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Summary 

the principle jura novit curia imposes a duty onto the court to investigate and 

apply the relevant legal rules. Traditionally the principle is also considered to 

entail that the court is untethered by the parties opinions or instructions 

concerning the application of the law. Neither is the court compelled to inform 

the parties whenever it considers applying a legal rule the parties have not 

refered to. The incoporation of the European Convention of Human Rights 

(ECHR) into the swedish legal system challanges this viewpoint. The 

relationship between the principle jura novit curia and the adversarial 

principle that follows from art. 6 (1) ECHR, including the right for parties to 

a trial to have knowledge of and comment on all evidence adduced or 

observations filed, is not entierly clear in civil litigations. It is sometimes 

clamied that the later principle imposes a duty onto the court to inform the 

parties whenever it considers applying a legal rule the parties have not refered 

to. It is this later question this essay is concerned with.  

It is the court’s duty to consider all relevant legal rules in a case. This includes 

to investigate, interpret and apply the law. Legal qualifications also fall within 

this area. With this duty follows a independence from the parties point of 

views on the legal issues. The norms that the court must regard are those 

attributable to the public legal system: laws, decrees, case law and legal 

principles.  

The adversarial principle means that no one should be condemned unheard. 

Adversariality should be upheld not only between the parties but also between 

the parties and the court. One of the foundations of the adversarial system is 

the the parties knowledge of each others arguments and proofs. They must 

have the ability to comment on all material put forth the court. 

Communication is thus a important aspect of the adversarial principle, and it 

is the court’s duty to ensure it.  

The issue of direction of material proceedings regarding the application of 

legal law is actualized by the scope of these two principles. The direction of 

proceedings is mainly concerned with disposing of flaws in the action of the 

parties, flaws primarily of no material content. The rules in RB expresses no 

explicit support for the notion that direction of proceedings should encompass 

the application of legal rules as well, it does however put up no obstacles for 

this position. Put together NJA 1989 s. 614 and NJA 1999 s. 629 leads to the 

conclusion that a court should inform the parties hereof, if it considers 

applying a legal rule they have not referd to. Neglecting to do this does not 

however entail a grave procedural error.   
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The essay continues with a analysis of the case law of the European Court of 

Human Rights regarding art. 6 ECHR. Firstly cases regarding civil litigations 

is treated, secondly cases regarding criminal charges. The case law 

concerning civil litigations supports the notion that a party has the right to 

comment on all legal observations submitted to the court. Whenever this right 

is also applicable in the case of the court’s own legal observations is 

uncertain. This question have however been under express examination in 

cases concerning criminal charges. The cases mainly concern legal 

qualifications of the charges. The conclusions drawn from these cases are 

only of importance to civil litigations by analogy. 

The lowest common denominator of the cases regarding criminal charges is 

suprising application of the law by a new legal qualification. The application 

of the principle jura novit curia does not in it self breach the adversarial 

principle, but neglecting to communicate this application does however.  

Finally the principle jura novit curia have been compared to the adversarial 

principle expressed in art. 6 (1) ECHR. The comparasion takes the form of a 

interpretation in conformity with the convention of the application of the rules 

of the direction of the proceedings in civil litigations, in the case that the court 

considers applying a legal rule the parties have not refered to. It is likely that 

a court would be considered breach the right to a adversarial proceeding 

according to art. 6 (1) ECHR, if the court applied a legal rule without first 

informing the parties thereof and allowing them to comment on the 

application of the rule. 43 kap. 14 § RB provides the court with the possibility 

to call a new or continued main hearing, or obtain written replies from the 

parties, if it would discover a new legal rule during deliberation. The calling 

of a new or continued main hearing is costly and hard however. Written 

replies from the parties can not be considered to satisfy the right to a 

adversarial procedure. This points towards a more active direction of the 

proceedings early in the process regarding legal rules. The general phrasing 

of 42 kap. 8 § 2 st. RB and 43 kap. 4 § 2 st. RB allows a interpretation that 

direction of the proceedings can encompass legal rules aswell. Not only 

application of legal rules, but interpretation of them should be encompassed 

by these rules and the right to a adversarial procedure. The same motives as 

those above are applicable to this situation.  
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Sammanfattning 

Principen jura novit curia ålägger domstolen en skyldighet att utreda och 

tillämpa gällande rätt. Den anses traditionellt även medföra att domstolen inte 

är bunden av parternas åsikter i rättstillämpningsfrågan, eller har en 

skyldighet att uppmärksamma parterna ifall den överväger tillämpa rättsregler 

de inte hänfört sig till. Inkorporeringen av Europakonventionen (EKMR) i 

svensk rätt har medfört att detta synsätt utmanats. Förhållandet mellan 

principen jura novit curia och den kontradiktionsprincip som följer av art. 6 

(1) EKMR, däribland rätten för en part att kommentera allt material i en 

process som kan tänkas påverka domstolens beslut, är inte fullt klarlagt i 

dispositiva tvistemål. Det har hävdats att den senare principen skulle ålägga 

domstolen en skyldighet att upplysa parterna om den överväger tillämpa en 

rättsregel parterna inte hänfört sig till och bereda dem tillfälle att yttra sig om 

regelns tillämplighet. Det är denna senare fråga som kommer analyseras i 

detta arbete.  

Domstolens skyldighet att beakta alla relevanta rättsregler i ett mål innefattar 

att självmant utreda, tolka och tillämpa gällande rätt. Även rättsliga 

kvalificeringar faller inom domstolens rättstillämpningsområde. Med denna 

skyldighet följer en obundenhet av parters synpunkter i rättsfrågan för 

domstolen. De normer som självmant ska beaktas av en domstol är de 

hänförliga till den offentliga rättsbildningen: lagar, förordningar, förarbeten, 

domstolspraxis, allmänna rättsgrundsatser.  

Kontradiktionsprincipen innebär att ingen får dömas ohörd. Kontradiktion 

ska upprätthållas inte bara mellan parterna utan även mellan parterna och 

domstolen. En förutsättning för kontradiktionsprincipens genomslag är att 

parterna får kännedom om varandras argumentering och bevisning så att de 

kan bemöta varandras påståenden. Kommunicering är således en viktig 

förutsättning för kontradiktion, och det faller på domstolen att ombesörja den.  

Mot bakgrund av de båda principernas tillämpningsområden aktualiseras 

frågan om domstolens materiella processledning i rättstillämpningsfrågor. 

Processledningen har främst riktat in sig på att klara upp brister i parters talan, 

och då främst inte innehållsmässiga sådana. Reglerna i RB ger inget 

uttryckligt stöd för materiell processledning i rättsfrågor, men uppställer å 

andra sidan inga hinder för det heller. NJA 1989 s. 614 och NJA 1999 s. 629 

ger tillsammans uttryck för positionen att en domstol i möjligaste mån bör 

upplysa parterna i det fall domstolen överväger tillämpa en rättsregel parterna 

inte hänfört sig till, men underlåtenhet att göra så utgör inte utan vidare ett 

rättegångsfel.  
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Uppsatsen byter därefter fokus till Europadomstolens praxis gällande art. 6 

EKMR i syfte att klarlägga kontradiktionsprincipens innebörd enligt artikel. 

Inledningsvis behandlas prövningar av tvistemålsförfaranden. I praxis 

rörande tvistemålsförfaranden kan det utläsas ett stöd för att en part ska ha 

rätt att bemöta alla rättsliga iakttagelser som lämnas till domstolen i en 

process. Ett tydligt svar på till vilken grad denna rätt omfattar även 

domstolens egna rättsliga iakttagelser ges inte i praxis. Prövningar rörande 

kontradiktionsprincipens betydelse i fall av överraskande rättstillämpning är 

begränsade till prövningar av brottmålsförfaranden. Målen rör främst rättsliga 

omkvalificeringar, och slutsatser dragna härur har endast betydelse analogt i 

dispositiva tvistemålsförfaranden.  

Av de genomgångna målen rörande brottmålsförfaranden kan man utläsa att 

överraskande rättstillämpning är den minsta gemensamma nämnaren, 

tillämpning av jura novit curia strider inte i sig mot kontraditionsprincipen. 

Underlåtenhet av domstolen att kommunicera omkvalificeringen gör det 

dock, såvida inte den tilltalade bort inse omkvalificeringen. Den nya 

kvalificeringen medför att nya lagrum tillämpas, man kan alltså anta att 

överraskningsmomentet inte är begränsat till rättsliga omkvalificeringar i sig 

utan rättstillämpning överlag.  

Slutligen har principen jura novit curia och tillämpningen av de materiella 

processledningsreglerna i dispositiva tvistemål prövats mot den 

kontradiktionsprincip som följer av art. 6 (1) EKMR i form av en 

konventionskonform tolkning av reglerna. Det är troligt att en domstol skulle 

anses kränka rätten till kontradiktion enligt art. 6 EKMR om den tillämpade 

en rättsregel utan att uppmärksamma parterna på detta och lät dem yttra sig 

om regelns tillämplighet. 43 kap. 14 § RB ger en domstol möjlighet att 

tillkalla ny eller fortsatt huvudförhandling, eller inhämta skriftliga yttranden 

från parterna om den skulle upptäcka en ny rättsregel först under 

överläggningen. Tillkallande av ny eller fortsatt huvudförhandling dock vara 

kostsamt och drygt, och skriftligt kompletterande i denna fråga kan inte anses 

tillgodose kravet på kontradiktion. Detta talar för en aktivare processledning 

tidigt i processen. 42 kap. 8 § 2 st. RB och 43 kap. 4 § 2 st. RB är allmänt 

hållna och deras lydelser tillåter en tolkning att även rättsfrågor ryms inom 

lokutionen ”avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas 

framställningar.” Inte bara rättsregler torde omfattas. Överväger en domstol 

att en annan lagtolkning, t.ex. på grund av ett annat prejudikat eller 

doktrinarbete än de parterna hänfört sig till torde samma överväganden som 

ovan göra sig gällande.  



 5 
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Inledning  

1.1  Bakgrund 

En domstol upptäcker vid överläggningen till dom en tidigare i målet 

ouppmärksammad rättsregel och avgör saken på grundval av denna rättsregel.  

Vad käranden trodde sig ha i ett fast grepp gled denne ur fingrarna. 

Avgörandet måste anses vara materiellt riktigt, vad man skulle kalla rättvist, 

gällande rätt tillämpades ju. Frågan är om man kan anse att förfarandet har 

varit rättvist i samma utsträckning. Denna senare fråga är ämnet för 

innevarande uppsats, närmare bestämt om förhållandet mellan principen jura 

novit curia och den kontradiktionsprincip som följer av artikel 6 (1) 

Europakonventionen1 (EKMR). Kontradiktionsprincipen är en integrerad del 

av det vidare begreppet om rätten till en rättvis rättegång som garanteras av 

samma artikel. Principen jura novit curia anses alltjämt vara en del av svensk 

rätt och tillsammans med bl.a. dispositionsprincipen uttrycka den 

arbetsfördelning som gäller mellan parterna och domstolen. Parterna sätter 

processens ram med yrkanden och åberopanden och för in processmaterialet 

domstolen använder i sin bedömning om yrkandena kan bifallas eller inte. I 

bedömningen finns det en skyldighet för domstolen att utreda och tillämpa 

gällande rätt. Denna skyldighet motsvaras av en obundenhet av parters åsikter 

eller instruktioner i rättstillämpningen, domstolen har ingen skyldighet att 

upplysa parterna om sina rättsliga överväganden innan domen faller.  

Europakonventionens genomslag i svensk rätt medför att denna traditionella 

beskrivning utmanas. Kontradiktionsprincipen enligt Europakonventionen 

förutsätter en möjlighet för en part att bemöta allt som kan vara av betydelse 

för domstolens beslut. Om principens räckvidd i dispositiva tvistemål sträcker 

sig till att omfatta även rättstillämpning är emellertid inte klarlagt. 

Annorlunda uttryckt kan man fråga sig: är domstolen är skyldig att 

uppmärksamma parterna på och låta dem yttra sig över en rättsregel de inte 

hänfört sig till, innan den tillämpar rättsregeln? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med förevarande uppsats är att undersöka huruvida principen om jura 

novit curia så som den uppfattas i svensk rätt är förenlig med den 

kontradiktionsprincip som följer av artikel 6 (1) Europakonventionen 

(EKMR). Innan dessa principer kan ställas mot varandra måste de s.a.s. 

                                                 
1 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
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renodlas och deras innebörder i möjligaste mån klarläggas.2 Men redan här 

kan frågeställningen snävas in till frågan om domstols materiella 

processledning rörande rättstillämpningen. 

Den huvudsakliga frågeställning som har formulerats för att uppnå det 

förevarande syftet med uppsatsen är således följande: 

 Medför kravet på kontradiktion, som följer av art 6 (1) 

EKMR, att en svensk domstol i ett dispositivt tvistemål är 

skyldig att upplysa parterna om en rättsregel den överväger 

tillämpa? 

1.3 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar görs mer naturligt än andra. Utifrån syftet och 

problemformuleringen följer att fokus ligger på dispositiva tvistemål vid 

allmän domstol. Visst material hänförligt till brottmålsförfaranden har dock 

varit nödvändigt att använda för analysen.3 Kontradiktionsprincipen är en del 

av ett mycket vidare begrepp, rätten till en rättvis rättegång. Detta begrepps 

vida betydelse berörs endast summariskt. Kontradiktionsprincipen omfattar 

inte endast rättsregler utan även bl.a. bevis. I uppsatsen har dock kravet på 

kontradiktion koncentrerats till att behandla rättsregler. Slutligen kan 

tilläggas att den omdebatterade frågan om principen jura novit curias vara 

eller inte vara i den moderna civilprocessen är en rättspolitisk fråga, inte 

rättsvetenskaplig sådan, varför den inte kommer beröras.4   

 

1.4 Metod 

Denna uppsats är en rättsvetenskaplig sådan, vars syfte är att undersöka och 

besvara frågor rörande rättsordningens innehåll. Det ligger därför nära till 

hands att använda den rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatiken är 

huvudsakliga inriktad på att undersöka rättssystemet som ett normativt 

system.5 Målet med en sådan undersökning kan vara att framställa 

rättssystemet som ett sammanhållet nätverk av huvudregler och undantag.6 

Ett annat sätt att uttrycka det på kan vara att uppgiften består i att beskriva, 

systematisera och tolka gällande rätt.7 Utgångspunkten för en sådan 

undersökning tar den traditionelle rättsdogmatikern i lagstiftning, 

                                                 
2 Jfr Heuman 2011/12, s. 341. 
3 Se nedan avsnitt 1.5. 
4 Jfr Westberg 2011/12, s. 168. 
5 Jareborg 2004, s. 9.  
6 Peczenik 2005, s. 249. 
7 Olsen 2004, s. 111.  
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lagförarbeten, rättspraxis och rättsdogmatisk litteratur.8 Metoden är med 

andra ord systemintern i att den utgår från det system som den granskar. Den 

osäkerhet som präglar den centrala rättsfrågan i uppsatsen medför att en del 

av diskussionen kommer ske de lege ferenda, Ur ett strikt perspektiv faller 

dock diskussioner de lege ferenda i princip utanför den rättsdogmatiska 

metodens ramar.9 Just termen rättsdogmatik kan kritiseras för att vara en 

mindre tillfredsställande formulering, då den närmast antyder att det skulle 

röra sig om en troslära, istället för det för det systematiserande och analytiska 

förfarande som har beskrivits ovan.10 En mer rättvisande term i det här fallet 

skulle vara rättskälleanalytisk metod.  

I centrum för framställningen står två rättsprinciper. Det ligger i principers 

natur att de är abstrakta och deras gränser nebulösa, deras innebörder är inte 

lika lättillgängliga som en regel uttryckt i lagtext. Detta innebär ingalunda att 

en rättsanalytisk metod likt den beskriven ovan inte kan användas för att 

bestämma den närmare innebörden principerna har i rättssystemet.  

Eftersom uppsatsen behandlar norsk och tysk rätt i korta partier, är det 

motiverat att fråga sig om en komparativ metod kommer begagnas i dessa 

avsnitt. Syftet med den komparativa metoden är, som namnet antyder, inte 

endast en metod för utforskande av utländsk rätt utan en innehåller även ett 

rättsjämförande moment vars syfte är att förstå likheter och skillnader mellan 

de jämförda rättssystemen.11 Då syftet med behandlingen av norsk och tysk 

rätt främst är att belysa den specifika frågan om domstols 

upplysningsskyldighet gällande rättstillämpningen i ett sammanhang där den 

uttryckligen behandlats för att på så sätt kunna behandla frågan i en svensk 

kontext bättre, är det inte motiverat att använda sig av en komparativ metod i 

dessa avsnitt.  

Som utvecklas nedan12 bygger en del av materialet i uppsatsen på praxis från 

ED rörande brottmålsförfaranden. Vissa uttalanden i denna praxis är av en 

allmängiltig karaktär, andra rör specifikt brottmålsförfaranden. I den grad 

slutsatser dras från uttalanden som inte kan anses vara allmängiltiga bygger 

dessa således på analogiresonemang. 

 

                                                 
8 Jareborg 2004, s. 8, jfr Strömholm 1986, s. 42 och 45.  
9 Olsen 2004, s. 121.  
10 Jfr Hellner 2001, s. 23. 
11 Korling och Zamboni 2013, s.141. 
12 Avsnitt 1.5. 
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1.5 Material och forskningsläge 

I fokus för framställningen av kontradiktionsprincipen ligger till stor del art. 

6 (1) EKMR och praxis utvecklad kring den. Denna praxis är inte rikligt 

utvecklad vad gäller förfarande i dispositiva tvistemål specifikt; praxis 

rörande brottmålsförfaranden är det desto mer. Ledning i besvarandet av 

frågeställningen har därför sökts delvis inom mål som behandlar 

brottmålsförfaranden. I dessa mål uttalar sig ED emellertid ofta allmänt om 

vad som ska anses gälla i rättsfrågor oavsett typen av mål, särskilt rörande de 

grundläggande elementen i en rättvis rättegång, däribland det 

kontradiktoriska förfarandet. Således kan dessa mål till den delen användas 

för att försöka fastställa kontradiktionsprincipens innebörd även i dispositiva 

tvistemål.13  

Vad gäller rättsfall finns det en rad sådana där frågan om principen jura novit 

curia och domstolens upplysningsplikt vid fall av överraskande 

rättstillämpning aktualiserats, de av störst intresse för uppsatsämnet har varit 

NJA 1989 s. 614 och NJA 1999 s. 629.  

Urvalet ur doktrin har gjorts på grundval av materialets relevans för ämnet 

och dess aktualitet. Det är vidare min målsättning att använda doktrin 

författad av auktoriteter inom ämnesområden så långt som möjligt. I den mån 

rättsläget är oklart eller det finns olika uppfattningar i frågan har ambitionen 

varit att framhålla detta i möjligaste mån. 

Principen jura novit curia, dess innebörd och tillämplighet har behandlats 

utförligt inom doktrinen, till en närmast oöverskådlig grad. Några verk bör 

särskilt framhållas. Peter Westberg har ägnat principen uppmärksamhet bl.a. 

i Domstols officialprövning, Civilrättsskipning och i artikeln Parts 

förfoganderätt och domarens rättsanvändning. Bengt Lindell har behandlat 

frågan om principen jura novit curia och den materiella processledningen i 

partsautonomins gränser. Det bör framhållas att detta senare verk är ett inlägg 

de lege ferenda och inte har som mål att framställa frågan i ljuset av gällande 

rätt. Även Notorietet och kontradiktion av samme författare belyser frågan 

om spänningsfältet mellan domstols och parters respektive processuella 

maktsfärer, verket riktar dock in sig särskilt på just s.k. notoriska 

omständigheter. Lotta Maunsbachs doktorsavhandling Avtal om rätten till 

domstolsprövning, behandlar flera ämnen som berörs i denna uppsats, 

däribland ovan nämnda principers respektive innebörder. 

 

                                                 
13 Jfr Maunsbach 2015, s. 53, se även t.ex. Nideröst-Huber mot Schweiz, dom den 18 

februari 1997.  
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1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad på följande vis. Efter detta inledande avsnitt följer en 

kort genomgång av det processuella sammanhang som principen jura novit 

curia och kontradiktionsprincipen ingår i (avsnitt 2). I det avsnittet redogörs 

för en del av de processrättsliga principer och regler som utgör grunden i den 

moderna domstolsprocessen och europarättens betydelse i sammanhanget. 

Avsnittet är tänkt att tjäna som en grund för den fortsatta framställningen. 

Avsnitt 3 koncentreras på att bestämma den närmare innebörden av principen 

jura novit curia. Avsnitt 4 syftar till att introducera kontradiktionsprincipen 

så som den traditionellt uppfattats inom svensk rätt och den möjliga 

kollisionen mellan principen jura novit curia och kontradiktionsprincipen. Av 

den anledningen kommer även domstolens materiella processledning och 

domstolens upplysningsplikt behandlas. Avsnittet avslutas med en utblick till 

norsk och tysk rätt, mer specifikt respektive rättsordnings regler om materiell 

processledning i rättstillämpningsfrågor. 

I Avsnitt 5 undersöks kontradiktionsprincipen så som den kommer till uttryck 

i EKMR genom ED:s praxis. Avsnittet inleds med en redogörelse över 

kontradiktionsprincipens innebörd och tillämpning i tvistemålsförfaranden, 

därefter sker en motsvarande genomgång av brottmålsförfaranden. 

Respektive delavsnittet avslutas med slutsatser dragna av redogörelsen. I 

avsnitt 6 prövas slutligen om principen om jura novit curia enligt svensk rätt 

är förenlig med kontradiktionsprincipen som följer av EKMR. Frågan om hur 

en konventionskonformtolkning av reglerna om domstols materiella 

processledning bör göras behandlas i avsnittet.  
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2 Rättsliga utgångspunkter 

2.1 Processens ram och rollfördelning 

Den moderna processens kärna (i ett dispositivt tvistemål) består idealiskt av 

två mot varandra stående parter tvistande inför en opartisk domstol. Den är 

triadisk, och den bygger på kontradiktion. Parterna dominerar processen, men 

har anförtrott en domstol att slita tvisten dem emellan.14 Denna 

kontradiktoriska grundmodell är främst utformad med dispositiva tvistemål i 

åtanke.15 I detta avsnitt följer en kort redogörelse över några grunder i 

rollfördelningen mellan domstolen och parterna i den moderna processen. 

 

En grundläggande princip inom den svenska dispositiva civilprocessen är 

dispositionsprincipen. Principen har en varierande innebörd inom 

doktrinen.16 Det är den ”ordinära” dispositionsprincipen som tjänar som 

utgångspunkt och beskrivs i det följande. Enligt denna version av principen 

är parterna initiativtagare till tvisten och äger avsluta den, och de har förmåga 

att företa vissa dispositioner inom processen som binder domstolen.17 

Processmaterialet omfattas av dispositionsprincipen (parterna har rätt att föra 

in och bestämma vilket material som domen ska grundas på via yrkanden och 

åberopanden).18 I svensk rätt är dock partsinflytandet över förfarandet kraftigt 

begränsat (se nedan).19 Ett exempel på stöd för dispositionsprincipen i 

svenska lag står att finna i 17 kap. 3 §.20 Paragrafens första mening stipulerar 

att domstolen inte får döma över ”annat eller mera” än vad part yrkat om. 

Inte heller får domen grundas på omständighet som part inte har åberopat till 

grund för sin talan, enligt andra meningen. Ramen för domstolens prövning 

bestäms alltså av parterna genom deras processhandlingar i form av yrkanden 

och åberopanden.21  

 

Principen om fri bevisföring strömmar ur samma källa som 

dispositionsprincipen. Parterna avgör själva vad de vill föra in som bevis i 

processen som stöd för sin talan.22 Exempel på uttryck i RB för principen står 

                                                 
14 Westberg 2013, s. 27f.  
15 Westberg 1988, s. 30.  
16 Larsson 1980, s. 578ff, Lindblom 2000, s. 127 och 130, Ekelöf m.fl. 2002, s. 58 not 143. 
17 Larsson 1980, s. 578. Exempel på sådana partsdispositioner: käranden anhängiggör och 

ibland ändrar talan, domstolen får inte föra upp målet i högre instans, dom får inte givas 

över annat eller mera än vad part yrkat samt domstolen är bunden av parters eftergivanden 

och medgivanden, se Larsson 1980, s. 580. 
18 Lindblom 2000, s. 142f.  
19 Ekelöf m.fl. 2002, s. 61, se även nedan sista stycket. 
20 Fitger m.fl. 2015, kommentar till 17 kap. 3 § jfr Westberg 2013, s. 146f.  
21 Westberg 2013, s. 146f, jfr Lindell 2012, s. 110, se även prop. 1999/00:26, s. 71. 
22 Westberg 2013, s. 144f.  
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att finna i 35 kap. 1 §: ”Rätten ska efter samvetsgrann prövning av allt, som 

förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.” Detta stadgande uttrycker 

principen om fri bevisprövning, inom vilken den fria bevisföringen ryms, 

tillsammans med domstolens fria bevisvärdering.23 På samma tema stadgar 

35 kap. 6 § att det är parterna som svarar för bevisningen. Om processens ram 

bestäms av parterna genom deras processhandlingar så åligger det dem även 

att föra in allt relevant material i processen så att domstolen kan beakta det i 

sin dömande verksamhet.24  

 

Officialprincipen kan ställas mot dispositionsprincipen.25 Parternas 

förfogande över processens förfarande är begränsat. Parternas har en viss 

möjlighet att utforma det enskilda målet, t.ex. inslag av muntlighet eller 

möjlighet att framföra sin uppfattning innan domstolen fattar ett beslut, men 

förfarandet anses falla inom officialprincipens område.26 Domstolen 

bestämmer över processens genomförande.27 Regler som ger domstolen 

självständig förfoganderätt över processen kan hänföras till denna princip.28 

Rättstillämpning och bevisvärdering faller således under domstolens 

ansvarsområde.29 

 

2.2 Rättstillämpningsfaktum, rättsfaktum 

och bevisfaktum  

En annan processuell utgångspunkt av betydelse för den fortsatta 

framställningen är skiljelinjen mellan rättstillämpningsfaktum, rättsfaktum 

och bevisfaktum. Framställningen tjänar endast som en utgångspunkt för 

uppsatsen att ta avstamp i och har inga pretentioner på att uttömmande 

behandla denna gränsdragning.  

 

Ett rättstillämpningsfaktum30 är en rättsregel.31 Det kan vara en rättsregel 

stadgad i lag eller fastslagen i praxis, men även förarbeten till lag räknas hit.32 

                                                 
23 Ekelöf 2009, s. 26, jfr Maunsbach 2015, s. 263.  
24 Westberg, 2013, s. 146. 
25 Lindblom 2000, s. 142, Lindell 2012, 33.  
26 Lindblom 2000, s. 142f.  
27 Ekelöf m.fl. 2002, s.69, jfr Maunsbach 2015, s. 277.  
28 Ekelöf m.fl. 2002, s. 69, jfr Lindell 2012, s. 113. 
29 Westberg 2013, s. 137.  
30 Även begreppen abstrakta rättsfakta, rättskällefakta, tolkningsfakta och rekvisit används 

inom doktrinen som beteckning. HD använder sig dock av begreppet rättstillämpningsfakta 

i NJA 1999 s. 629.  
31 Lindblom 2006, s. 167, Ekelöf m.fl. 2009, s. 302f.  
32 Ekelöf m.fl. 2009, s. 302f, Lindell 2012, 108.  
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Ett rättstillämpningsfaktum utgör översatsen i domskäl, och behöver inte 

åberopas.33 

 

Lagen använder sig inte av begreppet rättsfaktum, istället använder den 

uttrycket omständighet som åberopats till grund för talan (jfr 17 kap 3 § RB). 

Lagmotiven gör skillnad på faktiska omständigheter som är av omedelbar 

betydelse för tvistemålet, och medelbara sådana.34 Det är denna definition 

lagmotiven ger på begreppet rättsfaktum. En omständighet har omedelbar 

betydelse om en rättsföljd är anknuten till det. Rättsfakta utgör undersatsen i 

ett domskäl. Tillämpningen av en översats på en understas bildar ett domslut. 

Denna verksamhet brukar kallas subsumtion.35 Ett rättsfaktum kan i vissa fall 

vara ett officialfaktum, ett indispositivt moment i ett annars dispositivt mål.36 

Domstolen ska då ex officio pröva om ett sådant rättsfaktum föreligger.37 Ett 

exempel på ett sådant moment är formkravet för köpehandlingar i 4 kap. 1 § 

JB.  

 

Med bevisfaktum avses en omständighet som har medelbar betydelse som 

bevis för en omständighet som har omedelbar betydelse.38 Ett bevisfaktum 

ska alltså kopplas till ett rättsfaktum och inte ett rättstillämpningsfaktum.39 

Medan ett rättsfaktum endast får läggas till grund för dom om det åberopats 

av den part som stödjer sin talan på faktumet, räcker det att ett bevisfaktum 

införs (egalt av vilken part) i processen för att domstolen ska få beakta det.40 

Slutligen kan tilläggas att ingen tydlig gräns låter sig dras mellan vilka 

omständigheter som är att betrakta som rättsfakta eller bevisfakta (eller i vissa 

fall rättstillämpningsfakta). Det finns ingen inneboende egenskap som kan 

avgöra detta, bedömningen får göras fall till fall.41 

 

2.3 Europarättens genomslag 

2.3.1 EKMR:s ställning i svensk rätt 

Kontradiktionsprincipen är en grundläggande del av en rättvis rättegång 

enligt EKMR. Ett rättegångsförfarande som inte respekterar principen så som 

den kommer till uttryck i EKMR kan med andra ord strida mot konventionen, 

                                                 
33 Lindell 2012, s. 105f, jfr Kallenberg 1927, s. 91 not 93 och Granfelt 1931, s. 182.  
34 NJA II 1943:1 s. 204, SOU 1938:44 s. 213.  
35 Lindell 2012, s. 105f, jfr Granfelt 1931, s. 182. 
36 Lindblom 1974, s. 246.  
37 Westberg 1988, s. 83. 
38 Ekelöf m.fl. 2002, s. 40.  
39 Lindblom 2006, s. 170, Westberg 2013, s. 153 (skissen).  
40 Boman 1964, s.11. 
41 Lindbom 2006, s. 170f.  
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men innan vi undersöker principen jura novit curias förhållande med denna 

kontradiktionsprincip behöver vi fastställa vilken ställning EKMR har i 

svensk rätt.  

 

EKMR har inkorporerats i svensk rätt och har ställning som lag.42 Samtidigt 

som EKMR inkorporerades förankrades den även i 2 kap. 19 § RF genom ett 

stadgande om att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med 

EKMR. Införandet medför att bilden kompliceras något. Bestämmelsen i RF 

innebär inte i sig att EKMR upphöjts till status av grundlag eller intar en 

särställning i normhierarkin.43 Enligt lagmotiven framgår det att i de fall då 

det inte är möjligt med det första alternativet, en konventionskonform 

tolkning av ett visst lagrum,44 föreligger en verklig normkonflikt. Den svenska 

lagen och EKMR är då att betrakta som två hierarkiskt sidoordnade lagrum. 

Det anfördes vidare att domstolen i så fall kan lösa den uppkomna frågan med 

hjälp av erkända lagtolkningsprinciper såsom lex posterior-principen (yngre 

lag går före äldre) eller lex specialis-principen (speciell regel går före 

allmän).45 HD och HFD har däremot tillmätt EKMR en särskild betydelse i 

rättstillämpningen. Redan misstanken att om att tillämpning av inhemsk lag 

skulle strida mot EKMR har föranlett att domstolen prövat om så skulle kunna 

vara fallet.46 I NJA 2005 s. 805 valde HD att göra en konventionskonform 

tolkning av straffbestämmelsen hets mot folkgrupp med hänsyn till art. 9 och 

10 EKMR då domstolen fann det sannolikt att ED skulle finna att det svenska 

lagrummet stod i strid med EKMR vid en prövning.  

 

Den första åtgärden att företa vid en eventuell normkonflikt mellan inhemsk 

rätt och EKMR blir således att avgöra om det rör sig om en konflikt som kan 

lösas genom en konventionskonform tolkning eller om det rör sig en s.k. 

verklig normkonflikt. Skulle man finna att det är fråga om en verklig 

normkonflikt dyker ytterligare en fråga upp. I NJA 2010 s. 168 uttalade HD 

att frågan om detta slags normkonflikt främst tar sikte ”på frågor om 

Europakonventionens tillämpning i enskilda fall och inte på mer allmänna 

frågor om svensk lagstiftnings förenlighet med konventionen.” HD fortsatte 

förklara att det i första hand var lagstiftarens ansvar att den svenska rätten 

stämmer överens med konventionens bestämmelser. För att en domstol ska 

kunna underkänna den ordning som gäller enligt inhemsk lag med hänvisning 

till Europakonventionen krävs klart stöd för ett sådant beslut i konventionen 

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

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
43 Prop. 1993/94:117, s. 36f, jfr Danelius 2012, s. 38ff, Bernitz 2012, s. 59f.  
44 Förarbetena kallar det för en skenbar normkonflikt i de fall då konventionskonform 

tolkning kan ske, se prop. 1993/94:117 s. 36f. 
45 Prop. 1993/94:117, s. 37f.  
46 Bernitz 2012, s. 60, jfr Danelius 2012, 39f och där nämnda mål.   
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eller ED:s praxis. HD har därefter i två mål klargjort ytterligare innebörden 

av dessa uttalanden. 

 

I NJA 2012 s. 1038 påpekade HD att Europakonventionen har betydelse i två 

rättsligt skilda hänseenden; dels som statsrättsligt instrument, dels som svensk 

inhemsk lag. I det förra fallet är det fråga om svensk rätt innebär att Sverige 

gör sig skyldigt till konventionsbrott, i det senare fallet är det fråga om 

huruvida staten respekterat den enskildes rättigheter enligt EKMR. 

 

I NJA 2013 s. 502 förtydligar HD att det är i de fall när svensk lagstiftning i 

mer allmänna frågor påstås bryta mot konventionen som EKMR ska tillämpas 

som ett statsrättsligt instrument, och att kravet på klart stöd alltjämt råder. I 

det som HD då menar är enskilda fall av verkliga normkonflikter ska EKMR 

tillämpas som svenska inhemsk lag, och inget krav på klart stöd upprätthålls 

här. Istället ska normkonflikten hanteras på samma vis som vilken annan 

normkonflikt mellan två inhemska svenska lagar.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att EKMR har en särpräglad ställning i 

normhierarkin, men inte står över annan svensk lag. Det är framförallt vid 

normkonflikter där en möjlighet till en konventionskonform tolkning 

föreligger som EKMR har tydligt företräde.   

 

2.3.2 Rätten till en rättvis rättegång 

Rätten till en rättvis rättegång är ett mångfacetterat begrepp, en fullständig 

redogörelse för begreppets innebörd finns inte utrymme för här. Nedan följer 

en kort presentation av de för uppsatsen relevanta lydelser i art. 6 EKMR. 

Art. 6 (1) EKMR har följande lydelse på svenska:  

 

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

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

offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk 

domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men 

pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav 

av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den 

nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas 

intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån 

domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när 

offentlighet skulle skada rättvisans intresse.”  

 

Av den tredje punkten samma artikel framgår bl.a:  
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”Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter: 

 

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

underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot 

honom, 

 

b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,” 

 

Den första punkten är tillämplig på förfaranden både vad gäller tvister rörande 

enskildas civila rättigheter eller skyldigheter eller anklagelse för brott, den 

tredje punkten endast på förfaranden rörande anklagelser för brott. Det finns 

ett antal krav på hur förfarandet ska vara utformat för att det ska kunna 

garantera rättigheterna enligt första punkten ovan. Domstolen ska vara 

oberoende och opartisk; domstolen ska ha inrättats enligt lag; förfarandet ska 

vara korrekt och rättvist mot den enskilde (fair hearing/fair trial); förfarandet 

ska i allmänhet vara muntligt och offentligt, men undantag härifrån får göras 

i vissa fall; domstolsprövningen ska ske inom skälig tid samt domen ska 

avkunnas offentligt.47  

 

Minimirättigheterna enligt tredje punkten kan ses som särskilda beståndsdelar 

av den mer allmänna rätten till en rättvis rättegång som art. 6 (1) EKMR 

garanterar. Den speciella relationen mellan de båda punkterna föranleder ofta 

i prövningar av brottmål att en kränkning av konventionen anses gälla båda 

dessa punkter sammantagna.48  

 

Rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 (1) EKMR är ett begrepp 

innehållandes flera olika krav. Att teckna en fullständig bild finns det inte 

utrymme för här. Emellertid ska ett rättvist civilprocessförfarande uppfylla 

följande krav:  

 

1) Rätt att bli hörd av domstolen och få framföra sin sak, 

2) Principen om parternas likställdhet (equality of arms), 

3) Principen om ett kontradiktoriskt förfarande, 

4) Rätt att förhöra vittnen och andra, 

5) Tydlig och förutsebar processordning, 

6) Krav på domskäl, 

7) Möjlighet till verkställighet av dom, 

8) Rättegång inom skälig tid.49 

 

                                                 
47 Danelius, 2012 s. 146f.  
48 Danelius 2012, s. 320.  
49 SOU 2007:26 s. 154f.  
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Det är framförallt principen om ett kontradiktoriskt förfarande som är av 

intresse för den fortsatta framställningen, men det är en flytande gräns mellan 

denna och principen om parternas likställdhet.50  

 

Det bör även uppmärksammas att art. 6 (1) EKMR är inte tillämplig på alla 

förfaranden. Det ska vara fråga om prövning av en parts civila rättigheter och 

skyldigheter eller anklagelse om brott. Begreppet civil rättighet har varit 

föremål för en hel del diskussion men dess betydelse har klargjorts genom 

ED:s praxis.51 Begreppet ska tolkas autonomt, vad som är en rättighet enligt 

den inhemska rätten är således inte avgörande. Det avgörande är om 

prövningen direkt påverkar en privat rättighet.52 Utifrån den praxis som vuxit 

fram torde man kunna dra slutsatsen att dispositiva tvistemål inför en allmän 

domstol så gott som alltid innefattar en prövning av en civil rättighet.53 Även 

om det är förfarandet som helhet som ska bedömas, så bör kravet på 

kontradiktion upprätthållas vid handläggandet av enskilda frågor inom ramen 

för en domstolsprövning.54 Således omfattar rätten till en rättvis rättegång, 

och kravet på kontradiktion, förfarandet vid de flesta dispositiva tvistemål, 

frågan om principen jura novit curia och domstolens materiella 

processledning inbegripet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Danelius 2012, s. 247, 257. 
51 Se Danelius 2012, s. 149ff. 
52 Danelius 2012, s. 155, jfr Cameron 2014, s. 101, även begreppet brott ska tolkas 

autonomt, se Danelius 2012, s. 164. 
53 Danelius 2012, s. 155ff, Cameron 2014, s. 103f. 
54 Danelius 2012, s. 162. 



 18 

3 Principen jura novit curia 

3.1 Inledning 

Sentensen jura novit curia brukar översättas som domstolen känner lagen. 

Frågan om vilka rättsregler som är tillämpliga på det av parterna åberopade 

rättsfakta faller under domstolens officialprövning. Principen har djupa rötter 

i det svenska rättssystemet. Det påstås ofta att den härstammar från kanonisk 

rätt, men utvecklades vidare i den medeltida italiensk-kanonisk processrätt.55 

Den tidigaste bevarade formuleringen av principen i Sverige finns i Olaus 

Petris domarregler (den första och sjätte),56 dessa brukar dateras till år 1554. 

I modernare tider har principen kommit till uttryck i 1734 års lag 

rättegångsbalk (ÄRB) 1 kap. 11 § och 24 kap. 3 §.57 I den nu gällande 

rättegångsbalken är det uttryckliga stödet för principen om jura novit curia 

föga uttryckligt. 35 kap. 2 § 2 st. 1 meningen lyder: ”Ej heller erfordras bevis 

om vad lag stadgar”.58 Likaså är lagmotiven till bestämmelsen kortfattade. 

Det anförs att bestämmelsen inte hindrar parterna att själva förebringa 

bevisning om tolkning av gällande lag eller om förekomst av sedvanerätt. 

Bevisningen är dock endast vägledande och ingalunda bindande för 

domstolen.59 Paragrafens lydelse ger ingen stor ledning vad gäller principen 

jura novit curias innebörd. Vad man kan anse sig utläsa ur paragrafen är att 

domstolen, inte parterna, förväntas ha kunskap om lagen, dess innehåll och 

hur den ska tillämpas på de åberopade rättsfakta.60 Principen anses alltjämt 

även ha den innebörden att domstolen är obunden av de åsikter parterna har 

om gällande rätt eller eventuella instruktioner om gällande rätt parterna ger 

domstolen.61 Kärnan i principen jura novit curia kan alltså uttryckas som att 

domstolen känner lagen, identifierar rättsfrågan och löser den genom att 

tillämpa den adekvata rättsregeln på de av parterna åberopade rättsfakta, 

obeaktat parternas enskilda eller gemensamma åsikter i frågan.62 Annorlunda 

uttryckt ska domstolen självständigt subsumera de åberopade rättsfakta under 

                                                 
55 Ekelöf 1956, s. 166f, jfr Croon 2010, s. 276 och Westberg 2013, s. 342.  
56 ”Därföre bör [domaren] med all makt vinnlägga sig därom, att han vet vad rätt är…” 

respektive ”Domaren skall grant veta lagen, där han efter döma skall, ty lagen skall vara 

honom för en rättelse.” 
57 Se härom Kallenberg, 1927 s. 92, jfr Granfelt 1931, s. 184 och 186.  
58 Lagrummets andra mening stadgar om det särskilda fallet med ”främmande lag”, vilket 

inte kommer beröras närmare i denna uppsats.  
59 NJA II 1943:1 s. 446f, SOU 1938:44 s. 379.  
60 Ekelöf m.fl. 2009, s. 302f, jfr Olsson 1963, s. 44. 
61 Se bl.a. Kallenberg 1927, s. 36, Ekelöf m.fl. 2009, s. 302, Kleineman 2009, s. 104, Nordh 

2012, s. 50f, Westberg 2013, s. 345. Vad gäller brottmål finns det ett förtydligande om 

domstolens rättstillämpning i 30 kap. 3 § RB: ”Ej vare rätten bunden av yrkande 

beträffande brottets rättsliga beaktning eller tillämpligt lagrum.” 
62 Se bl.a. Granfelt 1931, 182f, Ekelöf m.fl. 2002, s. 61, Ekelöf m.fl. 2009 s. 302, Nordh 

2012, s. 49, Westberg 2013, s. 341, Maunsbach 2015, s. 278 och 390. 



 19 

relevanta rättstillämpningsfakta.63 Principen jura novit curia och 

dispositionsprincipen fördelar med andra ord parternas och domstolens roller 

i processen.  

Om det som ovan beskrivits anses vara principens kärna återstår fortfarande 

att bestämma dess yttre gränser. Den fortsatta framställningen i detta avsnitt 

kommer fokusera på att dra dessa gränser. 

 

3.2 Offentlig och privat rättsbildning – 

vilka normer omfattas? 

Som konstaterades ovan ska domstolen känna och tillämpa lagen, 

rättstillämpningsfakta. Frågan om vilka normer som ska placeras in under 

begreppet rättstillämpningsfakta blir därför av stor betydelse för att kunna 

avgöra räckvidden hos principen jura novit curia.  

Som rubriken skvallrar om dras den viktigaste skiljelinjen mellan de normer 

som räknas till den offentliga rättsbildningen och de normer som anses 

tillhöra den privata rättsbildningen. De normer som är hänförliga till den 

offentliga rättsbildningen anses vara rättstillämpningsfakta och ska enligt 

principen jura novit curia beaktas av domstolen ex officio. De normer som 

tillhör den privata rättsbildningen ska åberopas av en part som rättsfakta, 

härpå gäller också reglerna om att tillräckligt precisera åberopandet, för att en 

domstol ska kunna tillämpa dem. De privata normerna styrs med andra ord av 

dispositionsprincipen.64  

I den offentliga rättsbildningen ingår lag, förordningar och andra liknande 

författningar, likaså förarbeten till dessa rättsregler. Domstolspraxis och 

tillhör den offentliga normbildningen, därtill den sedvana som bildas genom 

praxis. Alla de allmänna rättsprinciper och oskrivna regler som en 

rättsordning vilar på tillhör också den offentliga normbildningen.65 Till det 

här kan tilläggas att utfyllnad av avtal räknas in under rättstillämpningen och 

därav följer att de normer som används för att fylla ut avtalet ska kunna 

hänföras till rättstillämpningsfakta.66 

                                                 
63 Ekelöf 1996 s. 128, Lindblom 2006, s. 168. 
64 Westberg 2013, s. 342f. 
65 Westberg 2013, s. 343, Ekelöf m.fl. 2009, s. 302f, Strömholm 1986, s. 42f, 45, Lindblom 

2000, s. 116f.  
66 Linjen mellan avtalstolkning och avtalsutfyllning är inte alltid skarp, detta i sig kan skapa 

problem, se Ekelöf m.fl. 2009 s. 303 och NJA 1999 s. 629.  
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Till den privata normbildningen hör dels normer av mer allmän karaktär 

såsom sedvana och handelsbruk, dels normer av mer enskild specifik karaktär 

såsom standardavtal, avtalsvillkor och partsbruk.67  

NJA 1957 s. 688 illustrerar gränsdragningsproblematiken mellan rättsfakta 

som måste åberopas och rättstillämpningsfaktum som ska beaktas av 

domstolen självmant. I målet uppkom frågan om en lokal ordningsstadga var 

tillämplig avseende sandning av en viss färdväg. HD ansåg att frågan om 

vägen blivit iordningställd och upplåten till gata i enlighet med gällande 

stadsplan var ett rättsfaktum som måste åberopas, och svaranden tilläts 

därmed inte åberopa att stadgan inte var tillämplig (55 kap. 13 § RB). 

Olivecrona har kritiserat avgörandet och menar att det här endast var fråga 

stadgans tillämplighet, vilket ska prövas ex officio.68  Även Ekelöf har ställt 

sig tveksam till avgörandet. Han anser att frågan om färdvägen upplåtits till 

gata (och därigenom omfattas av ordningsstadgan) var ett 

rättstillämpningsfaktum och med hänvisning till principen jura novit curia 

borde beaktats självmant av domstolen.69 

I NJA 1998 s. 448 (försäkringsmålet) och NJA 1999 s. 629 (domvillomålet) 

aktualiserades frågan om de normer HD fyllt ut ett avtal med var att betrakta 

som handelsbruk, som skulle anses utgöra rättsfakta som därmed behövde 

åberopas, eller om de var att betrakta som allmänna rättsprinciper, alltså 

rättstillämpningsfakta. I det senare målet var frågan om HD i ett det tidigare 

målet vid tolkning och tillämpning av ett försäkringsavtal grundat domen på 

en omständighet som inte åberopats av part som grund för dennes talan, och 

om HD brustit i sin materiella processledning gällande rättstillämpningen. I 

försäkringsmålet fyllde HD ut avtalet med allmänna rättsgrundsatser den 

utläste ur standardavtal på rättsområdet. Westberg påpekar att HD härvid har 

härlett normer hänförliga till den offentliga rättsbildningen – allmänna 

rättsgrundsatser - via den privata rättsbildningen – standardavtal med allmänt 

tillämpade standardvillkor – med hjälp av principen jura novit curia.70 

Dikotomin mellan offentlig rättsbildning och privat rättsbildning är enkel att 

dra, men det går inga vattentäta skott mellan de olika rättsbildningarna.71  

                                                 
67 Westberg 2013, s. 343, jfr Ekelöf m.fl. 2009, s. 302. 
68 Olivecrona 1960, s. 218f.  
69 Ekelöf 1996, s. 128 not 124. 
70 Westberg 2000/01, s. 377ff.  
71 NJA 2015 s. 1040 (Myresjöhusfallet) illustrerar den svåra gränsdragningen. Majoriteten 

avgjorde frågan om tolkning av begreppet vårdslös i ett standardavtal (ABS 95) genom att 

fokusera på det inomkontraktuella förhållandet och domskälen verkar understryka att det 

rör sig om en bedömning i det enskilda fallet. Den skiljaktiga minoriteten ville lösa 

tolkningsfrågan genom att tolka begreppet som det uppfattas inom civilrätten, se p. 22-23 i 

de skiljaktiga domskälen (att tolka ett standardavtal mot bakgrund av den dispositiva rätt 

avtalet - eller ett specifikt avtalsvillkor i det - sätter ur spel låter sig dock göras, se bl.a. NJA 

2012 s. 597 p. 13 och NJA 2013 s. 271 p. 7). Det finns inget i den skiljaktiga meningen som 

tyder på att de skulle fyllna ut avtalet; det rör sig om tolkning, jfr majoritetens domskäl. 
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3.3 Utredning, tolkning och tillämpning av 

gällande rätt 

Enligt den rollfördelning som dispositionsprincipen och principen jura novit 

curia ger uttryck för står det klart att domstolen har i uppgift att utreda, tolka 

och tillämpa gällande rätt på basis av det processmaterial parterna fört in i den 

tvist som domstolen ska slita inför dem. Det berörda stadgandet i 35 kap. 2 § 

2 st. RB anses medföra en skyldighet för domstolen att utreda vad som är 

gällande rätt. Domaren ska identifiera vilken rättsregel som är tillämplig på 

de aktuella yrkandena och åberopade omständigheterna, fastställa vilken 

närmare innebörd regeln har och hur regeln ska tillämpas i den aktuella 

tvisten.72 Utredningen sker inte bara på en språklig-semantisk nivå, utan även 

med hjälp av erkända rättskällor. Fastställandet av den närmare innebörden 

av rättsregeln kan kallas för den tolkande verksamheten. Denna verksamhet 

riktar in sig på regelns abstrakta innehåll.73 Tillämpningen av den abstrakta 

rättsregeln på den aktuella tvisten är vad som brukar kallas subsumtion. Det 

understryks redan i förarbetena att domstolens monopol på rättstillämpningen 

inte hindrar parterna att själva hänför sig till en rättsregel eller anför en viss 

tolkning av en sådan.74  

 

3.4 Rättsliga och processuella 

kvalificeringar  

En annan aspekt som gör sig påmind i sammanhanget är huruvida parters 

rättsliga kvalificeringar75 binder domstolen. En part kan använda sig av 

juridiska begrepp på de åberopade omständigheterna i en tvist. Ett typiskt 

exempel är att käranden anser att ett åberopat avtal är ett avtal om hyra. Parten 

har då rättsligt kvalificerat ett rättsfaktum. Domstolen är inte bunden av denna 

åsikt, utan kan bedöma det vara ett avtal om avbetalningsköp. Även om 

parterna skulle vara överens om den rättsliga kvalificeringen av avtalet är 

domstolen obunden av deras åsikter.76 Det anses allmänt inom doktrinen vara 

                                                 
Frågan gör sig då gällande hur minoritetens tolkningsoperation ska uppfattas. Får 

domstolen bortse från (ett moment i) ett avtalsvillkor åberopat som rättsfaktum och utan 

vidare ersätta det med ett rättstillämpningsfaktum från dispositiv lag i detta fall? Bör 

domstolen först upplysa parterna om tolkningen den överväger? Eller skulle den avgöra det 

på en bevisbörderegel? Situationen skulle kunna jämföras med fall av överraskande 

rättstillämpning, jfr även Westberg 2014, s.199ff.  
72 Ekelöf m.fl. 2009, s. 302ff, Westberg 2013, s. 347, jfr Kleineman 2009, s. 106. 
73 Ekelöf m.fl. 2009 s. 302f kallar verksamheten att utreda gällande rätt i sammanhanget för 

verifikation, Westberg 2013 s. 347 talar om att tolka regelns abstrakta innehåll. 
74 NJA II 1943:1 s. 446f, SOU 1938:44 s. 379.  
75 Används här synonymt med orden rättsliga klassificeringar och rättsliga etiketter. 
76 Westberg 2013, s.345f.  
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oförenligt med principen jura novit curia att domstolen blir bunden vid de 

rättsliga klassificeringar parterna gör.77 Som exempel på vad som anförts 

ovan kan nämnas NJA 2015 s. 186. Tvisten rörde bl.a. frågan huruvida ett 

hyresavtal sagts upp genom konkludent handlande. HD inledde bedömningen 

med att kvalificera om hyresavtalet till ett avtal om lägenhetsarrende för att 

därefter pröva om förutsättningar förelåg att frångå formkraven enligt 8 kap. 

1 § JB för uppsägning av avtalet.78 

Ett erkännande av rättsliga kvalificeringar kan binda domstolen i vissa fall. 

Detta och andra möjligheter att inskränka domstolens rättstillämpning via 

partsdispositioner redogörs för nedan.79 

Det rättsliga läget förhåller sig något annorlunda vad gäller processuella 

kvalificeringar. Om rättsliga kvalificeringar avser den rättsliga aspekten hos 

ett rättsfaktum, är processuella kvalificeringar hänförliga till vilka 

omständigheter som är att betrakta som rättsfakta och bevisfakta. I en tvist 

om ett avtals innebörd kan ett avtalsvillkor utgöra ett rättsfaktum eller ett 

bevisfaktum, det avgörande blir hur parterna lägger upp sin talan.80 Med stöd 

av NJA 1992 s. 375 hävdar Westberg att en domstol är bunden av de 

processuella kvalificeringar som parterna gör. HD fann i ett finstilt stycke i 

inledningen av domskälen att det inte var godtagbart såsom en av parterna 

hävdade att det inte åligger denne att kategorisera vilka åberopade 

omständigheter som är rättsfakta respektive bevisfakta, utan att det var 

domstolens sak att avgöra vilka av de omständigheter parten åberopat som 

var av medelbar eller omedelbar betydelse i målet. En domstol får inte 

omkvalificera de fakta som parterna kategoriserar som rättsfakta respektive 

bevisfakta och avgöra målet på denna omkvalificeringen. Här är inte 

principen jura novit curia rådande, istället är det 17 kap. 3 § 2 p. som sätter 

gränsen för domstolens prövning.81 Slutsatsen har även fått stöd i doktrinen 

av Fitger och Heuman.82 

 

                                                 
77 Bl.a. Kallenberg 1927, s. 91 not 93, Boman 1964, s. 48, Westberg 1988, s. 380 och 443, 

Heuman 2007/08, s. 912, Madsen 2010/11 s. 485, Madsen 2013, s. 732 not 4, Mellqvist 

2015, s. 18f, Maunsbach 2015, s. 279. 
78 Avgörandet har dock kritiserats av Mellqvist 2015, s. 17f, för att HD utan närmare 

prövning godtog den rättsliga kvalificeringen av ett antal omständigheter som tillsammans 

ansågs konstituera en uppsägning av avtal enligt parterna. 
79 Se avsnitt 3.6. 
80Lindblom 2006, s. 170f, jfr Heuman 2015, s. 799.  
81 Westberg 2010, s. 389 not 13, jfr densamme 2011/12 s. 171 not 4.  
82 Fitger m.fl. 2015, kommentar till 17 kap. 3 § RB, Heuman 2015, s. 799. Den senare i 

diskussion om hur avtalsvillkor kategoriseras processuellt.  
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3.5 Domstols obundenhet av 

partsöverenskommelser om 

rättstillämpning  

Som nämnts ovan är domstolen inte bunden av parternas åsikter om innehållet 

eller tillämpligheten av gällande rätt. Inledningsvis kan påpekas att avtal som 

sätter dispositiv rätt ur spel till förmån för avtalets egna regler inte är att 

betrakta som ogiltiga avtal om rättstillämpning, dessa avtal binder 

domstolen.83 Det bör framhållas att parters dispositioner inom ramen för en 

process ska uppfattas som proceshandlingar, de har ingen rättslig verkan 

utanför den aktuella rättegången.84 En situation där käranden uttalar sig om 

tillämpligheten av en viss rättsregel och svaranden instämmer om dess 

tillämplighet är således inte att betrakta som ingående av ett avtal om 

rättstillämpning utan ska ses som två enskilda partsdispositioner.85  

Utgångspunkten i svensk rätt torde vara att avtal om rättstillämpning är 

ogiltiga.86 Detta följer inte bara av principen jura novit curia, utan även av 

principen om processavtals ogiltighet.87 Sådana avtal kan dock se ut på flera 

olika vis och deras utformning är inte oviktig för vad deras processuella 

verkningar blir. Som ovan behandlat står det domstolen fritt att rättsligt 

kvalificera ett avtal, eller villkor i det enligt principen jura novit curia. Om 

den kvalificerar ett avtalsvillkor som ett processuellt sådant, så torde villkoret 

sakna processuell verkan med tillämpning av principen om processavtals 

ogiltighet. Ett avtalsvillkor som pekar ut en viss lag eller lagregel som icke 

tillämplig i tvisten torde sällan undgå att kvalificeras som ett processuellt 

avtal. Om ett avtalsvillkor formuleras så att det anses vara en materiell 

bestämmelse kan situationen bli annorlunda.88 Villkoret kan formuleras som 

en materiell bestämmelse som utestänger tillämpningen av en viss rättsregel, 

det blir s.a.s. en privat norm. Är rättsregeln dispositiv sätts den ur spel, men i 

den mån en uppkommen situation inte kan lösas med hjälp av villkoret kan 

domstolen ändå med hänvisning till principen jura novit curia vara skyldig att 

                                                 
83 Det kan te sig så att dispositiv rätt ändock används för att fylla ut avtalet i det fall 

parterna underlåtit att ersätta den bortavtalade dispositiva rätten med egna avtalsvillkor som 

är tillämpliga eller pekat ut vilka normer som ska gälla istället på en eventuell tvist som kan 

vara för hand. Detta är dock inte ett utfall av att domstolen är obunden av ett sådant avtal, 

utan av slarvig avtalsförfattning och domstolens skyldighet enligt principen jura novit curia 

att tillämpa de adekvata rättsreglerna, se Maunsbach 2015, s.393ff. 
84 Westberg 2011, s. 173.  
85 Se nedan avsnitt 3.6 för parters möjlighet att styra rättstillämpningen via 

processhandlingar 
86 Heuman 2011/12, s. 336 och där gjorda referenser, jfr Maunsbach 2015, s. 390. 
87 Det kan tilläggas att undantag från principen endast får göras med stöd i lag, NJA II 

1943:1 s. 611, SOU 1938:44, s. 509f, prop. 1942:5 s. 233 och prop. 2010/11:128, s. 43, jfr, 

Westberg 2013, s. 283. 
88 Maunsbach 2015, s. 392f.   
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beakta den dispositiva regeln.89 Vad gäller indispositiva90 regler så hindrar 

inte en civilrättslig formulering att rätten beaktar rättsregeln i enlighet med 

principen jura novit curia, avtalsvillkoret kan dock få betydelse i målet såsom 

rättsfaktum.91 Ett avtalsvillkor kan också lämna instruktioner över ett 

rättstillämpningsfaktums tolkning. Det kan vara frågan om att ett begrepp i 

avtalet ska tolkas i enlighet med en viss tolkning enligt doktrin, eller att vissa 

prejudikat ska frånses vid tolkningen.92 Även i dessa fall kan principen om 

processuella avtals ogiltighet bli aktuell, beroende på hur villkoren 

formuleras. Som utgångspunkt kan inte parterna binda domstolen vid en 

tolkning av en rättsregel eller förmå den att bortse från en rättskälla. 

Formuleras avtalsvillkoren däremot som materiella bestämmelser blir de att 

betrakta som privata normer som ska åberopas som rättsfakta, och domstolen 

kan inte frånse dem i den mån de sätter dispositiva rättsregler ur spel (jfr. 

ovan).93 

Det finns mål som tyder på att HD i viss mån har godtagit att parterna kan 

binda domstolen vad gäller rättsanvändningen. I NJA 1983 s. 3, det s.k. 

Tsesis-fallet, var det fråga om skadeståndsansvar för staten på grund av ett 

fartyg stött i ett grund som inte var utmärkt på sjökortet. Det påstådda 

vållandet från statens sida hänförde sig till en tidpunkt innan SkL trädde 

ikraft, varför den äldre lagen bort tillämpas. HD ansåg dock att såsom parterna 

utformat sin talan, hade de gemensamt förutsatt att skadeståndsfrågan skulle 

prövas mot SkL, vilket domstolen sedermera gjorde.  

I NJA 1994 s. 256 var det fråga huruvida ett samboförhållande förelåg. Inför 

domstolen framställde parterna att de var överens om att ordet sambo i 

försäkringsvillkoren skulle ha samma innebörd som det har i sambolagen.94 

HD använde sedan sambobegreppet såsom det framgår av sambolagen vid 

den fortsatta tolkningen av försäkringsavtalet. Lindell tar de båda målen som 

inteckning för att parterna har en viss dispositionsrätt beträffande 

rättsanvändningen, förutsatt att parterna processat utifrån en gemensam 

utgångspunkt.95 Heuman anger det senare målet som exempel på hur parter 

kan teckna avtal om hur begrepp ska tolkas som förenklar rättstillämpningen. 

Han framhåller dock att målet inte ger allmänt stöd för uppfattningen att 

parter kan träffa avtal om rättstillämpningen, då överenskommelsen i målet 

avsåg avtalstolkning och dess innebörd var att viss lag skulle användas vid 

denna tolkning, inte att domstolen skulle tillämpa avvikande regler från 

                                                 
89 Maunsbach 2015, s. 395, jfr Westberg 2011/12 s. 173, jfr även not 80 ovan.  
90 Vissa indisopositiva regler kan en part avstå ifrån när en tvist väl inletts, men inte på 

förhand, t.ex. konsumentköplagen, se prop. 1989/90:89 s. 66.  
91 Maunsbach 2015, s. 393. 
92 Maunsbach 2015, s. 395f.  
93 Muansbach 2015, s. 398ff. 
94 Lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem. 
95 Lindell 2012, s. 53. 
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lagen.96 Maunsbach framhåller att det inte framgår av de båda målen att HD 

skulle anse sig bunden av överenskommelserna mellan parterna som sådana. 

Inte heller framgår det att domstolen skulle vara bunden av något avtal 

parterna ingått med varandra. En troligare tolkning av NJA 1994 s. 256 skulle 

vara att HD uppfattade parternas samstämmiga åsikter i frågan som två 

åtskilda processhandlingar med resultatet att frågan om hur sambobegreppet 

i avtalet skulle uppfattas var ostridigt mellan parterna.97 Domskälen från 

Tsesis-fallet stödjer även denna tolkning. Maunsbachs tolkning av målen 

framstår som den troligaste. Utifrån domskälen kan man strängt taget inte 

utläsa skälen för domstolens val att utgå från samma rättsliga förutsättning 

som parterna genom sina processhandlingar (som inte har civilrättsliga 

verkningar) visat att de gör, det kan lika väl ligga processekonomiska eller 

andra lämplighetsbedömningar bakom beslutet. Målen kan med andra ord inte 

påstås ge stöd för åsikten att parter kan ingå bindande överenskommelser om 

rättstillämpningen, de pekar dock mot parters möjlighet att styra över 

domstolens rättstillämpning via partsdispositioner. 

 

3.6 Inskränkningar i principen jura novit 

curia genom partsdispositioner 

Som ovan antytts kan parter genom olika processhandlingar inskränka 

domstolens rättstillämpning. De fall som ska behandlas härunder är en parts 

medgivande eller eftergivande av ett käromål samt erkännande av en 

omständighet.  

Enligt 42 kap. 18 § 1 st. 3 p. RB får en domstol bifalla ett (dispositivt) käromål 

i det fall att svaranden medger käromålet, eller ogilla det ifall käranden 

efterger sin talan. Domslutet ska i så fall ges utan att domstolen företar någon 

prövning i sak.98 För att återvända till exemplet i avsnittet ovan: om ett avtal 

om hyra åberopas som grund för ett yrkande om betalning och svaranden 

medger yrkandet ska inte domstolen först pröva om det istället kan röra sig 

                                                 
96 Heuman 2011/12, s. 336f.  
97 Maunsbach 2015, s. 262f.  
98 Westberg 2013, s. 352. Det förekommer även som ovan nämnt ibland officialfaktum i 

annars dispositiva mål. Boman 1964, s. 67 och Ekelöf m.fl. 2002, s.64f (och däri gjorda 

hänvisningar) anför att vid en sådan situation bör domstolen ex officio ta upp och pröva det 

indispositiva momentet innan bifall meddelas. I doktrin har det även diskuterats om 

domstolen utan vidare ska bifalla ett medgivet käromål som bygger på oriktiga 

omständigheter. Olivecrona 1960, s. 194 anser att domstolen skulle låna sin medverkan till 

en rättslig komedi om det biföll sådana mål. Boman 1964, s. 53f anser med analogi till 

förlikningar att medgivande av käromål grundade på oriktiga omständigheter bör bifallas, 

jfr även Lindell s. 55f.  



 26 

om ett avtal om avbetalning, utan medge bifall till den yrkade betalningen 

enligt avtalet.  

Om en part i ett dispositivt mål erkänner en viss omständighet dennes motpart 

påstår ska omständigheten i fråga anses vara ostridig parterna emellan, detta 

enligt 35 kap. 3 § 1 st. RB. Domstolen är förhindrad att bevisvärdera ett erkänt 

rättsfaktum.99 Det kan vara så att erkännandet även förhindrar domstolen att 

pröva den rättsliga innebörd som är knuten till det erkända rättsfaktumet. 100 

Enligt processlagsberedningen är en domstol däremot inte bunden av ett 

uppenbart oriktigt erkännande, rätten har ingen skyldighet att grunda domen 

på uppenbart felaktiga förutsättningar.101 Frågan vad som är uppenbart 

oriktigt är inte klarlagt och har varit föremål för diskussion.102 

NJA 1978 s. 334 har varit föremål diskussion. Käranden hade yrkat på att 

domstolen skulle fastställa ”att staten inte hade någon rätt till 

ansvarsbegränsning enligt 10 kap. sjölagen i fråga om ersättning till dem för 

skador som uppkommit genom sammanstötningen [mellan ett fartyg och en 

ubåt].” HD förklarade att skadeståndslagens allmänna begränsningsprinciper 

i allmänhet var tillämpliga, men prövade inte dessa jämkningsmöjligheter 

med skälet att såsom yrkandet preciserats kunde ingen sådan prövning ske. 

Käromålet ogillades med motiveringen att 10 kap. sjölagen inte var tillämplig 

i fråga om statens ansvar för de uppstådda skadorna. Westberg anser att detta 

är ett avsteg från principen jura novit curia. HD ansåg sig inte mot parternas 

vilja kunna pröva andra rättsregler än de av parterna anförda beträffande de 

åberopade omständigheterna i målet. Domstolen kan i det här fallet ha ansett 

sig bunden av yrkandet av den anledningen att det saknades tolkningsdata vid 

sidan av dess ordalydelse som talade för att SkL:s regler avsågs. I sådant fall 

ska rättsfallet inte tolkas som att domstolen vid tolkning av en kärandes 

yrkanden är bunden av de rättsliga kvalificeringar denne gör däri.103 Lindell 

                                                 
99 Förekomsten av officialfaktum gör sig även påmind vid en parts erkännande. Notera NJA 

1997 s. 825 där lade hovrätten till grund för sin dom omständigheter den ansåg vara 

officialfaktum utan att uppmärksamma parterna om detta. HD återförvisade målet. Av 

domskälen framgår det att en domstol begår ett grovt rättegångsfel om den lägger ett 

officialfaktum som den beaktar ex officio till grund för sin dom, men underlåter att 

uppmärksamma parterna på frågan och bereda dem tillfälle att framföra sina synpunkter på 

den.  
100 Detta följer inte av paragrafens ordalydelse, men synsättet har vunnit stöd i doktrinen se 

bl.a. Ekelöf m.fl. 2009 s. 70, Boman 1964, s. 59 och Westberg 1988, s. 330f. Se även NJA 

2010 s. 643 nedan. 
101 SOU 1938:44, s. 380.  
102 Se Lindell 1988, s. 49ff. En annan fråga är om ett erkännande av ett rättsfaktum blir 

uppenbart oriktigt på grund av den rättliga innebörd som är knuten till rättsfaktumet medför 

det. I analogi med NJA 2010 s. 643, om en privatperson pekas ut som ”rätt svarande”, 

istället för den faktiska svarande i form av dennes bolag, och erkänner detta i en tvist om fel 

på vara skulle det medföra att konsumentköplagen blev tillämplig. Lagen är visserligen 

indispositiv, men det medför inte att målet blir indispositivt, se Ekelöf, m.fl. 2002, s. 64. 
103 Westberg 1988, s. 194f. 
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anser däremot att domslutet inte är ett avsteg från principen. Han menar att 

det faller inom parternas dispositionsrätt att begränsa en fastställelseprövning 

via formuleringar i sina yrkanden, även till att avse enskilda lagrum.104  

NJA 2010 s. 643 rörde en bank som stämde en revisionsbyrå för att denna, 

genom två av dess anställda revisorer, agerat oaktsamt i sitt gransknings- och 

revisionsarbete beträffande ett klientbolag. Käranden påpekade i 

stämningsansökan att svarandens ombud meddelat att de ansåg att 

revisionsbyrån var rätt motpart i målet. I tingsrätten riktade svaranden inga 

invändningar om vem som vara att betraktas som ”rätt svarande.” Inte heller 

ansåg sig domstolen ha som uppgift att självmant pröva det. Käromålet 

ogillades då det inte ansågs visat att svarandens agerande var oaktsamt. 

Hovrätten ansåg att frågan om rätt svarande var en partsöverenskommelse 

över rättstillämpning och ansåg sig inte bunden av parternas avtal om vem 

som var svaranden och tog ex officio upp frågan om vem som var ”rätt 

svarande”, revisorerna eller revisionsbyrån? Hovrätten fann att byrån inte var 

revisor i klientbolaget, och talan kunde inte bifallas enligt ordalydelsen i det 

tillämpliga lagrummet, och såsom bankens talan var bestämd inte på någon 

annan grund heller. I HD blev frågan om svarandens processföring innebar 

att denne erkänt kärandens påstående om rätt svarande på ett för domstolen 

bindande vis. HD fann att ett erkännande om ”rätt svarande” hade lämnats i 

tingsrätten. Hovrätten hade således lagt en omständighet som inte åberopats 

till grund för sitt domslut och målet återförvisades.105 Westberg menar att 

målet belyser en principkollision mellan principen jura novit curia och 

dispositionsprincipen, och kommer fram till att erkännandet omfattar inte 

endast existensen av rättsfaktumet utan också den civilrättsliga betydelse som 

kan kopplas till det rättsfaktum som erkänts omfattas.106 Det har inom 

doktrinen ansetts att ett erkännande av ett prejudiciellt förhållande är 

bindande för domstolen.107 NJA 2010 s. 643 kan ses som ett stöd för den 

åsikten.  

                                                 
104 Lindell 2012, s. 53. 
105 Jfr NJA 2008 N 12 (som HD hänvisar till i domskälen), fråga om ersättning för 

kostnaden att åtgärda ej upptäckta brister i en villafastighet.  Den anlitade 

besiktningsmannen påstods orsakat skadan genom försumligt utfört besiktningsuppdrag. 

Tingsrätten fann besiktningsmannen oaktsam och biföll käromålet. Hovrätten prövade 

självmant om det förelåg ett orsakssamband mellan den uppkomna skadan och 

försumligheten. Den fann att så inte var fallet och ogillade käromålet. HD ansåg att 

hovrätten grundat domen på andra omständigheter än de om åberopats. Nordh anser att 

hovrättens dom var förenlig med den placering av åberopsbördan för orsakssamband som 

följer av praxis, se Pointlex (InfoTorg), 7 mars 2008. Av HD:s hänvisning i NJA 2010 s. 

643 förefaller det som att 2008-års fall bör tolkas som att svaranden ansågs ha erkänt 

påståendet om orsakssamband genom sin processföring.  
106 Westberg 2011/12 s. 172, 180f.  
107 Boman 1964, s. 59, Ekelöf 2009, s. 70f, Westberg 1988, s. 330f, jfr även Heuman 

2011/12, s. 341.  
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3.7 Sammanfattning 

Domstolen har en skyldighet att beakta alla relevanta rättsregler i ett mål. 

Denna skyldighet innefattar även att domstolen ska utreda, tolka och tillämpa 

den relevanta rättsregeln.  Gränsen för vilka rättsregler domaren självmant får 

beakta dras mellan de som hänförs till den offentliga rättsbildningen och de 

som tillhör den privata rättsbildningen, de senare får betydelse i ett mål 

såsom åberopade rättsfakta. Skyldigheten att beakta alla relevanta rättsregler 

är en sida av domstolens dömande uppgift, den andra sidan är domstolens 

obundenhet av parters åsikter och instruktioner i rättstillämpningsfrågan. Det 

ovan anförda gäller inte bara rättsregler utan även rättsliga kvalificeringar.108 

Parters processuella kvalificeringar binder däremot domstolen. Det finns inga 

veterliga undantag, och dessa partsdispositioner faller helt inom ramen för 

dispositionsprincipen. Möjligheten för parter att styra över rättstillämpningen 

via avtal är liten, principen jura novit curia begränsar räckvidden av dessa 

avtal. Avtalets utformning spelar en viss roll för möjligheten att begränsa 

domstolens rättsliga bedömning i den mån de kan omformuleras till rättsfakta 

som måste åberopas, då råder dispositionsprincipen. Som framgår ovan 

bestäms principen jura novit curias gränser framförallt mot 

dispositionsprincipens, mot de områden parterna förväntas styra genom 

dispositioner. Konflikter mellan principerna uppstår i de fall då parter 

försöker disponera över rättstillämpningen. Parter kan däremot via 

dispositioner i vissa fall binda domstolen i rättstillämpningsfrågan. 

Medgivande av ett käromål är en sådan disposition. En annan disposition är 

erkännande av ett rättsfaktum, vars rättsliga innebörd blir ostridig i målet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Det kan framhållas att gränsen mellan subsumtion och rättslig kvalificering i praktiken 

inte är knivskarp, ofta kan en rättslig kvalificering innebära att det kvalificerade 

rättsfaktumet samtidigt förs in under en viss rättsregel. Jfr Lindell 2007, s. 194f.  
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4 Kontradiktionsprincipen  

4.1 Kontradiktionsprincipen i svensk 

intern rätt  

Kontradiktionsprincipen anses idag vara den mest centrala princip som 

reglerarar civilprocessen.109 Kort taget innebär bl.a. principen att ingen får 

dömas ohörd.110 Principen bygger på en förhandlingsbaserad rättegång.111 En 

part ska få möjlighet att ge sin version av saken, däribland göra de nödvändiga 

åberopanden och föra bevisning därom.112 Precis som i fallet med 

dispositionsprincipen ger olika författare kontradiktionsprincipen olika 

innebörd.113 Till detta överlappas numera principen även av ”överordnade” 

normer, framförallt genom den rätt till kontradiktoriskt förfarande som följer 

av art. 6 (1) EKMR. Principens innebörd så som den kommer till uttryck i det 

senare fallet behandlas nedan.114 Den kontradiktoriska principen har inte bara 

betydelse mellan de tvistande parterna, även kontradiktion mellan parterna 

och domstolen spelar en allt viktigare roll.115 Kontradiktionsprincipen hindrar 

däremot inte domstolen från att dra andra slutsatser än de parterna gjort.116 En 

förutsättning för att principen ska kunna få genomslag i praktiken är att 

parterna får kännedom om varandras argumentering och bevisning så att de 

kan bemöta varandras påståenden.117 En annan viktig förutsättning för 

kontradiktionens genomslag är att en part har tillräcklig tid att effektivt kunna 

bemöta motpartens påståenden, det finns därför en bestämmelse om skäligt 

rådrum i 32 kap. 1 § RB.118  

Partsinsyn är således en viktig del för att kontradiktionsprincipen ska kunna 

upprätthållas.119 Det är domstolens skyldighet att bereda parterna denna 

möjlighet genom att kommunicera processmaterialet till parterna.120 

                                                 
109 Lindblom 2000, s. 141 med gjorda hänvisningar. 
110 Ekelöf m.fl. 2002, s. 70.  
111 Westberg 1988, s. 29f, densamme 2010 s.84f, jfr Maunsbach 2015, s. 255. 
112 Maunsbach 2015, s. 257. 
113 Jfr Lindblom 2000, s. 141, jfr även Ekelöf m.fl. 2002, s. 70, den senare framhåller att 

hans definition av förhandlingsprincipen är vad många andra forskare hänför till 

kontradiktionsprincipen, se även Westberg 2010, s. 67, där han konstaterar att en enkel 

omskrivning av förhandlingsprincipen är just den kontradiktoriska principen. Lindell 2007, 

s. 180, hävdar att kontradiktionsprincipen inte beskriver maktfördelningen mellan parter 

och domstolen genom att ange vilka processhandlingar de kan eller få vidta, utan anger att 

parterna ska beredas möjlighet att uttömmande argumentera och föra bevisning för sin sak. 
114 Se avsnitt 5. 
115 Westberg 1988, s. 29 not 33.  
116 Heuman 2004, s. 279. 
117 Lindell 2012, s. 120.  
118 Ekelöf 2009, s. 30. 
119 Maunsbach 2015, s. 257. 
120 Lindell 2007, s. 158, Heuman 2004, s. 262, Maunsbach 2015, s. 258. 
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Kontradiktionsprincipen finns lagfäst främst genom olika regler om 

kommunikation i RB, men ibland är dess stöd indirekt uttryckt.121 Det är 

därför nödvändigt att undersöka reglerna om domstolens materiella 

processledning. 

 

4.2 Domstols materiella processledning 

Domstolens skyldighet att bedriva materiell processledning under 

förberedelsen av tvistemål regleras i 42 kap. 8 § 2 st. RB. Domstolen ska 

verka för att tvistefrågorna blir klarlagda och att parterna anger allt som de 

vill åberopa i målet. Genom frågor och påpekanden ska domstolen försöka 

avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas framställning. Enligt 

lagmotiven medför de dispositiva tvistemålens karaktär att den materiella 

processledningen däri bör begränsas till att hjälpa parterna att klara ut vad de 

vill yrka och åberopa samt vilken bevisning de vill förebringa. Detta i sig ska 

dock inte innebära att domaren intar en passiv roll i processen, men domstolen 

måste överväga om de åtgärder den vidtar är förenligt med domstolens 

opartiskhet. Det betonas att processledningen är avhängig det enskilda målets 

och den enskilda situationens karaktär.122 

Vid huvudförhandling är den materiella processledningen inte lika påkallad 

som vid målets förberedelse, så långt in i processen ska inte sådana åtgärder 

såsom komplettering av bevis vara behövliga.123 Den sträcker sig till att 

domstolen ska utreda målet efter dess beskaffenhet och se till att inget onödigt 

dras in i processen, se 43 kap. 4 § 2 st. RB.   

Enligt 43 kap. 14 § RB, om domstolen upptäcker under överläggningen att 

utredningen behöver kompletteras innan målet avgörs, har den möjlighet att 

återuppta eller hålla ny huvudförhandling. Om kompletteringen är av enkel 

beskaffenhet får domstolen i samråd med parterna besluta att utredningen 

inhämtas på annat sätt.  

Parters rättsliga framställningar torde inte ha varit del av det ursprungliga 

objektet för materiell processledning. Det var snarare de faktiska 

omständigheterna i partens framställning som åsyftades.124 Att domstolen 

                                                 
121 Heuman 2004, s. 262. Den kanske tydligaste bestämmelsen avseende tvistemål torde 

vara 42 kap. 8 § och 43 kap. 4 § om domstolens processledning, ett annat exempel är ovan 

nämnda 32 kap. 1 § om skäligt rådrum.  
122 Prop. 1986/87:89 s. 105. 
123 Fitger m.fl. 2015, kommentar till 43 kap. 4 § RB. 
124 Westberg 1988, s. 340, jfr SOU 1926:33 s. 12 och SOU 1938:44 s. 444f.  
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väljer att processleda parterna i en rättsfråga finns det däremot inget hinder 

för enligt ovan lagrum.125 

Inom doktrin har det diskuterats om domstolen bör uppmärksamma parterna 

på att den överväger tillämpa en rättsregel de inte hänfört sig till, och låta dem 

yttra sig över dess tillämplighet i målet. Modern doktrin verkar vara enig i att 

så är lämpligt. Westberg anser att en vägledningsplikt likt den som kommer 

till uttryck i tysk rätt (se nedan avsnitt 4.2.2.2) bör införas även i Sverige, 

avseende både materiella och processuella rättsfrågor.126 Fitger anser att det 

hör till en modern process att domstolen även i dispositiva tvistemål inte 

tillämpar en rättsregel som parterna inte tycks ha varit medvetna om utan att 

innan dess berett dem möjlighet att yttra sig om regelns tillämplighet.127 

Lindell anser att de bevekelsegrunder som föranleder den materiella 

processledningen påbjuder domstolen att upplysa parterna om risken för 

överraskande rättstillämpning finns.128 Ekelöf anser att domstolen bör sträva 

efter att bereda parterna tillfälle att yttra sig om en rättsregels tillämplighet, 

om den överväger tillämpa den utan att parterna hänfört sig till den. Han 

tillägger dock att undantag kan ske beroende på när i processen domstolen 

blir varse om rättsregelns tillämplighet.129 Heuman anser att 43 kap. 14 § RB 

gäller även i de fall då domstolen upptäcker en ouppmärksammad rättsregel. 

Med beaktande av de preklusionsregler som kan slå till i övre instanser, bör 

den materiella processledningen ske i ett så tidigt stadium som möjligt, menar 

han.130 Sunnqvist anser att domstolens materiella processledning härvid bör 

begränsas till de fall då parterna faktiskt har fört någon rättslig argumentering 

i målet, har de underlåtit detta helt har de knappast något intresse av att 

informeras om den rättstillämpning domstolen överväger.131  

Medan lagen och dess proposition inte ger uttryckligt stöd för materiell 

processledning i rättstillämpningsfrågor (den ställer å andra sidan inte upp 

några hinder för det heller),132 är doktrinen av åsikten att även 

rättstillämpningen bör omfattas av den.133 Var gränsen för gällande rätt går 

har förtydligats genom praxis.  

 

                                                 
125 Fitger m.fl. 2015, kommentar till 43 kap. 4 § RB.  
126 Westberg 1988, s. 338ff, särskilt s. 342. 
127 Fitger 1999, s. 519. 
128 Lindell 1988, s. 42.  
129 Ekelöf m.fl. 2009, s. 304.  
130 Heuman 1992/93, s. 920. 
131 Sunnqvist 2010/11, s. 164f. 
132 Prop. 1986/87:89 s. 104ff.  
133 Även motiven tar upp frågan, i den mån det gäller konsumentförhållanden, se t.ex. Per 

Henrik Lindbloms särskilda yttrande, SOU 1982:26 s. 616ff.  
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4.2.1  Domstolens upplysningsplikt i praxis 

Frågan hur domstolen bör förfara i det fall den överväger tillämpa en 

rättsregel som parterna i målet inte hänfört sig till har berörts i praxis ett antal 

gånger. Nedan följer en framställning av denna praxis och de slutsatser man 

kan dra av den. 

NJA 1989 s. 614 har behandlats flitigt i doktrinen. Ett underhållsavtal m.m. 

träffades mellan två makar med anledning av deras äktenskapsskillnad. Enligt 

avtalet skulle hustrun erhålla hälften av makens efterlevnadspension från 

försäkringsbolaget SPP. Hustrun väckte talan mot mannen när det senare 

framkom att denna del av avtalet inte kunde förverkligas fullt ut på grund av 

SPP:s försäkringsvillkor. Hon yrkade med hänvisning till förutsättningsläran 

respektive 36 § AvtL på att mannen skulle teckna en pensionsförsäkring med 

henne som förmånstagare beräknat att motsvara beloppet från 

efterlevnadspensionen enligt avtalet. HD ansåg att talan inte kunde bifallas 

med tillämpning av varken förutsättningsläran, 36 § AvtL, eller allmänna 

kontraktsmässiga grundsatser. Justitierådet Lind skrev ett tillägg till domen 

där han utvecklade de processrättsliga skälen för att pröva talan mot allmänna 

kontraktsmässiga grunder trots att käranden inte hänfört sig till den 

rättsregeln. Han framhöll att även i dispositiva tvistemål är det domstolens 

skyldighet att tillämpa den adekvata rättsregeln, obeaktat om den åberopats 

av en part eller inte. Vad gäller domstolens förfarande handläggningsmässigt 

när den upptäcker en av parterna ouppmärksammad rättsregel bör det främst 

vara beroende av det enskilda målets och den enskilda situationens karaktär 

hur domstolen handlar. Någon ovillkorlig skyldighet för domstolen att 

upplysa parterna om en annan rättsregel än den de hänfört sig till, anser inte 

Lind att det finns. Lind verkar därtill mena att kommunikation till parterna är 

ett utflöde av domstolens materiella processledning, alltså inte påbjudet direkt 

av kontradiktionsprincipen.  

I NJA 1993 s. 13 aktualiserades igen frågan hur domstolen bör agera då den 

upptäcker en rättsregel som parterna verkar vara ovetande om. I målet var det 

fråga om en underhyresgäst som utan stöd i avtal stannade kvar i hyresvärdens 

lokaler efter lokalhyresavtalet hade upphört. Fastighetsägaren stämde om 

ersättning motsvarande skälig hyra för lokalen. Käranden baserade sin talan 

på skadestånd på grund av brott (2 kap. 4 § SkL). HD fann dock att en annan 

rättsregel var tillämplig. Domstolen fastslog att det inom processrätten råder 

som princip att en domstol har att tillämpa den adekvata rättsregeln på de av 

parterna åberopade omständigheterna, även om parten inte hänfört sig till 

rättsregeln i fråga. Därefter bereddes parterna tillfälle att yttra sig om 

möjligheten att svaranden var skadeståndsskyldig på grund av det obehöriga 

nyttjandet av lokalerna även om inget brott hade begåtts, varefter HD biföll 
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käromålet då de av kärande åberopade rättsfakta kunde subsumeras under den 

uppmärksammade rättsregeln. Heuman menar att målet inte kan tolkas som 

att domstolen skulle vara förhindrad att tillämpa en rättsregel vars 

förefintlighet den inte kommunicerat till parterna i målet. Det man kan utläsa 

ur målet är att domstolen är oförhindrad att bedriva processledning när den 

inser att en icke hänförd rättsregel kan ha avgörande betydelse i målet.134  

Lindell hävdar med stöd av NJA 1996 s. 52 att det numera är klarlagt att 

kommunikation ska ske, åtminstone om det annars skulle innebära att 

parterna blev överraskade.135 I målet uttalade HD att vad käranden anförde 

angående tillämpligheten av en ny rättsregel först i HD ansågs vara rättsliga 

synpunkter, och att svaranden kommenterat dessa i sak. Hinder att beakta 

synpunkterna fanns inte. Lindells tolkning torde vara en aning långsökt. Om 

man läser uttalandet tillsammans med stycket som föregår det ligger 

uppfattningen närmare till hands att HD med sitt uttalande om hinder att 

beakta synpunkterna likväl kan åsyfta att de av käranden anförda 

synpunkterna inte träffades av preklusionsregeln i 55 kap. 13 § RB, då 

synpunkterna var att betrakta såsom rättslig argumentation på redan 

åberopade rättsfakta. Att HD valde att kommunicera synpunkterna kan inte 

heller tas för inteckning att det i och med målet föreligger en skyldighet för 

domstol att göra så framöver. Målet skiljer sig även ifrån de ovan redovisade 

mål på så vis att kommunikationen avsåg en parts rättsliga synpunkter, inte 

en ny rättslig regel uppmärksammad av domstolen, inte heller ansågs de 

rättsliga synpunkterna föranleda en annan bedömning i målet, 

kommunikationen skulle i så fall snarare vara påkallad av hänsyn till en parts 

rätt till skäligt rådrum enligt kontradiktionsprincipen, än av domstols 

materiella processledning.136  

I ovan behandlade NJA 1999 s. 629 var även frågan om domstolens 

upplysningsplikt aktuell. Svaranden gjorde bl.a. gällande att HD brustit i sin 

materiella processledning när domstolen inte beredde parterna möjlighet att 

yttra sig om förekomsten, innebörden och tillämpligheten av handelsbruk. 

HD uttalade att det ofta var lämpligt att domstolen fäste parternas 

uppmärksamhet på en rättsregel den överväger att tillämpa, om denna inte 

varit på tal under rättegången. Ett sådant åsidosättande av denna 

handlingsnorm utgör däremot inte utan vidare ett rättegångsfel. Det man kan 

utläsa av domskälen i denna fråga är alltså att det inte föreligger domstolen 

någon skyldighet att kommunicera till parterna vid eventuella risker för 

överraskande rättstillämpning, men att den bör göra det. HD:s formulering 

ger ingen ledning i frågan i vilken situation en underlåtenhet att 

                                                 
134 Heuman 1992/93, s. 921f.  
135 Lindell 2012, s. 296.  
136 Kommunikationen är dock i linje med kravet på kontradiktion som följer av art. 6 (1) 

EKMR, se avsnitt 5.1 nedan. 
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uppmärksamma parterna skulle innebära ett rättegångsfel. Likaså rör frågan 

endast rättsregler, men överraskande rättstillämpning kan även ske om 

domstolen beaktar andra rättskällor än de parterna hänfört sig till i tolkningen 

av en viss rättsregel. Att självständigt beakta rättskällor faller under 

domstolens ansvar enligt principen jura novit curia, samma problem som 

aktualiseras vid tillämpning av rättsregler kan göra sig gällande även vid 

beaktande av rättskällor.137 

Det framgår inte av domskälen vilken princip som HD anser att en bristande 

kommunikation skulle bryta mot. Det skulle kunna vara skyldigheten att 

bedriva materiell processledning och inte kontradiktionsprincipen HD har i 

åtanke.138 Åtskillnaden blir emellertid av liten betydelse, om man intar 

positionen att den materiella processledningen via bestämmelser om 

kommunikation i RB, är ett utflöde av kontradiktionsprincipen. Tilläggas kan 

att Heuman anser att domstol inte begår något rättegångsfel, om den 

underlåter att uppmärksamma parterna på en rättsregel den överväger 

tillämpa (jfr ovan), men däremot om den avstår från att tillämpa den adekvata 

rättsregeln med anledning av att den inte kunnat bedriva processledning i 

frågan, den är skyldig att tillämpa regeln enligt principen jura novit curia.139 

Westberg menar dock att en inkorrekt tillämpning av en civilrättslig rättsregel 

är ett materiellrättsligt fel, och sådana anses i princip aldrig utgöra en 

domvilla i svensk rätt.140  

För att sammanfatta så kan en domstol inte kan påstås ha en 

upplysningsskyldighet i det fall den överväger tillämpa en rättsregel som 

parterna inte hänfört sig till, detta gäller även rättsliga omkvalificeringar. 

Domstolen bör däremot uppmärksamma parterna på att en annan rättsregel 

kan vara aktuell, lämpligheten i ett sådant förfarande är beroende av samma 

bevekelsegrunder som den övriga materiella processledningen.  

 

 

                                                 
137 Westberg 2013, s. 351. Jfr även nedan avsnitt 4.2.2.2. 
138 Jfr Madsen 2010/11, s. 490. Jfr även AD 2014 nr 5 (ett disciplinärende), i ett 

adoptionsärende valde en domare att inte tillämpa 4 kap. 4 och 8 §§ FB till de sökandes 

fördel. Skälet var att han ansåg regeln uppenbart strida mot art. 8 EKMR och istället avgjort 

målet enligt vad han ansåg följde av EKMR. Parterna informerades inte om skälen härom. 

AD ansåg att domaren brustit i sin materiella processledning, men felet ansågs ringa på 

grund av den handlingsfrihet en domstol anses ha i frågan om processledning i 

rättstillämpningen (jfr ovan refererade mål) och på grund av att beslutet inte gått parterna 

emot (jfr 28 § ärendelagen). Notera att lag (1996:242) om domstolsärenden och inte RB var 

tillämplig i målet, regeln om domstolens materiella processledning i 12 § ärendelagen är 

dock likalydande med den i 43 kap. 4 § 2 st. RB.  
139 Heuman 2004, s. 266. 
140 Westberg 2013, s. 349. Westbergs exempel utgår dock inte från situationen att domaren 

medvetet avstår från att tillämpa en civilrättslig regel, resultatet torde dock bli detsamma 

oavsett domarens avsikt, en innehållsmässigt felaktig dom.  
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4.2.2 Materiell processledning i 

rättstillämpningen i utländska rättsordningar 

Frågan om domstols upplysningsplikt i de fall domstolen överväger att 

tillämpa en rättsregel parterna i målet inte hänfört sig till har lösts på olika 

sätt i olika rättsordningar. I det här avsnittet ska undersökas hur lagstiftaren 

inom den norska respektive den tyska rättsordningen har behandlat frågan.  

 

4.2.2.1 Norsk rätt 

I Norge trädde den förste januari 2008 en ny lag för tvistemål - tvisteloven141 

av 2005 - i kraft. För uppsatsens syfte och mål kan det vara av intresse att 

snegla på hur den norska lagstiftaren valde att lösa konflikten mellan 

principen jura novit curia och kontradiktionsprincipen.  

I utredningen behandlades frågan om det skulle införas en specifik reglering 

vad gäller domstolens möjlighet att tillämpa rättsregler som parter i målet inte 

kommenterat. Utredningen föreslog en regel som förbjöd domstolen att 

grunda en dom på rättsligt material som parterna inte haft anledning att uttala 

sig om. Förslaget avstyrktes emellertid av justitiedepartementet och togs inte 

med i propositionen. Jura novit curia ansågs vara en grundbult i den norska 

processordningen, det är domstolens ansvar att fullt belysa och utreda 

rättsfrågorna.142 Kontradiktionsprincipen ansågs därtill endast omfatta rätten 

att bemöta faktiska omständigheter, inte rättsliga sådana. Istället infördes en 

regel som bestämmer att domstolen inom ramen för de yrkanden och 

åberopanden parterna gjort självständigt ska använda sig av gällande 

rättsregler.143  

Av betydelse för denna reglering är dock reglerna om domstolens materiella 

processledning. Domstolen ska verka för att klarlägga parternas påståenden 

och ståndpunkter i förhållande till de faktiska och rättliga frågorna i målet.144 

Likaså kan domstolen uppmana en part att ta ståndpunkt till en faktisk eller 

rättslig fråga av betydelse för frågan i målet.145 Skoghoy påpekar att i 

tvistemål har domstolen som huvudregel ingen plikt att bedriva materiell 

processledning, likaså ska den inte drivas så långt att domstolen framstår som 

                                                 
141 Lov 17. Juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister. 
142 Skoghoy 2010, s. 486 och där gjorda referenser. 
143 § 11-3 tvl. ”Retten skal, innen de rammer som følger av § 11-2 første ledd, av eget tiltak 

anvende gjeldende rettsregler…” 
144 § 11-5 p.3 tvl. ”Retten skal virke for at tvistespørsmål blir klarlagt, og at partenes 

påstander og standpunkter til faktiske og rettslige spørsmål blir klargjort.” Denna regel 

befinner sig i gränslandet mellan formell och materiell processledning, se Skoghoy 2010, s. 

519. 
145 § 11-5 p. 4 tvl. ”Retten kan oppfordre en part til å ta standpunkt til faktiske og rettslige 

spørsmål som synes å være av betydning for saken.” 
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partisk.146 Domstolen bör med andra ord enligt lagen bedriva materiell 

processledning avseende bl.a. rättstillämpningsfrågor, men är inte bunden av 

parternas åsikter i rättsfrågan. Risken för överraskande rättstillämpning 

förefaller låg mot bakgrund av en sådan ordning. Domstolen har fortfarande 

möjlighet att tillämpa rättsregler som inte har uppmärksammats av parterna, 

och en sådan tillämpning torde inte mot bakgrund av ovan redogjorda regler 

utgöra ett rättegångsfel enligt norsk rätt. 

 

4.2.2.2 Tysk rätt 

Rollfördelningen mellan parterna och domstolen i den tyska civilprocessen 

påminner om den ordning vi har i Sverige. Dispositionsprincipen147 är en 

fundamental del av den tyska civilprocessordningen och påminner i all 

väsentlighet om uppfattningen om den ”ordinära” dispositionsprincipen i 

Sverige.148 Likaså återfinns en liknande rollfördelning rörande 

bevisföringen.149 Med anledning av likheterna i processordningarnas 

rollfördelning kan det vara av intresse att utforska hur frågan om domstolens 

upplysningsplikt angående rättstillämpningsfaktums relevans i ett dispositivt 

tvistemål behandlas i tysk rätt.  

I tysk civilprocessrätt har en regel införts som ålägger domaren en skyldighet 

att uppmärksamma en part, i det fall den senare har förbisett eller misslyckats 

inse en rättsregels relevans i målet innan domstolen förlitar sig på rättsregeln 

för sitt beslut (Hinweisepflicht). Samma sak gäller om parterna skulle vara 

överens om en rättsregels relevans, men domstolen har en avvikande 

uppfattning. Man bör uppmärksamma att upplysningsplikten inte bara är 

begränsad till rättsregler utan även juridiska synpunkter (Gesichtspunkt) på 

sådana.150 Domstolen har ingen skyldighet att ge besked om en avsedd 

rättstillämpning, om någon av parterna har hänfört sig till regeln under 

processens gång. Skulle det däremot röra sig om att domstolen överväger 

grunda sin dom på ett nyligen avgjort prejudikat ingen av parterna 

uppmärksammat eller om den inte delar parternas beskrivning av tvistefrågan 

ska den uppmärksamma parterna härpå.151 Enligt första meningen i fjärde 

                                                 
146 Skoghoy 2010, s. 519, § 11-5 p. 7 tvl. ”Retten må utøve sin veiledning på en måte som 

ikke svekker tilliten til at den er upartisk…” 
147 I Tyskland känd som dispositionsmaxime. 
148 Se Murray och Stürner 2004, s. 156. 
149 Den motiveras med hänvisning till verhandlungsmaxime, förhandlingsprincipen (jfr. 35 

kap. 6 § RB), Murray och Stürner 2004, s. 158f.  
150 ZPO § 139 (2) ”Auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für 

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

ist, seine Entscheidung nur stützen, wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur 

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

beureilt als beide Parteien.” 
151 Murray och Stüner 2004, s. 170. 
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stycket samma paragraf bör domstolen uppmärksamma parterna tidigast 

möjligt i processen.152 Någon specifik tidpunkt för när domstolen ska 

uppmärksamma parterna om den upptäcker relevanta rättsregler parterna inte 

hänfört sig till, finns alltså inte. Syftet med bestämmelsen är att 

uppmärksammandet ska ske så pass tidigt att parterna har möjlighet att yttra 

sig muntligen och skriftligen över den uppmärksammade rättsregeln eller 

prejudikatet.153  

Den tyska grundlagen innehåller emellertid en rätt att bli hörd.154 Ändamålet 

med regeln är att garantera ett rättvist förfarande mellan parterna i en 

rättegång. Den ger parterna rätt att hävda sin sak (och bevis för den) och 

bemöta motpartens dito. Domstolen får inte grunda domen på en 

omständighet eller ett rättstillämpningsfaktum som parterna inte haft 

möjlighet att bemöta.155 Tillsammans kan bestämmelsen i den tyska 

grundlagen och de materiella processledningsbestämmelserna i ZPO sägas ge 

uttryck för en kontradiktionsprincip omfattandes även rättsfrågor inom tysk 

civilprocessrätt.156 Domarens hinweisepflicht bör dock inte tolkas som ett 

inkvisitoriskt inslag ämnat att utreda den materiella sanningen i målet, utan 

en skyldighet för domstolen att i möjligaste mån lösa tvisten i enlighet med 

gällande rätt.157 

Som exemplen ovan visar finns det inte nödvändigtvis något entydigt sätt att 

lösa frågan om domstolens materiella processledning i 

rättstillämpningsfrågor. Aktiv processledning exponerar domstolen för risken 

att ägna sig åt rådgivning istället för processledning och därmed uppfattas 

som partisk.158 I den mån den materiella processledningen ålägger domstolen 

en skyldighet att leda parterna kan ett avstående från processledningen inte 

ursäktas med hänvisning till risken att uppfattas som partisk. Ett sätt att 

uttrycka balansgången är att domstolen får tolka parternas positioner, men 

inte sporra dem till att inta nya sådana.159 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 ZPO § 139 (4) ”Hinweise nach dieser Vorschrift sind so fürh wie möglich zu erteilen 

und aktenkundig zu machen.” 
153 Murray och Sürner 2004, s. 171. 
154 Art. 103 (1) Grundgesetz ”Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.” 
155 Murray och Stürner 2004, s. 188.  
156 Jfr Bergholtz 2004, s. 56.  
157 Murray och Sürner, 2004, s. 167. 
158 Murray och Stürner, 2004, s. 176, Skoghoy 2010, s. 519, jfr även Westberg 2013, s. 335. 
159 Murray och Stürner, 2004, s. 177.  
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5 EKMR och kravet på 

kontradiktion 

5.1 Europadomstolens praxis, 

tvistemålsförfaranden 

Kravet på ett kontradiktoriskt förfarande, även uttryckt som 

kontraditionsprincipen, kan utläsas ur rätten till en rättvis rättegång.160 

Principens närmare innebörd har utvecklats genom ED:s praxis. Praxis är 

dock inte fullt utvecklat för tvistemålsförfaranden. En anledning till detta kan 

vara att konventionsstaterna har större inflytande över dessa förfarandes 

utformning, samma stränga krav på rättssäkerhet för den enskilde gör sig inte 

gällande i dessa mål som i brottmålsförfaranden.161 I det följande kommer 

redogöras för ED:s praxis rörande kravet på ett kontradiktoriskt förfarande i 

syfte att klarlägga innebörden av kontradiktionsprincipen så som den kommer 

till uttryck i EKMR och ED:s praxis. Detta delavsnitt koncentrerar sig på 

prövningar av tvistemålsförfaranden. 

I Beer mot Österrike162 förpliktigades en part att ersätta motpartens 

rättegångskostnader. Parten överklagade beslutet. Domstolen delgav inte 

motparten överklagandet, men sänkte beloppet med vilket parten skulle 

ersätta rättegångskostnaderna. En kränkning enligt art. 6 (1) EKMR förelåg 

då motparten inte delgivits överklagandet och berövats möjligheten att 

kommentera det (equality of arms). ED underströk att 

kontradiktionsprincipen är en grundläggande princip och att art. 6 (1) EKMR 

garanterar den.  

Vermeulen mot Belgien163 gällde ett beslut att försätta Vermeulen i konkurs. 

Vid slutet av huvudförhandlingen i den belgiska kassationsdomstolen yttrade 

generaladvokaten sig om frågan i målet, varefter han deltog i överläggningen 

med domstolen. ED ansåg att Vermeulens rätt till ett kontradiktoriskt 

förfarande hade kränks enligt art. 6 (1) EKMR. Domstolen tillade att denna 

rätt innefattar för en part att ha kunskap om och möjlighet att kommentera 

alla bevis eller iakttagelser som kan påverka domstolens beslut, obeaktat om 

förfarandet rör ett brottmål eller ett tvistemål.  

                                                 
160 Jfr ovan avsnitt 2.3.2. 
161 Jfr Nideröst mot Schweiz p. 28. 
162 Beer mot Österrike, dom den 6 februari 2001 
163 Vermeulen mot Belgien, dom den 20 februari 1996 
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I Nideröst-Huber mot Schweiz164 avskedades en chef för ett bolag efter ett 

beslut på bolagets aktiestämma. Niderhöst-Huber stämde bolaget om bl.a. rätt 

till avgångsvederlag. När målet så småningom överklagades till tredje instans 

sände den schweiziska kantondomstolen över den överklagade domen till den 

tredje instansen med egna kommentarer. Av kommentarerna framgick att den 

lägre instansen förordat att överklagandet skulle ogillas, vilket den högre 

domstolen gjorde, instämmandes med underrättens skäl. Kommentarerna 

delgavs inte den klagande Nideröst-Huber. I ED hävdade den schweiziska 

regeringen att kommentarerna inte tillförde någon ny information och således 

inte krävde något bemötande från parten. ED framhävde dock att det var upp 

till parterna att avgöra om en handling som tillförts målet innehöll sådan 

information att det behövde ett bemötande. ED uttalar vidare att 

kommunikation är en förutsättning för att kontradiktionsprincipen ska kunna 

upprätthållas. Och upprepade att rätten till en rättvis rättegång innefattade en 

rätt för en part att ha kunskap om och möjlighet att kommentera alla bevis 

eller iakttagelser som kan påverka domstolens beslut. Mot bakgrund av 

kontradiktionsprincipen var det inte motiverat att av processekonomiska skäl 

underlåta att kommunicera dessa iakttagelser till parten. Domstolen påminde 

också om att rätten till ett kontradiktoriskt förfarande 

(kontradiktionsprincipen) är detsamma i tvistemål som i brottmål. Detta 

senare uttalande avsåg dock rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 (1) 

EKMR, inte minimirättigheterna enligt art. 6 (3) EKMR. 

Mantovanelli mot Frankrike165 gällde ett mål om huruvida medicinsk 

felbehandling hade orsakat en flickas död. Domstolen tillsatte en medicinsk 

sakkunnig för att utreda saken. Den sakkunnige gick igenom läkarjournaler 

och hörde medlemmar av sjukhuspersonalen. Makarna, som hävdade att fel 

hade begåtts, bereddes inte möjlighet att närvara vid förhören med 

medlemmarna av sjukhuspersonalen, eller på annat sett medverka i 

utredningen. ED fann att medan den kontradiktoriska principen inte allmänt 

gäller för sakkunnigas utredningar så hade utredningen i detta fall en sådan 

avgörande betydelse för målets utgång att makarna borde ha beretts möjlighet 

att delta i utredningen genom att korsförhöra medlemmarna av 

sjukhuspersonalen och ta del av handlingarna i utredningen. Makarna ansågs 

därmed inte haft möjlighet att på ett betydelsefullt vis kommentera en viktig 

del av bevisningen i målet och art. 6 (1) EKMR hade kränkts.  

Beer mot Österrike visade att ED betraktar kontradiktionsprincipen som en 

grundläggande bestståndsdel av en rättvis rättegång. Av målen Vermeulen 

mot Belgien och Mantovanelli mot Frankrike kan man dra slutsatsen att med 

den kontradiktoriska principen följer rätten för en part att denne inte bara ska 

                                                 
164 Nideröst-Huber mot Schweiz, dom den 18 februari 1997 
165 Mantovanelli mot Frankrike, dom den 18 mars 1997. 
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ha möjligheten att presentera de bevis som stödjer dennes sak, utan också 

rätten att få kännedom om och möjlighet att bemöta alla de bevis eller 

iakttagelser, som lämnats till domstolen i syfte att påverka dess bedömning. I 

Nideröst-Huber mot Schweiz klargörs att kommunikationsprincipen är en 

viktig del av kontradiktionsprincipen, och att det är parterna som har att 

avgöra vilken information som är av sådan betydelse att den motiverar ett 

bemötande. Likaså att villkoren för att kontradiktionsprincipen ska anses 

tillgodosedd i ett förfarande inte varierar beroende på om det är ett brotts- 

eller tvistemålsförfarande.  

I Vermulen mot Belgien och Nideröst-Huber mot Schweiz kan man fråga sig 

vad iakttagelser i sammanhanget innebär. Av den senare domen framgår det 

tydligt att kommentarerna var till karaktären rättsligt argumenterande.166 Mot 

bakgrund av uttalandet från ED i Vermeulen mot Belgien, att en garanti för 

ett kontradiktoriskt förfarande upprätthålls är att parterna har kunskap om och 

möjlighet att kommentera alla bevis eller iakttagelser som kan påverka 

domstolens beslut torde en möjlig tolkning vara att rättsliga synpunkter167 på 

rättsfrågor omfattas av kommunikationsprincipen, och därmed 

kontradiktionsprincipen.  

Kontradiktionsprincipen som följer av art. 6 (1) EKMR innebär att en part ska 

kunna få föra sin talan och föra in allt material som kan tänkas stödja denna, 

få kännedom om allt material i processen och få möjlighet att bemöta det. 

Överfört på det dispositiva tvistemålsförfarandet innebär det att svaranden 

måste få kunskap om kärandens yrkanden och åberopanden, vidare att få 

tillgång till all bevisning som käranden förebringat domstolen som stöd för 

sin sak. Inte bara sakförhållanden omfattas, även rättslig argumentation har 

en part rätt att bemöta. Förfarandet ska präglas av förutsebarhet för parterna. 

Det har framhållits i doktrin att den bemötanderätt som följer av kravet på 

kontradiktion har i tvistemål hittills genom praxis begränsat sig till 

upplysning och argumentering gällande faktiska omständigheter, inte 

rättsfrågor,168 eller att den i alla fall inte är ovillkorlig.169 ED:s praxis härvid 

ger inget entydigt svar på frågan vilka krav på kontradiktion avseende 

                                                 
166 P. 10 i domen, ”…In these observations [the Cantonal Court] argued that the appeal 

should be dismissed and refuted some of the grounds of appeal, emphasising, inter alia, 

that Mr Nideröst-Huber’s dismissal had been the legitimate consequence of his intractable 

and unlawful conduct over a number of years at the head of the firm.” 
167 Generaladvokaten lämnade i målet muntligen sina synpunkter till domstolen, det var 

alltså inte fråga om dokument eller andra handlingar, se p. 13 ”… At the hearing on the 

same day it had heard in turn Mr Caenepeel, the judge rapporteur, Mr Vermeulen’s lawyer 

and Mr du Jardin, the avocat général (a member of the procureur général’s 

department).  The avocat général made oral submissions and subsequently took part in the 

court’s deliberations.” 
168 Skoghoy 2010, s. 485f.  
169 Bergholtz 2004, s. 59 not 54.  
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rättstillämpningen det finns i ett dispositivt tvistemål; sådana uttryckliga 

prövningar har hittills rört anklagelse om brott. Av detta kan man inte dra 

slutsatsen att ett liknande krav på kontradiktion i mål som rör anklagelse om 

brott inte skulle gälla i förfaranden som rör civila rättigheter och skyldigheter, 

inte heller kan man dra slutsatsen som Lindell verka ha gjort att ED:s praxis 

gällande brottmålsförfaranden i denna fråga utan vidare kan appliceras på 

dispositiva tvistemål, på den grunden att begreppen civila rättigheter och 

skyldigheter samt anklagelse om brott ska tolkas autonomt.170 Vilka krav som 

ställs upp på förfarandet i en sådan prövning återstår med andra ord att se.171 

Prövningar av brottmålsförfaranden innehåller generella uttalanden,172 varför 

man kan använda denna praxis för en viss ledning. I andra delar är 

prövningarna specifikt brottsmålsorienterade, i de sammanhangen kan 

analogiresonemang föras, med påkallad försiktighet.  

Slutligen bör påpekas att utöver den försiktighet som är påkallad av analoga 

tolkningsresonemang bör inte heller EKMR tolkas motsatsvis.173 Detta följer 

delvis av maximen att man inte bör tolka rättsfall motsatsvis174 då 

utvecklingen av exempelvis begreppet fair trial utvecklas just genom ED:s 

praxis. Det förtjänar ändock ett påpekande. Med detta sagt kommer jag i det 

följande delavsnittet referera ett antal mål från ED:s praxis rörande rätten till 

ett kontradiktoriskt förfarande i brottmålsförfaranden. 

 

5.2 Europadomstolens praxis, 

brottmålsförfaranden 

Vad gäller brottmålsförfaranden är doktrinen ense i uppfattningen att det står 

i strid med art. 6 EKMR att en domstol rättsligt omkvalificerar åklagarens 

brottsrubricering och inte ger den tilltalade en möjlighet att yttra sig om den 

nya kvalificeringen.175  

Praxis kring kontradiktionsprincipens betydelse i rättstillämpningsfrågor 

förekommer i hög grad i brottsmålförfaranden. Nedan kommer redogöras för 

dels mål där ED yttrar sig allmänt om hur kontradiktionsprincipen enligt 

                                                 
170 Lindell, 2007, s. 197. 
171 Jfr Westberg 2013, s. 351. 
172 Se avsnitt 1.5. 
173 Jfr Westberg 2010, s. 173. 
174 I samma anda: Absence of proof is not proof of absence.   
175 Jfr Lindell 2007, s. 197, Westberg 2013, s. 351, Fitger m.fl. 2015, kommentar till 30 

kap. 3 § RB, Heuman 2005/06, s. 547, Danelius 2012, s. 322, Ekelöf m.fl. 2009, s. 303f, de 

två senare tillägger dock att det finns några fall där en rättslig kvalificering inte inneburit en 

kränkning, det avgörande är i så fall att kvalifikationen inte påverkat den tilltalades 

möjligheter att försvara sig.  
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EKMR art. 6 (1) ska uppfattas, dels mål som berör prövning innefattandes de 

särskilda minimirättigheter för brottmålsförfaranden som finns i art. 6 (3a-b) 

EKMR. De senare målen får betydelse i dispositiva tvistemål endast genom 

analogi.  

Gea Catalán mot Spanien176 rörde frågan om en banktjänsteman som stod 

åtalad för bedrägeri med falskt upprättade växlar hade dömts enligt en annan 

bestämmelse än den anförda vid åtalet. I åtalet hänvisades till en särskild 

straffskärpningsgrund i spanska strafflagen, men domstolen dömde Gea 

Catalán enligt en annan straffskärpningsgrund. ED fann att det var på grund 

av en felskrivning som det förra lagrummet åberopats och att en tillämpning 

av det åberopade lagrummet skulle framstått som absurd. Catalán borde insett 

detta med hjälp av enkel logisk slutledning. Felskrivningen och tillämpandet 

av det senare straffskärpande lagrummet hade därmed inte påverkat den 

tilltalades möjlighet att försvara sig. Någon kränkning av art. 6 (3a) EKMR 

förelåg inte. Den anklagades subjektiva uppfattning spelade enligt domstolen 

en viktig roll i frågan. Han borde ha insett att den rättsliga kvalificering i åtalet 

var felaktig, mot bakgrund av de omständigheter som gjorde gällandes mot 

honom enligt åtalet. Den rättsliga kvalificeringen tillförde med andra ord 

inget nytt i målet. 

Inte heller i målet De Salvador Torres mot Spanien177 ansågs någon kränkning 

av art. 6 (3a) EMKR ha ägt rum. En administrativ chef för ett sjukhus hade 

förskingrat pengar från sjukhuset. Han åtalades för förskingring av allmänna 

medel, ett allvarligare brott än ”vanlig” förskingring. Torres dömdes i sista 

instans för vanlig förskingring men med strafftillskärpande grunden att han 

hade utnyttjat sin offentliga ställning i brottet, detta hade inte åberopats i 

åtalet. Torres klagade till ED och hävdade att hans rättighet om att bli 

underrättad i detalj enligt art. 6 (3a) hade kränkts. ED ansåg att den offentliga 

ställningen Torres innehade var en omständighet motsvarande ett rekvisit178 i 

det ursprungliga åtalet likväl som i det omkvalificerade straffskärpande 

lagrummet han dömdes för, denna omständighet var ostridig mellan parterna. 

Han måste insett att detta kunde påverka straffmätningen i det fall han dömdes 

för ett minde allvarligt brott, ansåg domstolen. Liksom i målet Gea Catalán 

mot Spanien är den tilltalades subjektiva uppfattning av betydelse för 

bedömningen. Till detta kommer även förhållandet att den omständighet som 

motiverade straffskärpningen var en omständighet motsvarande ett rekvisit 

(intrinsic element) i den ursprungliga åtalsrubriceringen. 

                                                 
176 Gea Catalán mot Spanien, dom den 10 februari 1995. 
177 De Salvador Torres mot Spanien, dom den 24 oktober 1996. 
178 An element intrinsic to the original accussation är begreppet som ED använder, jfr 

Danelius 1997, s. 46 som översätter det som en betydelsefull bakomliggande faktor.  
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I målet Pélissier och Sassi mot Frankrike179 dömdes två aktieägare för 

medhjälp till konkursbrott, åtalet rörde endast konkursbrott i sig. De klagande 

anförde i ED att de aldrig beretts tillfälle att försvara sig mot anklagelsen för 

medhjälpsbrottet och därmed hade art. 6 (1) och (3a-b) EKMR hade enligt 

dem kränkts. ED framhöll att art. 6 (3a-b) måste läsas i ljuset av den 

allmännare rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6 (1) EKMR. I 

brottmålsförfaranden är det nödvändigt att den tilltalade delges detaljerad 

information om åtalet mot denne, och därmed om den rättsliga kvalifikation 

domstolen kan göra, för att garantera att förfarandet är rättvist. ED prövade 

om medhjälpsbrottet uppbyggnad innebar att de tilltalade bort inse att de 

skulle kunna dömas för detta istället för huvudbrottet. Medhjälpsbrottet 

ansågs innehålla både ett tillkommande objektiv rekvisit och ett 

insiktsrekvist. Medhjälp till konkursbrott ansågs således omfatta en eller flera 

omständigheter som inte täcktes av motsvarande rekvisit i konkursbrottet. 

Den franska domstolens underlåtenhet att bereda de tilltalade en möjlighet att 

bemöta den nya rättsliga kvalificeringen fann ED stod i strid med art 6 (1) 

och (3a-b) i förening med varandra. Möjligheten att förutse en rättslig 

kvalificering är med andra ord beroende av om den tillför nya omständigheter 

eller inte. 

Dallos mot Ungern,180 en VD åtalades för förskingring då han inte 

vidarebefordrat till bolaget inkomna medel vidare till en affärskompanjon. 

Han dömdes i andra instans för bedrägeri. Den högsta instansen beredde en 

muntlig förhandling mellan Dallos försvar och åklagaren. Domstolen fann att 

omständigheter som täckte bedrägeriåtalet var täckta i fallet och dömde 

Dallos för bedrägeri. Enligt ED hade den andra instansen handlat i strid med 

art. 6 EKMR när den inte berett Dallos möjlighet att yttra sig om 

omrubriceringen av åtalet. Domstolen tog däremot fasta på att den muntliga 

förhandlingen i högsta instans hade inneburit en sådan möjlighet för Dallos 

och att den tidigare kränkningen av EKMR därmed läktes. Art. 6 EKMR hade 

således inte kränkts. Underlåten kommunikation kan således botas i en högre 

instans. Danelius framhåller dock att detta förutsätter att överinstansen prövar 

målet fullständigt med samma möjligheter till försvar och bevisupptagning 

som i den lägre instansen.181  

I målet Sadak m.fl. mot Turkiet182 åtalades flera parlamentsledamöter för att 

ha försökt avskilja en del av Turkiets territorier från landet (högförräderi). 

Under den sista förhandlingsdagen meddelades de anklagade att åtalet hade 

ändrats. De anklagades nu istället för att ha bildat en väpnad organisation183 

                                                 
179 Pélissier och Sassi mot Frankrike, dom den 25 mars 1999. 
180 Dallos mot Ungern, dom den 1 mars 2001. 
181 Danelius 2012, s. 323.  
182 Sadak m.fl. mot Turkiet, dom den 17 juli 2001. 
183 PKK. 
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eller för att vara verksamma i dess ledning vars syfte det var att begå en 

gärning som åsyftades i den förra straffbestämmelsen. De tilltalade 

uppmanades att yttra sig om det omrubricerade åtalet och dömdes sedermera 

enligt åtalet. ED konstaterade att de tilltalade inte hade kunnat förutse att de 

omständigheter som föranledde det första åtalet skulle kunna täckas av den 

senare rättsliga kvalificeringen. Det fanns en tydlig skillnad i de båda 

lagrummens materiella och subjektiva rekvisit. De omständigheter som var 

relevanta för det nya lagrummet var inte omständigheter som motsvarades av 

rekvisit i åtalet enligt det ursprungliga åtalet (jfr ovan). Det föreföll också 

troligt att de tilltalade hade lagt upp sitt försvar annorlunda hade de varit 

medvetna om att de omständigheter den nya rättsliga kvalificeringen 

medförde skulle gjorts gällande mot dem. Därtill ansågs tidsfristen de givits 

inte tillräcklig för att effektiv kunna försvara sig. ED kom fram till att art. 6 

(1) tillsammans med (3a-b) EKMR hade kränkts. Möjligheten att bemöta 

måste således vara effektiva och praktiskt möjliga, tidsfristen är en viktig 

faktor här.  

Bäckström och Andersson mot Sverige,184 två män tilltvingade sig en 

värdetransport men lyckades aldrig tillgripa pengarna den innehöll. De två 

männen åtalades bl.a. för försök till grovt rån. Tingsrätten dömde enligt åtalet. 

I hovrätten ställde domstolen på huvudförhandlingens näst sista dag frågan 

om inte de tilltalade kunde ha anses ha fullbordat brottet, varefter parterna 

fick yttra sig därom. Åtalet justerades med anledning av frågan och de båda 

männen dömdes för grov rån. ED konstaterade att hovrätten inte fört in några 

nya omständigheter genom den nya rättsliga kvalificeringen, och att en 

justering av åtalet i alla fall inte var behövlig för en fällande dom enligt 30 

kap. 3 § RB. Frågan måste ändock ställas om de tilltalade hade beretts 

tillräcklig tid för att förbereda sina försvar effektivt enligt art. 6 EKMR. 

Domstolen fann mot bakgrund av parternas agerande att de hade beretts 

tillräcklig tid att förbereda ett effektivt försvar och att ingen kränkning av art. 

6 EKMR hade skett.  

Miraux mot Frankrike185 avgjordes i nära anslutning till Bäckström och 

Andersson mot Sverige. I målet hade Miraux åtalats för försök till våldtäkt, 

men vid rättegångens slut hade rättens ordförande frågat juryn, om den ansåg 

om att våldtäkten möjligen kunde anses fullbordad. Den tilltalade bereddes 

inte tillfälle att bemöta den nya rättsliga kvalificeringen, och dömdes för 

fullbordat brott. ED fann att justeringen i detta fall hade föranlett att en ny 

omständighet – penetration - fördes in i processen. Art. 6 (1) tillsammans med 

(3a-b) EKMR ansågs ha blivit kränkta. Taget tillsammans med Bäckström 

och Andersson mot Sverige framgår det att i alla fall osjälvständiga brott kan 

                                                 
184 Bäckström och Andersson mot Sverige, dom den 5 september 2006. 
185 Miraux mot Frankrike, dom den 26 september 2006.  
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kvalificeras om till huvudbrott utan att det skulle medföra en kränkning av 

art. 6 EKMR, förutsatt att inga omständigheter tillförs som inte motsvarade 

ett rekvisit i det ursprungliga åtalet. 

I Laaksonen mot Finland186 åtalades en chef och tillika styrelseledamot i ett 

bolag som försattes i konkurs för gäldenärsbrott. Laaksonen dömdes för 

försök till gäldenärsbrott i andra instans utan att muntlig förhandling hållits. 

Bedömningen skiljer sig en aning från tidigare mål. ED ansåg att prövningen 

skulle utgå endast från art. 6 (1) EKMR och inte de särskilda 

minimirättigheterna i 6 (3) EKMR. ED konstaterade att vid tidpunkten för 

åtalet var möjligt för den finska domstolen att döma den tilltalade för 

medhjälpsbrott istället för huvudbrottet, enligt finsk rätt. Detta föranledde att 

den tilltalade borde beakta möjligheten att domstolen rättsligen 

omkvalificerade huvudbrottet till ett medhjälpsbrott. Omkvalificeringen 

innebar inte heller att någon ny omständighet tillfördes processen, den 

tilltalades handlingar bedömdes endast utifrån de omständigheter som rymdes 

i åtalet. ED tillade att rättigheten att bli upplyst om innebörden av och grunden 

för anklagelsen måste betraktas i ljuset av rätten att förbereda sitt försvar. 

Domstolen tog fasta på att det faktiska händelseförloppet i 

gärningsbeskrivningen inte undergick några justeringar. Således hade den 

rättsliga omkvalificeringen inte kränkt den tilltalades rättigheter enligt art. 6 

(1) EKMR. Underlåtenheten att kalla till muntlig förhandling när andra 

instans ändrade bedömningen ansågs, mot bakgrund av finsk rättspraxis, som 

överraskande för den tilltalade.  Han hade därmed blivit berövad möjligheten 

att bemöta anklagelsen. Underlåtenheten att kalla till muntlig förhandling vid 

en ändrad bedömning innebar således en kränkning av hans rätt till en rättvis 

rättegång som följer av art. 6 (1) EKMR.  

Juha Nuutinen mot Finland187 rörde ett mål om osanna fakturor. VD:n för ett 

bolag åtalades och dömdes i första instans för skattebrott. I andra instans 

dömdes han istället för medhjälp till skattebrott. Frågan i ED blev om 

Nuutinens rätt till en rättvis rättegång enligt art. 6 (1) och (3 a-b) tillsammans 

hade kränkts. Finska regeringen anförde att enligt inhemsk finsk rätt är inte 

domstolen bunden av åklagarens brottsrubricering eller den tilltalades 

rättsliga synpunkter, enligt principen jura novit curia (jfr 30 kap § 3 RB). Likt 

i målet Laaksonen konstaterade ED att en rättslig omkvalificering av brottet 

var tillåtet enigt finsk rätt och att den tilltalade därför borde räkna med 

möjligheten att huvudbrotten kvalificerades som ett medhjälpsbrott istället. I 

medhjälpsbrottet ingick däremot en omständighet som inte omfattades av 

gärningsbeskrivningen för huvudbrottet. Domstolen kom fram till att den nya 

omständighet som lades till grund i medhjälpsbrottet inte utgjorde en 

                                                 
186 Laaksonen mot Finland, dom den 12 april 2007. 
187 Juha Nuutinen mot Finland, dom den 24 april 2007. 
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omständighet som motsvarade ett rekvisit i den ursprungliga anklagelsen. 

Således hade den tilltalade berövats möjligheten att förbereda sitt försvar då 

den rättsliga kvalificeringen innehöll en ny omständighet han inte kunnat 

bemöta. En kränkning av art. 6 (1) tillsammans med (3a-b) förelåg därmed.  

Av de ovan refererade målen kan man dra följande slutsatser. En rättslig 

omkvalificering utan att den tilltalade uppmärksammas på den kan således 

vara förenlig med rätten till en rättvis rättegång, men under väldigt specifika 

förutsättningar. Det avgörande för bedömningen är tre faktorer.  

1) Den tilltalades möjlighet att förutse omkvalificeringen:188 att det rör sig 

ofta om en omkvalificering från eller till ett osjälvständigt brott189 eller 

gradskillnader i brott som ändras med beaktande av omständigheter som har 

en straffskärpande riktning190, att omständigheten som föranleder 

omkvalificeringen måste ha ingått som ett rekvisit i den ursprungliga 

gärningsbeskrivningen,191 att vad gäller förutsebarheten har den inhemska 

lagstiftningen påverkan härvid.192  

2) Huruvida omkvalificeringen medför tidigare icke uppmärksammade 

omständigheter.193 Om nya omständigheter förs in i målet är det uppenbart att 

ett moment av överraskning föreligger, som den tilltalade inte har möjlighet 

att förbereda sig på.194  

3) Bedömningen ska alltid ske mot bakgrund av den tilltalades möjlighet att 

effektivt förbereda sitt försvar195 och den underlåtna materiella 

processledningen kan botas i en högre instans.196  

Till dessa punkter kan man i övrigt påpeka att olika brottsbeteckningar i stor 

utsträckning är utformade just så att de utesluter varandra, det är då inte 

möjligt att rättsligt kvalificera om brottet utan att en ny omständighet tillförs 

eller att åklagaren först justerar åtalet.197  

                                                 
188 Gea Catalán mot Spanien och De Salvador Torres mot Spanien 
189 Bäckström och Andersson mot Sverige. 
190 De Salvador Torres mot Spanien. 
191 Bäckström och Andersson mot Sverige, Laaksonen mot Finland och Juha Nuutinen mot 

Finland.  
192 Laaksonen mot Finland och Juha Nuutinen mot Finland. 
193 Sadak m.fl. mot Turkiet, Miraux mot Frankrike och Pélissier och Sassi mot Frankrike. 
194 Härvid kan påpekas att en sådan rättslig kvalificering i ett dispositivt tvistemål skulle 

innebära att domstolen grundade domen på en omständighet som part inte åberopat, d.v.s. 

domvilla, jfr 17 kap. 3 § 2 st. RB.  
195 Laaksonen mot Finland. 
196 Dallos mot Ungern. 
197 Fitger m.fl. 2015, kommentar till 30 kap. 3 § RB.  
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Likaså kan man sluta sig till att ED inte anser att principen jura novit curia i 

sig står i strid med kontradiktionsprincipen, stridigheten beror på hur den 

tillämpas.198  

Av ovan praxis kan man utläsa att överraskande rättstillämpning är den 

minsta gemensamma nämnaren. En rättslig omkvalificering av ett åtal enligt 

principen om jura novit curia strider inte mot kontraditionsprincipen, 

underlåtenheten att kommunicera till den tilltalade och ge denna en möjlighet 

att bemöta den nya kvalificeringen gör det dock. I denna situation medför den 

rättsliga kvalificeringen att ett nytt lagrum tillämpas. Man kan därför anta att 

överraskningsmomentet inte är begränsat till just rättsliga kvalificeringar utan 

rättstillämpning överlag. Överraskningen inverkar menligt på möjligheten att 

förbereda ett försvar, eller ett bemötande överlag. Undantagen härifrån är 

begränsade till att gälla fall då den tilltalade borde insett möjligheten och 

således varit förberedd. Grundläggande logiska slutsatser, men även gällande 

rätt kan vara sådana faktorer som medför att den tilltalade borde insett 

möjligheten att domstolen tillämpade en inte tidigare uppmärksammad 

rättsregel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Jfr Westberg 2013, s. 351. 
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6. En principkollision  

6.1 Verklig eller skenbar normkonflikt? 

När vi nu har renodlat de båda principerna kan vi jämföra dem i syfte att se 

om en principkollision föreligger och hur den i ett sådant fall skulle kunna 

lösas. Som berörts ovan (avsnitt 2.3.1) bör den första åtgärden vid en 

bedömning av en misstänkt normkonflikt vara att avgöra om det är en verklig 

normkonflikt för hand eller om konflikten går att lösa med en 

konventionskonform tolkning.  

Av praxis kring art. 6 (1) EKMR framgår att kontradiktionsprincipen 

innefattar rätten för en part att få ta del av de rättsliga synpunkter som 

inkommer från en annan part till domstolen som kan ha betydelse i målet. Det 

är upp till parten att avgöra om de inkomna synpunkterna kräver ett 

bemötande. Domstolen har således en skyldighet att kommunicera sådana 

inkomna synpunkter till en part. Härvid kan även faktumet att kravet på 

kontradiktion inte bara ska upprätthållas mellan parterna utan även mellan 

domstolen och parterna få betydelse.  

Analogt kan man från art. 6 (1) tillsammans med art. 6 (3a-b) EKMR anföra 

att en rättstillämpning som överraskar parterna inte borde vara förenlig med 

kontradiktionsprincipen. Tröskeln för vad som ska anses vara överraskade 

torde sättas lågt. Dock bör det framhållas att juridiskt skolade ombud får 

förväntas vara väl insatta i gällande rätt inom de områden de praktiserar, 

varför tillämpning av gällande rätt i många fall inte borde anses vara 

överraskande i den mån parterna representeras av sådana ombud.  

Att principen jura novit curia tillåter, till och med påbjuder, domstolen att 

beakta andra rättsregler eller tolkningar än de parterna hänfört sig till anses 

inte vara i strid med kontradiktionsprincipen. Det är tillåtet enligt svensk 

praxis att domstolen inte uppmärksammar parterna i det fall den överväger 

tillämpa en rättsregel som de inte hänfört sig till. Det följer av principen jura 

novit curia. Reglerna om domstolens materiella processledning199 tillåter 

domstolen att bedriva materiell processledning i rättstillämpningsfrågor, men 

innehåller inga uttryckliga regler därom.  

Utifrån ovan konstaterande att principen jura novit curia i sig inte strider mot 

kontradiktionsprincipen och de materiella processledningsreglernas allmänt 

hållna formuleringar är det tydlig att en verklig normkonflikt inte föreligger.  

                                                 
199 De som är aktuella här: 42 kap. 8 § 2 st. RB vid förberedelsen, 43 kap. 4 § 2 st. RB vid 

huvudförhandling, 43 kap. 14 § RB om möjlighet att komplettera utredning.  
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Så här långt kan vi ändå konstatera att det finns en misstanke om att principen 

jura novit curia och tillämpningen av de materiella processledningsreglerna i 

rättstillämpningsfrågor inte är förenliga med kontradiktionsprincipen enligt 

art. 6 (1) EKMR. Mot bakgrund av NJA 2005 s. 805200 kan vi stanna vid detta 

konstaterande för att övergå till en konventionskonform tolkning av 

tillämpningen av principen jura novit curia tillsammans med de materiella 

processledningsreglerna.  

 

6.2 Konventionskonform tolkning av 

reglerna om materiell processledning 

Frågan blir således hur en tillämpning av principen jura novit curia och de 

materiella processledningsreglerna bör genomföras för att kravet på 

kontradiktion enligt art. 6 (1) EKMR ska upprätthållas.  

Kravet på kontradiktion innefattar en kommunicering av och en rätt att 

bemöta rättsliga iakttagelser.201 Kontradiktion ska härtill inte bara 

upprätthållas mellan parterna utan även mellan domstolen och parterna.202 

Analogt från art. 6 (3ab) tillsammans med art. 6 (1) EMKR kan man anföra 

att överraskande rättstillämpning föreligger i de flesta fall en domstol 

tillämpar en rättsregel som parterna inte hänfört sig till. Även en rättslig 

kvalificering domstolen ändrar torde falla under samma bedömning.  

Domstolen har en skyldighet enligt principen jura novit curia att beakta en 

rättsregel oberoende av parternas argumentering eller åsikter i rättsfrågan. 

Skulle den överväga att tillämpa en rättsregel som parterna inte hänfört sig 

till torde utgångspunkten vara, dels att de inte haft möjlighet att bemöta den 

rättsliga ståndpunkt domstolen intagit, dels att de kommer bli överraskade av 

rättstillämpningen. Kontradiktion har således inte upprätthållits i förfarandet. 

Har rättsregeln ett nära samband med den regel parterna har hänfört sig till 

kan det finnas skäl för att anse att de inte har förlorat sin möjlighet att bemöta 

den. Utrymmet för den slutsatsen blir dock snäv mot bakgrund av art. 6 (3a-

b) EKMR.  

Två exempel kan illustrera den svåra bedömningen. I NJA 1991 s. 720203 

gjordes fingerad culpa gällande mot ett bolag som bedrev en 

fjärrvärmeverksamhet. Efter HD bedrivit processledning rörande den rättsliga 

                                                 
200 Se avsnitt 2.3.1. 
201 Se avsnitt 5.1. 
202 Se avsnitt 4.1 och 5.2. 
203 Målet behandlas av Westberg 2009, s. 267ff.  
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grunden ändrade käranden sin talan till strikt ansvar. De åberopade 

omständigheterna ansågs täckta av de båda ansvarsformerna. Strikt ansvar är 

dock inte detsamma som frånvaro av culpa. Vårdslöshet kräver att svarandens 

agerande prövas mot en aktsamhetsnorm; strikt ansvar kräver en prövning 

mot en annan konstruerad norm.204 Det torde inte heller kunna anses att 

svaranden utifrån gällande rätt vid tidpunkten borde förutsatt att strikt ansvar 

skulle bli aktuellt vid ansvarsbedömningen. Antag istället att en säljares 

kontrollansvar enligt 27 § 1 st. köplagen görs gällande i ett mål. Bedömningen 

av säljarens kontrollansvar kan liknas vid en exculpering. Enligt 27 § 4 st. 

köplagen är säljaren ersättningsskyldig vid försummelse, en culpabedömning 

med andra ord. Det finns väsentliga materiella skillnader mellan reglerna, 

men samma åberopade omständigheter skulle kunna rymmas under båda. 

Borde en säljare kunna förutse att om han undviker kontrollansvar kan han 

ändå bedömas som försumlig? Det är inte säkert. Exemplen pekar på att en 

domstol inte bör förlita sig på att en part borde förutsett en rättsregel den 

tillämpar utan att uppmärksamma parterna därpå.  

Domstolen har alltid möjlighet att besluta om fortsatt eller ny 

huvudförhandling enligt 43 kap. 14 § RB i det fall den överväger tillämpa en 

rättsregel som parterna inte hänfört sig till. Att inhämta yttranden skriftligen 

kan dock svårligen anses tillgodose kravet på kontradiktion. Tillkallande av 

fortsatt eller ny huvudförhandling får dock anses som dyr och omständlig. 

Detta i sig kan inte anses som skäl för att underlåta kommunicering från 

domstolens sida av den rättsregel som den överväger tillämpa. Detta talar 

snarare för att en aktivare materiell processledning i rättstillämpningsfrågan 

helst bör bedrivas tidigt i processen.205  

För att minska möjligheterna att domstolen först under överläggningen 

upptäcker en rättsregel parterna inte hänfört sig till under processen, och då 

måste tillkalla ny eller fortsatt huvudförhandling, bör den materiella 

processledningen redan under förberedelsen omfatta rättstillämpningsfrågor. 

Den allmänna formuleringen i 42 kap. 8 § 2 st. RB sätter inte upp några hinder 

för en sådan tolkning av paragrafen. Den materiella processledningen under 

huvudförhandlingen ska inte behöva vara lika utförlig som under 

förberedelsen, men det torde inte finnas hinder för domstolen att driva 

processledning i rättsfrågor vid behov även under huvudförhandlingen, se 43 

kap. 4 § 2 st. RB. Härvid kan reglerna om prövningstillstånd (49 kap. 14  § 

och 54 kap. 10 § RB) bli aktuella. Vid de fall en domstol tillämpar en 

rättsregel parterna inte hänfört sig till borde reglerna tolkas att ge utrymme 

                                                 
204 Westberg 2009, s. 274.  
205 Jfr även NJA 1991 s. 720 där processledning i rättsfrågan skedde först i HD och 

svaranden endast fick en instans på sig att försvara sig i frågan om strikt ansvar, se 

Westberg 2009, s. 272, jfr Westberg 2014, s. 199f. 
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för ett prövningstillstånd från högre instans meddelas med hänvisning till den 

överraskande rättstillämpningen. 

Hittills har den konventionskonforma tolkningen hänfört sig till tillämpning 

av rättsregler, men som nämndes ovan206 kan tolkning av rättskällor leda till 

överraskande rättstillämpning. Bör domstolens upplysningsplikt även gälla i 

sådana situationer? Mycket talar för det. Rättskällor är medel i domstolens 

utrednings- och tolkningsverksamhet i enlighet med principen jura novit 

curia. Materiellt skiljer sig inte situationen för parterna om domstolen 

tillämpar ett prejudikat (eller tolkar en rättsregel enligt lagmotiv) vars 

innebörd eller existens de misslyckats att greppa, från situationen att 

domstolen tillämpar en rättsregel de inte hänfört sig till, överraskningen torde 

vara densamma och den upplevda rättsförlusten lika reell.207 ED:s praxis208 

visar också att rättsliga iakttagelser omfattas av kravet på kontradiktion. 

Härvid kan även jämförelsevis påminnas om § 139 (2) ZPO. Enligt stycket 

sträcker sig domstolens upplysningsplikt även till att omfatta rättsliga 

synpunkter på rättsregler som en part kan ha förbisett. Misstänker domstolen 

härvid att parterna inte insett en rättsregels innebörd så som domstolen tolkar 

den är den skyldig att uppmärksamma parterna på detta.209  

Min bedömning blir således att de krav på kontradiktion som art. 6 (1) EKMR 

uppställer medför att domstolen, i det fall den överväger tillämpa en rättsregel 

eller tolkning därom, är skyldig att uppmärksamma parterna och bereda dem 

möjlighet att yttra sig om tillämpligheten innan den tillämpar regeln.  

 

                                                 
206 Se avsnitt 4.2.1.  
207 Jfr Westberg 2014, s. 182. 
208 Se avsnitt 5.1. 
209 Detta ska inte tolkas som att domstolen har en skyldighet att deklarera 

förhandsavgöranden till parterna, se avsnitt 4.2.2.2. 
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