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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förlikning kan erbjuda parter möjlighet att avsluta en tvist snabbt, billigt och med 

mindre ansträngningar på deras förhållanden.1 Det uppskattas att mer än 60 % av 

tvistemålen i tingsrätter förlikas.2 För att ingå en förlikning krävs det att parterna 

kommer överens om ett förlikningsavtal. Eftersom förlikningsavtalet omfattas av 

parternas avtalsfrihet kan det också innehålla sådana rättsförhållanden som rör annat 

än den omtvistade saken, s.k. supplerande moment.3 Att inkludera supplerande 

moment kan i många fall underlätta för parterna att komma överens.4 Om 

förlikningsavtalet stadfästs i dom, en s.k. förlikningsdom, äger den även rättskraft för 

saken i målet, 17:11 st. 1 och 17:6 rättegångsbalken (RB). Genom Högsta domstolens 

(HD) praxis har det etablerats att stadfästelse medför att även de supplerande 

momenten får rättskraft och utgör rättegångshinder, trots att de går utöver saken i 

målet.5 Detta innebär att parternas avtalsfrihet kan påverka innehållet i 

förlikningsdomen och därigenom även vilken rättskraft den får. Genom att inkludera 

supplerande moment kan parterna skapa rättegångshinder för tvister som inte är 

föremål för prövning och därmed reglera varandras rätt till domstolsprövning.6 I NJA 

2017 s. 659 konstaterar HD att supplerande moment utgör rättegångshinder förutsatt 

att det klart framgår av förlikningsdomen att saken har förlikts genom momentet, det 

s.k. klarhetskravet. Detta innebär att ett supplerande moment kan gå miste om den 

rättegångshindrande verkan som parterna avsett om deras avsikt inte framgår 

tillräckligt tydligt av förlikningsdomen. HD konstaterar däremot att det supplerande 

momentet bibehåller sina avtalsrättsliga verkningar, vilket kan få betydelse i en fortsatt 

sakprövning där allmänna avtalsrättsliga principer avgör dess innebörd.  

                                              
1 Se bl.a. Westberg, Civilrättskipning s. 407. 
2 SOU 1982:26 s. 123 samt Lindell, Civilprocessen s. 368. 
3 Lindell, Civilprocessen s. 403. 
4 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 425 samt Westberg, Civilrättskipning s. 411. 
5 NJA 2003 C 48 samt NJA 2017 s. 659. 
6 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 420. 
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1.2 Syfte och relevans 

Denna uppsats har till syfte att utreda 

i. i vilken utsträckning parterna kan utvidga förlikningsdomens 

rättegångshindersverkan med hjälp av supplerande moment,  

ii. vilka rättsverkningar ett supplerande moment, som inte anses utgöra 

rättegångshinder, kan få i en fortsatt sakprövning samt vad detta innebär 

för hur parterna bör formulera momenten, och 

iii. vilka möjligheter en part har att angripa en förlikningsdom på grund av att 

det supplerande momentet inte har den rättegångshindrande verkan som 

avsetts. 

För att uppfylla det första syftet blir det av intresse att mera djupgående diskutera och 

analysera innebörden av det klarhetskrav som HD formulerar i NJA 2017 s. 659. 

Därefter kommer jag diskutera på vilket sätt parterna behöver formulera ett 

supplerande moment för att det ska uppfylla HD:s klarhetskrav. I förhållande till det 

andra syftet kommer jag främst att diskutera den processuella ogiltighetsprincipen och 

hur denna kan påverka ett supplerande moments rättsverkningar vid en sakprövning. 

Supplerande moment löper särskild risk att formuleras i processuella termer och 

därför anses vara processuella avtal vid sakprövningar. I sådant fall kan den 

processuella ogiltighetsprincipen påverka vilka rättsverkningar ett supplerande 

moment får vid sakprövningen. I förhållande till det tredje syftet kommer jag undersöka 

parts möjlighet att angripa det civilrättsliga förlikningsavtalet och därigenom påverka 

den stadfästa förlikningsdomens rättsverkningar. I detta avseende kommer det 

diskuteras om part har möjlighet att ogiltigförklara förlikningsavtalet genom särskild 

talan eller resning på den grunden att det supplerande momentet inte haft den 

rättegångshindersverkan som avsetts. Det kommer även diskuteras om part har 

möjlighet att fastställa en viss avtalsrättslig tolkning av förlikningsavtalet och 

därigenom påverka hur domstolen bedömer det supplerande momentet i 

rättegångshindersfrågan.  

Att uppfylla dessa syften är relevant främst på grund av de många fördelar som 

parter kan uppnå genom att förlikas. Som jag kommer att argumentera för längre fram 

i framställningen kan supplerande moment underlätta för parterna att kompromissa 
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sig fram till en överenskommelse. Detta förutsätter däremot att de supplerande 

momenten har de rättsverkningar som parterna förutsatt vid förlikningsavtalets 

ingående, vilket kan vara att momentet ska utgöra rättegångshinder för en annan tvist 

än den om vilken talan väckts.7 Om så inte blir fallet har parterna ingått 

förlikningsavtalet på felaktiga premisser. Genom att få en djupare förståelse för 

klarhetskravet kan parter formulera supplerande moment som utgör rättegångshinder 

för de tvister som de också avser skapa rättegångshinder för. Det är också av intresse 

att utreda konsekvenserna för parterna om momentet inte har den 

rättegångshindrande verkan som avsetts. Därför blir det relevant att också utreda vilka 

rättsverkningar momentet får i en eventuell sakprövning samt vilka möjligheter parter 

har att angripa förlikningsdomen om klarhetskravet inte uppfylls.  

1.3 Disposition 

Inledningsvis kommer jag redogöra för vilka fördelar parter kan uppnå genom att 

förlikas. Därefter kommer jag under avsnitt 2 att redogöra för de rättsliga 

förutsättningarna för att en rättskraftig förlikningsdom ska föreligga. Processen 

kommer delas in i tre steg: domstolens förlikningsverksamhet, ingåendet av 

förlikningsavtalet och stadfästelseprocessen. Under avsnittet om ingåendet av 

förlikningsavtalet kommer jag särskilt belysa hur supplerande moment kan underlätta 

för parterna att ingå ett förlikningsavtal. Under avsnitt 3 kommer jag diskutera 

omfattningen av förlikningsdomens rättskraft, dels den som följer av saken i målet dels 

den som följer av supplerande moment. Avsnitt 3 kommer därför innehålla en analys 

av NJA 2017 s. 659 och särskilt klarhetskravet. Under avsnitt 4 kommer jag att 

diskutera de ovan beskrivna punkterna som uppsatsen har till syfte att utreda. Det 

sista avsnittet kommer innehålla en summering av mina slutsatser och en avslutande 

reflektion. 

 

 

                                              
7 Westberg, Civilrättskipning s. 413 samt Heuman, Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal s. 287 f.  
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1.4 Förlikningens många fördelar 

En förlikning är en samförståndslösning som förutsätter att båda parter gemensamt 

kommer överens om hur tvisten ska lösas. Parterna använder alltså den egna 

lösningen hellre än rättens lösning. Jag har redan framhållit och kommer även 

fortsättningsvis framhålla att parterna har möjlighet att uppnå vissa fördelar genom 

att förlikas. Av den anledningen kommer jag i detta avsnitt förklara vilka fördelar som 

ofta gör sig gällande vid en förlikning.  

I kommersiella tvister är det ofta processekonomiska skäl som motiverar att 

parterna förlikas. Så kan särskilt vara fallet när rättegångskostnaderna framstår som 

oproportionerligt höga i förhållande till tvistemålets värde.8 Efter en rättegång är 

huvudregeln att den tappande parten ska ersätta motpartens rättegångskostnader, 18:1 

RB. I ett mål där frågan om målets utgång är oviss kan en huvudförhandling alltså 

innebära ett stort risktagande. Båda parter riskerar att förlora det omtvistade beloppet 

samt ansvara för att ersätta dem egna och motpartens rättegångskostnader. Parterna 

bör även beakta att kostnaderna kan bli ännu högre ifall tvisten prövas i högre instans. 

Om parterna förlikas ska de istället ansvara enbart för sina egna rättegångskostnader 

om inte annat avtalats, 18:5 st. 3 RB. En förlikning ingås ofta redan på 

förberedelsestadiet av en tvist vilket innebär att rättegångskostnaderna ofta hålls på 

en låg nivå. Det faktum att parterna kommit överens om lösningen minimerar även 

risken för att förlikningsdomen angrips och att kostnaderna ökar på grund av 

överprövningar. 

En annan avgörande faktor som kan resultera i att parter förlikas är den tidsutdräkt 

som en rättegång kan medföra. Att förlikning oftast ingås i förberedelsestadiet innebär 

att parterna sparar den tid som annars hade ägnats åt att förbereda sig inför och att 

genomföra huvudförhandling samt i väntan på dom. Dessutom finns en risk för 

ytterligare tidsåtgång om domen överklagas. Processandet leder därför till att parter 

och vittnen hålls ifrån produktiva sysslor under en lång tid vilket kan resultera i 

ytterligare kostnader utöver de som är direkt hänförliga till tvisten. Det faktum att 

något rättskraftigt avgörande inte finns under denna tid kan också innebära 

                                              
8 Ekelöf, SvJT 1979 s. 557. 
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komplikationer i verksamheten då parterna inte med säkerhet kan inrätta sitt 

handlande utefter en viss utgång i målet.9 Därtill kan långa processer också framstå 

som irriterande och fresta på deltagarnas nerver.10  

En ytterligare fördel med förlikning är att parterna tar kontroll över hur tvisten ska 

lösas hellre än att överlåta detta till rätten. Istället för att argumentera för vilka 

rättigheter och skyldigheter som finns enligt lag kan parterna tillämpa en lösning som 

inte är möjlig enligt lag men som beaktar båda parters behov och intressen.11 En 

rättighetsbaserad konfliktlösningsmetod resulterar ofta i att endast en av parterna 

vinner medan en förlikning kan resultera i en lösning som båda parter upplever att de 

vinner på. Som ett illustrerande exempel på skillnaden mellan rättighetsbaserad 

konfliktlösning och intressebaserad konfliktlösning använder Eric Runesson en tvist 

om bättre rätt till en skeppslast apelsiner.12 En juicetillverkare köper en skörd 

apelsiner från en apelsinodlare. En marmeladtillverkare påstår sedan att även denna 

ingått ett köpeavtal med apelsinodlaren om samma skörd apelsiner. Juicetillverkaren 

och marmeladtillverkaren inleder därefter en process om bättre rätt till apelsinerna 

och båda parter har goda rättsliga grunder för sin talan. En rättegång hade resulterat 

i att domstolen gett den parten med starkast rättsligt stöd rätt till skeppslasten. En 

förlikning som hade tillgodosett båda parters intressen är däremot att juicetillverkaren 

först pressar ut saften från apelsinerna för att tillverka juice och att 

marmeladtillverkaren därefter använder skalen för att tillverka marmelad. Parterna 

undviker dessutom de ekonomiska konsekvenserna av att förlora i rättegång samt de 

besvär som en utdragen process medför. Fördelarna med lösningar som beaktar 

parternas intressen och behov erkänns även av domstolarna som i stor utsträckning 

ska verka för att parterna förlikas, 42:17 st. 1 RB. Parternas vilja att ta kontroll över 

tvisten kan vara mera angelägen i fall där utgången i målet är oviss och risken att 

förlora är mera påtaglig. Så bör ofta var fallet i mål där båda parter har en bra grund 

för sin talan, när det är oklart huruvida vissa omständigheter föreligger eller när det 

rör sig om ett komplicerat rättsläge. 

                                              
9 Se bl.a. Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 148. 
10 Ekelöf, SvJT 1979 s. 557. 
11 Westberg, Civilrättskipning s. 430. 
12 Runesson. 
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Även intresset av att bevara goda fortsatta relationer med motparten kan tala för 

att parterna förlikas. Om det t.ex. rör sig om en tvist mellan en mindre 

underleverantör och en viktig kund till denna kan leverantören hellre acceptera en 

ofördelaktig förlikning än att förlora kunden och därmed riskera den framtida 

verksamheten.13  

Även om det finns många fördelar med förlikning är det en förutsättning att 

parterna kommer överens. Att komma överens är något som inte alltid är enkelt när 

parterna är involverade i en tvist. Något som är till parternas hjälp är att förlikningen 

omfattas av avtalsfrihet och att en mix av gällande rätt, utomrättsliga faktorer och 

andra rättsförhållanden därför kan beaktas.14 Som jag kommer argumentera för längre 

fram i texten kan supplerande moment vara avgörande i parternas strävan att nå en 

förlikning och alla fördelar som det medför.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
13 Se Ekelöf, SvJT 1979 s. 557 f. 
14 Lindell, Civilprocessen s. 373 f. 
15 Se avsnitt 2.2.1. 
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2 Förlikningsdomens rättsliga 

förutsättningar 
En förlikning utgörs i grunden av ett civilrättsligt avtal varigenom ett rättsförhållande 

mellan parterna regleras, d.v.s. ett förlikningsavtal.16 Detta innebär att en förlikning 

måste röra en fråga som är dispositiv, d.v.s. att saken är förlikningsbar.17 Det kan 

däremot göras skillnad på två sorters förlikningar, en som träffas innan talan väckts i 

domstol och en som träffas efter det att talan väckts i domstol. Den första sorten kallas 

förprocessuell förlikning och den andra processförlikning.18 En förprocessuell förlikning 

resulterar i att parterna avstår från att väcka talan i domstol eller på annat sätt eskalera 

tvisten. En processförlikning kan resultera i att käranden antingen återkallar sin talan 

eller att förlikningen stadfästs i dom enligt 17:6 RB. För att frågan om rättskraft hos 

eventuella supplerande moment ska bli aktuell krävs det alltså att parterna ingår en 

processförlikning som stadfästs. I detta avsnitt avser jag att diskutera de rättsliga 

förutsättningarna för att en sådan förlikning ska ske. Parterna måste ta sig igenom en 

process som kan delas in i tre steg: domstolens förlikningsverksamhet, ingåendet av 

ett förlikningsavtal och stadfästelseprocessen.  

2.1 Domstolens förlikningsverksamhet 

Sedan talan väckts i domstol ska förberedelse äga rum och i det skedet är rätten skyldig 

att klarlägga förutsättningar för att parterna förlikas, 42:6 st. 2 p. 5 RB. Rätten ska 

verka för att en förlikning uppnås förutsatt att det inte är olämpligt med hänsyn till 

målets beskaffenhet och övriga omständigheter, 42:17 st. 1 RB. Under förberedelsen 

måste domaren alltså utreda förutsättningarna för och lämpligheten av en förlikning, 

men även avgöra när tiden är mogen att inleda förlikningsdiskussioner. 

 

                                              
16 Lindell, Partsautonomins gränser s. 95. 
17 Nordh, Spridda tankar s. 175. 
18 Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång V s. 64. 
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2.1.1 Lämplighetsprövningen 

Domstolen ska verka för förlikning så länge det inte är olämpligt. I förarbeten till RB 

diskuterar lagstiftaren frågan om det finns någon viss typ av tvist där det är olämpligt 

att rätten lyfter frågan om förlikning. I så kallade klara mål, där ena parten har en klart 

starkare ståndpunkt än motparten och det ur juridisk synpunkt kan verka klart hur 

utgången i målet ska bli, uppmanar lagstiftaren till försiktighet men utesluter inte 

möjligheten att rätten medverkar till förlikning.19 Rätten ska inte medverka till att en 

part som har goda utsikter att kräva sin rätt i domstol efterger sin rätt genom en 

förlikning. Domstolen ska dock beakta att det även i klara mål kan förhålla sig på så 

vis att den parten med bäst rättslig utgångspunkt ändå kan tjäna mer på en förlikning. 

Inte heller gällande så kallade svart-vita mål, där en dom endast kan resultera i antingen 

helt bifall eller helt ogillande, finner lagstiftaren några skäl till att undanta rättens 

förlikningsinitiativ. Lagstiftaren markerar att även andra faktorer än parternas 

vinstchanser vid en sakprövning måste beaktas: ”målets juridiska och sakliga 

komplikation, parternas intresse av att upprätthålla goda relationer med varandra, 

deras förlikningsvilja och medverkan av advokater bör vägas in i domarens 

bedömning av om det är lämpligt att aktualisera förlikningsfrågan i ett mål.”20 Rätten 

bör också anpassa intensiteten i förlikningsförsöken i förhållande till faktorer som 

tvisteföremålets värde och rättegångskostnadernas storlek, men framför allt 

relationen mellan dessa faktorer.21  

Lagstiftaren konstaterar alltså att en individuell bedömning, där bl.a. ovan nämnda 

faktorer ska beaktas, avgör huruvida förlikning är lämplig. I de fall de fördelar som 

diskuterats ovan under avsnitt 1.4 framträder för parterna bör det också för 

domstolen framstå som angeläget att verka för en förlikning. Lagstiftarens 

resonemang om omständigheter som bör beaktas av domaren stämmer i stora delar 

överens med de fördelar som typiskt sett förknippas med förlikning. Domstolens roll 

i förlikningsprocessen betraktas nu för tiden som allt mer pådrivande där intresset av 

att lösa tvister snabbt och billigt ska framhållas.22 Domstolens fokus har också allt 

                                              
19 Prop. 1986/87:89 s. 113. 
20 Prop. 1986/87:89 s. 113. 
21 Prop. 1986/87:89 s. 113. 
22 Lindell, Civilprocessen s. 371. 
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mer skiftats från att avgöra rättigheter och skyldigheter till att undersöka möjligheter 

till samförstånd eller kompromiss.23 Bengt Lindell anser t.ex. att riktlinjen för 

domstolens konfliktlösning numera bör vara parternas behov och intressen om det 

framgår att parterna önskar detta.24  

2.1.2 Tidpunkt för förlikningsdiskussioner 

Det framgår inte uttryckligen när under förberedelsen som frågan om förlikning bör 

tas upp, utan det överlåts till parterna men framförallt domaren att lyfta frågan när 

tiden är mogen. Det är mycket möjligt att parterna redan försökt träffa en 

förprocessuell förlikning utan framgång innan talan väcktes. Eventuella 

förlikningsdiskussioner som parterna haft kan alltså återupptas under förberedelsen 

och under domarens ledning. Förberedelsens syfte att koncentrera tvisten kan 

underlätta för parterna att nå en förlikning eftersom parterna lättare kan klarlägga 

tvistefrågorna, överblicka styrkan i motpartens talan och därmed också bedöma den 

egna vinstchansen bättre.25 Frågan bör därför i regel lyftas i slutet av förberedelsen 

när parterna fått en överblick över tvisten om inte parterna begär det tidigare. Om det 

rör sig om särskilt komplicerade mål kan det vara lämpligt att ta upp frågan tidigare.26 

Domaren bör dock undvika att tvinga fram förlikningsdiskussioner kring sådant som 

parterna redan utrett uttömmande tillsammans med partsombud och kvalificerad 

expertis. Det kan framstå som frustrerande att återuppta dessa diskussioner med en 

domare som inte hunnit få en lika klar bild av tvisten som ombuden har.27 Det kan 

även tänkas att parterna anser att förlikningsdiskussioner är påkallade ifall 

förberedelsen inte lever upp till syfte, d.v.s. att den förvirrar tvisten snarare än att 

koncentrera den.  

 

 

                                              
23 Prop. 2010/11:128 s. 24. 
24 Lindell, Civilprocessen s. 374 f. 
25 Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång V s. 66.  
26 Prop. 1986/87:89 s. 114. 
27 Engström s. 376 f. 
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2.2 Ingåendet av förlikningsavtal 

När förlikningsdiskussionerna väl har initierats krävs det att de resulterar i ett 

bindande avtal mellan parterna för att en förlikning ska ske. Domarens eventuella 

synpunkter på förlikningens innehåll kan inte hindra parterna från att förlikas. För 

parterna står det fritt att beakta och införa vilka omständigheter de önskar i 

förlikningsavtalet, oavsett om domaren bedömer det som lämpligt.28 Som 

konstaterats tidigare borde däremot domarens bedömning ofta tala för att en 

förlikningslösning är lämplig om den också framstår så för parterna. Om parterna 

däremot ingår en förlikning som domaren anser är olämplig har domaren viss 

möjlighet att hindra den från att stadfästas. Den processen återkommer jag till senare. 

Parterna kan förstås förlikas utan att stadfästa förlikningen, men i sådant fall är den 

enbart avtalsrättsligt bindande mellan parterna. 

Själva förlikningsförhandlingarna kan föras både med domarens medverkan eller, 

om parterna så önskar, mellan parterna själva. Det är vanligt både att parterna 

förhandlar själva och att domaren tar en aktiv roll.29 Det är inte heller ovanligt att 

parterna för förlikningsdiskussioner vid sidan av domstolsprocessen.30 Det faktum att 

domaren är skyldig att verka för förlikning kan dock innebära att domaren bör delta 

om dennas närvaro kan underlätta en överenskommelse.31 Om domaren medverkar 

bör denna vara försiktig med att erbjuda konkreta förlikningsbud så att domaren inte 

betraktas som partisk.32  

Under förhandlingen ska parterna konkurrera för att få så mycket som möjligt 

samtidigt som de ska samarbeta för att båda ska vinna något.33 Resultatet av 

diskussionerna ska för båda parter framstå som mera attraktiv än risken att pröva 

frågan i huvudförhandling. Trots de fördelar som en förlikning medför måste parterna 

förbereda sig på att full utdelning sällan är möjligt att åstadkomma och att 

kompromisser i form av eftergifter sannolikt kommer att krävas för samförstånd.34 

                                              
28 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 425. 
29 Westberg, Civilrättskipning s. 404. 
30 Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång V s. 66. 
31 Westberg, Civilrättskipning s. 406. 
32 Lindell, Civilprocessen s. 370 f. 
33 Westberg, Civilrättskipning s. 431. 
34 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 420 f samt Westberg, Civilrättskipning s. 436. 
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Detta kan vara något så enkelt som att käranden accepterar att sänka sitt anspråk i 

utbyte mot att svaranden accepterar att betala. Ingen av parterna får då vad de yrkat i 

domstol men kan däremot uppleva att de vinner genom att slippa den tid, risk, 

kostnad och möda som en huvudförhandling medför. Vad parterna upplever att de 

vinner på är ofta en subjektiv fråga. Man kan givetvis argumentera för att parterna 

inte alls vinner eftersom ingen av parterna får full utdelning. Ena parten får mindre 

än vad den anser ha sig rätt till medan den andra betalar för något den inte anser sig 

vara betalningsskyldig för. Om parterna däremot är nöjdare med resultatet av 

förhandlingen än att fortsätta processen är förutsättningarna för att nå en förlikning 

uppfyllda. En skicklig förhandlare är därför ofta duktig på att övertyga motparten om 

vilka fördelar denna uppnår med förlikningen så snart förhandlaren själv är nöjd.35 

2.2.1 Supplerande moments betydelse i förlikningsförhandlingen 

Ofta kan öppningen till att nå en överenskommelse under förhandlingarna ligga i att 

parterna inkluderar supplerande moment.36 Supplerande moment definieras som 

rättsförhållanden som rör annat än saken i målet.37 Likt resten av avtalet omfattas 

momentet av parternas avtalsfrihet och kommer att få avtalsrättslig verkan. 

Formuleringar såsom ”genom förlikningen är parternas samtliga mellanhavanden 

slutligt reglerade” är vanligt förekommande.38 Avsikten med ett sådant villkor är ofta 

att parterna ska förbinda sig att inte tvista över något annat mellanhavande som ligger 

vid sidan av det anspråk de tvistat om i rättegången.39 Redan i detta skede kan man 

förutse att momentets avsedda effekt kommer bli beroende av andra frågor, för det 

första om momentet kommer att kunna stadfästas och för det andra om det i sådant 

fall också får rättskraft. Parternas avsedda effekt med momentet är alltså att det inte 

enbart har avtalsrättslig verkan utan också processuell verkan. Frågorna diskuteras 

längre fram i framställningen. I denna del avser jag att diskutera hur supplerande 

moment kan underlätta för parterna att nå samförstånd i förlikningsförhandlingen. 

                                              
35 Se Westberg, Civilrättskipning s. 436 f. 
36 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 425 samt Westberg, Civilrättskipning s. 411. 
37 Lindell, Civilprocessen s. 403, NJA 2017 s. 659 samt NJA 1957 s. 470. Hur saken i målet identifieras diskuteras 
nedan i avsnitt 3.2. 
38 Nordh, Spridda tankar s. 173 samt Westberg, Civilrättskipning s. 413. 
39 Westberg, Civilrättskipning s. 413. 
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2.2.1.1 Lösning av pågående processer genom supplerande moment 

Om parterna är inblandade i flera pågående processer kan de ingå en enda förlikning 

som omfattar samtliga processer genom att klargöra vilka tvistemål som täcks av 

förlikningen.40 I ett sådant fall kan de tvister som parterna är inblandade i utgöra 

redskap för parterna varigenom de ger varandra eftergifter. Genom att parter 

tillerkänner varandra full utdelning i vissa tvister och tillerkänns full utdelning i andra 

tvister kan de nå en lösning som upplevs som mera attraktiv än att pröva samtliga 

tvister. I NJA 1957 s. 470 var parterna inblandade i två olika tvister och valde att lösa 

den andra tvisten genom ett supplerande moment i det förlikningsavtal som löste den 

första tvisten. HD konstaterar att lösningen av den andra tvisten ingått som ett led i 

den förlikningsöverenskommelse som löste den första tvisten och att momentet av 

den anledningen också kunde stadfästas. HD erkänner alltså att det supplerande 

momentet varit avgörande för att parterna ska ha nått en överenskommelse. I fall som 

dessa vill givetvis parterna att de supplerande momenten utgör rättegångshinder. I 

annat fall kan motparten väcka ny talan avseende någon av de tvister som inkluderats 

i förlikningen som supplerande moment. 

2.2.1.2 Hindra framtida processer genom supplerande moment 

Ett supplerande moment kan i många fall inkluderas i ett förlikningsavtal med 

avsikten att hindra parter från att processa om tvister som ännu inte uppstått. Detta 

är något som antyds av den ovannämnda exempelklausulen varigenom parterna 

”slutligt reglerar” sina ”samtliga mellanhavanden”. Momentet ger intryck av att det 

finns en frustration hos parterna som vill slippa bli indragna i ännu en process med 

motparten. Det kan tänkas att parterna är intresserade av att lägga det omtvistade 

rättsförhållandet bakom sig, särskilt om det rört sig om en långdragen tvist. 

För att belysa hur ett supplerande moment som hindrar framtida processer kan 

underlätta samförstånd kan man som exempel utgå ifrån en fastighetsvist. En 

fastighetsköpare väcker talan gentemot säljaren för att hålla denna ansvarig för fel i 

fastigheten som upptäckts efter tillträde. Fastigheten är i sin tur gammal och båda 

parter är osäkra på om domstolen faktiskt kommer hålla säljaren ansvarig för felet. 

Säljaren är också osäker på om köparen kan komma att upptäcka flera fel i framtiden. 

                                              
40 Heuman, JT 2003–04 s. 621. 
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Båda parter är, med hänsyn till de olägenheter som en rättegång kan medföra och den 

osäkra utfallsprognosen, öppna för att förlikas. Hur skulle då en rimlig uppgörelse 

som båda parter är nöjda med tänkas se ut? En första tänkbar lösning är att köparen 

sänker sitt skadeståndsanspråk. Ingen av parterna tillerkänns full utdelning men 

vinner i förhållande till det värsta tänkbara scenariot efter huvudförhandling. Säljaren 

kommer däremot med en sådan lösning inte bli kvitt sin farhåga över de framtida fel 

som köparen kan tänkas hitta. Av den anledningen kanske säljaren hellre riskerar att 

pröva tvisten i en huvudförhandling, i hopp om att vinna och avskräcka köparen från 

att återkomma med flera anspråk. En överenskommelse som är mer realistisk hade 

därför varit att säljaren betalar köparens anspråk i utbyte mot att köparen avstår från 

att i framtiden kräva säljaren på ytterligare kompensation för eventuella fel i 

fastigheten. Köparen blir förstås nöjd i och med att denna får full betalning och, om 

denna känner förtroende för att fler fel inte kommer hittas, även nöjd med det 

supplerande momentet. Precis som med moment som löser pågående processer 

kommer den avsedda effekten av moment som löser framtida processer vara 

beroende av att det får rättskraft.  

2.2.1.3 Praktiska nödvändigheter genom supplerande moment 

Ibland är det rentav en nödvändighet att supplerande moment tas med för att 

förlikningen ska vara genomförbar. Per Olof Ekelöf nämner som exempel en process 

om bättre rätt till fastighet där parternas förlikning innebär att svaranden förbinder 

sig att avträda fastigheten i utbyte mot att käranden betalar en summa pengar.41 Enligt 

Ekelöf är det processföremålets odelbarhet som medför att förlikningen måste 

omfatta även ett supplerande moment om betalningsskyldighet. I detta fall är det 

förstås rimligt att käranden medger att betala en viss summa pengar för att svaranden 

ska avträda fastigheten. Hade svaranden avstått från fastigheten utan någon 

motsvarande prestation hade käranden fått full utdelning. Som konstaterats är en 

sådan lösning svår att förhandla sig fram till. För att käranden ska kunna göra 

eftergifter, så som att betala ett vederlag, måste ett supplerande moment inkluderas. I 

fall som dessa är momentets verkställbarhet viktig för parterna; svaranden vill 

naturligtvis kunna kräva betalning. Att momentet utgör rättegångshinder spelar 

                                              
41 Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång V s. 77. 
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däremot också en viktig roll. Ingen av parterna vill givetvis att motparten ska väcka 

talan i en ny process för att ändra betalningsskyldigheten men inte parternas rätt till 

fastigheten. 

2.2.1.4 Slutsats 

Som har visats ovan är det inte alltid enkelt för parter att nå en överenskommelse 

genom att enbart hålla sig inom ramen för vad som är saken i målet. En lösning som 

gör båda parter nöjda kan kräva att parterna går utöver saken i målet och därmed 

inkluderar supplerande moment. Som exemplen ovan visat är supplerande moment 

ofta nödvändiga för att parterna ska kunna göra eftergifter som i sin tur skapar 

förutsättningar för att parterna kan nå samförstånd i förlikningsförhandlingen. 

2.3  Stadfästelseprocessen – förlikningsavtalet blir till 

förlikningsdom 

Enligt 17:6 RB kan rätten, på båda parternas begäran, stadfästa förlikningen i en dom. 

Efter det att förlikningen stadfästs har den inte längre bara avtalsrättslig verkan utan 

den utgör också rättegångshinder och exekutionstitel, 17:11 RB respektive 3:13 

utsökningsbalken. Att parterna vill ha förlikningen stadfäst i dom brukar vara mera 

regel än undantag.42 Karl Olivecrona beskriver det som att domstolen vid stadfästelse 

sätter en officiell prägel på parternas förlikningsavtal.43 Istället för domskäl innehåller 

förlikningsdomen en redogörelse för förlikningsavtalets innehåll och en förklaring om 

att den ska efterlevas.44 

Innan förlikningen stadfästs genomför domaren en formell kontroll av 

överenskommelsen. Domaren ska försäkra sig om att båda parter gemensamt begär 

stadfästelsen.45 Förlikningen måste omfatta den sak som talan väckts om och saken 

måste vara förlikningsbar.46 Om överenskommelsen är avsedd att kunna verkställas 

ska domaren kontrollera att alla utfästelser om prestationer har ett klart och tydligt 

innehåll och att Kronofogdemyndigheten utan tvekan förstår vad som ska 

                                              
42 Nordh, Spridda tankar s. 173. 
43 Olivecrona, Rätt och dom s. 336. 
44 Olivecrona, Domen i tvistemål s. 130.  
45 Westberg, Civilrättskipning s. 411. 
46 Nordh, Spridda tankar s. 175. 
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verkställas.47 Domarens kontroll ska inte omfatta någon bedömning av huruvida 

överenskommelsen är rättvis eller om den är förenlig med det materiella rättsläget.48 

Stadfästelse kan däremot vägras om överenskommelsen uppenbart strider mot lag 

eller god sed eller om den innehåller en omöjlig prestation.49 Om domaren misstänker 

att det kan föreligga villfarelse eller andra ogiltighetsgrunder bör han eller hon, inom 

ramen för den materiella processledningen, fästa parternas uppmärksamhet på detta.50 

Domaren har möjlighet att partiellt stadfästa domen om denna anser att vissa villkor 

inte går att stadfästa och parterna inte är villiga att ändra dem.51 De villkor som inte 

stadfästs kommer dock få fortsatt avtalsrättslig betydelse även om de inte tillerkänns 

den processrättsliga och utsökningsrättsliga verkan som resten av avtalet får.  

En intressant fråga är i vilken omfattning supplerande moment kan stadfästas. I 

NJA 1957 s. 470 klargör HD att supplerande moment kan stadfästas. 

Omständigheterna i målet var att käranden hade väckt talan om ett betalningsanspråk 

som svaranden i sin tur bestred. Svaranden gjorde kvittningsvis gällande en 

motfordran som denna senare återkallade. Parterna ingick en förlikning varigenom 

svaranden gick med på dels att betala käranden enligt dennas anspråk, dels att införa en 

klausul om att svaranden inte hade några giltiga fordringar gentemot käranden. Med 

den senare klausulen var avsikten att göra käranden ansvarsfri från den motfordran 

som svaranden tidigare gjort gällande. Frågan för HD var huruvida den senare 

klausulen kunde stadfästas även om kvittningsyrkandet inte varit föremål för tvist i 

och med återkallelsen. HD konstaterar att även det supplerande momentet kan 

stadfästas eftersom den ingått som ett led i den uppgörelse som parterna haft 

avseende saken i målet. HD:s argumentation kan tolkas som att ett supplerande 

moment måste haft viss betydelse i parternas strävan att komma överens för att också 

kunna stadfästas. Frågan om ifall supplerande moment behöver uppnå vissa särskilda 

krav för att kunna stadfästas har varit föremål för diskussion inom litteraturen. 

Ekelöfs uppfattning tycks vara att det saknas särskilda hinder mot att stadfästa 

                                              
47 Westberg, Civilrättskipning s. 411. 
48 Larsson s. 129. 
49 Larsson s. 129. 
50 Hassler s. 262. 
51 Westberg, Civilrättskipning s. 412. 
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supplerande moment.52 Även Peter Westberg och Lotta Maunsbach har anslutit sig 

till den uppfattningen.53 Lindell förespråkar å andra sidan att supplerande moment 

ska underkastas särskilda krav för att stadfästas. Han anser att utgångspunkten bör 

vara att enbart yrkanden och omständigheter som kunnat föras in processen genom 

ändring av talan och genkäromål ska kunna stadfästas. Andra moment ska stadfästas 

under förutsättning att de underlättat eller medfört att en samförståndslösning nås.54 

Det kan förstås framstå som märkligt att parterna vid förlikningshandlingar tillåts 

reglera sådana förhållanden som hade ansetts utgöra en otillåten taleändring om de 

tagits upp i något annat skede i domstolsprocessen. Något klart svar på frågan finns 

däremot inte, men förutsatt att parterna inför momentet i syfte att komma överens 

borde momentet kunna stadfästas. Så borde också oftast vara fallet. Supplerande 

moment är givetvis också underkastade samma krav som det resterande 

förlikningsavtalet, d.v.s. att de ska var klara och tydliga om de ska kunna verkställas, 

inte vara befästa med ogiltighetsgrunder etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
52 Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång V s. 77. 
53 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 422 samt Westberg, Civilrättskipning s. 411 f. 
54 Lindell, Civilprocessen s. 403. 
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3 Förlikningsdomens rättskraft 

3.1 Allmänt om rättskraft och rättegångshinder 

Efter det att förlikningen stadfästs i dom vinner den rättskraft och utgör 

rättegångshinder, s.k. res judicata, 17:6, 17:11 st. 1 samt 17:11 st. 3 RB. Res judicata 

innebär att den sak som avgjorts i en dom inte ska prövas igen i en ny rättegång.55 

Syftet med rättskraftens rättegångshindrande verkan är att parter ska känna trygghet i 

att en tvist är avslutad efter domstolsprövning, att de ska kunna inrätta sitt handlande 

därefter, undvika onödigt processande och undvika kostnader för ytterligare 

processer.56 Rättegångshinder ska beaktas ex officio av domstolen, 34:1 RB. 

I praktiken kommer dock frågan om res judicata sällan att prövas om inte svaranden 

gör en invändning.57 Det skulle dock innebära ett grovt rättegångsfel om domstolen 

dömer i målet trots att ett rättegångshinder föreligger.58 Svaranden kan framföra 

invändningar om rättegångshinder i svaromålet redan under förberedelsen, 42:7 p. 1 

RB. Om domstolen finner att res judicata föreligger ska målet omedelbart avvisas.59 

Det innebär att frågan om res judicata behandlas på ett tidigt stadie i processen och 

att tvisten kan få ett snabbt avslut som är befriat från de kostnader och tidsutdräkter 

som en huvudförhandling medför. I detta avsnitt avser jag att förklara omfånget av 

den rättskraft förlikningsdomar får till följd av saken respektive av supplerande 

moment. 

3.2 Rättskraft till följd av saken i målet 

I detta avsnitt ska frågan om vilka identitetskriterier som avgör omfånget av en 

förlikningsdoms rättskraft till följd av saken besvaras. En dom äger rättskraft för den 

sak varom talan väckts såvitt den blivit avgjord, 17:11 st. 1 RB. En doms rättskraft utgörs 

alltså av saken i målet. Eftersom en förlikning stadfästs genom dom enligt 17:6 RB, är 

17:11 RB tillämplig även när det kommer till att avgöra förlikningsdomens rättskraft. 

Alltså avgörs förlikningsdomens rättskraft också utifrån saken i målet.  

                                              
55 Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 140. 
56 Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 148, Lindell, Civilprocessen s. 406 samt Maunsbach, Avtal om rätten till 
domstolsprövning s. 421.  
57 Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 19.  
58 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen s. 199 ff. 
59 Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång II s. 20. 
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Med saken i målet menas den rättsföljd som motsvarar yrkandet i en process.60 När 

domen får rättskraft medför det att de rättsfakta som åberopats som grund för 

yrkandet får den rättsliga betydelse som domstolen tillmäter den och som framgår av 

domen, d.v.s. att de prekluderas.61 Som exempel nämner Ekelöf ett mål där en borgenär 

gör gällande ett betalningsyrkande med ett försträckningsavtal som grund.62 

Gäldenären invänder att försträckningen redan är betald. Domstolen anser att 

gäldenären lyckats styrka sin invändning och ogillar käromålet. Oavsett om gäldenären 

faktiskt har betalat innebär domens rättskraft att försträckningen inte längre utgör 

någon grund för ett betalningsyrkande. Om försträckningen används som grund för 

samma betalningsyrkande i en ny process ska talan avvisas. Av detta kan vi dra 

slutsatsen att domens rättskraft utgör rättegångshinder för nya yrkanden som avser 

samma rättsföljd och som grundas på samma rättsfakta. 

Hindrar rättskraften då part från att yrka på samma rättsföljd som yrkats i tidigare 

process men grunda yrkandet på andra rättsfakta, d.v.s. åberopa en ny grund? Av 

intresse blir då att klargöra vad som menas med samma rättsföljd i ett fall där yrkandena 

består av olika grunder. Det är fråga om samma rättsföljd om käranden inte kan 

förpliktigas till olika prestationer enligt de olika grunderna.63 T.ex. kan ett yrkande om 

att utfå viss egendom bifallas både med gåva eller köp som grund. Yrkandet att utfå 

viss egendom avser alltså samma rättsföljd oavsett om det grundas på gåva eller köp. 

Rättskraftens verkan på nya rättsfakta förhåller sig dock annorlunda beroende på om 

rättsfaktumet i det nya yrkandet existerade vid den första processen eller inte. Vad 

gäller rättsfakta som existerade vid den första processen och används som grund för 

samma rättsföljd, innebär rättskraften att de prekluderas även om parterna inte 

åberopat dem.64 Kärande som yrkar på att utfå viss egendom på grund av gåva kan 

alltså inte yrka på att få samma egendom på grund av köp i en senare process. Ett 

rättsfaktum som existerat men inte åberopats vid den första processen kan däremot 

vara skäl att bevilja resning. I så fall måste det göras sannolikt både att omständigheten 

skulle leda till en annan utgång i målet och att parten inte kunnat åberopa 

                                              
60 Lindell, Civilprocessen s. 406f.  
61 Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 150. 
62 Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 149 f. 
63 Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 163. 
64 Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 160. 
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omständigheten eller haft giltig ursäkt att inte göra det i den tidigare processen, 58:1 

st. 1 p. 3 samt 58:1 st. 2 RB. Vad gäller rättsfakta som åberopas för samma rättsföljd 

men som inte existerade vid den första processen, s.k. facta supervenientia, utgör 

rättskraften inget hinder.65 Om domstolen ogillat talan om rätt att utfå egendom 

grundat på gåva, måste domstolen pröva en talan grundat på ett köpeavtal som träffats 

efter den första processen.  

Är det då möjligt att yrka på en annan rättsföljd i ett senare mål, grundat på samma 

rättsfakta? Kan en köpare av vara t.ex. yrka på prisavdrag på grund av fel i vara i den 

första processen och yrka på avhjälpande i den senare processen grundat på samma 

fel? I NJA 1999 s. 520 konstaterar HD att det är möjligt att yrka på en annan rättsföljd 

grundat på samma rättsfakta, förutsatt att rättsföljderna inte är alternativa och 

ekonomiskt likvärdiga. Om så är fallet omfattas den senare rättsföljden även av den 

första domens rättskraft. Att en rättsföljd är alternativ innebär att det är ett yrkande 

som inte kan bifallas i samma mål som det första yrkandet.66 Det saknas en juridisk 

teknisk definition på vad som menas med att en rättsföljd är ekonomiskt likvärdig, men 

det har konstaterats att t.ex. ett yrkande om prisavdrag är ekonomiskt likvärdigt med 

hävning.67 En köpare av vara kan alltså inte yrka på prisavdrag för fel i vara i första 

processen för att sedan yrka på avhjälpande i en senare process för samma fel, 

eftersom dessa rättsföljder är alternativa och ekonomiskt likvärdiga.68 Man kan 

däremot yrka på t.ex. prisavdrag för fel i tjänst i en process och i en senare process 

yrka på skadestånd för följdskador grundat på samma fel eftersom dessa inte är 

alternativa och ekonomiskt likvärdiga.69 

Kan en part då i en ny process yrka på en rättsföljd som är alternativ och ekonomiskt 

likvärdig till rättsföljden i första processen men som grund åberopa andra rättsfakta? 

Svaret på denna fråga är nej. Rättskraftens preklusionsverkan omfattar även sådana 

rättsfakta som inte åberopats i första processen men som åberopas i den senare 

processen för att yrka på en rättsföljd som är alternativ och ekonomiskt likvärdig till 

                                              
65 Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 167 f.  
66 NJA 1995 s. 610 samt NJA 1994 s. 23. 
67 NJA 1994 s. 23 samt Nordh, SvJT 2001 s. 665.  
68 Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 175. 
69 NJA 1999 s. 520. 
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det första yrkandet.70 Om rättsfaktumet inte existerade vid den första processen gäller 

förstås det som sagts tidigare om facta supervenientia. 

Sammanfattningsvis utgör alltså en dom rättegångshinder i en ny process, om (i) 

yrkandet i processen avser samma eller en alternativ och ekonomiskt likvärdig 

rättsföljd som i den första processen och (ii) yrkandet grundas på rättsfakta som 

existerade vid den första processen, oavsett om de åberopades. Detta gäller både för 

ordinära domar och förlikningsdomar. En förlikningsdom kan däremot, till skillnad 

från ordinära domar, innehålla supplerande moment som inte omfattas av saken i 

målet. Som konstaterats kan även supplerande moment ha rättskraft.71 

Förlikningsdomar har alltså, förutom den rättskraft som följer av saken i målet, en 

ytterligare rättskraft till följd av eventuella supplerande moment. I nästkommande 

avsnitt ska jag diskutera vilka identitetskriterier som används för att avgöra 

rättskraften hos supplerande moment. 

3.3 Rättskraft till följd av supplerande moment – NJA 2017 

s. 659 

Även om det under ett antal år varit klarlagt att supplerande moment i stadfästa 

förlikningsdomar kan ha rättskraft,72 blev det först i NJA 2017 s. 659 som HD fick ta 

ställning till identitetskriterier för deras rättskraft. Bakgrunden till målet var att en 

fastighetsköpare hade väckt talan mot säljaren om prisavdrag för fel i fastigheten. 

Parterna ingick en förlikning med innebörden att köparen tillerkändes ett prisavdrag 

samt med ett supplerande moment med formuleringen att ”genom förlikningen är 

parternas samtliga mellanhavanden med anledning av tvisten slutligt reglerade.” 

Förlikningsavtalet stadfästes i dom. Säljaren väckte senare en ny talan mot köparen 

och yrkade på att utfå en högre köpeskilling på grund av att köparen påstods ha blivit 

lagfaren ägare till fler fastigheter än vad försäljningen ursprungligen avsåg. Köparen 

invände att förlikningsdomen utgjorde rättegångshinder mot säljarens talan.  

För att pröva frågan om det finns något rättegångshinder måste det för det första 

avgöras om den rättskraft som följer av saken i den första processen kan utgöra 

                                              
70 Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 160. 
71 NJA 2003 C 48 samt NJA 2017 s. 659. 
72 NJA 2003 C 48. 
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rättegångshinder och för det andra om den rättskraft som följer av det supplerande 

momentet kan utgöra rättegångshinder. 

Beträffande den första frågan anser HD att yrkandet i den första processen enbart 

avsett prisavdrag för det fel som åberopats och inte ett avgörande av den slutliga 

köpeskillingens storlek. HD anser inte heller att säljarens yrkande om högre 

köpeskilling kan anses vara alternativ och ekonomiskt likvärdig med invändningen 

mot betalningsskyldighet för prisavdrag. HD anser alltså att saken i det tidigare målet 

inte utgör rättegångshinder. 

Beträffande den andra frågan konstaterar HD att supplerande moment kan utgöra 

rättegångshinder om det ”genom vad som framgår av domen står klart att den sak 

som käranden för talan om har förlikts genom momentet.” HD konstaterar sedan 

vidare att det supplerande momentet bibehåller sin avtalsrättsliga verkan även om det 

inte anses utgöra rättegångshinder. Innebörden av momentet ska då ”bestämmas 

genom en materiell prövning enligt allmänna avtalsrättsliga principer”. Slutligen 

konstaterar HD att det inte står klart att parterna reglerat frågan om köpeskilling 

genom momentet. Det supplerande momentet utgör alltså inte rättegångshinder. 

3.3.1 Klarhetskravet 

För att klargöra omfånget av supplerande moments rättskraft behöver innebörden av 

den regel som HD formulerat diskuteras. Regeln uttrycker att supplerande moment 

utgör rättegångshinder om det genom vad som framgår av domen står klart att den 

sak som käranden för talan om har förlikts genom momentet, fortsättningsvis kallat 

klarhetskravet.  

Till att börja med kommer jag att klargöra den distinktion som HD gör mellan den 

prövning som sker vid rättegångshindersfrågan respektive den som görs vid 

sakprövningen. På så sätt kan jag belysa vilka omständigheter HD anser kan beaktas 

vid prövningen av rättegångshindersfrågan. Därefter kommer jag konstatera vilka 

kolliderande intressen som står på spel vid frågan om supplerande moments 

omfattning som rättegångshinder och i vilken mån klarhetskravet tillgodoser dessa 

intressen. Genom att konstatera vilka intressen som klarhetskravet kan syfta till att 
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upprätthålla kan jag också förtydliga vilka omständigheter som kan bli relevanta att 

beakta vid regelns tillämpning. 

3.3.1.1 Rättegångshindersprövningen och sakprövningen 

Utifrån domskälen kan man konstatera att HD gör skillnad på två olika prövningar 

som använder sig av två olika tolkningsmetoder. Till att börja med konstaterar HD 

att klarhetskravet ska tillämpas vid rättegångshindersprövningen. Därefter konstaterar HD 

att ett moment som inte utgör rättegångshinder kan tolkas med tillämpning av 

allmänna avtalsrättsliga principer vid sakprövningen.  

Vad gäller rättegångshindersprövningen klargör HD att omfattningen av 

momentets rättskraft bestäms av ”hur parterna definierat den fråga som reglerats 

genom momentet”.73 HD konstaterar även att regeln ska undanta frågor om ”avtals 

innebörd och rättsverkningar, som typiskt föranleder upptagande av förhör och 

annan utredning”, eftersom dessa frågor ”inte är ägnade för en hantering enligt de 

processuella regler som gäller för invändningar om rättegångshinder”.74 Vad som 

framförts talar för att klarhetskravet tar sikte på en objektiv bedömning av momentet 

och om dess lydelse omfattar den talan som väckts. I NJA 2017 s. 94 tog HD ställning 

till frågan om hur en förlikningsdom ska tolkas vid verkställighet. HD konstaterade 

då att den bör tolkas objektivt med utgångspunkt i ordalydelsen. Vid eventuella 

oklarheter kan det som anges i domen i övrigt samt relevanta bestämmelser och dessas 

ändamål ge vägledning. En rimlig slutsats vore att den objektiva tolkningsregeln som 

ställdes upp i NJA 2017 s. 94 ska tillämpas även vid prövning av klarhetskravet. HD 

tar dock avstånd från att tillämpa den tolkningsmetod som ställdes upp i detta fall. 

Avståndstagandet tycks göras i samband med en diskussion om hur ett moment ska 

tolkas när det inte utgör rättegångshinder och dess avtalsverkan ska avgöras.75 En 

rimlig tolkning vore därför att tolkningsmetoden som ställdes upp i NJA 2017 s. 94 

ska tillämpas i det skede då domstol avgör om ett supplerande moment utgör 

rättegångshinder. 

                                              
73 HD:s domskäl p. 13. 
74 HD:s domskäl p. 14. 
75 HD:s domskäl p. 15 samt se även Heuman, Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal s. 296 som 
också tolkar domen som att avståndstagandet från den objektiva metoden avser sakprövningen. 



 

23 
 

När HD konstaterat att det supplerande momentet i fallet inte uppfyller 

klarhetskravet tillägger domstolen att momentets betydelse får ”avgöras vid målets 

fortsatta handläggning”.76 HD konstaterar att ett moment som inte anses utgöra 

rättegångshinder likväl kan ha avtalsverkan och att dess innebörd får ”bestämmas i 

ordinär ordning genom en materiell prövning enligt allmänna avtalsrättsliga 

principer.”77 Detta innebär att momentet får framställas som en materiell invändning 

gentemot kärandens talan under sakprövningen. Momentet kommer då att tolkas med 

tillämpning av en sedvanlig avtalstolkningsmetod istället för den objektiva metod som 

tillämpas vid rättegångshindersfrågan. Förutsatt att momentets civilrättsliga innebörd 

innebär att käranden saknar rättsligt stöd för sin talan kan domstolen ogilla kärandens 

talan vid sakprövningen. En sådan ordning framstår som rimlig eftersom förlikningen 

i grunden utgörs av ett civilrättsligt avtal. Det faktum att förlikningsdomen inte medför 

någon processuell verkan i tvisten medför inte att eventuell avtalsrättslig verkan hos 

förlikningsavtalet förlorar sin verkan. Detta framgår även av referenten Ann-Christine 

Lindeblads egna tillägg som förtydligar domskälen enligt följande: ”om sedvanliga 

tolkningsmetoder för avtal ger vid handen att parterna ska anses ha avsett något annat 

än vad som rent objektivt följer av hur förlikningen beskrivits i domslutet, så kan 

domens rättskraft inte hindra part från att i en senare rättegång komma till sin avtalade 

rätt.”  

3.3.1.2 HD:s intresseavvägning 

Enligt min mening kan HD:s resonemang i förhållande till klarhetskravet sägas 

innebära en avvägning mellan tre särskilt viktiga intressen som gör sig gällande vid 

frågor om rättegångshinder och förlikning. Intressena är förutsägbarhet, partsskydd 

och parternas avtalsfrihet.  

Det första intresset, förutsägbarhet, innebär bl.a. att man vill undvika att frågor om 

rättegångshindrets omfattning blir långdragna tolkningsfrågor som kräver omfattande 

bevisning och resurser från domstol och parter. Rättegångshindersfrågor ska avgöras 

snabbt och avse sådana förhållanden som är lämpliga för en snabb prövning.78 

Prövningen ska alltså inte komplicera och fördyra rättstillämpningen genom att vara 

                                              
76 HD:s domskäl p. 17. 
77 HD:s domskäl p. 15. 
78 NJA 2010 s. 448 p. 9. 
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onödigt tids- eller resurskrävande. Exempelvis framgår den rättskraft som följer av 

saken tydligt av domen eftersom yrkandet och dess grund sätter ramen för 

rättskraften. På så sätt koncentreras frågan om rättegångshindrets omfattning till 

enbart domen. På samma sätt kan det tänkas att det är önskvärt att ramen för den 

rättskraft som följer av supplerande moment koncentreras till förlikningsdomen och 

inte andra omständigheter. Förutom att tillgodose en snabb prövning bidrar det också 

till att bestämmandet av rättskraften blir enhetligt oavsett om den tar sin utgångspunkt 

i saken eller ett supplerande moment.79 Intresset av förutsägbarhet tillgodoser även 

att rättskraftens syften i förhållande till parterna upprätthålls. Som nämnts syftar res 

judicata bl.a. till att tillgodose att parterna ska kunna inrätta sitt framtida handlande 

utifrån antagandet att vissa tvister inte kan prövas i domstol.80 Ifall syftet ska kunna 

efterlevas krävs förstås att det inte råder oklarheter om vilka tvister ett supplerande 

moment utgör rättegångshinder för, d.v.s. att det är förutsägbart för parterna. 

Intresset av att beakta förutsägbarhet vid frågor om supplerande moment som 

rättegångshinder har även framhållits av Lars Heuman. Han anser att ett supplerande 

moment bör anges med den bestämdhet som gäller för att en stämningsansökan ska 

godtas enligt 42:2–4 RB, d.v.s. att de bör innehålla ett bestämt yrkande och en bestämt 

angiven grund för att kunna utgöra rättegångshinder.81 Enligt Heuman tillgodoser 

detta att det finns tillräckliga garantier för att man på förhand ska kunna förutse vilken 

rättskraftsverkan som ett supplerande moment får.82 Ett högt ställt tolkningskrav vid 

rättegångshindersprövningen kan tillgodose att intresset av förutsägbarhet 

upprätthålls.  

Ett andra viktigt intresse som påverkas av HD:s klarhetskrav är partsskyddet. 

Intresset kan sägas innebära att domstolen ska skydda parter genom att inte utvidga 

rättegångshindret mer än vad parterna avsett. Intresset av partsskydd har särskilt 

framhållits i litteraturen. Maunsbach anser t.ex. att moment inte bör godtas som 

rättegångshinder om det inte framgår att parterna haft insikt om hur tvisterna som 

omfattas av momentet kan gestalta sig. Maunsbach anser att det annars hade inneburit 

                                              
79 Se Lindell, Civilprocessen s. 98 f om intresset av att upprätthålla en enhetlig, konsistent och motsägelsefri 
rättstillämpning inom det processuella regelverket. 
80 Ekelöf m.fl., Rättegång III s. 148. 
81 Heuman, Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal s. 294. 
82 Heuman, Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal s. 289 samt 290 f.  
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att parter hade avsagt sig sin rätt till domstolsprövning på ett sätt som inte är förenligt 

med denna rätt.83 Enligt Maunsbach måste ett moment kunna definieras och förutses 

för att det ska kunna ha rättskraft.84 Ett generöst tolkningskrav kan därmed riskera att 

kränka parters rätt till domstolsprövning. Lindell såväl som Sven Larsson har även 

pekat på risken för att rättskraften kommersialiseras och att svagare parter säljer ut 

rättskraften genom supplerande moment.85 Ett generöst tolkningskrav skulle alltså 

kunna utgöra ett maktmedel för starkare parter som kan utnyttjas på bekostnad av 

den svagare.86  

Det tredje och sista intresset som påverkas är parternas avtalsfrihet. Att parternas 

avtalsfrihet får genomslag vid förlikning innebär som tidigare konstaterats att parterna 

på ett flexibelt sätt kan formulera lösningar som framstår som mera attraktiva än att 

pröva frågan i domstol. Ett högt ställt tolkningskrav, som resulterar i att parternas 

avtalsfrihet inte får genomslag i rättegångshindersfrågan, kan innebära att förlikningar 

försvåras.87 Som tidigare konstaterats kan det supplerande momentet och parternas 

förväntan avseende dess processuella effekter underlätta förlikningar.88 Ett högt ställt 

tolkningskrav skulle kunna innebära att sådana yrkanden som parterna avsett ska 

omfattas av rättegångshinder ändå inte gör det. Ett lägre ställt tolkningskrav, som 

tillåter parternas avsikt att få genomslag och utfylla innebörden av otydliga 

formuleringar, tillgodoser intresset av att parternas avtalsfrihet får genomslag. Det 

innebär i sin tur att en ordning som tillgodoser intresset av avtalsfrihet i mindre grad 

tillgodoser intressen av förutsägbarhet och partsskydd. 

Om HD:s domskäl tolkas i ljuset av dessa tre intressen blir det tydligt att 

klarhetskravet främst tillgodoser intresset av förutsägbarhet och partsskydd. Intresset 

av förutsägbarhet tillgodoses genom att det enbart blir hur momentet är definierat 

och den objektiva tolkningsmetoden som ligger till underlag för dess rättskraft. Att 

intresset av förutsägbarhet kommer väga lika tungt som Heuman förespråkar kan man 

däremot inte med säkerhet utläsa ur domen. Vad som kan konstateras är att ramen 

                                              
83 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 423 f. 
84 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 424. 
85 Larsson s. 139 samt Lindell, Civilprocessen s. 403. 
86 Jfr Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 101. 
87 Se Lindell, Civilprocessen s. 403. 
88 Se avsnitt 2.2.1. 
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för momentets rättskraft ska framgå direkt av förlikningsdomen och att andra 

bevismedel undantas helt.89 Detta medför också att rättegångshindrets omfattning 

sällan kommer att få ett vidare tillämpningsområde än vad parterna avsett och att 

partskyddet värnas. För att inte inskränka parters rätt till domstolsprövning kan det 

även, som Maunsbach menar, förutsättas att moment är formulerade så att det kan 

antas att parterna haft insikt om hur de tvister som omfattas kommer gestalta sig. 

Något som talar för att Maunsbachs synsätt har beaktats och eventuellt kommer få 

större genomslag i tillämpningen är att HD motiverat sina domskäl med hänvisning 

till Maunsbachs synsätt.90 Intresset av parternas avtalsfrihet får ge vika för dessa två 

intressen. Prövningen är helt befriad från avtalsrättslig tolkning vilket innebär att 

situationer då rättegångshindret får ett mindre tillämpningsområde än vad parterna 

avsett kan tänkas bli vanliga. HD:s förtydligande om att momentets avtalsrättsliga 

innebörd får betydelse vid sakprövningen framstår som ett rättfärdigande av varför 

parternas avtalsfrihet inte beaktas vid rättegångshindersfrågan. Parternas avtalsfrihet 

får istället beaktas vid den senare sakprövningen. Klarhetskravets syfte kan med andra 

ord sägas vara att upprätthålla intresset av förutsägbarhet och partsskydd medan 

sakprövningen tillvaratar intresset av avtalsfrihet. 

3.3.1.3 Slutsats  

Mot bakgrund av vad som framförts ovan är min slutsats att klarhetskravet tar sikte 

på en objektiv bedömning som förutsätter att en viss nivå av förutsägbarhet och en 

viss nivå av partsskydd tillgodoses. Ett supplerande moment borde sannolikt utgöra 

rättegångshinder om (i) den talan som väckts omfattas av momentets objektiva 

innebörd som den framgår av förlikningsdomen och (ii) formuleringen varit så tydlig 

att parterna kan anses ha haft insikt om att den talan som väckts omfattats av 

momentet.  

                                              
89 HD:s domskäl p. 14. 
90 HD:s domskäl p. 14. 
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4 Diskussion 

4.1 Supplerande moment i rättegångshindersprövningen 

När parterna inkluderar ett supplerande moment som är avsett att fungera som 

rättegångshinder ingår åtminstone en av parterna förlikningen i syfte att åtnjuta de 

fördelar som rättegångshinder medför. Parten vill känna trygghet i att de tvister som 

hänför sig till momentet inte prövas i domstol, att kunna inrätta sitt handlande 

därefter och undvika den tid, kostnad och risk som dessa processer kan innebära. 

Därtill vill parten också kunna få en snabb avvisning av eventuella yrkanden som 

omfattas av momentet. Om momentet inte har den avsedda effekten innebär det att 

parten ingått förlikningen på felaktiga premisser. Därför är det avgörande att parterna 

är medvetna om hur ett supplerande moment ska formuleras för att uppfylla HD:s 

klarhetskrav. I detta avsnitt kommer jag diskutera hur parter kan formulera 

supplerande moment så att de uppfyller HD:s klarhetskrav.  

Som framgår av HD:s dom kommer frågan om rättegångshinder avgöras genom 

att jämföra den talan som väckts med det supplerade momentet i förlikningsdomen. 

Talan består av ett yrkande om en rättsföljd och en grund innehållande rättsfakta.91 

Genom att relatera rättsfakta till en viss rättsföljd påstår käranden också att ett visst 

rättsförhållande föreligger mellan parterna.92 Av den anledningen bör ett supplerande 

moment formuleras genom att ange vilka rättsfakta, rättsföljder och rättsförhållanden 

som den ska utgöra rättegångshinder för. Det är av intresse att utreda hur tydligt dessa 

tre faktorer behöver preciseras för att momentet ska utgöra rättegångshinder för de 

yrkanden som parterna avser skapa rättegångshinder för. I det följande kommer jag 

diskutera hur olika formuleringar av supplerande moment kan tänkas bedömas mot 

bakgrund av klarhetskravet. 

 

 

                                              
91 Lindell, Civilprocessen s. 135. 
92 Lindell, Civilprocessen s. 281.  
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4.1.1 Specificerade och allmänt hållna supplerande moment 

Frågan om hur supplerande moments formulering kan inverka på deras rättskraft har 

diskuterats av Maunsbach. Hon gör skillnad på två varianter av supplerande moment, 

specificerade och allmänt hållna. Den första varianten innebär att parterna anger vilka de 

supplerande momenten är och att de rör samma rättsförhållande mellan parterna som 

det som är föremål för tvist, exempelvis: parternas samtliga mellanhavanden avseende 

köparens rätt att göra gällande fel i den köpta varan, är slutligt reglerade. Den andra varianten 

innebär att parterna inför ett moment som avser samtliga mellanhavanden som kan 

tänkas leda till tvist mellan parterna utan att dessa förhållanden formuleras, 

exempelvis att deras samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade. Den allmänt hållna 

varianten, som träffar omständigheter och tvister som ännu inte har definierats, kan 

inte i något fall utgöra rättegångshinder eftersom en part avsäger sig sin rätt till 

domstolsprövning innan denna har insikt om hur tvisten kan gestalta sig, enligt 

Maunsbach.93 HD uttrycker förvisso inte att allmänt hållna moment aldrig kan utgöra 

rättegångshinder, men klarhetskravet omöjliggör det för ett så pass allmänt moment 

att utgöra rättegångshinder. Eftersom HD motiverade sina domskäl med hänvisning 

till Maunsbachs synsätt kan det mycket väl vara så att rätten haft de specificerade 

momenten i åtanke när klarhetskravet formulerades.94 Det kan dock ifrågasättas om 

HD:s syfte varit att inskränka rättegångshindret till enbart specificerade moment. Det 

finns t.ex. inget i HD:s domskäl som talar för att moment som avser andra 

rättsförhållanden än de som är föremål för tvist inte ska kunna utgöra 

rättegångshinder. Sådana moment utesluts inte från att stadfästas och bör därför inte 

heller regelmässigt uteslutas från att utgöra rättegångshinder.95 Det kan även vara så 

att HD:s klarhetskrav är så pass strikt att inte heller det specificerade momentet 

uppnår sin avsedda effekt i alla fall. Momentet är ju i vissa avseenden vagt formulerat, 

särskilt i jämförelse med de krav Heuman anser ska ställas på supplerande moment.96 

Fortsättningsvis kommer jag att analysera det specificerade momentet mot bakgrund 

av klarhetskravet. Jag kommer diskutera vilka yrkanden som det specificerade 

                                              
93 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 423 f. 
94 HD:s domskäl p. 14. 
95 Se t.ex. NJA 1957 s. 470 där en förlikning avseende en fordran innehöll ett supplerande moment avseende 
ett annat skadeståndsanspråk och stadfästes i sin helhet. 
96 Heuman, Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal s. 294. 
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momentet kommer utgöra rättegångshinder för förutsatt att det uppfyller 

klarhetskravet, vilka argument som kan tala för att det behöver preciseras ytterligare 

för att utgöra rättegångshinder och vilka argument som kan tala för att det finns 

utrymme att formulera momentet vagare. 

4.1.2 Specificerade moment som rättegångshinder 

I detta avsnitt kommer jag diskutera vad det innebär om det specificerade momentet 

uppfyller klarhetskravet. Vilka yrkanden kan parter i så fall skapa rättegångshinder för 

genom att formulera supplerande moment med det specificerade momentet som 

förlaga? För det första kan vi se att Maunsbachs specificerade momentet är klart 

definierat avseende vilket rättsförhållande det omfattar, d.v.s. köpet av en bestämd 

vara. För det andra definierar det också vilket omfång av rättsfakta som omfattas av 

momentet, d.v.s. fel i den bestämda varan. Den tar i och med detta sikte på samtliga 

fel i varan och inte något specifikt fel som parterna är medvetna om. Till sist har de 

rättsföljder som omfattas av momentet vagt definierats som ”samtliga 

mellanhavanden” som grundar sig på fel i varan. Detta moment ska alltså utgöra 

rättegångshinder för alla rättsföljder som köparen yrkar på och som grundar sig på fel 

i den köpta varan. För att den också ska anses utgöra rättegångshinder i en framtida 

process förutsätter det att det klart framgår att den talan som köparen väckt har 

förlikts genom momentet (klarhetskravet). Om vi förutsätter att momentet uppfyller 

klarhetskravet ska domstolens prövning begränsas till att identifiera om köparens 

grund utgör ett fel i vara och om varan är densamma som momentet avser. Om så är 

fallet föreligger rättegångshinder. Vad för rättsföljd som köparen yrkar på ska inte ha 

någon betydelse eftersom momentets rättegångshindersverkan omfattar samtliga 

rättsföljder. Redan genom att rättsförhållandet och den angivna kategorin av rättsfakta 

kan identifieras uppfylls klarhetskravet. 

Förutsatt att det specificerade momentet utgör rättegångshinder kan slutsatsen dras 

att parterna åtnjuter viss frihet vad gäller att formulera rättsfakta och rättsföljder som 

omfattas av momentet. Ifall rättsförhållandet är klart angivet räcker det att parterna 

definierar vilken kategori av rättsfakta som också ska omfattas av momentet. Vad 

gäller rättsföljder behöver dessa inte särskilt definieras. Rättsföljderna blir däremot 

begränsade i den mening att endast rättsföljder som grundas på en viss kategori av 
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rättsfakta och som är hänförliga till det angivna rättsförhållandet kan omfattas av 

rättegångshindret.  

4.1.3 Utrymme för ytterligare precisering 

Som nämnts kan det inte tas för givet att det specificerade momentet kommer 

uppfylla klarhetskravet. Eventuellt kan HD ställa högre krav på momentet. I det 

följande kommer jag diskutera på vilka grunder som det specificerade momentet hade 

kunnat underkännas i rättegångshindersprövningen och i vilka avseenden momentet 

i så fall har behövt precisering. 

4.1.3.1 Precisering avseende rättsföljder 

För det första kan domstolen ha invändningar mot hur rättsföljderna i momentet är 

definierade. Det kan ifrågasättas om det klart framgår att en talan med ett yrkande om 

en specifik rättsföljd har reglerats genom ett moment som saknar precisering avseende 

rättsföljder. Jämförelse kan i detta sammanhang göras med den 

rättegångshindersverkan som saken i målet har. En ordinär dom om prisavdrag för 

fel i vara hade inte utgjort något hinder mot en ny talan om ersättning för följdskador 

eftersom dessa inte är alternativa och ekonomiskt likvärdiga till varandra.97 Är det då 

rimligt att anta att momentet utgör rättegångshinder för både yrkanden om prisavdrag 

och följdskador trots att ingen av rättsföljderna har definierats? Om inte finns det 

utrymme att ifrågasätta om parterna kan anses ha haft tillräcklig insikt om vilka 

rättsföljder de har skapat rättegångshinder för samt hur pass förutsägbart momentet 

är. Heuman anser t.ex. att ett supplerande moment behöver innehålla en bestämd 

rättsföljd för att vara tillräckligt förutsägbar i rättskraftshänseende.98 Det vore inte 

orimligt om det skulle krävas att parterna anger identifierbara rättsföljder som 

möjliggör för rätten att bedöma ifall den nya talan är ett yrkande om samma rättsföljd 

som avses i momentet. Detta skulle kunna göras genom att precisera exakt vilken typ 

av rättsföljd som momentet ska avse, t.ex. prisavdrag, eller genom att precisera en 

kategori av rättsföljder, t.ex. samtliga ersättningsanspråk.  

Genom att ställa ett högre krav på precisering avseende rättsföljder minimerar 

domstolen risken för att skapa rättegångshinder för yrkanden som parterna inte avsett 

                                              
97 NJA 1999 s. 520. 
98 Heuman, Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal s. 294. 
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ska omfattas av hindret. Det bidrar även i större grad till att skapa förutsägbarhet för 

parterna angående vilken rättegångshindersverkan momentet har och hur de kan 

inrätta sitt handlande utifrån detta. Av den anledningen kan intresset för partsskydd 

och förutsägbarhet medföra att domstolen kräver ytterligare precisering avseende 

rättsföljder för att tillerkänna momentet rättegångshindrande verkan.  

4.1.3.2 Precisering avseende rättsfakta 

Ett annat tänkbart scenario är att domstolen kan kräva ytterligare precisering avseende 

rättsfakta. I det specificerade momentet är ju endast en kategori av rättsfakta angiven, 

d.v.s. fel i vara. Kommer domstolen acceptera att parterna genom detta moment 

prekluderar samtliga fel, även sådana fel som parterna inte varit medvetna om att de 

existerar vid förlikningsavtalets ingående? En ordinär dom avseende fel i vara 

prekluderar ju endast det felet som varit föremål för prövning och inte andra fel i 

varan. Kan man därför också kräva att ett supplerande moment preciserar exakt vilka 

rättsfakta som omfattas av det? Jag finner inte lika starka skäl till varför rättsfaktumen 

behöver preciseras som jag funnit vid mitt resonemang om varför rättsföljden 

eventuellt behöver preciseras. Det får antas att parterna bör vara medvetna om 

innebörden av momentet när det är formulerat på detta vis. Även om momentet inte 

tydliggör exakt vilket rättsfaktum som avses tydliggör det vilken typ av rättsfakta som 

avses i sådan grad att det knappast kan innebära några större problem att avgöra dess 

preklusionsverkan. Därför kan det också antas att momentet är tillräckligt 

förutsägbart för både parter och domstol i fråga om vilka rättsfakta det omfattar. 

Därtill kommer också reglerna om facta supervenientia att begränsa momentets 

tillämpningsområde. Det innebär att momentet inte kan omfatta sådana rättsfakta 

som inte existerade vid tidpunkten för den första processen. Om ett nytt fel uppstår 

efter den första processen kan det supplerande momentet alltså inte utgöra 

rättegångshinder för en talan som grundas på det nya felet. En motsatt ordning hade 

medfört en alltför stor avvikelse från rättskraftsinstitutets regler. Heuman är däremot 

av uppfattningen att det inte är tillräckligt att ett supplerande moment enbart anger 

en abstrakt kategori av rättsfakta; utan en konkret rättsfakta måste anges för att 

momentet ska utgöra rättegångshinder. Heumans uppfattning är förankrad i åsikten 

om att supplerande moment bör underkastas samma krav som en stämningsansökan 
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enligt 42:2-4 RB för att utgöra rättegångshinder.99 Förutsatt att HD anser att intresset 

av förutsägbarhet bör spela en lika avgörande roll som Heuman menar kan det 

innebära att supplerande moment som innehåller en kategori av rättsfakta inte 

uppfyller klarhetskravet. 

4.1.4 Möjligheter att formulera momentet vagare 

Att medvetet formulera de supplerande momenten vagt är något som i många fall kan 

framstå som attraktivt för parterna. Istället för att spendera tid och resurser på att 

identifiera exakta yrkanden som parterna önskar ska omfattas av momentet kan de 

använda sig av en vag formulering som omfattar så många yrkanden som möjligt. 

Frågan blir då om klarhetskravet lämnar utrymme för vagare formuleringar. 

Lösningen närmast till hands är att enbart inkludera just det rättsförhållande som 

parterna önskar ska omfattas av momentet. Det specificerade momentet hade i så fall 

formulerats på följande vis: parternas samtliga mellanhavanden avseende den köpta varan är 

slutligt reglerade. Momentet ger i så fall uttryck för att samtliga yrkanden som avser en 

rättsföljd som rör parternas köpeavtal ska omfattas av rättegångshindret, oavsett på 

vilken grund det görs gällande. I så fall skulle momentet alltså prekludera samtliga 

rättsfakta som rör rättsförhållandet. Yrkanden om prisavdrag för fel och följdskador 

såväl som yrkanden om att reglera köpeskillingen hade varit föremål för 

rättegångshinder. I ett sådant fall görs förstås de argument som framförts tidigare 

under avsnitt 4.1.3.1 gällande särskilt tydligt. Att tillerkänna ett så pass vagt formulerat 

moment rättegångshindersverkan hade varit svårt att förena med intresset av 

partsskydd. Parterna går med stor sannolikhet med på att skapa ett rättegångshinder 

vars tillämpningsområde de inte haft insikt om vid förlikningsavtalets ingående. En 

konsekvens av detta är att rätten till domstolsprövning riskerar att kränkas och att 

rättskraften riskerar att kommersialiseras. Det hade också inneburit att en 

förhållandevis enkel formulering skulle utvidga förlikningsdomens rättskraft något 

enormt i förhållande till den rättskraft den får avseende saken i sig. Att ordinära domar 

och förlikningsdomar får så pass stora skillnader i preklusionsverkan skulle onekligen 

också innebära svårigheter i förutsägbarhetshänseende. Flera skäl talar därför mot att 

                                              
99 Heuman, Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal s. 294. 
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ett supplerande moment som enbart inkluderar ett rättsförhållande skulle uppfylla 

klarhetskravet.  

4.1.5 Slutsats 

Diskussionen ovan har visat att parterna tar en allt större risk ju vagare de väljer att 

formulera sina supplerande moment. Klarhetskravet ställer ett högt krav på tydlighet 

och vaga formuleringar riskerar att inte uppnå den rättegångshindrande effekt som 

avses.  

Det säkraste alternativet för att formulera moment vore att precisera vilka 

rättsfakta, rättsföljder och rättsförhållanden som parterna vill ska omfattas av det. 

Detta hade stämt överens med Heumans uppfattning om att moment bör innehålla 

bestämt angivna yrkanden och grunder likt kraven på stämningsansökningar enligt 

42:2-4 RB.100 Ett exempel vore köparens rätt till prisavdrag för fel X i den köpta varan är 

slutligt reglerad. Förutsatt att köparen väcker en talan om prisavdrag för det angivna 

felet i varan borde det inte föreligga tvivel om att momentet utgör rättegångshinder. 

Momentet får däremot ett snävt tillämpningsområde. Det kan tänkas att 

förlikningsavtal i så fall kommer inkludera långa uppradningar av tänkbara tvister som 

krävt tid och arbetskraft för parterna att formulera.  

I syfte att ge momentet ett bredare tillämpningsområde har parterna möjlighet att 

implementera ett moment som överensstämmer med Maunsbachs specificerade 

moment, d.v.s. parternas samtliga mellanhavanden avseende köparens rätt att göra gällande fel i 

den köpta varan, är slutligt reglerade. I jämförelse med det första momentet hade detta 

moment omfattat alla rättsföljder som grundas på något typ av fel i den köpta varan. 

Huruvida det specificerade momentet kommer att godtas beror på om domstolen i 

den framtida tillämpningen kommer ansluta sig till Heumans mer restriktiva synsätt 

eller Maunsbachs något friare. Något som kan tala för att specificerade moment 

godtas är, som tidigare nämnts, att HD motiverat sina domskäl med hänvisning till 

Maunsbachs synsätt.101 Enligt min mening bör det inte orsaka några beaktansvärda 

problem i förutsägbarhets- eller partsskyddshänseende om specificerade moment 

tillerkänns rättegångshindersverkan. Parterna får också en något större flexibilitet vid 

                                              
100 Se Heuman, Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal s. 294. 
101 HD:s domskäl p. 14. 



 

34 
 

formuleringen av supplerande moment vilket kan underlätta i 

förlikningsförhandlingarna. Tillämpningen kan givetvis också bli beroende av vilket 

materiellt rättsområde som tvisten befinner sig inom. Inom vissa rättsområden kan 

det tänkas att det inte medför några större svårigheter att på förhand avgöra vilka 

rättsföljder som ett visst rättsfaktum kan aktualisera.102 I ett sådant fall kan det också 

tänkas att domstolen anser att ett moment är tillräckligt förutsägbart även om det 

endast innehåller ett bestämt angivet rättsförhållande och en kategori av rättsfakta.  

Att försöka formulera momentet vagare än det specificerade momentet är däremot 

inte att rekommendera. Det är svårt att anta att domstolen skulle acceptera att ett 

moment som enbart innehåller ett rättsförhållande kommer att utgöra 

rättegångshinder för samtliga processer som hänför sig till rättsförhållandet. I sådana 

fall bör momenten inte anses vara förenliga med kraven på förutsägbarhet och 

partsskydd.  

4.2 Supplerande moment vid sakprövningen 

Även om momentet inte anses utgöra rättegångshinder kan det, enligt HD, få 

betydelse vid sakprövningen. Under sakprövningen kommer allmänna avtalsrättsliga 

principer att avgöra momentets innebörd.103 Att hantera momentets innebörd vid en 

sakprövning kommer innebära en mera kostsam och långdragen process än vad ett 

avvisningsbeslut vid rättegångshindersprövningen hade medfört. Domstolen måste 

avgöra vilken avtalsverkan momentet har, vilket kommer kräva tid, kraft och pengar 

från svaranden som själv måste åberopa rättsfakta och bevismedel till styrkande av 

dessa rättsfakta.104 I detta avsnitt avser jag att utreda vilka rättsverkningar ett 

supplerande moment kan ge upphov till under sakprövningen och, framför allt, på 

vilket sätt den processuella ogiltighetsprincipen kan påverka momentets 

rättsverkningar. 

 

                                              
102 Se Lindell, Civilprocessen s. 282. 
103 Se även Heuman, Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal, s. 295. 
104 Maunsbach, JT 2015–16 s. 800. 
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4.2.1 Supplerande moments möjliga rättsverkningar vid sakprövningen 

Det faktum att allmänna avtalsrättsliga principer avgör momentets innebörd kan 

innebära att momentets avtalsrättsliga innebörd står i strid med den processuella 

innebörd som momentet givits vid rättegångshindersprövningen. Vad får det i så fall 

för konsekvenser om den processuella innebörden anses vara att rättegångshinder inte 

föreligger medan den avtalsrättsliga avsikten anses vara att rättegångshinder ska 

föreligga? Till att börja med ska det konstateras att det inte kommer innebära att 

kärandens talan avvisas. Momentets avtalsrättsliga innebörd kommer inte ändra den 

processuella innebörd som momentet tillerkänns vid rättegångshindersprövningen. 

Prövningarna använder sig av olika tolkningsmetoder som kan utmynna i olika 

resultat utan att påverka varandra. Detta konstateras även av HD som konstaterar att 

om klarhetskravet inte uppfylls kan kärandens talan inte förhindras oavsett hur 

momentet senare tolkas.105 Med andra ord kan momentet inte längre få någon 

processuell verkan. 

Vid sakprövningen kan ett supplerande moment enbart få civilrättslig verkan vilket 

kan resultera i att kärandens talan ogillas. För att det supplerande momentet ska leda 

till ett ogillande måste dess avtalsrättsliga innebörd innebära att käranden saknar stöd 

för sin talan enligt de materiella rättsreglerna. Momentet måste då reglera en fråga 

mellan parterna som är dispositiv. Så kan t.ex. vara fallet om det anses att köparen av 

en vara har avtalat bort sin rätt till ersättning från säljaren genom det supplerande 

momentet. Köplagen är dispositiv och ett yrkande om ersättning från köparen kan 

ogillas av domstolen om köparen anses ha avtalat bort sin rätt till ersättning. Men vad 

får det för konsekvens om parternas avsikt med momentet varit att reglera en 

processuell fråga, d.v.s. att momentet ska utgöra rättegångshinder, och inte att reglera 

en civilrättslig fråga? Inom den svenska rättsordningen finns en grundläggande 

princip som innebär att processuella avtal där parter avsäger sig rätten till 

domstolsprövning är ogiltiga utan stöd i lag, den s.k. processuella ogiltighetsprincipen.106 

Denna princip kan ha betydelse för momentets rättsverkningar vid sakprövningen 

eftersom momentet kan anses utgöra en avtalsklausul varigenom parterna försökt 

                                              
105 HD:s domskäl p. 17. 
106 Se bl.a. prop. 1942 nr 5 s. 233, prop. 2010/11:128 s. 43, Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång II s. 14 samt 
Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 100 ff.  
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reglera varandras rätt till domstolsprövning. I det följande kommer jag att förklara 

innebörden av den processuella ogiltighetsprincipen och därefter utreda vilka 

konsekvenser principen kan medföra för supplerande moment vid sakprövningen.  

4.2.2 Den processuella ogiltighetsprincipen 

Ett processuellt avtal är ett avtal som parterna ingår före en process i syfte att reglera 

hur domstolen ska hantera en fråga som domstolen annars ska avgöra av egen drift.107 

Som nämnts finns en grundläggande princip som innebär att processuella avtal som 

reglerar rätten till domstolsprövning är ogiltiga utan stöd i lag.108 Sådana avtal avser 

att skapa ett rättegångshinder varigenom domstolen förpliktas avvisa talan på grund 

av bristande behörighet. Exempel på avtal som är tillåtna enligt lag är 

prorogationsklausuler, skiljeavtal och avtal om att inte överklaga tingsrättens dom. 

Principens ändamål är att skydda svagare parter från att avtala bort sin rätt till 

domstolsprövning.109 Den ger även uttryck för uppfattningen att processuella frågor 

är förbehållna domstolen att avgöra medan parterna disponerar över den materiella 

rätten.110  

Inom litteraturen har det ifrågasatts i vilken omfattning den processuella 

ogiltighetsprincipen överhuvudtaget är gällande. Principen uttalades först i ett lagråds-

uttalande från 1940-talet.111 En av de mer kritiska rättsvetarna är Heuman som 

påpekar att det kan ifrågasättas i vilken omfattning principen fortfarande utgör 

gällande rätt eftersom partsinflytandet har tagit en allt mer framträdande roll i 

rättsutvecklingen sedan dess.112 Heuman avfärdar inte principen helt men föreslår att 

principen ska ge vika för parternas avtalsfrihet såvida särskilda skäl inte talar för att 

ogiltigförklara avtalet.113 Maunsbach och Westberg hör till några av de rättsvetare som 

förespråkar att principen är gällande på samma sätt som den uttalades av Lagrådet på 

1940-talet.114 Maunsbach och Westberg är dock inte helt överens om i vilken 

                                              
107 Lindell, Civilprocessen s. 143. 
108 Prop. 1942 nr 5 s. 233, prop. 2010/11:128 s. 43, Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång II s. 14 samt 
Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 100 ff.  
109 Prop. 1942 nr 5 s. 233. 
110 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 100.  
111 Prop. 1942 nr 5 s. 233. 
112 Heuman, JT 2006–07 s. 59. 
113 Heuman, JT 2006–07 s. 60. 
114 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 100 ff samt Westberg, Från statlig till privat 
rättskipning s. 360. 
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utsträckning den är gällande vid sakprövning. Även regeringen har i en proposition 

från 2011 tagit upp principen som gällande rätt.115 Principen har dock inte tagits upp 

i lagtext eller kommenterats i prejudikat vilket gör det svårt att klart konstatera i vilken 

utsträckning den är gällande. Det tycks däremot finnas en enighet om att principen 

existerar, även om det finns oenighet om dess omfattning. Av relevans för denna 

uppsats är den oenighet som gjort sig gällande i frågan om vilken verkan principen 

ska ha vid sakprövningar när avtal är formulerade i processuella termer.  

4.2.2.1 Processuella ogiltighetsprincipen i förhållande till processuella och 

civilrättsliga avtal 

Parter i dispositiva tvistemål har rätt att göra upp utanför domstol och kan då medge, 

efterge, erkänna och vitsorda rättsförhållanden.116 Sådana avtal mellan parterna som 

återspeglar deras rätt att sluta avtal på förmögenhetsrättens område är därför inte att 

anse som processuella avtal utan civilrättsliga avtal.117 Civilrättsliga avtal är giltiga i 

process men kan helt eller delvis åsidosättas som stridande mot 36 § i avtalslagen.118 

Det innebär att det uppkommer skillnader i rättsverkningar beroende på om ett avtal 

klassificeras som processuellt eller civilrättsligt. Ett processuellt avtal är bl.a. avsett att 

aktualiseras vid frågan om ett mål ska avvisas medan ett civilrättsligt avtal avser bli 

aktuellt vid sakprövningen i målet.119 Det som avgör hur ett avtal rubriceras är i många 

fall en formuleringsfråga där det gäller att skilja materiella frågor från processuella 

frågor.120 Om ett avtal är formulerat i civilrättsliga termer som leder tankarna till att 

dispositiva materiella regler har avtalats bort, anses det vara ett civilrättsligt avtal. Om 

det istället är formulerat i processuella termer kan avtalet klassificeras som ett 

processuellt avtal.121 Detta gäller trots att parterna i båda fallen kan ha eftersträvat 

samma effekt med avtalet. Maunsbach exemplifierar detta med två exempelklausuler 

där parterna avser att reglera köparens rätt att häva ett köp.122 Den första klausulen 

har innehållet ”köparen har inte i något fall rätt att häva köpet” och den andra 

                                              
115 Prop. 2010/11:128 s. 43. 
116 Lindell, Civilprocessen s. 144. 
117 Lindell, Civilprocessen s. 144 f.  
118 Lindell, Civilprocessen s. 145.  
119 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 121. 
120 Lindell, Civilprocessen s. 146. 
121 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 122 f.  
122 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 122. 
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”köparen får inte inför domstol yrka på att köpet ska hävas”. Den första klausulen 

framstår som en civilrättslig klausul varigenom parterna har avtalat bort köplagens 

dispositiva regler som ger köparen rätt att häva köpet. En sådan klausul kan inte 

utgöra rättegångshinder ifall köparen väcker talan och yrkar på en hävning av köpet. 

Däremot kan säljaren åberopa klausulen som en invändning vid sakprövningen och 

domstolen kan ogilla köparens talan eftersom denna avtalat bort sin rätt att häva 

köpet. Den andra klausulen framstår å andra sidan som en talebegränsning varigenom 

köparen förbjuds framställa ett yrkande om hävning inför domstol. Inte heller denna 

klausul kan utgöra ett rättegångshinder eftersom det saknas lagstöd för sådant 

processuellt avtal. Däremot är det inte lika klart att den kommer ha samma verkan vid 

sakprövningen som den första klausulen. Klausulen kan tolkas som att den endast 

haft för avsikt att ha processuell verkan och inte anses utgöra en klausul varigenom 

köparen har avtalat bort sin rätt till hävning. I sådant fall skulle domstolen fortfarande 

kunna bifalla köparens talan med köplagens regler om hävning som grund.  

Man kan ifrågasätta om domstolen skulle klassificera avtalen lika strikt som 

diskuterats ovan. Även om klausulen är formulerad i processuella termer skulle den 

kunna tolkas som att parterna avtalat bort de dispositiva reglerna i köplagen. En 

klausul som är processuellt ogiltig behöver därför inte nödvändigtvis vara fråntagen 

civilrättslig verkan vid sakprövningen. Med andra ord skulle villkoret kunna anses vara 

ogiltigt vid prövning av rättegångshindersfrågan men tillerkännas betydelse vid 

sakprövningen i den mån villkoret kan tolkas som att det reglerar civilrättsliga 

förhållanden mellan parterna. Westberg anser däremot att om den processuella 

ogiltighetsprincipen ska upprätthållas så borde ett processuellt avtal inte tillerkännas 

betydelse varken för frågan om rättegångshinder eller vid sakprövningen.123 

Maunsbach anser att en sådan lösning framstår som märklig mot bakgrund av den 

avtalsfrihet som präglar civilrätten.124 Maunsbach föreslår därför en ordning där 

processuella villkor är ogiltiga vid prövning av rättegångshinder men att de tillmäts 

betydelse vid sakprövningen i den mån de ger uttryck för materiella 

överenskommelser mellan parterna.125 Heuman anser att processuella avtal borde 

                                              
123 Westberg, Från statlig till privat rättskipning s. 360. 
124 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 124. 
125 Maunsbach, Avtal om rätten till domstolsprövning s. 133 f. 
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tillåtas även vid prövning av rättegångshindersfrågor och föreslår att processuella avtal 

ska utgöra rättegångshinder så länge det inte föreligger särskilda skäl som talar för att 

ogiltigförklara avtalet med stöd av 36 § avtalslagen.126 En sådan ordning skulle 

medföra att den processuella ogiltighetsprincipen istället får innebörden att 

processuella avtal är ogiltiga om särskilda skäl talar för det. Vad gäller processuella 

avtal som innebär rena talerättsförbud anser Heuman att de inte kan utgöra 

rättegångshinder men att de bör kunna betraktas som civilrättsliga 

friskrivningsklausuler vid sakprövningen.127  

4.2.2.2 Den processuella ogiltighetsprincipen i förhållande till supplerande 

moment 

Den processuella ogiltighetsprincipen kan få betydelse för vilka rättsverkningar ett 

supplerande moment får. Principen kommer dock inte att ha betydelse vid 

rättegångshindersprövningen. I det skedet bedöms momentet inte som en del av ett 

avtal utan som en del av en dom. Förutsatt att momentet uppfyller klarhetskravet kan 

det alltså utgöra rättegångshinder med stöd av förlikningsdomens rättskraft.128  Om 

momentet inte anses utgöra rättegångshinder blir det inte längre förlikningsdomen 

som tillmäts betydelse vid sakprövningen utan förlikningsavtalet. I detta skede kan den 

processuella ogiltighetsprincipen ha inverkan på hur domstolen tillämpar momentet. 

Först behöver det avgöras om momentet är att klassificeras som ett processuellt 

eller civilrättsligt avtal. Eftersom supplerande moment i många fall införs med syfte 

att utgöra rättegångshinder, d.v.s. att reglera en processuell fråga, föreligger risk för 

att parterna väljer att formulera momentet i processuella termer. Om så är fallet 

behöver det bevisas att det processuella momentet kan tolkas som om det reglerar 

civilrättsliga förhållanden. Även om parten lyckas bevisa detta kommer momentets 

tillämplighet vara avhängigt i vilken omfattning den processuella ogiltighetsprincipen 

ska påverka den civilrättsliga karaktären av momentet. Förutsatt att Westbergs synsätt 

är gällande kommer det överhuvudtaget inte spela någon roll hur momentet tolkas 

eftersom det kommer vara ogiltigt även om det kan tolkas reglera civilrättsliga 

förhållanden. Förutsatt att Maunsbachs och Heumans synsätt gör sig gällande 

                                              
126 Heuman, JT 2006–07 s. 60. 
127 Heuman, JT 2011–12 s. 339 f. 
128 Se även Heuman, Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal s. 291. 
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kommer en tolkning som tillerkänner momentet materiell verkan kunna innebära att 

kärandens talan ogillas.  

Man kan däremot fråga sig på vilket sätt denna tolkning påverkas av att det rör sig 

om ett supplerande moment. En formulering som kan orsaka problem men också kan 

tänkas vara möjlig är t.ex. ”parterna förbinder sig att inte inleda nya processer med 

anledning av köpet”. Detta är en klausul som parterna kanske aldrig skulle ha 

inkluderat i ett vanligt avtal med hänsyn till den processuella ogiltighetsprincipen. När 

stadfästelse ger parterna möjlighet att reglera en processuell fråga kan det däremot 

framstå som en godtagbar formulering för att skapa ett rättegångshinder. Detta 

moment innehåller dock enbart en precisering av ett rättsförhållande, vilket kan 

innebära svårigheter i fråga om att uppfylla klarhetskravet. Om momentet underkänns 

vid rättegångshindersprövningen kommer säljaren behöva åberopa momentet som en 

materiell invändning vid sakprövningen. Om köparen väckt talan om prisavdrag 

kommer säljaren att behöva övertyga domstolen om att momentet kan tolkas som att 

köparen har avtalat bort sin rätt till prisavdrag. Säljaren kan i det skedet stöta på vissa 

hinder. Dels är momentet uppenbart processrättsligt formulerad, dels är det 

uppenbart att parternas avsikt har varit att reglera en processuell fråga. Det senare blir 

än mer tydligt i och med att villkoret är en del av ett förlikningsavtal som stadfästs. 

Därmed är utrymmet för att tolka in ett civilrättsligt avtal i momentet begränsat. Om 

domstolen däremot väljer att tolka momentet generöst finns det goda chanser för 

momentet att trots allt tillerkännas civilrättslig verkan. Något som kan tala för att 

processuellt formulerade moment kan komma att tolkas mera generöst vid 

sakprövningen är intresset av att upprätthålla skyddet för parternas avtalsfrihet. 

Avtalsfriheten har ju redan fått stå tillbaka vid frågan om rättegångshinder till fördel 

för andra intressen och i syfte att inte inskränka och försvåra förlikningar allt för 

mycket är det möjligt att domstolen väljer att tolka in civilrättsliga förhållanden i 

processuellt formulerade supplerande moment. Särskilt om en part lyckas bevisa att 

den avtalsrättsliga innebörden med momenten har varit att faktiskt utgöra 

rättegångshinder kommer avtalsfriheten behöva stå tillbaka enormt om parten inte 

kan få gehör vare sig i frågan om rättegångshinder eller sakprövningen. 
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4.2.3 Slutsats 

Supplerande moment löper särskilt stor risk att formuleras i processrättsliga termer 

ifall parternas avsikt är att momentet ska utgöra ett rättegångshinder. Den 

processuella ogiltighetsprincipen kan därför påverka dess rättsverkningar vid en 

eventuell sakprövning. Om svaranden har möjlighet att övertyga domstolen om att 

momentet reglerar civilrättsliga förhållanden finns möjlighet för momentet att utgöra 

grund för att ogilla kärandens talan. Det förutsätter att principen inte tillämpas på det 

sätt som Westberg förespråkar. Att formulera ett moment i processrättsliga termer 

kan alltså orsaka problem vid sakprövningen, dels för att svaranden måste övertyga 

domstolen om att civilrättsliga förhållanden regleras, dels för att den processuella 

ogiltighetsprincipen trots detta kan sätta stopp för dess rättsverkningar. Momentet 

”parterna förbinder sig att inte inleda nya processer med anledning av köpet” riskerar 

t.ex. att bli verkningslös både vid rättegångshindersfrågan och sakprövningen. 

Momentet ”parterna har slutligt reglerat samtliga mellanhavanden med anledning av 

köpet” löper risk att bli verkningslös vid rättegångshindersfrågan men kan däremot få 

verkan vid sakprövningen eftersom frågor om processuella avtal kan undvikas. 

Parterna bör därför undvika processrättsliga formuleringar och i största mån 

formulera deras moment i civilrättsliga termer. Att momentet är formulerat i 

civilrättsliga termer bör inte nödvändigtvis föranleda någon nackdel när domstolen 

hanterar den processuella frågan om rättegångshinder. Eftersom förlikningsavtalet 

utgörs av ett civilrättsligt avtal bör det snarare förväntas att det innehåller civilrättsliga 

formuleringar. 

4.3 Parts möjlighet att angripa förlikningsdomen 

I detta avsnitt kommer jag diskutera parts möjlighet att angripa förlikningsdomen på 

grund av att ett supplerande moment inte har den rättegångshindersverkan som 

avsetts vid förlikningsavtalets ingående. Jag kommer först utreda om parten har 

möjlighet att angripa förlikningsdomen genom att ogiltigförklara förlikningsavtalet. 

Därefter kommer jag utreda om part har möjlighet att fastställa en tolkning av 

förlikningsavtalet genom en fastställelsetalan och därigenom påverka 

förlikningsdomens rättskraft. 

 



 

42 
 

4.3.1 Ogiltighetstalan genom särskild talan eller resning 

Även om förlikningen stadfästs i dom har det ansetts vara möjligt för parterna att 

angripa förlikningsavtalet på avtalsrättslig grund. Detta konstateras i NJA 1975 s. 507 

där HD fastställer hovrättens beslut som löd att ”stadfästelse av förlikning genom 

dom inte utgör hinder för prövning av förlikningsavtalets giltighet i en senare 

rättegång”. Detta har ansetts innebära att part i särskild rättegång kan väcka talan om 

ogiltigförklaring av förlikningen.129 Om förlikningsavtalet ogiltigförklaras kan part 

senare genom klaga över domvilla få förlikningsdomen undanröjd.130 Ett år tidigare 

konstaterar däremot HD i NJA 1974 s. 295 att en part har möjlighet att ansöka om 

resning om denna gör sannolikt att ”förlikningsavtalet inte har karaktär av giltig 

rättshandling”. Detta innebär att parter har möjlighet att både väcka talan och ansöka 

om resning i syfte att ogiltigförklara ett förlikningsavtal som blivit stadfäst. För 

resning behöver det göras sannolikt att den grund som åberopas för ogiltigförklarande 

skulle ha lett till en annan utgång i målet och att parten inte kunde eller haft giltig 

ursäkt att inte åberopa omständigheten tidigare, enligt 58:1 st. 1 p. 3 samt 58:1 st. 2 

RB. Enligt Ekelöf är resning det mest fördelaktiga alternativet eftersom det medför 

att förlikningsdomen undanröjs direkt och att rättegången återupptas för att både 

avgöra förlikningsavtalets giltighet och den tvist som förlikningen avsåg. Endast om 

part har svårt att visa sannolika skäl för ogiltigförklarandet i det skriftliga 

resningsförfarandet bör denna väcka talan, anser Ekelöf.131  

För part som vill ogiltigförklara förlikningsavtalet blir främst 3 kap. avtalslagen 

aktuellt men även förutsättningsläran. De flesta av avtalslagens ogiltighetsgrunder tar 

sikte på situationer då tvång, svek eller otillbörligt utnyttjande förelegat. Förutsatt att 

sådana omständigheter föreligger i relation till det supplerande momentet eller 

förlikningsavtalet i övrigt är det möjligt att ogiltigförklara förlikningsavtalet med stöd 

av dessa regler. Denna uppsats tar dock sikte på en situation då det supplerande 

momentet inte ansetts utgöra rättegångshinder i strid med parternas avsikt vid avtalets 

                                              
129 Lindell, Civilprocessen s. 427. 
130 Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång V s. 77. 
131 Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång V s. 76 f. 
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ingående. För en sådan situation blir det främst av intresse att diskutera 36 § 

avtalslagen och förutsättningsläran.  

4.3.1.1 36 § avtalslagen 

Ifall någon part anser att ett avtalsvillkor är oskäligt kan denna åberopa 36 § i 

avtalslagen för att jämka eller ogiltigförklara avtalet.132 Ett villkor kan anses vara 

oskäligt om det gynnar den ena parten och är tillräckligt ogynnsamt för motparten.133 

36 § ska huvudsakligen användas i fall då ena parten intagit en underlägsen ställning 

och restriktivitet ska tillämpas när det rör sig om jämnstarka parter.134 En tänkbar 

möjlighet för parten är att argumentera för att det är oskäligt att förlikningsavtalet ska 

vara giltigt när det supplerande momentet inte haft den rättegångshindrande verkan 

som avsågs vid avtalets ingående. Prövningen av om villkoret är oskäligt ska ta hänsyn 

till ”avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 

förhållanden och omständigheterna i övrigt”, enligt lagtexten. Om villkoret är särskilt 

betydelsefullt för avtalet och det inte skäligen kan krävas att det fortsatt ska gällas kan 

avtalet i dess helhet ogiltigförklaras. Om införandet av ett supplerande moment har 

varit avgörande för ingåendet av förlikningsavtalet kan det tänkas att det är tillräckligt 

betydelsefullt för att föranleda en ogiltigförklaring av hela förlikningsavtalet.  

Momentet måste dock även framstå som oskäligt med hänsyn till att det inte utgjort 

rättegångshinder för vissa tvister. Något som kan tala emot en att part kan nå 

framgång med att bevisa oskälighet är att HD i NJA 1989 s. 614 konstaterar att ett 

villkor som inte är möjligt att förverkliga är något annat än ett oskäligt villkor. 

Omständigheterna i fallet var att två makar träffade ett underhållsavtal vid 

äktenskapsskillnad som bl.a. innebar att makarnas pensionsförsäkring skulle delas 

med hälften. Makarna ingick avtalet utan någon vidare efterforskning av huruvida 

detta var möjligt enligt försäkringsvillkoren. Det visade sig att försäkringsvillkoren 

inte tillät en sådan delning och att den ena maken bara kunde erhålla 25 procent. 

Maken åberopade därför 36 § för att jämka avtalet och åstadkomma en ekonomisk 

fördelning som överensstämde med vad parterna avsett. HD konstaterar att ”1975 års 

avtal innehåller ett villkor som inte var möjligt att förverkliga. Det är alltså något annat 

                                              
132 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz s. 259 ff. 
133 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz s. 331. 
134 Adlercreutz, Gorton, Lindell-Frantz s. 333. 
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än ett oskäligt villkor. Talan kan därför inte vinna bifall med stöd av nämnda lagrum”. 

På samma sätt kan det tänkas att ett supplerande moment som inte uppfyller 

klarhetskravet anses vara ett villkor som inte är möjligt att förverkliga och inte 

nödvändigtvis ett villkor som är oskäligt. För att det ska anses vara oskäligt bör det 

alltså krävas något mer än att momentet inte uppfyllde klarhetskravet vid 

rättegångshindersprövningen.  

Något ytterligare som kan tala emot att momentet anses vara oskäligt är att den 

förfördelade parten trots allt har en möjlighet att tillvarata sin rätt vid sakprövningen. 

Visserligen kommer parten inte kunna åtnjuta de fördelar som rättegångshinder 

medför, men parten har fortfarande möjlighet att med hjälp av momentet få till ett 

ogillande av motpartens talan. Om parten inte lyckas nå framgång vid sakprövningen 

kommer det bero på en av tre anledningar, att (i) parten inte lyckats bevisa att den sak 

som käranden för talan om har reglerats genom momentet, (ii) momentet reglerar den 

sak som käranden för talan om men saken är inte dispositiv eller (iii) momentet 

reglerar en processuell fråga och den processuella ogiltighetsprincipen hindrar dess 

rättsverkningar vid sakprövningen. Ett moment som faller inom någon av dessa tre 

kategorier kan knappast anses vara ett oskäligt moment. Faller momentet inom den 

första kategorin kommer parten självklart inte heller kunna bevisa oskälighet. Faller 

det inom den andra eller tredje kategorin rör det sig om ett moment som inte är 

förenligt med gällande rätt. Att ett rättsstridigt avtalsvillkor inte har kunnat tillämpas 

kan inte anses vara oskäligt. Frågan om oskälighet kan med andra ord bli överflödig. 

Om parten faktiskt har blivit förfördelad vid rättegångshindersfrågan kommer 

eventuell gottgörelse ske vid sakprövningen, varför momentet inte kan anses vara 

oskäligt enbart på grund av att det inte utgjort rättegångshinder. Om parten inte lyckas 

tillvarata sin rätt vid sakprövningen kommer det innebära att det rör sig om ett villkor 

som inte heller kan anses vara oskäligt. 
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4.3.1.2 Förutsättningsläran 

Idag anses förutsättningsläran utgöra ett komplement till avtalstolkning och 

ogiltighetsgrunderna i avtalslagen.135 Förutsättningsläran är en rättsgrundsats som ger 

uttryck för att ett avtal i vissa fall kan vara ogiltigt på grund av felaktiga förutsättningar 

vid avtalets ingående. Den aktuella förutsättningen måste ha inverkat bestämmande 

på partens beslut att företa rättshandlingen och detta måste även ha varit synbart för 

motparten.136 En part i ett avtal måste däremot regelmässigt själv bära risken för att 

dennas förutsättningar för avtalet brister. Förutsättningslärans tillämplighet kräver 

alltså att det föreligger särskilda omständigheter som medför att motparten ska bära 

risken för att förutsättningen brister.137  

I NJA 1985 s. 178 konstaterar HD att motparten kan bära risken för att 

förutsättningen brister om svikligt eller därmed jämställt förfarande ligger motparten 

till last. I fallet hade en part gjort vissa antaganden om motpartens kreditvärdighet. 

Parten åberopade sedan motpartens bristande kreditvärdighet som en bristande 

förutsättning som skulle föranleda att avtalet ogiltigförklarades med stöd av 

förutsättningsläran. HD anser att flera omständigheter talar för att motparten hade 

gett en bild av att en hållbar uppgörelse om kapitaltillskott förelåg fastän så inte varit 

fallet. Av den anledningen anser HD att motparten också ska få bära risken för att 

förutsättningen brister. 

I NJA 1981 s. 269 konstaterar HD att motparten kan få bära risken även om något 

svikligt eller därmed jämställt förfarande inte föreligger. Så kan vara fallet om en 

förutsättning varit väsentlig för en part och detta insetts eller bort inses av motparten. 

HD konstaterar dock att det måste föreligga särskilda omständigheter som gör det 

lämpligt och rimligt att ett avtal ska ogiltigförklaras på en sådan grund. I fallet hade 

en part till en stadfäst förlikning ansökt om resning med förutsättningsläran som 

grund. En jordbrukare och Bodens kommun hade ingått ett förlikningsavtal genom 

vilket jordbrukaren hade gått med på att avflytta från ett område som denna 

arrenderade från kommunen. Parten ansökte sedan om resning och menade att en 

avgörande omständighet för avflyttningen varit att området skulle användas för 

                                              
135 NJA 1996 s. 410.  
136 Lehrberg s. 200. 
137 NJA 1981 s. 269, NJA 1985 s. 178 samt Lehrberg, s. 205 ff. 
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nybebyggelse. Kommunen gjorde däremot en planändring och erbjöd senare en 

annan jordbrukare att arrendera området. HD konstaterar att kommunen varit 

medveten om att det varit en väsentlig förutsättning för jordbrukaren att marken 

skulle användas för annat ändamål än jordbruk. Enligt HD ger utredningen inte stöd 

för att kommunen försökt vilseleda jordbrukaren. Kommunen hade däremot själva 

åberopat uppgiften om att ändamålet skulle vara annat än jordbruk. Kommunen hade 

också haft särskilda möjligheter att överblicka den framtida markanvändningen. Dessa 

omständigheter i kombination med att det inte skulle vara särskilt betungande för 

kommunen att låta arrendet med den tidigare jordbruken kvarstå innebär enligt HD 

att det föreligger sannolika skäl för att förlikningsavtalet kan ogiltigförklaras. 

Dessa fall har gemensamt att det rör sig om förutsättningar som motparten har 

viss kunskap om och viss kontroll över till skillnad från den andra parten. Motpartens 

fördel i att överblicka förutsättningen och beteende gentemot den andre parten har 

också varit avgörande för vilka antaganden som den senare gjort om förutsättningen. 

Frågan om rättegångshinder är en bedömning som ligger på domstolen att göra. Ingen 

av parterna kan därför anses vara i en position som rimligtvis kan få motparten att 

missta sig om hur domstolen kommer göra denna bedömning. Att den ena parten 

misstar sig om hur domstolen bedömer momentet vid rättegångshindersfrågan får 

närmast anses vara en villfarelse om rättsläget. Detta kan knappast vara något som 

kan ligga motparten till last i sådan grad att denna ska bära risken för att 

förutsättningen brister. 

4.3.2 Fastställelsetalan om tolkning av förlikningsavtalet 

Om parter tvistar om huruvida en viss process omfattas av ett supplerande momentet 

skulle någon av parterna kunna väcka en fastställelsetalan för att därigenom fastställa 

deras tolkningen av förlikningsavtalet i dom. I sådant fall skulle det kunna tänkas att 

denna dom även påverkar innebörden av förlikningsdomen. Parterna skulle därmed 

få möjlighet att vid prövningen av fastställelsetalan presentera omständigheter och 

bevis som kan styrka att parternas avsikt varit att en viss talan ska omfattas av 

momentet. När parten sedan har en dom som konstaterar detta kan det tänkas att 

domstol måste ta domen i beaktande vid en framtida prövning av momentets 

rättegångshindersverkan.  
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I fallet AD 1996 nr 100 hade en av parterna i en stadfäst förlikning väckt talan om 

att fastställa en viss tolkning av det underliggande förlikningsavtalet. Bakgrunden till 

fallet var att en arbetstagare och en arbetsgivare haft en tvist som slutade i en 

förlikning med innebörden att arbetsgivaren skulle betala ett belopp om 120 000 

kronor till arbetstagaren. Arbetsgivaren satte däremot bara in 60 000 kronor på 

arbetstagarens konto och anförde som skäl att arbetsgivaren var skyldig att innehålla 

preliminärskatt för arbetstagarens räkning. Arbetstagaren väckte därför talan om att 

domstolen skulle fastställa att förlikningsavtalet hade innebörden att arbetsgivaren 

skulle betala ut beloppet utan att innehålla preliminärskatt. Arbetsdomstolen avvisade 

arbetstagarens talan. I sitt resonemang skiljer Arbetsdomstolen på den situationen då 

part väcker ogiltighetstalan om förlikningsavtalet och den situation då part väcker 

talan om tolkning av en klausul i ett förlikningsavtal som även reglerar andra frågor. 

I den första situationen medför ett bifall att förlikningsavtalet förlorar all giltighet 

mellan parterna. Ett bifall i den andra situationen medför däremot inte att avtalet blir 

ogiltigt utan att två domar angående delvis samma sak står vid sidan om varandra. 

Arbetsdomstolen tillägger sedan att en sådan situation inte kan förenas med 

rättegångsbalkens regler och avvisar arbetstagarens talan. En part som väcker talan 

om tolkning av ett supplerande moment kommer därmed sannolikt stöta på liknande 

hinder. Av den anledningen är det troligen inte möjligt för parterna att i dom fastställa 

en avtalsrättslig tolkning av ett supplerande moment för att därigenom påverka hur 

domstolen i framtiden bedömer frågan om momentet som rättegångshinder.  

4.3.3 Slutsats 

Den diskussion som förts i detta avsnitt har visat att en part har begränsade 

möjligheter att angripa en förlikningsdom på den grunden att ett supplerande moment 

saknat den rättegångshindersverkan som avsetts. Närmast till hands är att åberopa 36 

§ eller förutsättningsläran men som konstaterats kan parten ha svårt att nå framgång. 

En fastställelsetalan i syfte att klargöra hur momentet ska tolkas mellan parterna 

kommer sannolikt att avvisas i enlighet med Arbetsdomstolens slutsats i AD 1996 nr 

100. En parts främsta möjlighet att få gottgörelse för det fall ett supplerande moment 

inte uppfyller klarhetskravet är därför att vid sakprövningen övertyga domstolen att 

ogilla motpartens talan på materiell grund.  



 

48 
 

5 Avslutning 

5.1 Summering av slutsatser 

Det första syftet med uppsatsen har varit att utreda i vilken utsträckning parterna kan 

utvidga förlikningsdomens rättegångshindersverkan med hjälp av supplerande 

moment. För att göra detta har jag analyserat innebörden av klarhetskravet som HD 

ställer upp i NJA 2017 s. 659. Min slutsats i detta avseende har varit att klarhetskravet 

syftar till att värna intresset av förutsägbarhet och partsskydd vid frågor om i vilken 

omfattning ett supplerande moment ska tillerkännas rättegångshindersverkan. 

Parterna måste alltså beakta att det supplerande momentet kommer behöva uppfylla 

krav på förutsägbarhet och partsskydd för att dess rättegångshindersverkan ska 

stämma överens med deras avsikt. Vagt formulerade supplerande moment som 

omfattar ett brett omfång av tvister riskerar att gå miste om sin rättegångshindrande 

verkan eftersom de sällan kan anses upprätthålla krav på förutsägbarhet och 

partsskydd. Parterna bör formulera rättsföljder, rättsfakta och rättsförhållanden så 

precist som möjligt för att försäkra sig om att det supplerande momentet utgör 

rättegångshinder.  

Det andra syftet med uppsatsen har varit att utreda vilka rättsverkningar ett 

supplerande moment kan ge upphov till vid en sakprövning. I detta avseende har det 

förtydligats att supplerande moment saknar processuell verkan vid en sakprövning. 

Momentet kan enbart tillerkännas materiell verkan, vilket innebär att momentets 

avtalsrättsliga innebörd kan medföra att käranden saknar stöd för sin talan. Något 

som kan orsaka problem är om det supplerande momentet är formulerat i processuella 

termer och därför anses vara ett processuellt avtal. I sådant fall kan den processuella 

ogiltighetsprincipen medföra att momentet blir utan rättsverkan även vid 

sakprövningen. Westberg anser att den processuella ogiltighetsprincipen har sådan 

effekt på processuella avtal oavsett om de kan anses reglera civilrättsliga förhållanden. 

Av den anledningen bör parterna undvika processuella formuleringar och försäkra sig 

om att supplerande moment ger uttryck för civilrättsliga uppgörelser. I syfte att inte 

inskränka parternas avtalsfrihet i alltför stor utsträckning är det dock möjligt att 

domstol väljer att tolka processuellt formulerade supplerande moment som 
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civilrättsliga friskrivningar. En sådan tolkning av processuella avtal hade stämt 

överens med Maunsbachs och Heumans synsätt.  

Det tredje syftet med uppsatsen har varit att utreda vilka möjligheter part har att 

angripa en förlikningsdom på grund av att ett supplerande moment inte haft den 

rättegångshindersverkan som avsetts. Vad gäller en ogiltigförklaring av 

förlikningsavtalet har parterna 36 § avtalslagen och förutsättningsläran tillgänglig. Min 

slutsats är dock att det knappast kan visas att ett supplerande moment som saknar 

rättegångshindersverkan är oskäligt i den mening som krävs för att tillämpa 36 § 

avtalslagen. Förutsättningsläran kommer sannolikt inte heller kunna tillämpas 

eftersom rättegångshindersfrågan avgörs av domstol och ingen av parterna är i en 

ställning som kan få motparten att missta sig om resultatet av domstolens bedömning. 

Ett försök att väcka en fastställelsetalan för att fastställa en avtalsrättslig tolkning av 

förlikningsavtalet kommer sannolikt att avvisas i enlighet med Arbetsdomstolens 

slutsats i AD 1996 nr 100. 

5.2 Avslutande reflektion 

Frågan om supplerande moments rättegångshindersverkan är kontroversiell eftersom 

den egentligen reser frågan hur långtgående processuella verkningar som parternas 

avtalsfrihet ska ge upphov till. Att supplerande moment tillerkännas 

rättegångshindersverkan innebär att skiljelinjen mellan att processuella frågor är 

förbehållna rätten och att materiella frågor är förbehållna parterna blir allt otydligare. 

Därmed riskerar moment med rättegångshindersverkan även att åsidosätta sådana 

intressen som rätten annars upprätthåller, såsom förutsägbarhet avseende 

rättegångshindersprövningar och enskildas rätt till domstolsprövning. På bekostnad 

av dessa intressen kan istället parterna ges större möjlighet att kontrollera vilka 

rättsverkningar deras förlikning ska ge upphov till. Detta kan leda till snabbare, 

effektivare och mera framgångsrika förlikningsförhandlingar. 

Det faktum att supplerande moment överhuvudtaget tillerkänns 

rättegångshindersverkan utgör förstås en fördel för parternas avtalsfrihet i 

förlikningsförhandlingar. Rättegångshindersprövningen är däremot helt befriad från 

avtalsrättslig tolkning vilket innebär att parterna måste ha i åtanke att det supplerande 

momentet inte kommer att tolkas som ett vanligt avtal. Istället måste parterna se till 
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att momentet uppfyller krav på förutsägbarhet och partsskydd. Det kan framstå som 

en klen tröst att momentet kommer att behandlas som ett vanligt avtal och enbart ge 

upphov till materiella verkningar vid en sakprövning om momentet inte uppfyller 

klarhetskravet. Frågan är om det kunde varit önskvärt att ge parternas avtalsfrihet ett 

starkare genomslag redan vid rättegångshindersfrågan. Ökade möjligheter för 

parterna att kontrollera rättegångshindersfrågan kan skapa ännu bättre förutsättningar 

för förlikning. 

Ett tänkbart alternativ hade varit att tillämpa en avtalsrättslig tolkning redan vid 

rättegångshindersfrågan istället för den objektiva metod som klarhetskravet 

förutsätter. Detta hade medfört att intresset av förutsägbarhet hade fått stå tillbaka. 

Prövningen hade inte längre varit koncentrerad till enbart förlikningsdomen och 

konsekvensen av detta blir att rättegångshindersfrågan blir mera tidskrävande och 

kostsam än vad den typiskt sett är. Med andra ord hade parterna inte kunnat åtnjuta 

de fördelar som annars förknippas med rättegångshinder om prövningen inte hade 

upprätthållit kravet på förutsägbarhet. Prövningen hade istället blivit lika omfattande 

och resurskrävande som om den gjorts under sakprövningen. Parterna hade därmed 

inte uppnått de fördelar som de strävar efter om en avtalsrättslig tolkning skulle 

avgöra omfattningen av ett supplerande moments rättegångshindersverkan. 

Ett andra tänkbart alternativ hade varit att fortsatt upprätthålla intresset av 

förutsägbarhet men i mindre grad upprätthålla intresset för partsskydd och därigenom 

låta parternas avsikt avspeglas bättre. En objektiv tolkningsmetod hade fortsatt 

tillämpats men rätten hade inte behövt fråga sig om tolkningsresultatet är något som 

parterna kan anses ha haft insikt om vid förlikningsavtalets ingående. Detta hade 

inneburit att parterna hade haft större möjligheter att nå framgång med vagt 

formulerade supplerande moment. Det innebär dock inte att parternas avsikt 

avspeglas bättre när partsskyddet inte upprätthålls. En objektiv tolkning kan resultera 

i något som är långt ifrån vad parternas subjektiva avsikt faktiskt varit. 

Rättegångshindersverkan kan därmed i stor grad avvika från parternas avsikt när det 

inte finns någon begränsning som försäkrar att tolkningsresultatet är något som 

parterna kan anses ha haft insikt i. Även om partsskyddet inte i alla tillfällen tillgodoser 

att parternas avsikt får genomslag kan det alltså i vart fall begränsa att en objektiv 
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tolkning inte i allt för hög grad avviker från parternas avsikt. Partsskyddet tillgodoser 

att ett supplerande moments rättegångshindersverkan inte får större omfattning än 

vad parterna avsett. Detta bör framstå som bättre för båda parter än att 

rättegångshindersverkan blir mera omfattande än vad som avsetts. Med andra ord är 

det svårt att föreställa sig en ordning som i högre grad tillgodoser att 

rättegångshindersprövningen är snabb och kostnadseffektiv samtidigt som 

rättegångshindersverkan inte avviker från parternas avsikt. 

En annan intressant fråga blir hur domstolen kommer ställa sig till processuellt 

formulerade supplerande moment. Förutom den diskussion som förts tidigare om 

vilka konsekvenser som de kan medföra vid sakprövningen kan de också orsaka 

problem i andra delar av processen. Eftersom parternas förlikningsavtal måste röra 

en dispositiv fråga skulle det gå att argumentera för att det inte överhuvudtaget får 

innehålla processuella överenskommelser. Därmed skulle domstolen behöva 

underkänna supplerande moment som är formulerade i processuella termer redan vid 

stadfästelseprocessen eftersom det inte rör en förlikningsbar sak. Så kan tänkas bli 

fallet när parterna inför ett moment som är uppenbart processuellt och inte lämnar 

utrymme för att tolka in civilrättsliga friskrivningar överhuvudtaget. Supplerande 

moment kan inte utgöra en genväg för parter att skapa rättegångshinder för frågor 

som annars är indispositiva. Om det däremot finns utrymme att tolka in civilrättsliga 

friskrivningar kan det tänkas att domstolen istället påpekar att momentet bör vara 

formulerat i civilrättsliga termer eller helt enkelt stadfäster momentet som det är. Om 

parterna formulerat sig i processuella termer men kunnat uppnå den avsedda effekten 

med användning av civilrättsliga termer bör det inte framstå som lika angeläget att 

hindra momentet från att stadfästas. 
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6  Källor 

Offentligt tryck 

Utredningsbetänkanden 

SOU 1982:26 Översyn av rättegångsbalken: delbetänkande. 

Propositioner 

Prop. 1942 nr 5 med förslag till rättegångsbalk; given Stockholms slott den 28 

november 1941. 

Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande. 

Prop. 2010/11:128 Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens. 

Rättsfall  

Högsta domstolen 

NJA 1957 s. 470. 

NJA 1974 s. 295. 

NJA 1975 s. 507. 

NJA 1981 s. 269. 

NJA 1985 s. 178. 

NJA 1989 s. 614. 

NJA 1994 s. 23. 

NJA 1995 s. 610. 

NJA 1996 s. 410. 

NJA 1999 s. 520. 

NJA 2003 C 48. 

NJA 2010 s. 448. 

NJA 2017 s. 94. 
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NJA 2017 s. 659. 

Arbetsdomstolen 

AD 1996 nr 100. 
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