförelse av sakomständigheterna görs inte i Ekelöfs modell.109 

Ekelöfs rättföljdslära kritiseras för att vara för teknisk. Problemet ligger, 
enligt Lindell, i det faktum att rättsföljder motsvarar yrkanden i en process, och 
inte är verkliga händelser. Han skriver att det är problematiskt att rätten inte 
kan undersöka om en ny talan har andra meriter än tidigare.110 För att ytterligare 
förtydliga sin poäng om problematiken i Ekelöfs modell utvecklar Lindell 
nedanstående scenario, som handlar om fiskodlaren A, vars fiskar en dag dör. 

 
Efter att fiskarna dött stämmer A bolaget B. Bolaget B är beläget på den 
bredvidliggande fastigheten samt är kontraktuell motpart till A. A tror att 

 
103 Westberg 2013, s. 398. 

104 Ekelöf 2018, s. 165. 

105 Ekelöf 2018, s. 164. 
106 Se till exempel Lindell 2017, s. 407. 

107 Lindell 2017, s. 406, med hänvisning till Olivecrona, K., Rätt och dom, 2 uppl., Norstedt, Stockholm, 1966, s. 263. 

108 Ekelöf 2018, s. 166, med hänvisning till Olivecrona, K., Grunden och saken: ett bidrag till belysning av frågorna om ändring av talan och res judicata i 

tvistemål, Norstedt, Stockholm, 1954, s. 21 f.  
109 Westberg 2013, s. 398. 
110 Lindell 2017, s. 407. 
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en dränering, alternativt ett giftutsläpp, hos B har orsakat fiskarnas död, 
och yrkar nu skadestånd. I talan anger A bara grunden ”dränering” 
eftersom hen ännu inte har hunnit samla på sig tillräckligt med bevis om 
giftutsläppet och dessutom tror sig vinna framgång med sin talan med en 
enda grund. 

I en första process ogillas A:s talan, eftersom hen inte har lyckats 
styrka orsakssambandet mellan dräneringen och fiskarnas död. I en 
efterföljande process anger A istället en annan grund till stöd för sin 
talan: hen menar nu att fiskarna dött till följd av ett giftutsläpp från B, 
vilket skedde innan processerna i domstol. Eftersom det är samma 
rättsföljd som åberopas avvisas A:s talan. 

Är utfallet logiskt eller inte, sett ur ett rättsligt perspektiv? 
Om A kände till giftutsläppet redan i den första processen men avstod 

från att åberopa det som grund är det skäligt att avvisa talan.  Men låt 
säga att A endast hade haft vaga aningar om att giftutsläppet kunde vara 
orsaken till fiskarnas död. Hen hade möjligtvis samlat på sig viss 
bevisning till stöd för det, men funnit att bevisningen varit för svag för 
att använda till stöd för sin talan. Det var kanske en fullt rimlig förväntan 
av fiskodlaren att hens käromål kunde bifallas endast utifrån grunden att 
dräneringen också varit orsak till fiskarnas död. Hens strategiska val leder 
ändå till att en ny talan avvisas. Det är inte aktuellt med resning, eftersom 
fiskodlaren ju hade såväl misstankar som bevisning (om än vag) om 
giftutsläppet innan processen inleddes. Facta supervenientia, undantaget 
från rättskraftslärans träffyta, är inte aktuellt eftersom giftutsläppet inte 
är en efterföljande omständighet (se kap. 3.2). 

Ekelöfs rättskraftsregel får alltså som konsekvens att fiskodlaren 
rimligtvis behöver åberopa samtliga möjliga fel i en och samma 
rättegång. Det kan vara såväl tidskrävande som ekonomiskt kostsamt. 

Lindell utvecklar scenen ytterligare ett steg: han skriver att bolaget B 
har tecknat flera avtal med en underentreprenör. Dels har de ett avtal om 
att underentreprenören ska göra en dränering, och dels ett avtal om att 
de ska dra ledningar för avledning av farliga kemikalier. Bolaget B har 
möjlighet att stämma underleverantören i två omgångar, med grund i 
ettdera avtalet. Detta kan vara ett medvetet val som parterna gjort för att 
undvika en omfattande rättskraftsverkan. I jämförelse med bolagets 
möjligheter att processa i flera omgångar framstår fiskodlarens rättsliga 
position som mindre förmånlig.111 

 
Rättföljdsläran tjänar till att tillgodose allmänna intressen, medan den 

uppfattning som presenteras av Olivecrona däremot tillmäter parternas intresse 
större vikt, anser Lindell.112 Detta eftersom Olivecronas modell innebär att 
alternativa yrkanden inte alls behöver avvisas som utgångspunkt, förutsatt att 
det i den åberopade grunden framgår ett fristående händelseförlopp.113 Enligt 

 
111 Lindell 2017, s. 409-411. 
112 Lindell 2017, s. 407. 
113 Lindell 2017, s. 407-8. 
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Lindell innebär Ekelöfs modell att rättstillämparen stirrar sig blind på ifall något 
utgör ett nytt yrkande, när det kan finnas nya verkliga grunder att ta hänsyn till, 
som meriterar en ny talan.114 

Det går inte att svara på vilken av modellerna, Olivecronas eller Ekelöfs, 
som utgör gällande rätt, argumenterar Westberg. Han menar att såväl Ekelöfs 
som Olivecronas modell går att applicera på rättsfrågor, men att ”… i en del fall 
förefaller den ena teorin passa bättre än den andra.”115 Lindell har uttryckt 
samma åsikt: enligt honom bör endera modellen användas, sett till 
omständigheterna i varje enskilt fall. Beroende på vilket materiellt område en 
process rör sig i finns olika intressen som rättskraften har att tillgodose.116 Det 
är dock högst troligt just Ekelöfs modell för rättskraftens objektiva utsträckning 
som utgör gällande rätt. Medförfattarna till Rättegång III skriver: ”Högsta 
domstolen kan med en viss modifikation sägas ha gått på Ekelöfs linje. Genom 
domen prekluderas således den där yrkade rättsföljden eller en rättsföljd som är 
alternativ och ekonomisk likvärdig med denna.”117 Att HD i prövningen av 
17 kap. 11 § st. 3 ser just till rättsföljder – snarare än händelseförloppets 
identitet – framgår i praxis, som jag presenterar i nästföljande underkapitel. 
Dessutom har Fitger och Mellqvist anfört att huvudregeln är att det är samma 
sak när båda processerna har samma rättsföljd, vilket ger stöd för slutsatsen att 
det är Ekelöfs modell som utgör gällande rätt.118 

I den fortsatta redogörelsen är således utgångspunkten att Ekelöfs modell, 
där rättsföljden är avgörande för rättskraften, utgör gällande rätt. 

3.4.2  Rättsföljden som styrande – med viss modifikation 
”Genom den rättsutveckling som skett de senaste 20 åren i Sverige har 
rättskraftens objektiva utsträckning ökat avsevärt. Den omfattar numera 
yrkanden som aldrig framställts och prövats i den första rättegången.”119 Så 
skriver Lindell om den utveckling som skedde i praxis under 1990-talet och 
som kom att förändra rättskraftsinstitutet. Inte bara yrkanden om samma sak 
omfattas sedan dess av 17 kap. 11 § RB, utan även sådana yrkanden som avser 
alternativa och ekonomiskt likvärdiga rättsföljder träffas av rättskraft.120 

I och med NJA 1994 s. 23 klargjorde HD att parter inte får processa två 
gånger om samma sak. Rättsfallet handlade i sak om ett fastighetsköp, och fel i 

 
114 Lindell 2017, s. 411. Även Larsson har kritiserat en modell där nya grunder aldrig kan konstituera en ny sak. En av de mest omdebatterade 

frågorna inom rättskraftsläran på 1980-talet var om ifall en kärande kunde spara en grund till en andra rättegång, eller om grunden prekluderades 

av rättskraften. Han frågade sig ifall det var rimligt att en kärande skulle vara nödgad till att åberopa flera grunder (exempelvis såväl gåva och 

testamente) till stöd för sin talan, för att undvika att såväl den åberopade som icke åberopade grunder skulle prekluderas. Se Larsson 1983, s. 449. 
115 Westberg 2013, s. 399. 

116 Lindell 2017, s. 409-410. 

117 Ekelöf 2018, s. 166-7. 

118 Fitger 2002, s. 114. 

119 Lindell 2017, s. 417. 

120 Ekelöf 2018, s. 174. 
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nämnda fastighet. HD menade att yrkandena om hävning respektive prisavdrag 
helt ersatte varandra och vilade på samma grund, men skiljde sig åt kvalitativt. 
Således fick en ogillande dom, som avsåg ett visst yrkande, rättskraft även 
avseende ett annat yrkande. Regeln som uttalades i 1994 års fall löd att 
rättskraften avsåg dels yrkanden som avsåg samma rättsföljd och dels 
”… alternativa yrkanden som helt ersätter varandra och som vilar på samma 
grund men som skiljer sig åt, inte kvantitativt utan kvalitativt.”121 Denna regel 
bekräftades senare i NJA 1995 s. 610. Där resonerade HD i linje med 1994 års 
fall, och menade att yrkandena om hävning respektive prisavdrag var alternativa 
och inte kunde bifallas i ett och samma mål. I båda fallen menade HD att det 
var rimligt att kräva att en part i en och samma rättegång skulle ta ställning till 
om hen vill framställa båda yrkandena. Rättsföljderna var alltså inte exakt 
samma, men eftersom yrkanden avsåg alternativa rättsföljder ansåg högsta 
instans att det fanns skäl att göra undantag från (eller snarare vidareutveckla) 
rättföljdsläran.122 

I NJA 1999 s. 520 specificerades undantaget från rättsföljdsläran ytterligare, 
till hur det ser ut nu, i gällande rätt. Enligt detta rättsfall omfattar rättskraften 
även yrkanden som avser alternativa rättsföljder, som är ekonomiskt likvärdiga 
med rättsföljden i den föregående processen.123 HD poängterade att käranden 
visserligen, av praktiska och processekonomiska skäl, borde ha yrkat om 
ersättning (för såväl fuktskador som följdskador) redan i den första processen, 
men betonade samtidigt behovet av en klar och lättillämpad rättskraftsregel. 
Därmed slog HD fast att rättskraft inte hindrade en ny talan.124  

På så vis utvidgades ”samma sak” genom utvecklingen i 1990-talets praxis till 
att avse inte bara samma rättsföljd, utan även alternativa och ekonomiskt 
likvärdiga rättsföljder.125 ”Poängen med dessa prejudikat är att frånta en kärande 
valmöjligheten att spara en kvalitativt annorlunda rättsföljd till en senare 
rättegång, då det framstår som rimligt att käranden egentligen bara borde ha 
möjligheten att framställa ett yrkande om denna rättsföljd i första rättegången”, 

 
121 Nordh 2002, s. 13. Se även Westberg 2013, s. 396 och 402, om kvalitativa respektive kvantitativa skillnader. 

122 Tre exempel på alternativa rättsföljder är dessa: en köpares möjlighet att kräva hävning, prisavdrag eller avhjälpandeersättning. Se Westberg 

2013, s. 397. 

123 Ekelöf 2018, s. 174-175 och 182. I sammanhanget kan noteras att kravet som HD ställer i praxis är kumulativt, så ifall en ny talan väcks som 

avser en alternativ rättsföljd men inte är ekonomiskt likvärdig så föreligger inte res judicata. 

124 Lindell 2017, s. 413. 

125 NJA 1999 s. 520 tjänar till att förtydliga hur res judicata bedöms, i relation till såväl grunder som rättsföljder. HD skriver: 

”Enligt NJA 1984 s. 733 är en köpare, som fört talan om prisavdrag för vissa fel, berättigad att senare väcka talan om prisavdrag för andra fel i 

samma köpeobjekt”. I 1984 års fall hade HD fastslagit att det är avgörande för om en ny talan ska avvisas, ifall det fel som åberopats har ett ”så 

nära samband med vad som behandlats i den tidigare rättegången att det får anses vara fråga om samma fel” och att en bedömning måste göras 

utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Utifrån den rättssatsen resonerar HD i 1999 års fall att om felen som käranden åberopar i den andra 

processen har nära samband med felen som åberopades i den första rättegången ska det betraktas som samma fel. Fastän det är samma grund, kan 

den nya talan gälla en annan sak, under förutsättning att parten framställer ett yrkande som gäller en annan fråga än den föregående. Som framgår 

spelar grunden roll för ifall det ens ska bli tal om att ”samma sak” är för handen i det nya målet, men rättsföljden är avgörande för om rättskraft 

hindrar en ny talan eller inte. 
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skriver Westberg.126 Ekelöf förklarar rimligheten i rättsläget, med att om endast 
åberopade motfakta127 prekluderades så skulle käranden vara tvungen att räkna 
med att svaranden kan försumma att åberopa vissa motfaktum, eller till och 
med sparar dem till en senare rättegång, till exempel för att svaranden haft svårt 
att skaffa fram bevis till den första rättegången. ”Om det vore så att endast 
åberopade motfakta prekluderades skulle det inte vara någon mening med att 
domen i övrigt fick rättskraft.”128 Även sett ur en processekonomisk synvinkel 
är det en fördel att parterna tvingas att åberopa alternativa grunder redan i den 
första processen. Enligt Ekelöf finns det alltså ”goda skäl” för hur gällande rätt 
ser ut.129  

Alla är inte lika positivt inställda till att rättskraften utvidgades till att gälla 
även yrkanden som är alternativa och ekonomiskt likvärdiga. Bland annat har 
rättsutvecklingen beskrivits som överflödig.130 Vidare har det poängterats i 
doktrin att innebörden av kriteriet ”ekonomiskt likvärdigt” är oklar.131 Jag skulle 
beskriva kriteriet ”ekonomiskt likvärdigt” som rent praktiskt svårt att förhålla 
sig till ur ett partsperspektiv, eftersom bedömningen i hög grad görs utifrån 
regler i materiell rätt. Exempelvis framgår i rättspraxis att när en köpares 
betalningsskyldighet för köpeskilling avgörs genom en dom som vinner laga kraft, 
så kan denna dom utgöra rättegångshinder för en framtida talan om prisavdrag.132 
I NJA 1999 s. 520 uttalade HD att rubriceringen inte spelade någon roll för vad 
”saken” var – i målet ansågs att frågan rörde betalningsskyldighet, oavsett om 
parterna avsett specifikt prisavdrag, avhjälpande eller skadestånd. Denna 
bedömning gjordes utifrån att rättsföljderna var alternativa och ekonomiskt 
likvärdiga med varandra. I NJA 2017 s. 659 ansåg HD att det omvända 
förhållandet, där en första dom avsett prisavdrag, däremot inte hindrade en 
senare talan om betalningsskyldighet. HD förklarade att den lagakraftvunna 
domen visserligen hade betydelse för köpeskillingens slutliga storlek, men att 
den därmed inte var avgjord. Betalningsskyldighet för köpeskilling utgjorde 
alltså ett hinder för talan om prisavdrag, men det omvända kunde inte gälla. För 
en lekman (vilket en tvistande part ofta kan beskrivas som), kan det förefalla 
udda att prisavdrag, skadestånd, nedsättning av köpeskilling och 
betalningsskyldighet inte givet är synonyma rättsföljder. Kort sagt består 

 
126 Westberg 2013, s. 396-7. 

127 Motfakta är sådana rättsfaktum som svaranden för in i processen, vilka motsäger de rättsfaktum som käranden har åberopat. 

128 Ekelöf 2018, s. 161. 

129 Ekelöf 2018, s. 161 och 165. 

130 Nordh 2002 s. 13. Som framgår i kap. 3.3 ovan har Nordh argumenterat för att 1990-talets rättsutveckling inte innebar några drastiska 

förändringar för kärande respektive svarande. Han har dock även framfört viss kritik mot utvecklingen. Mer specifikt menar han att regeln som 

gällde enligt NJA 1994 s. 23 var såväl lätt att tillämpa som förutsebar. Där avsåg rättskraften dels yrkanden som avsåg samma rättsföljd och dels 

”alternativa yrkanden som helt ersätter varandra och som vilar på samma grund men som skiljer sig åt, inte kvantitativt utan kvalitativt”. 

131 Lindell 2017, s. 413. 

132 Se NJA 1965 s. 94 och NJA 1999 s. 520. 
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utmaningen med rättskraft och kriteriet ”alternativ och ekonomiskt likvärdig” 
inte endast i att behärska processuella regler, utan även materiell rätt. 

1990-talets rättsutveckling har nu över 20 år på nacken och inga 
större förändringar i rättskraftsläran har skett sedan dess. Rättsläget kan med 
andra ord beskrivas som stabilt. Ifall det även kan sägas vara optimalt är 
däremot omdebatterat. I det följande avslutar jag uppsatsens tredje kapitel med 
en egen diskussion om rättskraftsbestämmelsen.  

3.5 Diskussion om rättskraftens bryderier 
Inledningsvis i detta kapitel redogjorde jag för rättskraftens syfte och dess 
många funktioner. I rättskraftsregeln så som den tillämpas i gällande rätt har 
den som syfte att balansera intresset av rättssäkerhet och förutsebarhet, med 
intresset av en god processekonomi och effektiv rättsskipning. Som framgått 
ovan är rättskraftsläran förenad med vissa bryderier. Dessa diskuterar jag i det 
följande. 

Innebörden av lagregeln i 17 kap. 11 § går inte att fastställa med säkerhet 
genom en systematisk tolkning, och i doktrin är diskussionerna om rättskraften 
närmast oändliga. Dessutom är det, precis som NJA 1984 s. 733 fastställer, 
svårt att skapa en för alla givna situationer lämplig rättkraftsregel. Att fastställa 
rättskraft de lege lata görs inte i en handvändning. Därtill kan, när regelns 
innebörd väl fastställts, viss kritik riktas mot den. 

Det är framför allt två problem med rättskraftsläran som sticker ut tydligare 
än de andra. Det ena är att det är rättsföljden som styr rättskraftens träffyta. 
Yrkanden representerar inte verkliga händelser, och ett fokus på yrkanden 
istället för verkliga grunder medför att rätten inte gör någon undersökning av 
ifall en ny talan faktiskt är befogad sett till nytillkomna omständigheter. Det är 
problematiskt eftersom parter kan tjäna på att få en ny prövning, av nya 
domare, istället för att vara bundna av ett tidigare avgörande. Att låta 
resningsinstitutet komplettera rättskraftsregeln är enligt mig inte tillräckligt – i 
den mån parter beviljats resning går rättskraftens eventuella skadeverkningar att 
reparera, men med det sagt så måste parters intresse (av att domar baseras på de 
åberopade grunder som är vid handen) rimligtvis kunna tillgodoses redan med 
ordinära rättsmedel. 

Det andra huvudsakliga problemet med 17 kap. 11 § RB (så som regeln har 
utvecklats i praxis) är att rättskraften inte bara träffar exakt den sak som 
processats om, utan även sådana grunder och yrkanden som inte åberopats. Att 
rättskraften har en så bred träffyta rimmar illa med att det är parterna som i 
dispositiva tvistemål ska styra över processens ramar. För att inte nämna 
problematiken med att en vid träffyta kan stå i strid med de mänskliga 
rättigheterna som stadgas i art. 6.1 EKMR. Att rättskraften får en så vid träffyta 
kan möjligen sägas vara processekonomiskt gynnande samt effektivt, då samma 
sak inte får prövas två gånger. Bestämmelsen kan även sägas bidra till en viss 
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förutsebarhet – åtminstone i den mån parterna faktiskt kan förlita sig på att ett 
rättskraftigt avgörande gäller. Dock kan parter svårligen veta exakt vad som 
kommer träffas av rättskraft, så att påstå att rättskraftsregeln faktiskt bidrar till 
förutsebarhet (och därmed rättssäkerhet) vore oriktigt. Därtill kan rättskraftens 
vida träffyta bidra till att parter drar onödigt omfattande tvister inför 
domstolen, vilket motverkar de eventuella processekonomiska effekter som 
rättskraften ska bidra med. Med ett rättsrealistiskt perspektiv på den 
rättsdogmatiska metoden kan alltså fastslås att rättskraften kan vara svår att 
förutse samt få en vid träffyta – vilket inte är gynnsamt vare sig för 
rättstillämparen eller för processande parter.  

Så hur bör egentligen parter förhålla sig till rättskraftsbestämmelsen, rent 
praktiskt? Kan det vara så att lag och prejudikat, med stöd av doktrin, inte är de 
bäst lämpade att reglera rättskraften in i minsta detalj? Ett lämpligt sätt för 
parter att få inflytande över sin tvist på så vis de önskar kanske är, eller borde 
vara, att gå avtalsvägen. Exemplet med fiskeodlaren visar att ett bolag kan välja 
att träffa separata avtal med sin underleverantör (till exempel om dränering 
respektive ledningar). Det kunde vara ett medvetet val som parterna gjort för 
att undvika en omfattande rättskraftsverkan. På ett sådant strategiskt vis kan 
parter alltså skaffa sig ett visst inflytande över rättskraften. Utöver avtal i 
materiell rätt kan det möjligtvis vara så att parterna därtill önskar styra över 
rättskraften genom processuella avtal. Sådana avhandlas i nästföljande kapitel. 
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4  Processuella avtal 

4.1 Processuella avtal som styrmedel över rättskraften 
”Det finns två grundläggande fördelningsinstrument i ett samhälle: lag och 
avtal”133, skriver Lindell. Genom att låta parter avtala om rättskraftens 
utsträckning kan bristerna i lagen läkas, menar han. 134 

Både Ekelöf och Lindell har presenterat lösningar på hur rättskraften kan 
göras mer tillmötesgående, sett ur parternas perspektiv. Gemensamt för 
lösningarna är att de utgår från avtal. Ekelöf förespråkade en lösning där 
parterna kunde avtala om rättskraftens preklusionsverkan, och att denna endast 
skulle gälla åberopade rättsfakta. Lindell däremot argumenterar för en mer 
ingripande lösning. Enligt denna ska parter få avtala om att rättskraft inte ska 
hindra en ny prövning av yrkanden som inte alls prövats. Parterna kan 
visserligen använda sig av privat rättsskipning som alternativ, noterar Lindell, 
men staten har ett intresse av att ”… ge parterna ett medbestämmande i 
rättsskipningen även med avseende på prövningens omfattning.”135 Han anser 
alltså att parter bör få ett utökat inflytande över (den statliga) rättsskipningen, 
och att ett tillvägagångssätt borde kunna vara att de får avtala bort den 
omfattande rättskraft som växte fram i 1990-talets praxis. Som framgår är de 
båda författarna öppna för att låta parter få ett visst inflytande över rättskraften 
genom processuella avtal. Även jag är intresserad av ifall avtal kan vara en 
lämplig lösning på rättskraftens bryderier – dock i en annan utformning än de 
som föreslås av Ekelöf respektive Lindell. Således ligger fokus i detta kapitel på 
processuella avtal. 

”På civilrättens område är avtalsfriheten central”, skriver Maunsbach.136 
Inom ramen för civilrätten har parter omfattande möjligheter att själva komma 
överens med varandra. Det faller sig därmed naturligt att parterna kan vilja ha 
inflytande över de processuella aspekterna som kan komma ifråga, med grund i 
deras överenskommelse. Det kan de tänkas vilja göra genom att skriva 
processuella överenskommelser.137 Processuella överenskommelser avser avtal om 
processuella frågor. ”En processuell överenskommelse kännetecknas av att den 
får betydelse i en rättegång”, skriver Maunsbach; ”Parterna vill genom 

 
133 Lindell 2017, s. 417. 
134 Ibid. 

135 Lindell 2017, s. 417, med hänvisning till Ekelöf, P.O., Bylund, T., Edelstam, H., Rättegång: tredje häftet, 7 uppl., Stockholm, 2009, s. 196. 

136 Maunsbach, s. 25. 

137 Ibid. 
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överenskommelsen välja tvistlösningsforum, styra över förfarandet inför 
domstol, beslutsfattandet och/eller beslutsunderlaget.”138 Regeln i 
49 kap. 2 § RB, om att inte överklaga en tingsrätts dom, är ett exempel på ett 
processuellt avtal som är tillåtet enligt lag.139 I doktrin diskuteras huruvida 
processuella överenskommelser, som inte har uttryckligt stöd i lag, bör tillåtas i 
svensk processrätt. Argument förs både för och emot att processuella avtal bör 
få finnas och i vilken utsträckning dessa kan binda rätten vid sitt innehåll.  

Det finns processuella avtal där parterna avtalar bort rätten till 
domstolsprövning (art. 6.1 EKMR). Processuella avtal måste inte nödvändigtvis 
handla specifikt om att avtala bort rätten till domstolsprövning, men 
resonemang om sådana avtal återkommer i de diskussioner som förs i doktrin 
om processuella avtal. Fortsättningsvis, när texten rör sådana processuella 
överenskommelser som innehåller någon form av processhinder, förtydligas det 
särskilt. 

4.1.1  Argument för processuella avtal 
De som är bäst lämpade att skräddarsy avtal är parterna själva, menar Lindell, 
åtminstone om de har ett lika stort inflytande över avtalet och är jämnstarka. 
Han skriver att ”[i] de dispositiva tvistemålen saknar staten anledning att göra 
större ingrepp än vad som är nödvändigt för att rättsordningen ska fungera.” 
Eftersom parter får göra upp med varandra utanför domstolen, och i en 
process fritt kan medge och vitsorda prejudiciella rättsförhållanden, drar Lindell 
slutsatsen att det är fullt rimligt att de får göra sådana överenskommelser som 
får verkan i en process.140 

Till stöd för sin uppfattning lutar sig Lindell mot Heuman, som menar att 
processuella avtal bör godtas, på två villkor. Dels ska de medföra fördelar för 
båda berörda parter och dels ska avtalen inte vara skadliga rent 
processekonomiskt.141 Heuman har även uttryckt det som att processuella avtal 
bör betraktas som giltiga förutsatt att ”… inga skäl av nämnvärd styrka talar för 
att de skall anses overksamma.”142 De båda författarna har argumenterat att 
processuella avtal kan begränsa omfattningen av domstolens rättstillämpning, 
skynda på processen samt underlätta arbetsbördan för rätten. Processuella avtal 
skulle alltså vara processekonomiskt fördelaktiga.143 Ytterligare ett argument 
som anförs är att strävan efter materiellt riktiga resultat ligger i linje med att 
processuella avtal ska godtas. 144  

 
138 Maunsbach, s. 62. 

139 Lindell 2017, s. 143. 

140 Lindell 2017, s. 144 och 146. 

141 Lindell 2017, s. 146, med hänvisning till Heuman 2006, s. 59 ff. 

142 Heuman 2006, s. 59. 

143 Lindell 2017, s. 143, 145 och 147. 

144 Heuman 2011, s. 343 och 353. 
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Vissa processuella avtal har förekommit i svensk praxis men HD har inte 
uttalat sig om den processuella avtalsfrihetens vara eller icke vara.145 
Europadomstolen däremot har i sin praxis visat en positiv inställning gentemot 
processuella avtal. I målet Natsclishvili och Togondidze mot Georgien hade en tilltalad 
person i ett brottmål avstått från sin möjlighet att överklaga påföljden. Frågan 
Europadomstolen hade att avgöra var huruvida det kunde vara förenligt med 
kravet på en rättvis rättegång (art. 6 EKMR). Rätten uttalade att processuella 
avtal i straffrätten medverkar till en snabbare handläggning, kan avlasta 
domstolar och dessutom är effektiva i frågor om organiserad brottslighet. 
Möjligtvis kom domstolen till denna slutsats för att Georgiens nationella rätt 
hade en uttrycklig reglering om processuella avtal som tillgodosåg kravet i 
EKMR, så Lundqvist menar att en sådan reglering kan tänkas vara ett krav för 
att processuella avtal om rättegångshinder ska tillåtas.146 Det anser dock inte 
Lindell, som skriver: ”Motsvarande reglering krävs med hänsyn till 
dispositionsprincipen inte i dispositiva tvistemål, i vilka oskäliga avtal kan 
jämkas eller sättas åt sidan med stöd av 36 § AvtL.”147 Möjligen skulle 
processuella avtal i dispositiva tvistemål alltså kunna accepteras i svensk rätt, 
med stöd av den europarättsliga praxisen.  

I det följande fokuseras specifikt på den processuella ogiltighetsprincipen.  
Processuella avtal är giltiga endast om det finns stöd i lag för överenskommelsen.148 Så 

lyder den processuella ogiltighetsprincipen. Principen föddes ur ett yttrande av 
Lagrådet på 1940-talet, vid tillkomsten av Rättegångsbalken.149 Då skrev 
Lagrådet att ”… avtal i processuella frågor över huvud taget anses vara ogiltiga, 
om ej motsatsen uttryckligen stadgas”150 och sedan dess har lagstöd krävts för 
att processuella avtal ska anses som giltiga. 

Principen har många år på nacken, vilket har uppmärksammats i doktrin. 
Heuman kallar principen otidsenlig och skriver att lagstiftaren sedan 1940-talet 
har tagit allt större hänsyn till partsinflytande och parternas intresse.151 Lindell 
avfärdar förbudet som ”förment” och inställningen att processavtal per 
automatik är ogiltiga för ”dogmatisk”.152 Möjligen har den processuella 
ogiltighetsprincipen förlorat sin ställning som gällande rätt. Heuman menar att 
det i vart fall kan vara möjligt att göra avsteg från principen, om det finns skäl 
för det. Han skriver: ”Enligt min mening bör inte denna närmast dogmatiska 
sats [att endast sådana processuella som har stöd i lag ska godkännas] godtas 
utan vidare.”153 Han anser istället att avtalsfriheten, med ett modernt synsätt, 

 
145 Heuman 2011, s. 338. 

146 Lindell 2017, s. 147, med hänvisning till Lundqvist, U., Processuella avtal i brottmål, Bokbyrån, Knivsta, 2014, s. 44. 

147 Lindell 2017, s. 147. 

148 Maunsbach, s. 119. 

149 Westberg 2013, s. 283. 

150 NJA II 1943 s. 611. 

151 Heuman 2006, s. 59. 

152 Lindell 2017, s. 145-146. 

153 Heuman 2006, s. 59. 
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bör ha företräde framför en absolut processuell princip. Detta skulle bland 
annat förenkla domstolens arbete med rättskipning.154 

Ytterligare en brist med principen rör dess ordalydelse, vilken vållar vissa 
tolkningssvårigheter och därmed även svårigheter kring hur principen 
egentligen ska tillämpas. Principens brist har förklarats bestå i att det svårligen 
går att avgöra huruvida en överenskommelse är att betrakta som civil- eller 
processrättslig. En sådan tolkning av avtalet har exempelvis betydelse för 
huruvida en talan ska avvisas eller prövas i sak. Westberg skriver att det är en 
”tydlig svaghet” att principen saknar kriterier för den bedömningen.155 Heuman 
anser att det måste framgå av avtal att det ska ha processuell verkan. ”Annars 
kan det tolkas så att det endast har en materiell verkan. Avtalet kan då utgöra 
hinder för en domstol att efter sakprövning bifalla en parts talan.”156 

För att visa på problematiken anför Westberg följande exempel: en köpare 
och en säljare, som båda är näringsidkare, ingår avtal om köp av en lös sak. De 
skriver in en klausul i köpeavtalet om att ”säljaren exklusivt avgör om köparen 
har rätt till hävning av köpet” ifall en tvist skulle uppstå om fel i den köpta 
varan. Att avgöra huruvida avtalet är processrättsligt eller civilrättsligt är inte 
lätt. Domstolen skulle kunna anse att avtalet inte utgör något processhinder, 
men däremot mena att det är säljaren som avgör om någon hävning ska få ske 
eller inte. Rätten skulle i så fall inte göra någon prövning av felet och 
hävningsrätten, och köparen skulle i praktiken inte få någon sakprövning. 
Köparen kanske avstår från sin rätt till hävning på ett civilrättsligt plan, men 
den processuella rätten överlåts därmed åt säljaren så avtalet kan möjligtvis även 
vara av processuell natur. Ifall överenskommelsen anses vara såväl civilrättslig 
som processrättslig och principen ska upprätthållas effektivt, så ”… går det 
knappast att tillerkänna överenskommelsen civilrättslig betydelse. Det 
sammanhänger med förhållandet att den civilrättsligt bindande effekten också 
den utsläcker rätten till sakprövning.”157 Den uppenbara risken är att en 
överenskommelse anses vara ogiltig enligt principen, då den saknar stöd i lag, 
men att då även överenskommelsens civilrättsliga delar fråntas sin verkan.158 

De rättsliga följderna av processuella avtal kan möjligen vara svåra att 
förutse jämfört med lagtext. Ett syfte bakom den processuella 
ogiltighetsprincipen kan enligt Heuman vara att rättsskipningen skulle 
kompliceras om parter fick skriva processuella avtal, till exempel för att 
domstolen inte skulle kunna finna ledning i gällande rätt när de skulle tolka 
sådana avtal och för att parterna skulle ersätta rättsregler med svårtolkade 

 
154 Heuman 2006, s. 60. 
155 Westberg, P., ”Från statlig till privat rättsskipning: reflexioner över frågan om avsägelse av rätten till domstolsprövning”, i Festskrift till Hans 

Ragnemalm, Juristförlaget i Lund, Lund, 2005, s. 347-364, [cit. Westberg 2005], på s. 358. 
156 Heuman 2011, s. 338. 

157 Westberg 2005, s. 360. 
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avtalsklausuler.159 Dock behöver rättstillämpningen trots allt inte kompliceras 
nämnvärt, ifall parterna kommer överens om att domstolen ska tillämpa en 
annan regel än den som domstolen anser vara tillämplig. Detta förutsatt att den 
avtalade lagen är väl anpassad den typ av tvist som parterna har.160 Dessutom 
kan påpekas att det ligger i de dispositiva tvistemålens natur att de saknar såväl 
förutsebarhet som likabehandling. Lindell jämför med att parter kan vitsorda 
prejudiciella rättsförhållanden, och att rätten får utgå från att detta förhållande 
föreligger, fastän det inte gör det i verkligheten. Detta är en följd av 
dispositionsprincipen.161 Principen kan möjligtvis vara ett sätt att komma runt 
ogiltighetsprincipen. Det anser åtminstone Heuman. Han anför att 
dispositionsprincipen i sig inte kan göra processuella avtal giltiga, men att den 
likväl kan vara ett av flera skäl för att undantag från den processuella 
ogiltighetsprincipen.162  

Argumenten för processuella avtal (utan uttryckligt stöd i lag) är många. Nog 
är det så att rättsskipningen intog en klar hållning mot processuella avtal under 
rättegångsbalkens unga år, men att ett skifte har skett med tidens gång. Det 
anser Westberg, i sin reflektion över RB och processuella avtal. ”Det återstår att 
se vad som händer med privatiseringstankarna då rättegångsbalken närmar sig 
pensionsåldern.”163 

Vad gäller överenskommelser där parter avtalar bort rätten till 
domstolsprövning ska följande sägas. 

Rätten till domstolsprövning (art. 6.1 EKMR) är inte absolut. Det innebär att 
enskilda parter kan avstå från rätten, exempelvis genom just processuella 
överenskommelser om processhinder. Att rättigheterna i konventionen går att 
avtala bort kan inte utläsas direkt av artikeln, men däremot av 
konventionspraxis.164 Maunsbach förklarar att ”[o]m vissa allmänna 
förutsättningar, såsom att avtalet rör en rättighet som parter får avstå från, och 
att avståendet har gjorts frivilligt, är uppfyllda är det ibland möjligt att begränsa 
de rättigheter som garanteras av artikel 6 (1) EKMR.”165 Därtill kräver 
Europadomstolen att parternas vilja att avstå från någon av rättigheterna i 
art. 6 EKMR otvetydigt framgår av avtalet. Begränsningen måste tjäna ett 
legitimt ändamål och stå i rimlig proportion till detta ändamål. Således kan 
konstateras att stater kan begränsa rätten till domstolsprövning. Inskränkningen 
kan göras i såväl lag som praxis.166  

 
159 Heuman 2011, s. 336. 

160 Heuman 2011, s. 336. 

161 Lindell 2017, s. 147. 
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163 Westberg 2005, s. 349. 

164 Se Europadomstolens dom Natsclishvili och Togondidze mot Georgien, den 29 april 2014. 
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Det finns inga exempel på praxis där någon helt och hållet avsagt sig sin rätt 
till domstolsprövning.167 Däremot finns det praxis där någon delvis avtalat bort 
denna rättighet. Tre tongivande exempel återfinns i NJA 1994 s. 712 (I-III).  

Frågan HD hade att pröva i mål I-II var ifall det kunde vara giltigt med 
villkor i en tjänstegrupplivförsäkring, vilka ursprungligen grundade sig i ett 
kollektivavtal, som innebar att ett försäkringsbolag hade förbehållits rätt att 
ensidigt avgöra om sammanboende hade förelegat. Även i mål III rörde tvisten 
ett försäkringsavtal som ursprungligen grundat sig på ett kollektivavtal. Frågan 
var ifall ett avtalsvillkor, som innebar att försäkringsbolaget hade förbehållit sig 
rätten att ensidigt avgöra om ifall personer skulle anses vara arbetssökande, 
verkligen kunde anses giltigt. Alltså var det i samtliga fall fråga om processuella 
avtal, närmare bestäms självbestämmandeklausuler168, där ett försäkringsbolag 
hade förbehållit sig rätten att ensam pröva huruvida samboendeskap, respektive 
arbetslöshet, förelåg enligt försäkringsvillkorens mening.  

Bakgrunden till mål I var att en person hade avlidit, varpå ett belopp 
utbetalades från försäkringsbolaget till den avlidnes föräldrar. Personen hade 
varit ogift och ensamboende. Därefter fann dock försäkringsbolaget att 
personen visst hade varit sammanboende med en person, som enligt 
försäkringsvillkoren hade rätt till en del av försäkringsbeloppet. 
Försäkringsbolaget stämde den avlidnes föräldrar och krävde att de skulle 
återbetala en del av försäkringsbeloppet. I mål II var situationen liknande, men 
det var den efterlevande sambon själv som väckte talan gentemot 
försäkringsbolaget om att hen skulle anses vara sambo och därmed ha rätt till 
en del av försäkringsbeloppet. I mål III hade person dött, och enligt den 
efterlevande makan skulle denna betraktas som arbetssökande. Makan ansåg sig 
ha rätt att utfå ett visst försäkringsbelopp och stämde försäkringsbolaget. 

I mål I-II gjorde HD sin bedömning utifrån arbetsrättsliga principer och 
noterade att avtalet hade förhandlats fram mellan jämbördiga parter (det vill 
säga kollektivavtalsparten och försäkringsbolaget), i ett gemensamt syfte att 
åstadkomma en snabb, enkel och billig reglering. Därtill hade 
försäkringstagaren själv, före sin död, haft möjlighet att anmäla sin 
sammanboende som försäkringstagare. Vid en samlad bedömning kunde inte 
avtalen vara oskäliga i den mening som avses i 36 § AvtL. Villkoren i de båda 
avtalen var giltiga. Även i mål III gjorde HD sin bedömning utifrån 
arbetsrättsliga principer, och att avtalet ingåtts mellan jämbördiga parter på 
arbetsmarknaden vilka bedömt lösningen i avtalet som lämplig. Utgången blev 
dock en annan, jämfört med mål I och II. På grund av avtalsvillkorens 
utformning hade såväl försäkringstagaren som förmånstagaren helt utestängts 
från möjligheten att få sin bevisning prövad i rättslig ordning. 

 
167 Westberg 2005, s. 363. 

168 Självbestämmandeklausuler innebär att en part förbehåller sig rätten att avgöra en rättslig fråga. Exempelvis innebar klausulen i mål I och II 

att en försäkringsgivare ägde att slutligt avgöra bland annat om det förelegat ett sådant sammanboende som var en förutsättning för att utfå 
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Försäkringsbolaget hade förbehållit sig rätten att ensamt avgöra om bevisningen 
som åberopats var tillräcklig. Enligt HD var en så långtgående inskränkning av 
rätten till domstolsprövning inte godtagbar. Med stöd av 36 § AvtL lämnades 
avtalsvillkoret utan avseende.  

Fallen kan tolkas som att processuella avtal (åtminstone i formen av 
självbestämmandeklausuler) inte är ogiltiga, utan att utgångspunkten snarare är 
att de är giltiga. En viss inskränkning av art. 6.1 EKMR är möjlig, sett till HD:s 
formulering i mål III. Dessutom nämndes inte den processuella 
ogiltighetsprincipen i något av målen. Möjligen kan tystnaden tolkas som att 
HD har övergivit den processuella ogiltighetsprincipen.169 Hur den processuella 
ogiltighetsprincipen hanteras av HD är av särskild relevans då rättspraxis har 
företräde framför förarbetsuttalanden.170 

Sammanfattningsvis kan sägas att sådana processuella avtal som inte har stöd 
i lag saknar bäring i gällande rätt, åtminstone utifrån en strikt dogmatisk 
tillämpning. Detta förhållande har dock kritiserats och flertalet författare anser 
att processuella avtal måste accepteras. 

4.1.2   Argument mot processuella avtal 
Processuella avtal, sett i relation till dess funktion i rättssamhället, 
problematiseras av Westberg. Han beskriver ett samhälle där den statliga 
rättsskipningen rustas ned, och att förklaringen till det inte nödvändigtvis ligger 
i den försämrade samhällsekonomin. ”Domstolar läggs ned eller slås samman 
med varandra. Nya enklare och billigare processformer skapas eller väcks till liv. 
Uppgifter för den statliga rättsskipningen flyttas över till privata 
konfliktlösningsförfaranden”.171 När fokus i rättsskipningen ligger på att lösa 
konflikter snabbt och billigt förskjuts rättsskipningens samhälleliga funktioner. 
Juridiken tonas ned till förmån för medling, förlikning och privata lösningar 
inför skiljenämnder – rättigheter är inte viktiga.172 Starka rättighetsskydd är 
nödvändiga i en demokrati. Enskilda ska alltid kunna bevaka sina rättigheter 
inför domstolar. Att ge skydd åt svagare parter – mot starkare parters missbruk 
av privata maktmedel – har beskrivits som ett fundament i välfärdsstaten.173 

Skyddet åt svagare parter tillgodoses bland annat just genom den 
processuella ogiltighetsprincipen. Principen motverkar en alltför vidlyftig 
avtalsfrihet, och hindrar avtal som inte växt fram genom den svenska 
lagstiftningsprocessen, vilken tar hänsyn till fler typer av intressen än vad 
enskilda avtalsslutande parter gör.174 Även Maunsbach lägger vikt vid att 

 
169 Det verkar exempelvis Heuman mena, i Heuman 2006, s. 61. Dock ifrågasätter han målens prejudikatvärde i vissa delar. 

170 Ramberg 2018, s. 52. 

171 Westberg 2005, s. 348. 

172 ibid. 

173 Westberg 2005, s. 361 med hänvisning till Bolding, P. O., Skiljeförfarande: rättegång, en studie i processuell organisation och 

tillämpningsmetodik, PA Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1956, s. 61. 
174 Westberg 2005, s. 348-349, och s. 361-362. 
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rättegångsbalken präglas av en rättsskyddstanke, både idag och när den kom till. 
Den fråga som här behandlas, om parters möjligheter att träffa processuella 
avtal, måste ha varit otänkbar för lagstiftaren, menar hon.175 Specifikt om 
processuella avtal om rättskraft skriver hon följande. ”Det finns inte någonting i 
lagstiftningen som ger stöd för att det har varit lagstiftarens avsikt att parterna 
avtalsvägen ska kunna vidga eller snäva in en doms rättskraftsverkningar.”176 
Ytterligare tänkbara argument mot processuella avtal kan vara att de är 
komplicerade och därmed tidskrävande för domstolar att bedöma.177 Möjligen 
skulle de heller inte kunna tillgodose intresset av en konsekvent rättsbildning.178 

Dispositionsprincipen har vissa begränsningar värda att nämnas i 
sammanhanget. Som anförts ovan avser dispositionsprincipen främst materiella 
frågor, snarare än processuella.179 Det är inte en direkt följd av 
dispositionsprincipen att parter har rätt att disponera över regler på vilka sätt 
som helst. Det är inte nödvändigtvis så att parter har rätt att styra en regel 
genom avtal, endast med stöd av dispositionsprincipen.180 Maunsbach beskriver 
att domstolen i vissa mål har sett sig bunden av partsöverenskommelser, men 
att ingenting tyder på att det varit själva avtalet som varit orsak till det.181 
Dessutom menar hon att parter kan ingå avtal som reglerar civilrättsliga frågor, 
men att avtalet inte nödvändigtvis ”… ger upphov till de processrättsliga 
verkningar som parterna kanske har avsett.”182 Att använda processuella avtal 
för att styra rättskraftens omfattning kan inte beskrivas som enkelt, sett ur ett 
processrättsligt och strategiskt perspektiv.  

Ytterligare en problematisk aspekt sett till dispositionsprincipen och jura 
novit curia är att utredningsansvaret enligt 17 kap. 3 § RB ligger på parterna, 
men i längden skulle processuella avtal innebära att utredningsansvaret läggs på 
rätten. Anledningen till det är att ifall två parter skriver ett komplicerat och 
svårtolkat processuellt avtal, som rätten måste tolka istället för att helt enkelt 
kunna luta sig mot 17 kap. 11 §, tillkommer en viss börda på rätten att göra en 
rättsutredning. Rättens ansvar skulle då utvidgas till att omfatta mer än vad som 
stadgas enligt jura novit curia. Ifall domstolens uppgifter utvidgas på detta sätt 
skulle det onekligen kräva resurser av rättsväsendet i form av arbetskraft, tid 
och pengar. Det är inte rimligt – särskilt inte då domstolarnas arbete bekostas 
av skattebetalarnas pengar, och det är en kärande som aktivt valt att dra en tvist 
inför domstolen. Då rätten inte har någon utredningsskyldighet i bevisfrågorna 
bör den inte heller ha det i rättsfrågorna. 183 

 
175 Maunsbach, s. 63. 

176 Maunsbach, s. 421. 

177 Lindell 2017, s. 143.  

178 Ibid. 

179 Heuman 2006, s. 58. 
180 Maunsbach, s. 261. 
181 Maunsbach, s. 261-262 med hänvisning till NJA 1994 s. 256 och NJA 1983 s. 3. 

182 Maunsbach, s. 25. 

183 Lindell 2017, s. 129-131. 
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Den processuella ogiltighetsprincipen kan också utgöra ett skäl mot 
processuella avtal. Som jag anfört ovan har principen kritiserats, men lever 
likväl vidare i olika rättskällor.184 Principen omnämns i förarbeten så sent som 
på 2010-talet.185 Westberg poängterar att RB har beskrivits som ett stabilt 
regelverk, och att principen har stått sig genom åren – till exempel har den varit 
utgångspunkt för senare ändringar av 49 kap. 2 § RB om rätten att överklaga.186 
I praxis uppmärksammas inte den processuella ogiltighetsprincipen nämnvärt. I 
de ovan nämnda målen NJA 1994 s. 712 I-III berörs principen indirekt, då 
frågan är ifall ett processuellt avtal kan anses bindande. Dock nämns inte 
principen. Maunsbach avråder från att motsatstolka domsluten som att det 
skulle innebära att principen inte längre existerar.187 Prejudikat får tolkas 
motsatsvis endast med stor försiktighet.188 Maunsbach skriver att principen 
visserligen är ”…gammal (och kanske otidsenlig)” men att det inte är ett skäl 
starkt nog för att kunna hävda att principen inte gäller.189 

Vad gäller specifikt sådana överenskommelser där parter avtalar bort rätten 
till domstolsprövning ska följande sägas.  

Hela idén med att styra samhället med rättsregler skulle gå förlorad ifall 
enskilda personer kunde avsäga sig rätten till statlig rättsskipning. Staten skulle 
förlora makt och förtroende. I en sådan idé om en demokrati lämpar sig inte 
processuella avtal. Ännu mindre lämpar sig sådana avtal där en part avtalar bort 
sin rätt till domstolsprövning, menar Westberg.190 Utvecklingen i praxis vittnar 
om en följsamhet från domstolarnas sida, menar Westberg, där de inte ger 
något uttryck för motstånd mot samhällets privatisering och dess effekter på 
rättsskipningen. Enligt honom har domare en möjlighet försvara demokratin 
och enskildas rättigheter, genom att göra motstånd och inte acceptera parters 
processuella avtal – särskilt i de fall där någon avsäger sig rätten till 
domstolsprövning.191 Han har svårt att se hur det skulle gå ihop med kravet på 
en rättvis rättegång i art. 6 EKMR att en part genom ett processuellt avtal helt 
kan avstå från rättsskipning.192 Och Maunsbach jämför parters processuella 
avtal om processhinder med tredjemansavtal, där två parter försöker binda en 
utomstående part (det vill säga domstolen) utan dennes inblandning.193 Hon 
betonar att det är domstolarna som förfogar över det processuella rättsskyddet 

 
184 Maunsbach, s. 127. 

185 Prop. 2010/11:128. 

186 Westberg 2005, s. 354-355 och s. 361. 

187 Maunsbach, s. 130-131. 

188 Ramberg, C., Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 165. Ramberg noterar dock att HD själv har gjort 

motsatstolkningar i vissa domar. 

189 Maunsbach, s. 128. 

190 Westberg 2005, s. 348-349, och s. 361- 362. 

191 Westberg 2005 s. 349. 

192 Westberg 2005, s. 364. 

193 Maunsbach, s. 81. 
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och att parters dispositionsrätt över detsamma knappast kan sägas vara 
långtgående.194 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns goda skäl för att processuella 
avtal inte ska tillåtas i svensk rätt. 

4.2 Diskussion om processuella avtals vara eller inte vara 
Så lyder de argument som förs, till stöd för och emot processuella avtal. I det 
följande redogör jag för mina egna resonemang i frågan. 

Som framgår finns det tveksamheter med de processuella avtalen. Främst två 
typer av argument väcker tvivel kring processuella avtals tillåtlighet och 
lämplighet. Dels kan processuella avtal påstås vara olagliga, om de inte har 
uttryckligt stöd i lag och dels kan de processuella avtalen sägas vara oförenliga 
med demokratiska ideal i en välfärdsstat som värnar om svagare parters 
rättighetsskydd. 

Om den första kategorin ska följande sägas. Den processuella 
ogiltighetsprincipen föddes ur ett yttrande av Lagrådet på 1940-talet – och det 
förefaller närapå överflödigt att poängtera att förarbeten har en självklar 
ställning som rättskälla enligt den rättsdogmatiska metoden. Dock kan det 
samma sägas om doktrin och praxis. Ingen modern praxis bekräftar den 
processuella ogiltighetsprincipen, och som jag tidigare framfört har praxis en 
starkare ställning än förarbeten. Därtill har doktrin som uppgift att inte bara 
fastställa gällande rätt, utan även driva rättsutvecklingen framåt. Författarna 
som refererats till i detta kapitel har tagit hänsyn till det omgivande samhället 
när de lagt fram sina argument om processuella avtal. Det bör övervägas ifall de 
argument som framförs i den senare tidens juridiska litteratur väga tyngre än det 
närapå 80 år gamla uttalandet. De argument som lyfts i nutida doktrin tar 
hänsyn till att processuella avtal kan vara processekonomiskt fördelaktiga och 
således bidra till en effektiv rättsskipning. Därtill ges parterna ett ökat inflytande 
över processen, så sett ur deras perspektiv kan processuella avtal bidra till mer 
förutsebarhet (och således rättssäkerhet). Ytterligare en rättsrealistisk aspekt av 
processuella avtal är att dessa kan gynna parters förlikningsvilja. Processuella 
avtal kan således sägas ha en konfliktlösande funktion. Sett ur ett rättsrealistiskt 
perspektiv är det värt att beakta dessa potentiella vinster med att låta juridiken 
bereda väg för parter att lösa konflikter, så som de själva finner lämpligt. 

Den andra kategorin, där argumenten mot processuella avtal främst grundar 
sig på demokratiska värden, väger desto tyngre. Rätten till domstolsprövning 
och en rättvis rättegång i art. 6 EKMR har, precis som andra lagregler, 
utvecklats för att det finns ett behov av det, och för att säkra enskildas olika 
rättigheter. Detsamma kan sägas om den processuella ogiltighetsprincipen. Det 
vore inte en lyckad situation om parter med stark ekonomi och goda juridiska 

 
194 Maunsbach, s. 81. 
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insikter lyckades förmå svagare parter att ingå oförmånliga processuella avtal. 
Särskilt olyckligt vore det om svagare parter förmåddes att avtala bort sin rätt 
till domstolsprövning. 

I målen NJA 1994 s. 712 (I-III) kan skönjas en potentiell lösning på 
problematiken. Att prejudikaten inte nämner den processuella 
ogiltighetsprincipen kan naturligtvis tolkas motsatsvis, av de som söker 
argument mot den processuella ogiltighetsprincipen. Dock är en sådan 
motsatstolkning överflödig. I alla tre mål gör nämligen HD en prövning av 
huruvida avtalsvillkoren kan sägas vara oskäliga enligt 36 § AvtL, och skyddar 
på så vis parter från att avtala bort sin rätt till domstolsprövning. Målen visar att 
den processuella ogiltighetsprincipens funktioner kan tillgodoses genom andra 
bestämmelser. Sett ur ett systematiskt perspektiv på rätten behöver inte 
principen tillämpas så länge 36 § AvtL kan skydda svagare parter. 

En tveksamhet kring prejudikatvärdet i NJA 1994 s. 712 (I-III) är ifall målen 
går att översätta från sin arbetsrättsliga kontext till mer typiska kommersiella 
förhållanden. I sina avgöranden tar HD hänsyn till arbetsrättsliga principer. Det 
innebär att rätten relativt enkelt kan slå fast att de omtvistade avtalen grundar 
sig på förhandlingar som skett mellan jämbördiga parter (det vill säga centrala 
arbetstagarorganisationer och försäkringsbolag). Möjligen skulle rätten inte ha 
samma lätta uppgift om den ställdes inför ett avtal som ingåtts mellan 
kommersiella parter. Med det sagt är det långt ifrån omöjligt att jämföra parters 
styrka, exempelvis utifrån deras ekonomiska kapital och inflytande på 
marknaden. Vidare kan noteras att arbetsrätten präglas av en utbredd 
förhandlingsfrihet, så dispositionsprincipen borde kunna sägas vara lika stark 
inom arbetsrätten som i kommersiella förhållanden. Således torde det inte spela 
alltför stor roll att målen grundar sig specifikt på arbetsrättsliga förhållanden, 
utan de kan översättas till dispositiva tvistemål rörande specifikt kommersiella 
förhållanden. 

Innan jag lämnar NJA 1994 s. 712 (I-III) och går vidare i diskussionen måste 
ett antal viktiga frågor uppmärksammas. Går det att, utifrån de tre målen, dra 
slutsatsen att processuella avtal bör tillåtas i svensk rätt, men endast för 
jämbördiga parter? Eller borde bara sådana processuella avtal tillåtas, som inte 
innebär ett helt avståndstagande från rätten till domstolsprövning enligt 
art. 6 EKMR? Alltså: borde svensk rätt uttryckligen tillåta processuella avtal, 
men med vissa givna begränsningar? I en sådan modell skulle svensk rätt öppna 
upp för processuella avtal, men ändå tillgodose svagare parters rättighetsskydd 
Ska de begränsningarna i så fall få prövas utifrån 36 § AvtL, eller ska kriterierna 
för processuella avtal finnas uttryckligen reglerade i lag? En uttrycklig reglering 
kring processuella avtal skulle klargöra rättsläget, men regleringar kan svårligen 
utformas på ett sätt som lämpar sig för flera olika situationer. Ett annat 
alternativ är att svensk rätt inte bör uppställa några krav alls för hur de 
processuella avtalen ska få vara utformade (låt vara att 36 § AvtL och 
art. 6.1 EKMR sätter de yttre gränserna), utan att parter själva fritt ska kunna 
ingå avtal. Den modell som jag diskuterar som möjlig lösning i denna uppsats är 
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ifall parterna bör få göra processuella överenskommelser, inom ramen för 
förlikningsförhandlingar inför rätten. Jag återkommer till det i kap. 5. 

Sett till de särskilda bryderier som den negativa rättskraften är förenad med 
kan parter önska att få ett ökat inflytande över densamma. Eftersom lagen inte 
ger erforderliga verktyg kan lösningen möjligen sökas i avtal. Genom att skriva 
processuella överenskommelser kan parterna vilja binda rätten till att agera på 
vissa bestämda vis.  

Låt oss dra till minnes exemplet med fiskodlaren. Fiskodlaren A:s fiskar har 
dött, varpå hen stämmer sin granne och medkontrahent, bolaget B. A tror att 
en dränering, alternativt ett giftutsläpp, hos B har orsakat fiskarnas död, och 
yrkar nu skadestånd. I talan anger A bara grunden dränering eftersom hen ännu 
inte har hunnit samla på sig tillräckligt med bevis om giftutsläppet och 
dessutom tror sig kunna vinna framgång med sin talan med en enda grund. Låt 
säga att A:s talan ogillas. Efter det utfallet önskar A kunna processa på nytt 
utifrån en alternativ grund (giftutsläppet) och vill förstås inte att rättskraften ska 
träffa även det yrkandet. A kan alltså önska avtala bort en omfattande rättskraft. 
Möjligen skulle ett processuellt avtal kunna vara lägligt. Däremot måste vi fråga 
oss: varför skulle B vilja avtala med A om att rättskraft inte ska gälla, efter att 
talan ogillats? Självklart vill B inte det. Möjligtvis hade B kunnat gå med på det i 
en förlikning, men nu har talan som sagt ogillats. Däremot kan B möjligtvis 
tänka sig att skriva ett processuellt avtal innan någon tvist ens uppstår, i 
samband med att parterna sluter sitt ursprungliga, kommersiella, avtal. De kan 
till exempel ha som önskemål att båda parter avskriver sig rätten till 
domstolsprövning. Parterna kan även tänkas vilja avtala bort rättskraftsregeln i 
17 kap. 11 § RB för händelsen att en tvist leder till domstol. De kan själva vilja 
förbehålla sig rätten att pröva en talan på nytt, ifall de inte skulle nå framgång 
med en talan. De kanske anser att rättskraftsregeln är för omfattande och 
oförutsebar. Kanske vill de formulera en egen slags rättskraft som är mer 
detaljerad. Det kan även tänkas att parterna vill att nya grunder som 
uppkommer ska bryta res judicata, så att en process om samma sak, där samma 
rättsföljd yrkas, ändå tillåts. Eller så önskar de att grunderna ska vara styrande 
för rättskraften, och av den anledningen avtala bort Ekelöfs modell (alltså 
gällande rätt) där rättsföljden är styrande för rättskraftens objektiva 
utsträckning. Fiskodlaren A och hens kontraktuella motpart B kan ha diverse 
olika anledningar till att vilja avtala om rättskraften. Poängen är att ett 
processuellt avtal kan tänkas vara gynnsamt för parterna, och vissa 
utformningar skulle underlätta rättsskipningens arbetsbörda. 

Visst kan det verka ansträngande (för att inte nämna dyrt) att hålla dörrarna 
öppna för ett fortsatt processande. Följande kan dock fastslås. Trots att ett 
upprepat processande i sig är kostsamt för staten, kan likväl det motsatta (där 
käranden drar mycket omfattande processer inför rätten) medföra samma 
ekonomiska problematik. Det finns ingen felfri lösning. 

Förutsebarhet är ett återkommande tema i doktrin när processuella avtal 
diskuteras. Dels anförs att dispositiva tvistemål till sin natur är oförutsebara, så 
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faktumet att processuella avtal är det behöver inte vara ett problem. Dels 
argumenteras att processuella avtal visst kan erbjuda en förutsebar rättskipning, 
i de fall då rätten ex officio endast prövar sakförhållanden mot den regel som 
parterna har utgått från. Möjligen kan förutsebarheten brista ur parternas 
perspektiv vad avser sådana avtal som träffas innan en tvist uppstår och som får 
en annan innebörd än vad parterna ursprungligen avsett, när de senare tolkas av 
rätten. Parterna kan till exempel ha syftat till att begränsa rättskraften i någon 
mån genom sitt avtal, men att rätten senare funnit den inte är bunden av 
avtalet. För deras del skulle möjligen förutsebarheten bättre kunna tillgodoses 
för avtal som träffats i samband med att en tvist uppstått. Alltså – i samband med 
att de träffar en förlikning. Jag undrar: kan en möjlig lösning på bekymret med 
förutsebarhet vara att domstolen ges mer inflytande över parternas 
överenskommelse, i samband med att rätten stadfäster förlikningar?  

I nästföljande kapitel redogör jag för gällande rätt vad avser stadfästa 
förlikningar och supplerande moment, och avslutar med att diskutera huruvida 
de supplerande momenten, och ett möjligt ökat engagemang från rättens sida i 
dessa, kan bereda en lämplig plattform för processuella avtal och därmed tjäna 
till att lösa vissa av rättskraftens bryderier. 
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5   Supplerande moment som styrmedel över 
rättskraften 

5.1 Stadfästa förlikningar och supplerande moment 
Inom civilrätten är det vanligt förekommande att kommersiella parter 
förlikningsförhandlar med varandra.195 Om de kommer överens kan rätten 
stadfästa dessa förlikningar (17 kap. 6 § RB) och förlikningsöverenskommelsen 
utgör i sådana fall domslutet.196 Förlikningen avser den tvist som en väckt talan 
avser, och av att en förlikning stadfästs följer vissa rättsverkningar som inte 
uppkommer av ett vanligt förlikningsavtal, såsom att de tvistiga 
rättsförhållandena blir rättskraftigt avgjorda. Ett motiv för parter att vilja 
stadfästa en förlikning kan vara att få en exekutionstitel som går att verkställa 
hos Kronofogdemyndigheten eller att få ett rättskraftigt avgörande.197 ”När 
parter har fått en förlikningsöverenskommelse stadfäst i en dom som har 
vunnit laga kraft kommer den bakomliggande tvisten att konsumeras av 
domens rättskraft”, skriver Maunsbach.198 Med andra ord kan en stadfäst 
förlikning utgöra ett rättegångshinder för en senare rättegång, enligt 
17 kap. 11 § st. 3 RB.199  

Utöver själva förlikningen är det möjligt att stadfästa överenskommelser som 
rör andra rättsförhållanden än den omtvistade saken. Denna typ av 
överenskommelser kallas supplerande moment.200 Visserligen medger 
17 kap. 6 § RB endast domstolen rätten att stadfästa det som parterna tvistar 
om, alltså saken, men resonemanget bakom att även låta supplerande moment 
stadfästas ”… är att så länge domen omfattar även det som parterna tvistar om, 
finns det inte något som hindrar att också annat än det som processen angår 
kan tas in i förlikningsöverenskommelsen och därmed göras till en del av 
stadfästelsedomen.”201 Sådana supplerande moment som innefattar 
överenskommelser där parter avser binda rätten vid sitt innehåll kan betraktas 
som processuella överenskommelser. 

 
195 SOU 2007:26 s. 107. 

196 Maunsbach, s. 419. 

197 Maunsbach, s. 421. 

198 Maunsbach, s. 427. 

199 Bogegård, E., ”En slutlig reglering av stadfästa förlikningar?”, Svensk juristtidning, 2019, s. 131-143, [cit. Bogegård], på s. 132. 

200 Se NJA 1957 s. 470. 

201 Maunsbach,  s. 422. 
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5.2 Processledning under förlikningsförhandlingar 
Något som skiljer stadfästa förlikningar från ordinära domar är processens 
funktion. Enligt Lindell behöver inte rätten beakta rättsskipningens 
bakomliggande intressen, såsom prejudikatbildning eller handlingsdirigering, vid 
en förlikning.202 Även rättens möjligheter att engagera sig i 
förlikningsförhandlingen skiljer sig åt jämfört med exempelvis brottmål (där 
rätten har en omfattande plikt att processleda). I förlikningsförhandlingar är 
möjligheterna mer begränsade. 

Parter företräds av ombud. Ombuden måste finnas lämpliga av rätten 
(12 kap. 1 och 2 §§ RB), så det kan tänkas att ansvaret att vägleda parterna i 
deras process-strategiska val borde ligga på ombuden snarare än rätten. Dock 
måste inte ombuden vara jurister eller advokater. Det är inte givet att dessa 
ombud faktiskt är väl insatta i läran om rättskraft. 

I lagen kan utläsas att rätten, efter det att en stämning inkommit till 
domstolen, ska klarlägga vad tvisten består i: parternas yrkanden, invändningar, 
åberopade grunder och huruvida parterna är oense om sakförhållanden etcetera 
(42 kap. 6 § RB). Därtill ska rätten klarlägga ifall det finns förutsättningar för 
parterna att träffa en förlikning (st. 2 p. 5). Under målets förberedelse ska rätten 
genom frågor och påpekanden försöka avhjälpa otydligheter och 
ofullständigheter i parternas framställningar (8 § st. 2). Att otydligheter inte ses 
på med blida ögon kan skönjas i 59 kap. 1 § p. 3. Enligt denna regel föreligger 
domvilla om en dom skulle vara så oklar eller ofullständig att det inte framgår 
av den hur rätten har dömt i saken, och domen kan undanröjas. Rätten är även 
ansvarig att verka för att parterna träffar en förlikning. Detta förutsatt att det 
inte är olämpligt att rätten gör så, sett till målets beskaffenhet och övriga 
omständigheter (42 kap. 17 §).  

I vilken utsträckning rätten får engagera sig i förlikningsförhandlingar råder 
det dock delade meningar om. Bogegård menar att eftersom rätten inte får 
vägra att stadfästa eller att jämka en förlikning, till exempel om förlikningen 
strider mot materiell rätt, är det i själva verket parterna som formulerar domen: 
”I praktiken innebär en stadfästning därmed att rätten meddelar en dom som 
har formulerats av parterna själva.”203 Inför förlikningen gör rätten visserligen 
en formell kontroll av förlikningsavtalet för att säkerställa att en stadfästelse kan 
ske enligt 17 kap. 6 § RB, men det finns de som menar att rätten inte gör någon 
prövning av förlikningsöverenskommelsens materiella innehåll vid 
stadfästelsen, utan i princip endast kontrollerar att överenskommelsen är tillåten 
enligt lag.204 Ekelöf har å andra sidan anfört att rätten måste utföra en materiell 

 
202 Lindell, B., Partsautonomins gränser: i dispositiva tvistemål och med särskild inriktning på rättsanvändningen, Iustus förlag, Uppsala, 1988 

[cit. Lindell 1988], s. 98. 

203 Bogegård, s. 132. 

204 Maunsbach, s. 280 och Bogegård, s. 132, med hänvisning till Fitger P., Sörbom, M., Eriksson, T., Hall, P., Palmkvist, R., Renfors, C., 

Rättegångsbalken: lagkommentaren till 17 kap. 6 §, Zeteo, den 5 december, 2017, samt Ekelöf, P. O., Edelstam, H. & Pauli, M., Rättegång: femte häftet, 8 

uppl., Nordstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 76. 
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processledning. Detta för att domen ska få en klar utformning och för att 
uppmärksamma parterna på eventuella avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder.205 
Följande citat av Lindell underbygger Ekelöfs uppfattning. Han skriver: ”En 
optimal dispositionsmöjlighet i process förutsätter god kännedom om 
rättsreglernas innehåll. Omfattningen av den materiella processledningen kan 
därför bli av stor betydelse för de tvistandes möjligheter att utöva sin 
dispositionsrätt i en rättegång.”206 Även HD har nyligen uttalat sig i frågan. I 
NJA 2017 s. 94 skrev HD att det kan finnas särskilda skäl till processledning 
när rätten har att göra med stadfästa förlikningar: ”Om det i en förlikning finns 
otydligheter eller omständigheter som kan leda till problem vid verkställigheten, 
bör rätten försöka avhjälpa detta genom frågor och påpekanden.” Ett visst mått 
av processledning är alltså rätten skyldig att utföra enligt lag, men hur långt 
processledningen får, eller bör, sträcka sig – särskilt gällande målets materiella 
delar – finns det olika uppfattningar om.   

5.3 Supplerande moment i praxis 

5.3.1  Supplerande moment kan stadfästas (NJA 1957 s. 470) 
I NJA 1957 s. 470 hade HD att avgöra huruvida supplerande moment kunde 
stadfästas. Bakgrunden var att en person hade dött, och efter sig lämnade hon 
fem barn, vilka samtliga var dödsbodelägare. Ett av barnen, Erling, hade 
fordringar från dödsboet, om drygt 66 000 kr, på grund av ett antal skuldebrev. 
Erlings syster Carin hade enligt vissa handlingar rätt till två tredjedelar av 
Erlings fordringar och hon yrkade att Erling skulle förpliktas att till henne utge 
drygt 44 000 kr, jämte ränta. I tingsrätten gjorde Erling först kvittningsvis 
gällande en skadeståndsfordran mot Carin till ett belopp som översteg det av 
henne fordrade beloppet, men återkallade kvittningsyrkandet varvid parterna 
träffade en förlikning. I förlikningen framgick bland annat att Erling så snart 
lagakraftägande skifte i dödsboet efter parternas fader (som också dött under 
processens gång) förelåg, skulle utgiva 44 006 kr och 20 öre jämte ränta till 
Carin. I p. 2 i förlikningen förklarade sig Erling inte ha någon fordran avseende 
skadestånd eller annat gentemot Carin. Parterna hemställde att TR skulle 
stadfästa förlikningen, vilket den gjorde på fyra av fem punkter. TR menade att 
innehållet i p. 2 inte hade varit föremål för talan i målet och därför inte kunde 
fastställas enligt 17 kap. 6 § RB. Carin överklagade och yrkade att förlikningen 
skulle fastställas i sin helhet. Hovrätten fastställde TR:s dom, varpå Carin 
överklagade till HD. Här skiljde sig resonemanget åt från det som underrätterna 
fört. HD menade att Erlings förklaring i p. 2 ingick som ett led i avtalets 

 
205 Bogegård, a.a. not. 204. 

206 Lindell 1988, s. 11. 
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uppgörelse och att förlikningen av den anledningen måste stadfästas i sin 
helhet. HD ansåg inte att 17 kap. 6 § RB utgjorde något hinder mot att 
stadfästa p. 2 i förlikningen. 

Av domen går att utläsa att det är möjligt att stadfästa supplerande moment, 
vilka avser andra rättsförhållanden än den omtvistade saken. Bogegård skriver: 
”Vid en strikt läsning av paragrafen [17 kap. 6 § RB] kan det tyckas att rätten är 
förhindrad att stadfästa förlikningar om annat än just det varom parterna tvistar”.207 
Dock framgår av domen att supplerande moment kan stadfästas:  

 
”Det är fullt tänkbart att parterna endast är beredda att förlikas om även 
andra mellanhavanden är, eller i framtiden kan bli, föremål för tvist 
slutligt regleras genom förlikningen. Att då neka parter som vill reglera 
även andra förhållanden genom förlikningen möjligheten att stadfästa 
denna måste antas verka negativt på parternas förlikningsvilja.”208  
 

Enligt Bogegård kan tillämpningen av 6 § alltså förklaras med ”starka 
ändamålsskäl”.209 Maunsbach resonerar i liknande banor. Hon skriver: ”Det kan 
mycket väl vara så att en partsförlikningsbenägenhet ökar om det finns 
möjlighet för parterna att nå en slutlig reglering avseende parternas olika 
rättsliga mellanhavanden, även sådana som inte omfattas av den instämda 
talan.”210 Omfattande och detaljeradt utformade avtal mellan parter är resultatet 
av flera överväganden där de försökt åstadkomma en jämnvikt mellan sina 
sinsemellan avtalade prestationer. Lindell beskriver avtalet som ett 
paketerbjudande, och sett till att avtalet ska bedömas i sin helhet är det 
olämpligt av rätten att inte beakta avtalet just så.211 

5.3.2  Rättskraft i supplerande moment (NJA 2003 not C 48) 
Bakgrunden till 2003 års fall var att ett handelsbolag menade sig ha bättre rätt 
(eller retentionsrätt, beroende på hur stämningsansökan skulle tolkas) till en 
trailer som ägdes av ett aktiebolag. Enligt handelsbolaget hade trailern lämnats 
av aktiebolaget till handelsbolaget för reparation. Aktiebolaget betalade aldrig 
för den utförda reparationen, men hämtade den ändå. Handelsbolaget ansökte 
om stämning hos tingsrätten. 

Till saken hör att Handelsbolaget även hade väckt talan mot aktiebolaget i ett 
annat mål, om betalning av fordran som utgjorde grunden för den påstådda 
retentionsrätten. Parterna träffade en förlikning och tingsrätten stadfäste 
avtalet. I förlikningen reglerades bland annat betalningsskyldigheten avseende 
de omnämnda fordringarna. Det framgick däri att handelsbolaget hade rätt att 

 
207 Bogegård, s. 133. 

208 Ibid. 

209 Ibid. 

210 Maunsbach, s. 425. 

211 Lindell 2017, s. 144 och 146. 
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utfå trailern när full betalning i enlighet med förlikningen hade erlagts. Denna 
dom hade vunnit laga kraft. 

I det nu förevarande målet om bättre rätt (eller retentionsrätt), tolkade TR 
yrkandet som en talan om bättre rätt. (”Förenklat uttryckt kan man säga att 
käranden gjorde misstaget att framställa ett ’äganderättsyrkande’, trots att 
käranden endast hade anspråk på en retentionsrätt”, förklarar Heuman).212 TR 
anförde att parternas rättstitlar inte uteslöt varandra i målet och att det således 
inte kunde handla om bättre rätt till viss egendom. Käromålet ansågs som 
uppenbart ogrundat och ogillades, utan att någon stämning utfärdades. HovR 
fastställde tingsrättens domslut. HovR förstod visserligen yrkandet som ett 
yrkande om retentionsrätt till den berörda trailern (snarare än ett yrkande om 
bättre rätt), men eftersom handelsbolaget inte hade trailern i sin besittning, 
vilket är en förutsättning för retentionsrätt, ansågs talan även i andra instans 
vara uppenbart ogrundad. 

HD påminde om den stadfästa förlikningen (om betalning av fordran) som 
vunnit laga kraft, och noterade att rättskraften i stadfästa förlikningar omfattar 
såväl det tvistiga rättsförhållandet som andra rättsförhållanden som parterna har 
reglerat i förlikningen, det vill säga supplerande moment. HD konstaterade att 
rättskraft enligt 17 kap. 11 § st. 1 RB träffar den sak som prövats, men tillade: 
”Rättskraften kan emellertid omfatta även andra rättsförhållanden som parterna 
har reglerat i förlikningen än dem som var föremål för processen, s.k. 
supplerande moment.” Parterna i den stadfästa förlikningen hade förordnat att 
trailern utgjorde en säkerhet för handelsbolagets fordran på aktiebolaget – 
således utgjorde handelsbolagets yrkande om fastställelse av retentionsrätten 
samma sak som parterna redan hade förordnat om i förlikningen. På den 
grunden undanröjde HD tingsrättens dom och avvisade istället talan.  

Av domen går att utläsa att supplerande moment i stadfästa förlikningar kan 
träffas av rättskraft. Enligt Maunsbach kan anledningen till att supplerande 
moment tillåts att träffas av rättskraft vara att domstolar i hög utsträckning 
strävar efter att få parter att förlikas. 213 

5.3.3  Den slutliga regleringen (NJA 2017 s. 659) 
I NJA 2017 s. 659 ställdes HD inför frågan om huruvida en viss stadfäst 
förlikning utgjorde rättegångshinder, samt specifikt om det supplerande 
momentet i densamma kunde utgöra ett rättegångshinder. 

Bakgrunden var att två köpare, J.F. och A.L., hade förvärvat fastigheten Fru 
Alstad 33:2 av två säljare, G.M. och M.M. De upprättade efter förvärvet en 
kompletterande handling, där det framgick att köpekontraktet även skulle 
omfatta fastigheten Fru Alstad 33:3. Köparna beviljades lagfart på båda 

 
212 Heuman, L., ”Kan parter få en förlikning stadfäst då denna omfattar frågor som är föremål för prövning i en annan rättegång?”, 

Juridisk tidskrift nr. 3, 2003/2004, s. 621-627, på s. 622. 

213 Maunsbach, s. 425. 
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fastigheterna. Därefter väckte köparna talan mot säljarna om prisavdrag, för fel 
i fastigheten. Säljarna bestred käromålet. Under en muntlig förberedelse 
åberopade de som bestridandegrund att parterna tidigare hade träffat ett 
muntligt avtal om att köparna inte skulle ha någon rätt att föra talan om 
eventuella fel i fastigheten Fru Alstad 33:2 – det var ett villkor för att 
fastigheten Fru Alstad 33:3 skulle ingå i fastighetsköpet. Parterna träffade en 
förlikning. Grunden för bestridandet som säljarna hade anfört, om att det fanns 
ett muntligt avtal, antecknades i ett protokoll från en av de muntliga 
förberedelserna som hölls hos tingsrätten, men inte i förlikningen som parterna 
senare träffade. Protokollet från den muntliga förberedelsen nämndes dock i 
bakgrundsbeskrivningen till förlikningsavtalet. Av relevans för målet är även att 
parterna i förlikningsavtalets p. 3 förde in ett supplerande moment: ”…[g]enom 
denna förlikning är parternas samtliga mellanhavanden med anledning av 
tvisten i målet slutligt reglerade.” Parterna lät rätten stadfästa 
förlikningsöverenskommelsen och domen vann laga kraft.  

En tid gick och tingsrätten uppmärksammades återigen på fastighetsköpet. 
Denna gång var det säljarnas tur att väcka talan. De menade att delar av 
fastigheterna Fru Alstad 33:2 och 33:3 inte omfattades av köpekontraktet och 
yrkade därför en högre köpeskilling än den som framgick i köpehandlingarna. 
Enligt säljarna hade köparna felaktigt beviljats lagfart för fastigheterna. Köparna 
å sin sida bestred käromålet och yrkade att talan skulle avvisas, eftersom 
äganderätten till fastigheterna redan hade prövats i den förlikta tvisten. Köparna 
menade att säljarna hade haft möjlighet att i den förlikta tvisten göra invändning 
om rätt till ersättning för fastigheterna. Enligt dem var saken rättskraftigt 
avgjord och rättegångshinder förelåg, i första hand på grund av den stadfästa 
förlikningen och i andra hand specifikt på grund av det supplerande momentet. 

Resonemangen i underinstanserna ser ut som följer. TR ansåg att yrkandena 
i de båda målen avsåg olika och från varandra fristående rättsföljder: prisavdrag 
på grund av fel i byggnad respektive ersättning för fastigheterna. På den 
grunden ogillade rätten avvisningsyrkandet. Enligt vad som kan utläsas av 
domskälen tog TR inte ställning till ifall det supplerande momentet kunde 
utgöra rättegångshinder. En oenig HovR beslutade däremot att rättsföljderna 
rörde samma sak, nämligen köpeskillingen för fastighetsförvärvet, och att den 
stadfästa förlikningen därmed utgjorde ett rättegångshinder. Enligt HovR hade 
säljarna redan i den första processen kunnat framföra sina invändningar 
avseende äganderätten. Utifrån domskälen verkar inte heller HovR ha tagit 
ställning till ifall det supplerande momentet kunde utgöra ett rättegångshinder. 

De två frågor som HD hade att ta ställning till var 1) ifall den stadfästa 
förlikningen utgjorde rättegångshinder samt specifikt 2) huruvida det 
supplerande momentet kunde göra det. 

Rörande den första frågan ansåg HD att anspråken i de båda processerna var 
fristående från varandra. Frågan om storleken på köpeskillingen var inte samma 
som frågan om prisavdrag, så saken i det förlikta målet var en annan än saken i 
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den andra processen.214 HD menade att det visserligen fanns ett samband 
mellan anspråken, men ”… omständigheterna är emellertid inte sådana att 
anspråket på ytterligare köpeskilling kan anses utgöra eller böra likställas med 
en invändning mot betalningsskyldigheten avseende anspråket på prisavdrag.” 
(Vilka dessa omständigheter är klargörs inte i domskälen). Talan i de båda 
processerna rörde således inte samma sak. Stadfästelsedomen utgjorde inte ett 
rättegångshinder. Säljarna var inte hindrade att föra talan om ytterligare 
köpeskilling med grund i den stadfästa förlikningen. 

Resonemangen som HD förde kring den andra frågan, om huruvida det 
supplerande momentet kunde utgöra ett rättegångshinder, var utförligare. 
Klausulen i p. 3 i stadfästelsedomen, alltså det supplerande momentet, kunde 
möjligen träffas av rättskraft och utgöra rättegångshinder för säljarnas 
möjligheter att väcka talan om ytterligare köpeskilling, menade HD. Detta 
eftersom supplerande moment kan stadfästas (NJA 1957 s. 470) och ta åt sig 
rättskraft (NJA 2003 not C 48). Den stadfästa förlikningen berörde inte 
uttryckligen frågan om köpeskillingens storlek. HD menade dock att det var 
tänkbart att det supplerande momentet, i förening med omständigheterna i 
övrigt, skulle kunna tolkas som att säljarna har avstått från den rätt till 
ytterligare köpeskilling som de kan ha haft (p. 12). Vidare anförde HD att 
rättskraften i supplerande moment inte bestäms omfattningen av saken i målet 
(alltså den förlikta processens ram) utan av hur parterna har definierat den fråga 
som regleras genom momentet (p. 13). Det supplerande momentets rätta 
innebörd kan därmed ha betydelse i frågan om rättegångshinder. HD anförde 
att frågor om avtals innebörd och rättsverkningar inte är ägnade att hanteras 
enligt processuella regler om invändningar om rättegångshinder och uppställde 
följande krav för att supplerande moment skulle kunna utgöra rättegångshinder: 
”… ett sådant hinder bör då föreligga endast om det genom vad som framgår 
av domen står klart att den sak som käranden för talan om har förlikts genom 
momentet.”215 Likväl kunde sådana supplerande moment som saknade 
rättskraft ha avtalsverkan, fastslog HD. 

I det förevarande fallet fastslog HD (utan att redogöra för vilka resonemang 
som låg till grund för den slutsatsen) att det inte stod klart att parterna hade 
reglerat frågan om köpeskilling genom det supplerande momentet. HD ansåg 
att alltså att kravet på att det måste stå klart utifrån domen att talan har förlikts 
genom det supplerande inte var uppfyllt, vilket innebar att det supplerande 
momentet inte kunde sägas utgöra ett rättegångshinder i målet. Rätten slog fast 
att innebörden om villkoret om den slutliga regleringen, alltså tolkningen av det 
supplerande momentet, skulle få avgöras vid målets fortsatta handläggning i 
tingsrätten. Därmed fastställde HD tingsrättens beslut att ogilla yrkandet om 

 
214 Här resonerade HD att förhållandena var de motsatta jämfört med i tidigare praxis där frågan hade varit ifall ett första avgörande om 

köparens betalningsskyldighet kunde utgöra rättegångshinder för en senare rättegång om prisavdrag (NJA 1965 s. 94 och NJA 1999 s. 520). I 

förevarande fall handlade det istället om prisavdrag som potentiellt rättegångshinder för en efterföljande om storleken på köpeskilling. 

215 Domskälen, p. 14, (min kursiv). 
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avvisning. Säljarna var således inte hindrade att föra talan om att köparna skulle 
förpliktigas att betala ytterligare köpeskilling för fastighetsförvärvet. 

5.4 Möjligt att binda rätten genom supplerande moment? 
Avgörandet NJA 2017 s. 659 har givits namnet Den slutliga regleringen.216 
Bogegård menar att titeln kan tolkas på två vis: antingen antyder den att det 
prejudicerande i domen rör just p. 3 i parternas förlikningsavtal, alltså det 
supplerande momentet. Eller så kan titeln tolkas som att HD med målet avser 
att sätta punkt för de resonemang som förts i praxis om hur supplerande 
moment ska tolkas. Den sistnämnda tolkningen av målets namn är inte bärande 
dock. Dels skulle det inte stämma överens med HD:s uppgift att ständigt föra 
rättsutvecklingen framåt genom att prejudikatbilda och dels, menar Bogegård, 
är NJA 2017 s. 659 ”… fyllt av inneboende otydligheter och till synes 
motstridiga uttalanden.”217 Rättsfallet kan knappast sägas sätta punkt för 
diskussionen om supplerande moment och dess rättskraft, särskilt eftersom HD 
inte redovisar sina resonemang som legat bakom slutsatsen att det inte stod 
klart att parterna hade reglerat frågan om köpeskilling genom det supplerande 
momentet i klausulen.  

Målets främsta problematik ligger dock, enligt Bogegård, i att HD dels 
menar att ett supplerande moment ska tolkas utifrån hur parter själva utformat 
det (p. 13) men dels även skriver att det av domen måste stå klart att saken har 
förlikts genom momentet (p. 14). Det är oklart huruvida HD menar att 
supplerande moment ska avgöras med grund i parternas avsikter, eller med 
grund i domens ordalydelse.218 

Tidigare samma år, innan HD avgjorde målet om fastigheterna Fru Alstad, 
meddelade HD en dom om hur stadfästa förlikningar ska tolkas. I domen, 
NJA 2017 s. 94, anförde HD att stadfästa förlikningar är domar och att de 
därmed ska tolkas objektivt. Om ordalydelsen är otydlig och svårligen kan 
tolkas objektivt bör rätten beakta domen i övrigt, med bakgrund mot relevanta 
regler och deras ändamål, snarare än med hänsyn till vad rätten eller parterna 
har avsett. Dock förtydligade HD i NJA 2017 s. 659 att den föregående domen 
endast rörde specifikt verkställighet, så huruvida stadfästa förlikningar främst 
ska tolkas objektivt eller i större utsträckning beakta parternas avsikter besvaras 
inte av fallet.219 Bogegård jämför de båda rättsfallen med varandra. I det senare 
betonade HD i mycket lägre utsträckning betydelsen av ordalydelsen i 
förlikningsöverenskommelsen, och nämnde ingenstans att vikt bör läggas vid 
relevanta bestämmelser och deras ändamål. Bogegård menar att denna tystnad 

 
216 Högsta domstolen, Döpta rättsfall från Högsta Domstolen, 2019, s. 5. 

217 Bogegård, s. 131. 

218 Bogegård, s 136. 

219 Se Bogegård, s. 131. 
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från HD:s sida i NJA 2017 s. 659 möjligen kan tolkas motsatsvis, som att HD 
menar att även underförstådda betingelser i processen kan användas som 
tolkningsdata, och att parternas avsikt ska tillmätas betydelse – så länge deras 
avsikt framgår av domen, indirekt eller direkt. Bogegård lägger särskild vikt vid 
att HD inte uttryckligen skriver att den aktuella typen av supplerande moment 
(där parterna anger att parternas samtliga mellanhavanden med anledning av 
tvisten i målet slutligt reglerade) per definition saknar rättskraft.220 

Till skillnad från Bogegård är såväl Maunsbach och Westberg av åsikten att 
supplerande moment, uttryckta som det i målet, per automatik saknar 
rättskraft.221 Supplerande moment av den typen kan rimligtvis inte godtas som 
bindande för rätten, menar författarna.222 Maunsbach till exempel är av åsikten 
att utgångspunkten visserligen är att parter styr helt över innehållet i 
förlikningsöverenskommelsen men poängterar även det märkliga i att göra 
tillägg i domens omfattning genom supplerande moment, då det mycket möjligt 
hade bedömts som en otillåten taleändring enligt 13 kap. 3 § RB. Därtill medför 
det supplerande momentet att domen kan innebära att en stadfästelsedom 
omfattar mer och annat än vad käranden ursprungligen fört talan om, vilket inte 
är möjligt enligt 17 kap. 3 § RB. Maunsbach noterar vidare att det supplerande 
moment måste formuleras klart och tydligt, eftersom det annars inte är möjligt 
att avgöra rättskraftens träffyta. Enligt henne kan ett allmänt hållet supplerande 
moment där parterna försöker binda rätten vid en viss regel inte ha någon 
rättslig effekt. Med en välvillig inställning kan det betraktas som en 
hedersutfästelse, men ingenting mer.223 

Maunsbach avfärdar alltså kategoriskt supplerande moment av det slag som 
är aktuellt i NJA 2017 s. 659 som bindande för rätten, och i domen hänvisas till 
hennes resonemang.224 HD däremot gör inte något sådant generellt uttalande i 
målet, om att supplerande momentet per automatik måste anses sakna 
rättskraft. Enligt Bogegård tar rätten klausulen med det supplerande momentet 
på allvar och han betonar att det relevanta i målet är ”… hur parterna valt att 
definiera klausulen, inte vilken typ av klausul det är frågan om.”225 Han menar 
att det vore en felaktig tolkning av domen att säga att supplerande moment, så 
som de utformats i målet, aldrig kan utgöra rättegångshinder.226 

Debatten i doktrin visar att det inte hör det till en av de lättare uppgifterna 
att fastställa vilka möjligheter parter har att styra över rättskraften genom 
supplerande moment. Åsikterna om supplerande moment som möjligt 
styrmedel över rättskraften går isär och huruvida NJA 2017 s. 659 egentligen 
klargjort rättsläget är tveksamt. I sammanhanget kan noteras att Nordh 

 
220 Bogegård, s. 138-139. 
221 Bogegård, s 138 med hänvisning till föredraganden i NJA 2017 s. 659 p. 17 och Westberg 2013, s. 413 samt Maunsbach, s. 425. 

222 Maunsbach, s. 422-429 samt Westberg, 2013, s. 413.  

223 Maunsbach, s. 422-423, 425 och 429. 

224 Domskälen, p. 14. 

225 Bogegård, s. 138. 

226 Ibid. 
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presenterar en ståndpunkt som skiljer sig från Bogegårds, angående 
prejudikatvärdet i målet. Han menar att domen ger ett ”klart besked” rörande 
frågor om stadfästa förlikningars omfattning vad avser rättskraftsverkan. Till 
exempel lägger inte Nordh någon större vikt vid p. 13 i domen om parternas 
avsikter, utan lägger vikt vid att HD (i hans mening) formulerar en rättsgrundsats 
i p. 14, där det framgår att supplerande moment endast bör utgöra ett 
rättegångshinder ifall det genom vad som framgår av domen står klart att den 
sak som käranden för talan om har förlikts genom momentet.227  

5.5 En bortre gräns för supplerande moment? 
Så här långt är det klarlagt att supplerande moment både får stadfästas och 
träffas av rättskraft, trots begränsningen som anges i 17 kap. 6 § RB. Det är 
däremot oklart hur stora påverkansmöjligheter parterna har över rättskraften 
genom sina supplerande moment. Om vi utgår från att parter får komma 
överens om rättskraftens träffyta genom sina supplerande moment – hur bör 
parter utforma sina supplerande moment för att de ska tillerkännas en styrande 
effekt på rättskraften? Och var går gränserna för vad parterna får avtala om? 
Får parterna (genom att utforma sitt supplerande moment på ett visst sätt) 
avtala om helt andra omständigheter, eller till och med andra tvister, än de som 
framgår av förlikningen som innehåller avtalsklausulen? 

Ett spännande mål i sammanhanget, som visserligen inte utgör rättspraxis 
men som ändå väcker intressanta frågor, är målet Ö 3695-16.228 År 2016 
prövade Svea HovR ifall ett supplerande moment i en tvist även kunde 
innebära att rättegångshinder förelåg avseende en helt annan tvist parterna 
emellan. Bakgrunden var att Västerås kommun hade ingått ett avtal om 
upphandling med ett bolag. En tvist uppstod, varpå bolaget väckte talan och 
begärde att kommunen skulle erlägga en betalning för de tjänster som bolaget 
hade utfört. Parterna började förlikningsförhandla med varandra och 
förhandlingarna skulle komma att mynna ut i en stadfäst förlikning.  

Under förlikningsförhandlingarna väckte dock bolaget ytterligare en talan 
mot kommunen, enligt vilken bolaget begärde skadestånd för otillåten 
upphandling (alternativt avtalsbrott). Här kan noteras att bolaget företräddes av 
olika ombud i de båda målen, medan kommunen hade samma ombud. Den 
första förlikningen (som handlade om betalning för utförda tjänster) hann 
stadfästas och vinna laga kraft innan kommunen presenterade en invändning i 
det andra målet om att den senare tvisten (om otillåten upphandling) skulle 
omfattas av förlikningen. Enligt kommunen hindrade res judicata den nya talan, 
på grund av ett supplerande moment i parternas förlikning, där de angivit att 
samtliga deras mellanhavanden var slutligt reglerade. Kommunen menade således att 

 
227 Nordh, R., Förlikningsdomens rättskraft, Blendow Lexnova expertkommentar, Processrätt, september 2017. 

228 Dom från Svea HovR, år 2016. 
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även den senare tvisten skulle anses vara ett sådant slutligt reglerat 
mellanhavande. Kommunen yrkade att den senare talan skulle avvisas.  

TR menade att förlikningen inte ansågs omfatta den andra tvisten och valde 
därmed att inte avvisa bolagets senare talan. Domen överklagades. HovR 
besvarade frågan om förlikningens omfattning med vanliga principer för 
avtalstolkning. Rätten ansåg att det inte gick att fastställa någon gemensam 
partsavsikt, och lade därmed inte någon sådan till grund för tolkningen av 
förlikningen. Vad gäller det supplerande momentets ordalydelse fastslog HovR att 
”[n]ormalt sett innebär en sådan skrivning att parterna efter förlikningen inte 
kan rikta några andra anspråk mot den andre i anledning av rättsförhållande 
som hänför sig till tiden dessförinnan”. Bolagets andra talan om skadestånd var 
redan väckt när förlikningen träffades, och det hade varit naturligt att nämna 
den ifall förlikningen skulle omfatta även den senare tvisten. HovR slog därmed 
fast att ordalydelsen i det supplerande momentet inte kunde läggas till grund för 
att bolagets senare talan skulle omfattas av förlikningen. Istället resonerade 
HovR att kommunen hade handlat illojalt, eftersom kommunen måste ha 
förstått att bolaget – som företräddes av olika rättsliga ombud i respektive mål 
– inte hade uppfattningen att den senare talan omfattades av förlikningen. 
Illojaliteten visade sig bland annat i kommunens företrädare uttryckligen hade 
bett rättens ordförande att inte nämna det andra målet, i parternas 
förlikningsförhandlingar. Hovrättens dom överklagades, men HD meddelade 
inte prövningstillstånd. 

Vilka slutsatser kan dras av målet? 
För det första kan konstateras att HovR började med att utreda ifall det gick 

att fastställa en gemensam partsavsikt, innan de ens övervägde avtalets 
ordalydelse. Partsavsikten är alltså avgörande. Troligtvis hade kommunen inte 
kunnat få sin vilja igenom ens om avtalet var annorlunda utformat, sett till att 
partsavsikten var det som rätten övervägde inledningsvis och bolaget inte 
delade kommunens inställning om att utsträckningen av rättskraften skulle vara 
så vid. Rätten hade inte accepterat ett sådant avtal, sett till bolagets inställning 
och med stöd av 36 § AvtL. 

Om vi däremot tänker oss att två parter är överens om att ett supplerande 
moment även ska omfatta andra tvister: hur bör de formulera det? Kan det 
tänkas att rätten accepterar en sådan överenskommelse? Kommunens 
resonemang om det supplerande momentets utsträckning är intressant att 
resonera utifrån. Omständigheterna i målet var något säregna, då kommunen 
handlade illojalt, men en spännande fråga är om det är möjligt för parter att låta 
supplerande moment även avse helt andra tvister. Kan ett supplerande moment 
få så vid inverkan på den negativa rättskraften? 

Enligt min mening kan det tänkas vara möjligt, sett utifrån hovrättens 
domskäl, om följande kriterier är uppfyllda. För det första måste den 
gemensamma partsavsikten vara att rättskraften i förlikningen även ska omfatta 
en annan tvist, parterna emellan. För det andra bör den gemensamma 
partsavsikten lämpligen framgå av förlikningens ordalydelse, om inte annat för 
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att förtydliga vad parterna faktiskt velat och på så vis säkerställa att det 
supplerande momentet kan komma att respekteras i en senare prövning om 
talerätt. För det tredje ska inga hinder föreligga enligt AvtL – ingen part ska 
handla illojalt, exempelvis. 

Med stöd av de avgöranden och de resonemang som jag redogjort för ovan 
följer härnäst min egen diskussion om hur parter kan vilja förhålla sig till 
supplerande moment, vad avser deras möjliga bindande verkan och rättskraft. 

5.6 Diskussion om supplerande moment och rättskraft 
Som jag skrev i diskussionen i kap. 4 var chanserna för parterna att avtala om 
rättskraftens träffyta större innan någon tvist ens uppstått, jämfört med efter att 
något yrkande vunnit bifall eller ogillats. Det faller sig naturligt, eftersom en 
vinnande part inte tjänar på att avtala bort rättegångshindret efter att processen 
väl avslutats. Som framgår här kan parter möjligtvis även vinna på att avtala om 
rättskraft efter att en tvist uppstått, innan rätten tar ställning i sakfrågan – 
förutsatt att de gör det i samband med att en förlikning stadfästs. 

För att ett sådant förfarande ska tillgodose parternas önskemål och vara 
såväl förutsebart som effektivt, krävs att avtalet även respekteras av 
rättstillämpningen. Här tjänar NJA 2017 s. 659 till att exemplifiera vad stadfästa 
förlikningar och specifikt supplerande moment kan innebära för tvistande 
parter, ifall rätten inte tillmäter dem samma betydelse som parterna avsett.  

Ur köparnas perspektiv innebär utfallet i målet att de måste utstå ännu en 
rättsprocess, där rätten kan komma att anse att de är skyldiga att betala 
ytterligare köpeskilling. Detta till trots att de i en tidigare stadfäst förlikning 
skrivit ett supplerande moment, där det framgick att parterna kom överens att 
inte tvista om saken mer i domstol. Borde de ha formulerat det supplerande 
momentet tydligare? Hade de ens träffat förlikningen om det supplerande 
momentet inte skulle komma att respekteras?  

Ur säljarnas perspektiv innebär utfallet att de får processa på nytt, och att 
storleken på fastighetens köpeskilling ska prövas igen. Möjligtvis kan de få 
ytterligare köpeskilling för fastighetsöverlåtelsen av Fru Alstad. Det var således 
till säljarnas fördel att rätten i detta fall ansåg att det inte stod klart genom det 
supplerande momentet att något rättegångshinder förelåg. Vad HD grundade 
den slutsatsen på är oklart. En tänkbar anledning kan vara att klausulen var 
otydligt formulerad, och dess betydelse inte kunde fastställas vid en objektiv 
tolkning av avtalet. Kanske kan en part medvetet försöka formulera ett oklart 
supplerande moment i syfte att undslippa rättskraft?  

Ur rättens perspektiv innebär utfallet i NJA 2017 s. 659 att rättsläget vad 
gäller möjligheter att binda rätten genom supplerande moment är fortsatt 
outrett. Åsikterna går isär om huruvida det är parternas avsikter eller domen 
enligt sin ordalydelse som ska vara avgörande för rättskraft i supplerande 
moment. HD anför att endera aspekter ska inverka på utfallet, men redogör 
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inte för sina avvägningar när den slår fast att parternas överenskommelse i detta 
enskilda fall är alltför oklar. Vidare anger HD inte några kriterier för 
bedömningen av huruvida någonting ”står klart” eller inte. Därmed är domen 
svår att tyda och dess prejudikatvärde kan ifrågasättas. 

Sammanfattningsvis kan rättsläget beskrivas som problematiskt ur ett 
rättsrealistiskt perspektiv, då verkningarna av supplerande moment som avser 
17 kap. 11 § RB är svåra att förutse. Detta eftersom varken rätten eller parter 
kan vara säkra på hur de bör vara formulerade eller vilken effekt de tillerkänns. 

Det finns vissa skäl som talar för att sådana supplerande moment där 
parterna uttrycker en avsikt att styra över rättskraften i möjligaste mån bör 
accepteras av rätten, vid händelse att en senare process kommer ifråga och 
talerätten ska prövas. Stöd för en sådan slutsats kan bland annat finnas i 
NJA 2017 s. 659. Utifrån vad HD skriver i p. 13 bestäms rättskraftens 
omfattning i supplerande moment – åtminstone i någon utsträckning – av hur 
parterna har definierat den fråga som regleras genom momentet. Även Svea 
HovR utgår från att partsavsikten är avgörande, i tolkningen av supplerande 
moment i hovrättens dom Ö 3695-16. 

Prejudikat får endast tolkas motsatsvis med stor försiktighet, men det är värt 
att notera att HD i NJA 2017 s. 659 inte utesluter en möjlighet för en utökad 
träffyta vad gäller rättskraften i supplerande moment, där parter slutligt reglerar 
sina mellanhavanden. I det specifika målet hade parterna avtalat om en utökad 
träffyta för rättskraften, men argument kan föras även för att supplerande 
moment av annat innehåll, som avser styra över rättskraften i annan riktning, 
bör tillåtas vara bindande för rätten. De bakomliggande överväganden är de 
samma. Exempelvis kan en processuell överenskommelse om rättskraften 
förenkla rättens överväganden, oavsett om överenskommelsen syftar till att 
snäva åt eller bredda rättskraftens träffyta. Samma argument om partsvilja och 
dispositionsfrihet som förs till stöd för processuella avtal kan föras för olika 
typer av supplerande moment där parter styr över rättskraften. 

Ett problem som har framkommit i praxis är att parternas varierande 
formuleringar i de supplerande momenten kan ge olika effekt för 
rättskraftsverkan, och det kan vara svårt för parter att förutse vilken effekt 
deras supplerande moment kommer ha efter en rättslig bedömning. Med det i 
åtanke kan en möjlig lösning eventuellt vara att rätten engagerar sig i större 
utsträckning för att de stadfästa förlikningarna och supplerande momenten ska 
få en klar och tydlig innebörd. I stadfästa förlikningar har rätten en inblick i 
parternas tvist och kanske även en möjlighet att, genom formell och materiell 
processledning, guida parterna framåt när de diskuterar en eventuell processuell 
överenskommelse. Ett sådant inflytande har rätten inte alls i de fall då parter 
skriver egna avtal helt utanför rättens regi. En förutsättning för att den lösning 
som jag diskuterar här skulle vara möjlig är dock att rätten genom sin 
inblandning inte strider mot dispositions- och förhandlingsprincipen eller utför 
en mer ingående processledning än vad den har rätt till. 
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Det finns för- och nackdelar med ett ökat engagemang från rättens sida. Å 
ena sidan är dispositiva tvistemål och specifikt förlikningar ett utfall av två 
parters egen konflikt. Dispositionsprincipen är stark i den typen av mål. Som 
jag anfört tidigare har målen färre samhällsnyttiga funktioner jämfört med andra 
måltyper (såsom förvaltningsrättsliga mål, brottmål eller indispositiva tvistemål). 
Det talar för att rätten inte ska engagera sig nämnvärt. Därtill företräds 
tvistande parter av ombud, vilka möjligtvis är de bäst lämpade att vägleda sina 
huvudmän i relation till rättskraftsregeln. Å andra sidan kan det diskuteras 
huruvida parternas möjligheter att disponera över målet faktiskt kan 
förverkligas ifall dessa inte förstår juridiken, eller inte lyckas formulera sådana 
supplerande moment som rätten senare faktiskt kommer låta få de rättsföljder 
som parterna avsett. Så fastän parterna ska styra över målet och fastän de 
stadfästa förlikningarna är konfliktlösande snarare än direkt samhällsnyttiga 
finns det även vissa vinster med ett större engagemang från rättens sida. 

I linje med det anförda menar jag det finns vissa argument som är värda att 
överväga, för att låta parters stadfästa förlikningar som uttrycker att deras 
mellanhavanden med anledning av tvisten ska vara slutligt reglerade, och andra 
typer av supplerande moment där parterna avser styra över rättskraften, vara 
bindande för rätten. 



 
56 

 
 
 

6  Avslutning 

6.1 En kort resumé 
I inledningen till denna uppsats ställde jag fyra frågor, vilka jag besvarat löpande 
genom uppsatsen. Jag har redogjort för dispositionsprincipen och andra 
principer av relevans för ämnet (kap. 2), förklarat vad rättskraftsregeln i 
17 kap. 11 § RB innebär (kap. 3) och redovisat hur rättsläget vad avser 
processuella avtal ser ut (kap. 4). Till sist har jag skrivit om förlikningar och 
supplerande moment och analyserat vilka möjligheter parter har att styra över 
rättskraften genom dessa (kap. 5). Genomgående i uppsatsen har jag lagt 
grunden för en diskussion om uppsatsens huvudsakliga frågeställning, nämligen 
huruvida det finns anledning att utvidga parternas inflytande över rättskraften 
genom att utöka den processuella avtalsfriheten, specifikt i formen av 
supplerande moment. Slutsatsen som jag drar är att det finns såväl för- och 
nackdelar med processuella överenskommelser, men att supplerande moment 
sett ur vissa perspektiv kan utgöra lämpliga verktyg för parter att styra över 
rättskraften. Likväl: som gällande rätt ser ut idag kan tvistande parter inte förlita 
sig på rättens bedömningar om hur deras överenskommelser kommer tolkas. 
För att en lösning där parter medges ett större inflytande över rättskraften ska 
anses utgöra gällande rätt krävs ytterligare förtydliganden från högsta instans. 

Nedan följer mina sammanfattade synpunkter. 

6.2 Sammanfattande analys 
Rättskraftsregeln i 17 kap. 11 § RB fyller många goda funktioner men är 
dessvärre även förenad med vissa bryderier. Rättskraftsregelns främsta 
bekymmer består i svårigheten att bestämma omfattningen av dess identitet. 
Enligt gällande rätt träffar rättskraften yrkanden om samma rättsföljd, eller 
yrkanden som avser alternativa och ekonomiskt likvärdiga rättsföljder. Därmed 
kan yrkanden och grunder som inte framställts i en första process träffas av 
rättskraft. En sådan omfattande rättskraft kan möjligtvis strida mot principen 
om tillgång till domstolsprövning och hindra parter från att kunna åtnjuta sina 
rättigheter enligt art. 6.1 EKMR. Parter riskerar att bli bundna av ett tidigare 
avgörande, utan möjlighet att få saken prövad på nytt, sett utifrån andra 
grunder. För att undvika den risken kan parterna välja att ta in mer 
processmaterial in i den första processen, men det i sig innebär att den första 
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processen kan bli onödigt omfattande och kostnadskrävande. Denna fokusering 
på rättsföljder istället för (faktiska) grunder medför att rätten inte gör någon 
undersökning av ifall en ny talan är befogad sett till verklighetens 
omständigheter. 

Rent semantiskt är regeln om rättskraft i 17 kap. 11 § RB vagt formulerad, så 
att tolka den enligt sin ordalydelse är svårt – för att inte säga omöjligt. Hur 
regeln ska förstås har ägnats stort intresse i såväl doktrin och praxis. Regeln är 
inte utformad systematiskt, i samklang med det processuella regelsystemet i 
övrigt – exempelvis är ”samma sak” i 13 kap. 3 § RB inte densamma som i 
17 kap. 11 §. Att regelns innebörd är svår att fastställa medför att även dess 
förutsebarhet brister. Ur ett rättsrealistiskt perspektiv är det därmed tveksamt 
om rättskraftsregeln egentligen är rättssäker.  

Enligt dispositionsprincipen är det parterna som sätter ramarna för 
processen och rätten är förbjuden att beakta rättsfakta som inte har åberopats 
av parterna. Trots det kan rättskraft träffa sådana yrkanden som inte framställts 
i en process, samt sådana omständigheter som ingen part åberopat. Hur 
kommer det sig? Harmonierar inte rättskraftsregeln med dispositionsprincipen, 
eller sträcker sig inte dispositionsprincipen så långt som till att gälla 
processrättsliga regler?  

Det sistnämnda påståendet stämmer, åtminstone delvis. 
Dispositionsprincipen gäller främst materiell rätt, som skiljer sig från 
processuella överväganden. Processuella beslut däremot är rätten bäst lämpad 
att fatta, bland annat för att staten har ett intresse i att rättsskipningen bedrivs 
snabbt och kostnadseffektivt. Därtill måste officialprincipen beaktas i 
sammanhanget – enligt denna har rätten bestämmanderätt och kan inte bindas 
vid parters överenskommelser. Det kan dock ifrågasättas om dispositions-
principen borde avse processrätt i högre utsträckning än vad som görs idag, till 
exempel vad gäller rättskraften. Sett ur ett rättsrealistiskt perspektiv bör 
rättsskipningen i de dispositiva tvistemålen främst fylla en konfliktlösande 
funktion, då parterna förstår den dispositiva processen som just en konflikt – 
konflikten är själva anledningen till att de lyft sin tvist till domstol. Trots 
principen om jura novit curia kan det därtill vara bekvämare för rätten att utgå 
från de rättsregler som parterna angivit än att tillämpa en lag oberoende av 
parterna haft den i åtanke eller inte. Detta är givetvis en spekulation, då det inte 
är givet att parter faktiskt kommer välja sådana bestämmelser som rätten ens 
har möjlighet att tillämpa. Förutsatt att parterna faktiskt väljer regler som rätten 
på ett bekvämligt vis kan tillämpa skulle modellen kunna vara 
processekonomiskt fördelaktig: rättens arbetsbörda skulle minska och möjligen 
parters benägenhet att överklaga likaså, eftersom rätten meddelat en dom enligt 
bestämmelser som parterna själva valt.  

Ett sätt för parter att få inflytande över sin tvist och över rättskraften på så 
vis de önskar, borde eventuellt vara att gå avtalsvägen. Genom att skriva 
processuella överenskommelser kan parterna vilja binda rätten till att agera på 
vissa bestämda vis. Sett till det rådande rättsläget finns dock en uppenbar risk 
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att parters processuella avtal inte ges den rättsliga betydelse som de 
ursprungligen avsett, och därmed inte binder rätten.  

Enligt en strikt dogmatisk tolkning av den processuella ogiltighetsprincipen 
är processuella avtal förbjudna i svensk rätt. Förbudet regleras inte i lag, men 
likväl i ett förarbete. Emellertid finns det även sådana rättskällor som bekräftar 
de processuella avtalens tillåtlighet. I europarättslig praxis på straffrättens 
område kan skönjas en tillåtande attityd gentemot processuella avtal. Som 
bekant är dispositionsprincipen inte i närheten så stark i brottmål som den är i 
tvistemål, så möjligtvis kan denna praxis uppmuntra till en tillåtande attityd 
även vad avser processuella avtal i dispositiva tvistemål. Därtill har HD godkänt 
processuella avtal i NJA 1994 s. 712 (I-III), och ingenstans i NJA 2017 s. 659 
avfärdar HD att supplerande moment om att ”parters rättsliga mellanhavanden 
är slutligt reglerade” faktiskt ska ges bindande verkan för rätten. Prejudikat får 
tolkas motsatsvis endast med stor försiktighet och några egentliga slutsatser kan 
inte dras utifrån domstolens tystnad, men denna samlade praxis skulle kunna 
betraktas som en spricka i den processuella ogiltighetsprincipen.  

Med en rättsrealistisk syn på rätten finns det vissa skäl att tillåta processuella 
avtal. Den konfliktlösande funktionen i dispositiva tvistemål skulle de lege 
ferenda främjas, rättens arbetsbörda skulle (ur vissa aspekter) minskas och 
därmed skulle förändringen vara processekonomiskt fördelaktig. Genom 
processuella avtal skulle vissa problem med rättskraftsregeln i 17 kap. 11 § RB 
lösas, eftersom parter inte skulle anse sig ha behov att dra onödigt omfattande 
tvister inför rätten i syfte att undvika rättskraftens omfattande träffyta. Tvärtom 
skulle de själva ha inflytande över rättskraften. 

Lösningen är dock inte glasklar. Särskilt sådana processuella avtal som ingås 
före att någon tvist uppstått kan vara förknippade med vissa problem. Parterna 
kan svårligen förutse vilka tolkningar rätten kommer göra kring avtalen, och 
vilka rättsliga konsekvenser avtalen kommer få. Rättens bedömning kan 
försvåras, när de måste ta hänsyn till två parters avtalade regler. Det kan tänkas 
att processen skulle försvåras och bli onödigt kostsam. Att spendera 
skattepengar på det viset vore inte en lyckad lösning. Alltså kan det 
rättsrealistiska perspektivet även motivera att de processuella avtalen även 
fortsättningsvis ska vara förbjudna.  

En tänkbar kompromiss är att tillåta processuella avtal men först på ett 
senare stadium, i samband med att parter låter rätten stadfästa en förlikning 
innehållandes supplerande moment. 

Som rättsläget ser ut idag är det inte givet att supplerande momentet erkänns 
som bindande av rätten. Parter kan därmed svårligen förutse vilken effekt deras 
supplerande moment kommer ha efter en rättslig bedömning. Sett utifrån 
rådande rättsläge kan supplerande moment i sig inte garantera en ökad 
förutsebarhet (och därigenom rättssäkerhet) vad gäller rättskraft. Dessutom är 
det oklart exakt hur parter bör utforma de supplerande momenten för att de 
ska få avsedd effekt efter en rättslig bedömning. Parter som vill undgå att 
träffas av rättskraft kan förstås välja att inte låta rätten stadfästa förlikningen 
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från första början. Deras överenskommelse får då aldrig statusen av en dom, 
den kan inte begäras verkställd hos Kronofogdemyndigheten och 
17 kap. 11 § RB blir inte tillämplig. Överenskommelsen förblir ett avtal som 
måste tolkas enligt avtalsrättsliga principer. Detta alternativ kan förstås vara att 
överväga, exempelvis för den part som önskar ha möjlighet att tvista om samma 
sak på nytt, utifrån nya grunder. Fördelen med att stadfästa förlikningen dock, är 
just att avgörandet går att verkställa, samt får rättskraft. I viss utsträckning kan 
parterna önska det, eller till och med föredra en träffyta med stor träffyta, så 
som i klausulen om att ”parternas samtliga mellanhavanden med anledning av 
tvisten nu är slutligt avgjorda”. Poängen med att låta parterna avtala om 
rättskraft genom supplerande moment är att de på så sätt kan styra rättskraften i 
den riktning som de önskar. 

Som framkommit i denna uppsats syftar förlikningar till att vara 
konfliktlösande. I NJA 1994 s. 712 (I-III) framgår att parter kan skräddarsy 
avtal som är lämpliga just för dem. Att parterna kan utforma avtal som passar 
just dem är en rimlig synpunkt som är värd att stanna upp och beakta. Det 
supplerande momentet är i en sådan situation troligtvis såväl väl övervägt, som 
en viktig del av det större ”paketerbjudandet”. De supplerande momenten kan 
alltså bidra till de dispositiva tvistemålens konfliktlösande funktion. 

6.3 En tänkbar lösning på rättskraftens bryderier 
Exakt hur supplerande moment bör utformas, och vilka effekter olika 
utformningar kan få har berörts som hastigast i uppsatsen. Vissa frågor är ännu 
obesvarade. Ett supplerande moment där parterna kommit överens om att 
”parternas samtliga mellanhavanden med anledning av tvisten i målet är slutligt 
avgjorda” förekommer i förlikningar, men är formuleringen tillräckligt klart 
formulerad för att få någon bindande effekt? I praxis har HD uttalat att 
supplerande momentet, i förening med omständigheterna i övrigt, skulle kunna 
tolkas som att parterna har avtalat om att rättskraften fått en utökad träffyta. 
Vilka omständigheter är det som spelar roll för den potentiella effekt som ett 
supplerande moment kan ha över rättskraften? Vilka kriterier är lämpliga att 
uppställa för att underlätta domstolars tolkning av supplerande moment? Är det 
parternas avsikter eller domens ordalydelse som spelar en avgörande roll för 
förlikningens effekter? Hur tydligt vill HD att de supplerande momenten ska 
utformas för att det ska anses ”stå klart” att parterna har förlikts genom 
momentet och att de ska tillerkännas ett inflytande över rättskraften? Hur bör i 
så fall rätten processleda när de supplerande momenten utformas? Och får de 
supplerande momenten innehålla överenskommelser om helt andra tvister än 
den som förlikningen avser, trots begränsningen i 17 kap. 6 § RB? 

I det följande besvarar jag frågorna. Jag delar upp mina svar i fem steg. 
 



 
60 

 
 
 

6.3.1  Processledning 
För det första ska följande sägas om processledning.  

I vilken utsträckning rätten egentligen får (och bör) engagera sig i de 
stadfästa förlikningarna råder det delade meningar om. Sett till 
dispositionsprincipen och att parternas utredningsansvar inte bör överlämpas 
på rätten i dispositiva tvistemål bör rättens processledning stanna vid sitt 
minimum. Dispositiva tvistemål tjänar främst till att parters egna konflikter ska 
lösas snarare än att tillgodose allmänna samhällsintressen (såsom exempelvis 
brottsbekämpning). Ur en processekonomisk synvinkel kan det betraktas som 
ett slöseri med allmänna resurser att överlämpa utredningsansvaret i denna typ 
av mål på rätten. Därtill företräds de tvistande parterna av ombud, vilka 
(snarare än rätten) borde instruera och vägleda sina huvudmän i vilka 
konsekvenser deras process-strategiska val kan medföra. Å andra sidan har inte 
alla parter som tvistar inför rätten ombud som faktiskt arbetar som jurister eller 
advokater, så det är inte garanterat att ett ombud är väl insatt i läran om 
rättskraft. Parternas möjligheter att disponera över målet kan svårligen 
förverkligas ifall dessa inte förstår juridiken, eller inte lyckas formulera sådana 
supplerande moment som rätten senare faktiskt kommer låta få de rättsföljder 
som parterna avsett. Så fastän det är parterna som ska styra över målet och 
fastän de stadfästa förlikningarna är konfliktlösande snarare än direkt 
samhällsnyttiga förespråkar jag ett större engagemang från rättens sida, med 
stöd av officialprincipen. Enligt denna finns krav på rätten att vara aktiv i 
rättegången. Principen kan inte sägas ha samma styrka i dispositiva tvistemål 
som dispositionsprincipen, men gäller likväl. Rätten är enligt lag förpliktigad att 
verka för att parterna träffar förlikning och avhjälpa otydligheter genom 
processledning (42 kap. 8 och 17 §§ RB).  

Rätten kan därtill vinna processekonomiska fördelar på att engagera sig i 
dessa mål, med ett visst mått av materiell processledning: risken för ett 
upprepat processande skulle nämligen minska ifall parterna guidades att 
utforma ett supplerande moment om rättskraft som senare kan komma att 
respekteras i en senare prövning av talerätt. Förslagsvis kan rätten finna 
vägledning för hur processledningen ska gå till i de kriterier som 
Europadomstolen angivit i praxis om processuella avtal om processhinder – 
förutsatt förstås att kraven ställs lägre vad gäller sådana avtal där ingen av 
parterna avstår från sina rättigheter enligt art. 6 EKMR. Kriterierna som 
uppställs är bland annat att avtalet ska ha ingåtts frivilligt och att det finns 
legitima ändamål att acceptera det processuella avtalet. 

6.3.2  Jämnstarka parter 
För det andra anser jag att en omständighet som bör tillmätas värde i 
bedömningen av vilken effekt som ett supplerande moment kan ha över 
rättskraften är att parterna är jämnstarka. Det kriteriet går hand i hand med att 
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partsavsikten är (eller bör vara) avgörande när innebörden av supplerande 
moment fastställs. I praxis har styrkeförhållandet betonats när processuella 
avtals giltighet har bedömts, och jag ser ett värde i att göra så. Rättighetsskyddet 
som stadgas i art. 6 EKMR är inte absolut, och som framgår av denna text 
syftar dispositiva tvistemål främst till att vara konfliktlösande – men en 
demokratisk rättsstat måste värna om enskildas rättigheter. Enligt mig finns 
inga skäl för lagstiftaren att förbjuda icke jämnstarka parter att komma överens 
om rättskraftens träffyta i supplerande moment (detta är givet, eftersom jag inte 
någonstans i denna text argumenterar för att rättskraften bör regleras 
ytterligare) men rätten bör uppmärksamma parterna på att det ojämna 
styrkeförhållandet kan tillmätas betydelse i en framtida prövning av 36 § AvtL.  

6.3.3  En gemensam partsavsikt 
För det tredje bör parternas avsikter spela en avgörande roll i tolkningen av 
supplerande moment. Som sagt skriver HD uttryckligen i NJA 2017 s. 659 att 
omfattningen av den negativa rättskraften i supplerande moment bestäms av 
hur parterna har definierat det supplerande momentet. Därtill skriver referenten 
i ett tillägg att parters avsikter och insikter ska spela roll i tolkningen av de 
supplerande momenten vid bestämmandet av en stadfäst förliknings rätta 
innebörd. Partsavsikten måste tillmätas en avgörande vikt i dispositiva 
tvistemål. Med det sagt spelar domens ordalydelse alltjämt en betydande roll. 
Hela anledningen till att jag resonerar kring ett ökat engagemang från rättens 
sida är för att det supplerande momentet ska formuleras med all önskvärd 
tydlighet i domen – alltså är jag av åsikten att domens ordalydelse är viktig.  

6.3.4  Tydligt utformade supplerande moment 
För det fjärde finns ett flertal kriterier som jag anser är lämpliga att ställa, för att 
ett supplerande moment ska få tillerkännas en effekt på rättskraften. Ett av 
dessa är att klausulen är detaljerat utformad. Detta kriterium går hand i hand med 
resonemanget om att partsavsikten är avgörande men att den ändå lämpligen 
bör framgå av ordalydelsen. Risken är annars att klausulen uppfattas som en 
slentrianmässig standardskrivelse, som inte behöver tas nämnvärd hänsyn till av 
rätten. Ju tydligare det supplerande momentet är formulerat, desto tydligare kan 
parternas avsikter framgå och rättens möjligheter att anse att det ”står klart” att 
parterna har förlikts genom det supplerande momentet.  

6.3.5  En utbredd avtalsfrihet 
För det femte är det intressant att diskutera kring i vilken utsträckning parterna 
bör få tillåtas styra över rättskraften i sina supplerande moment. Denna fråga 
besvarades i kap. 5.5, men den förtjänar att uppmärksammas en sista gång.  
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Enligt de resonemang som lyftes av Svea HovR i avgörandet Ö 3695-16 
(vilka inte utgör gällande rätt men som går att finna inspiration i) borde 
supplerande moment kunna tillerkännas en starkt styrande effekt på den 
negativa rättskraften, förutsatt att den gemensamma partsavsikten är att 
rättskraften i förlikningen ska omfatta vissa omständigheter som inte behandlas 
i tvisten vilken parterna träffar en förlikning i, samt att denna partsavsikt 
framgår i det supplerande momentet. Om parter tillåts styra över rättskraften 
genom sina supplerande moment kan det vara motiverat att låta dem styra in 
rättskraften på andra tvister än den i vilken de faktiskt träffar en förlikning. 
Resonemangen för en sådan överenskommelse är de samma som för mindre 
långtgående avtal: förlikningar kan betraktas som ”paketerbjudanden”, där de 
supplerande momenten utgör en viktig påverkansfaktor för att parterna över 
huvud taget ska träffa en förlikning. 

Så lyder min idé om en tänkbar lösning på rättskraftens bryderier.  

6.4 Slutsats 
Sett ur parternas perspektiv finns vissa vinster med att få avtala om rättskraft 
efter att en tvist uppstått, när de träffar en förlikning med varandra. I syfte att 
slippa ytterligare processer (eller möjliggöra för fler processer) kan parterna 
önska att rätten stadfäster förlikningen, där de i ett supplerande moment anger 
rättskraftsregeln i 17 kap. 11 § RB ska förstås på ett visst sätt.  

För att ett sådant förfarande ska kunna äga rum krävs att avtalen även 
respekteras av rättstillämparen.  

Det är inte möjligt att utifrån gällande rätt hävda att parter faktiskt får styra 
över rättskraften, vare sig genom processuella avtal eller specifikt supplerande 
moment. Som denna uppsats har visat går meningarna isär om såväl 
rättskraftens omfattning, som processuella avtals vara eller icke vara. Genom en 
strikt dogmatisk tolkning är det svårt att hävda att parter faktiskt kan ha något 
större inflytande över 17 kap. 11 § RB (utöver rent process-strategiska val), då 
den processuella ogiltighetsprincipen inte tillåter processuella avtal i högre 
utsträckning än vad lagen uttryckligen medger. 

Vad som däremot framkommit i uppsatsen är att ett rättsrealistiskt 
perspektiv är lämpligt i diskussionen om vilken riktning gällande rätt ska 
utvecklas i. Samtliga författare som jag låtit debattera med varandra är 
noggranna med att resonera kring gällande rätt inte uteslutande utifrån en 
dogmatisk syn på rätten. Tvärtom lyfter författarna (i olika stor utsträckning) in 
rättsrealistiska perspektiv i sin argumentation. Bland annat resonerar författarna 
kring processekonomiska för- och nackdelar, rättsskipningens konfliktlösande 
uppgift och kärandens strategiska val i processen. Med rättsdogmatisk metod 
och ett rättsrealistiskt perspektiv på de etablerade rättskällorna belyses 
problematiken med rättskraftsregeln i 17 kap. 11 § RB, men den 
rättsdogmatiska metoden erbjuder även lösningen på problemet. Genom att 
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undersöka gällande rätt utifrån ett rättsrealistiskt perspektiv, så som jag gjort i 
denna uppsats, framkommer att supplerande moment där parter binder rätten 
skulle kunna vara förutsebara, processekonomiskt fördelaktiga samt 
konfliktlösande. Således finns det goda grunder att medge parter ett större 
inflytande över rättskraftens träffyta, de lege feranda. 

Med det sätter jag punkt för denna uppsats. 
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