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Hur bör rättskraftens utsträckning i tvistemål avgöras? 

1 Inledning 

Frågan om vad som utgör samma sak är av väsentlig betydelse inom civilprocess-
rätten. Sakens identitet är ett centralt element för litis pendens, ändring av talan och 
rättskraften. Av dessa tre institut har rättskraften fått mest uppmärksamhet både i 
rättspraxis och i doktrinen. Rättskraft (res judicata) är begreppet som används inom 
processrätten för att beskriva domens bindande verkan. Domens rättskraftsverkan 
kan utkristalliseras på följande sätt: efter att domen har fått laga kraft kan saken som 
avgjorts i och med domen, inte längre prövas av en domstol.1 Domens rättskrafts-
verkan framträder på två olika sätt. Rättskraften har en positiv och en negativ verkan. 
Den negativa rättskraften hindrar att en ny talan prövas. Det nya käromålet kan inte 
prövas ifall käromålet avser samma sak som redan tidigare har prövats och avgjorts 
genom en lagakraftvunnen dom. Rättskraftens positiva verkan eller prejudicella 
betydelse är då den dom där saken är prövad i får bindande verkan i en annan 
rättegång. Vidare har man traditionellt åtskilt rättskraftens objektiva (processens 
föremål) och subjektiva (vilka som träffas av rättskraften) utsträckning. Rättskraftens 
objektiva utsträckning gäller frågor som berör i vilken utsträckning domens innehåll 
får rättskraft mellan de inblandade parterna.  

Temat för denna artikel är den negativa objektiva rättskraften2. En central fråga 
är vad som är samma mål, alltså hur man bestämmer att två mål är identiska. 
Rättskraftens utsträckning är lika omfattande som identitetens utsträckning och vice 
versa. Läsaren tänker kanske i detta skede att hur svårt kan det vara att bestämma 
huruvida identitet föreligger eller inte. Det ska dock noteras att hur dessa identitets-
regler ska utformas och dess konkreta innehåll, är en fråga som är väldigt omstridd 
och debatterad. Överlag är rättskraften ett svårt område att greppa. Det är inte bara 
terminologin som är svår att greppa, utan det finns även en massa olika aspekter som 

_____________________________________________________________ 
1 Domens rättskraft är dock inte helt slutlig och villkorslös, rättskraften kan undantagsvis brytas. Detta 
sker genom de extraordinära rättsmedlen (rättegångsbalkens 31 kap). 
2 Gällande rättskraften är det den negativa rättskraftens objektiva utsträckning som har aktualiserats mest 
i rättspraxis. Även inom den rättsvetenskapliga doktrinen är det den negativa rättskraftens objektiva 
utsträckning som har uppmärksammats, behandlats och diskuterats mest. Man kan t.o.m. säga att debatten 
tidvis har varit väldigt intensiv och flera olika ståndpunkter har presenterats. 
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bör beaktas då man tar ställning till rättskraften. Av denna orsak är det enligt min 
åsikt viktigt att kunna förklara på ett tydligt och förståeligt sätt hur rättskraftens 
omfattning avgörs. Detta är något som enligt min åsikt inte alltid betonas tillräckligt 
i vare sig rättspraxis eller doktrinen. 

Det som intresserar mig mest gällande rättskraften är hur vi utformar rättskraftens 
utsträckning, inte vad rättskraftens konkreta utsträckning borde vara. Det centrala 
temat för denna artikel kommer att vara att föra fram min syn på hur rättskraftens 
omfattning borde bedömas. Detta innehåller två olika element. För det första före-
språkar jag att man använder sig av en tydlig terminologi. För det andra är det enligt 
min åsikt viktigt att noggrant motivera varför man anser att rättskraften borde ha en 
viss utsträckning, exempelvis varför jag anser att rättskraften borde omfatta alla rätts-
faktum som kunde ha åberopats vid process nr 1. Poängen med artikeln är inte att 
förespråka att rättskraften absolut borde ha någon viss utsträckning. Poängen är 
snarare att förespråka en metod för hur rättskraftens omfattning borde bedömas. Med 
andra ord kommer en modell att presenteras för hur jag anser att rättskraftens om-
fattning bör avgöras. 

I det följande ges först (2) en kort introduktion till rättskraftsproblematiken. 
Denna del kan ses som en fortsättning på introduktionen. Poängen är att ge läsaren 
en fördjupad bild av bakgrunden till problematiken. Därefter (3) följer en termino-
logisk genomgång där jag främst koncentrerar mig på hur jag anser att begreppet 
rättsföljd bör användas. Sedan (4) presenterar jag min syn på hur rättskraftens 
omfattning borde bedömas. I detta avsnitt kommer en modell att presenteras för hur 
jag anser att rättskraftens omfattning bör avgöras. Efter detta (5) kommer modellen 
att sättas på prov. Modellen kommer att användas för att ta ställning till hur 
omfattande rättskrafts preklusionen av kärandens rättsfaktum bör vara.  Slutligen (6) 
formulerar jag några summerande ord. 

 2 En introduktion till problematiken 

I detta skede är det dags att förtydliga vad som omfattas av rättskraften. Rättskraften 
omfattar både yrkanden och rättsfaktum. Det är dock viktigt att märka att vilka 
grunder som kan åberopas och vilka yrkanden som kan framställas i ett tvistemål 
framgår av den civilrättsliga regleringen. Processrätten ska inte ses i ett vakuum. Det 
behövs en helhetssyn.  Fastän rättskraften är ett processrättsligt institut så spelar den 
materiellrättsliga regleringen även en roll vid rättskraften.3   

_____________________________________________________________ 
3 Detta är bl.a. något som Per Olof Ekelöf och Bengt Lindell har betonat. Se t.ex. Per Olof Ekelöf, 
Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper: några problem inom den allmänna process-
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När omständigheter och yrkanden träffas av rättskraften blir de prekluderade. Här 
tar dock enigheten i rättspraxis och i doktrinen slut. I vilken utsträckning yrkanden 
och rättsfakta bör omfattas av rättskraften är ett väldigt omstritt ämne. Debatten har 
främst gällt ifall rättskraften endast ska omfatta de yrkanden som har framställts 
under rättegången och de rättsfaktum som har åberopats till stöd för dem, eller om 
rättskraften förutom detta, även ska utsträckas till att omfatta vissa yrkanden och 
rättsfaktum som inte har framställts under rättegången. Frågan är därmed, ska vi ha 
en snäv rättskraft eller ska vi ha en omfattande rättskraft?4 

Det finns konkurrerande intressen bakom rättskraftens utsträckning. Med andra 
ord, det finns aspekter som talar för en snäv rättskraft, och det finns aspekter som 
talar för en omfattande rättskraft. Tillgången till domstolen och parternas 
dispositionsrätt talar exempelvis för en snäv rättskraft medan exempelvis svarandens 
rättssäkerhet och den intraprocessuella preklusionen talar för en omfattande 
rättskraft. Alltså, när man tar ställning till rättskraftens utsträckning tvingas man göra 
avvägningar mellan dessa konkurrerande intressen. 

När man har att göra med rättskraften måste man även ha en förståelse för den 
terminologi som används vid rättskraftsdiskussionerna. Tyvärr är denna terminologi 
inte alltid enkel att greppa. Följden av detta blir att de regler (eller formler) som 
används för att beskriva rättskraftens konkreta utsträckning inte heller är enkla att 
greppa. Även om Högsta domstolen i Sverige i avgörandet NJA 1999 s. 520, be-
tonade behovet av en klar och lättillämpad regel, så kan man fråga sig om detta över 
huvud taget är möjligt att uppnå. Detta betyder dock inte, att vi inte ska försöka. 
Tvärtom, det är önskvärt att försöka utveckla ett tillvägagångssätt som på ett tydligt 
och förståeligt sätt förklarar hur rättskraftens omfattning bör avgöras.  

Det som intresserar mig mera är hur vi utformar rättskraftens utsträckning, inte 
vad rättskraftens konkreta utsträckning borde vara. Detta innehåller två olika 
element. För det första borde vi använda oss av en tydlig terminologi. Ifall vi 
använder oss av en tydlig terminologi minskar det chansen för missförstånd. En 
tydlig terminologi visar också klart vad som omfattas av rättskraften. En tydlig 
terminologi skulle helt enkelt göra rättskraften enklare att greppa. Som det kommer 
att noteras längre fram i artikeln så är den terminologi som den finska högsta 

_____________________________________________________________ 
rättsläran. P. A. Norstedt & Söners förlag 1956, s. 105 och Bengt Lindell, Civilprocessen – Rättegång samt 
skiljeförfarande och medling. Iustus förlag 2017, s. 407.  
4 Den finska rättskraftslärans konkreta innehåll kan grovt sett delas in i två delar. På den ena sidan finns 
det äldre synsättet som har tyska influenser och på den andra sidan finns det nyare synsättet med svenska 
influenser. Se Jarkko Männistö, Theory of Preclusion. Ajatuspaja Käräjä 2013, s. 12–13. Sammantaget 
kan det konstateras att den tyska tolkningen av rättskraftens omfattning kan karaktäriseras som liberal. 
Den tyska rättskraften kan anses förespråka en snäv rättskraftstolkning. Den svenska tolkningen före-
språkar i stället en omfattande rättskraftsomfattning. 
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domstolen använder sig av inte felfri, den skulle kunna vara tydligare. För det andra 
är det enligt min åsikt viktigt att noggrant motivera varför man anser att rättskraften 
borde ha en viss utsträckning. Man borde enligt min åsikt noggrant väga aspekterna 
som talar för en snäv rättskraft, mot de aspekter som talar för en omfattande rättskraft, 
för att på så vis komma fram till en ändamålsenlig lösning. 

Efter denna bakgrund för jag fram min syn på hur rättskraftens omfattning borde 
bedömas. Jag presenterar en så kallad modell för hur jag anser att rättskraftens 
omfattning bör avgöras. Innan detta är det dock dags för en terminologisk genom-
gång. Vikten av en tydlig terminologi kan inte underskattas. Under följande termino-
logiska genomgång kommer jag främst att koncentrera mig på hur jag anser att 
begreppet rättsföljd bör användas. Som det kommer att framgå anser jag att begreppet 
är väldigt användbart och på ett ypperligt sätt beskriver exakt vad som omfattas av 
rättskraften.  

3 En tydlig terminologi är A och O 

För det första rekommenderar jag att begreppet saken används för att beteckna vad 
som omfattas av rättskraften. Endast samma sak täcks av rättskraften. Det är sakens 
omfattning som avgör vad som omfattas av rättskraften. Rättskraften omfattar som 
bekant både yrkanden och rättsfaktum. I detta skede är det dock på sin plats att 
introducera ytterligare ett begrepp, nämligen rättsföljden. Per Olof Ekelöf anknyter 
identiteten (och därmed även rättskraftens omfattning) till rättsföljden5. Enligt min 
åsikt bör man inte använda sig av exakt samma terminologi som Ekelöf gjorde. 
Begreppet saken bör användas för att beteckna vad som omfattas av rättskraften, inte 
begreppet rättsföljd. Enligt min åsikt bör rättsföljdens konkreta innehåll bestämmas 
endast på basis av de civilrättsliga reglerna. Det är också viktigt att skilja mellan ett 
yrkande och en rättsföljd. Ett yrkande är som bekant en begäran att domstolen ska 
meddela ett domslut med visst innehåll.  

I process nr 1 yrkar A på 500 euro i skadestånd och grundar yrkandet på fel i vara. 
Ifall A i process nr 2 yrkar på 800 euro i skadestånd och grundar yrkandet på 
samma fel i vara är det fråga om ett nytt yrkande men rättsföljden är densamma. 

Således, ifall yrkandet ändras, leder det inte automatiskt till att rättsföljden ändras. 
Det är viktigt att märka att frågan om vad som utgör ett nytt yrkande måste särhållas 
från frågan om rättsföljden ändras. Frågan om rättsföljden ändras beror på hur den 

_____________________________________________________________ 
5 Ekelöf 1956, s. 104, 114–115 och Per Olof Ekelöf, Ändring av talan. Svensk Juristtidning 1957, s. 305–
327, 320. 
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materiella regleringen ser ut.6 Man bör alltså se på den civilrättsliga systematiken 
vid bedömningen av om det är fråga om samma rättsföljd eller inte.  

Bestämmelsen i 5 kap. 1 § i skadeståndslagen kan användas som exempel: 

I bestämmelsen sägs bland annat att ”skadeståndet omfattar gottgörelse för person- 
och sakskada”. Rättsföljden kan här antingen vara ersättning för personskada eller 
ersättning för sakskada. Således kan skadan konstateras tillhöra rättsföljden. Här 
framgår det att rättsföljden innehåller något mer än själva yrkandet. Yrkandet i 
exempelvis ett fullgörelsemål gäller endast vem som vill ha vad av vem. På basis 
av detta kan det konstateras att om käranden vill ha ersättning för flera skador 
föreligger det flera rättsföljder. Skadan hör dessutom, vid en uppdelning mellan 
yrkandet och grunden, till grunden, inte till yrkandet.7  

Enligt min åsikt bör man använda sig av den i målet eftersträvade rättsföljden som 
en utgångspunkt då man tar ställning till vilka yrkanden som ska omfattas av 
rättskraften.8 Detta tillvägagångssätt beskriver på ett ypperligt sätt vad som exakt 
omfattas av rättskraften. Ett yrkande är en begäran att domstolen ska meddela ett 
domslut med visst innehåll. Enligt min mening är det inte tillräckligt tydligt att endast 
tala om att vissa yrkanden omfattas av rättskraften. Det är tydligare att till exempel 
säga att rättskraften omfattar yrkanden som avser samma rättsföljd eller avser en 
rättsföljd som är alternativ, än att endast säga att rättskraften omfattar alternativa 
yrkanden. Således är det tydligare att använda sig av bägge begreppen. Följande 
exempel kan användas för att illustrera hur användbart och beskrivande begreppet 
rättsföljd är: 

Anta A yrkar att B ska betala 100 euro i skadestånd. A grundar sitt yrkande på B:s 
dröjsmål med varans avlämnande. Här vore det felaktigt att påstå att rättsföljden 
skulle vara att B ska betala 100 euro till A. Här har A:s begäran inte relaterats till 
den underliggande materiella civilrättsliga regleringen. Problemet med detta blir 
att det inte går att avgöra om ett nytt yrkande av A om att B ska betala 100 euro 
till hen, avser en rättsföljd som kan existera vid sidan av den tidigare domen eller 
inte. Med andra ord, det går inte att, på basis av endast detta, avgöra om det är 
fråga om samma rättsföljd eller inte. Rättsföljden blir i stället att beloppet ska 
utbetalas som skadestånd, på grund av dröjsmål med varans avlämnande. Nu har 
rättsföljden fått en betydligt klarare identitet. Här framgår det igen att rättsföljden 

_____________________________________________________________ 
6 Bengt Lindell, Civilprocessen. Iustus Förlag 2003, s. 313. 
7 Eleonor Alhager använder samma exempel. Se Eleonor Alhager, Rättskraft i skatteprocessen. Norstedts 
Juridik 2003, s. 81.  
8 Jag tar inspiration från Lindells eget tillvägagångssätt för hur man ska bestämma rättskraftens utsträck-
ning. Se Lindell 2017, s. 417–421.  
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inte är yrkandets konkreta innehåll, dvs. betala 100 euro, utan rättsföljden framgår 
snarare av den aktuella regeln.9  

I detta skede är det dags att bekanta oss med ytterligare en distinktion. Denna 
distinktion gäller en närmare genomgång av kriteriet för gränsdragningen mellan 
kvalitativa och kvantitativa avvikelser. Detta är främst aktuellt vid så kallade 
alternativa yrkanden. När det gäller de alternativa yrkandena är det viktigt att skilja 
mellan yrkanden som avser 

a) rättsföljder som skiljer sig kvalitativt (en artskillnad) och
b) rättsföljder som är av samma art och de potentiella skillnaderna mellan

rättsföljderna är endast kvantitativ.

Enligt min åsikt är det motiverat att använda karaktären som kriterium för gräns-
dragningen mellan kvalitativa och kvantitativa avvikelser. Gränsdragningen blir 
tydligare och smidigare ifall man fokuserar på arten. Genom att ställa frågan huru-
vida det föreligger en artskillnad mellan process nr 1 och process nr 2 eller inte, får 
man ett klart svar om det föreligger en kvalitativ eller kvantitativ avvikelse. Det är 
enkelt att hålla med Mikael Pauli när han säger att skillnaden mellan exempelvis 
hävning och prisavdrag – eller mellan avhjälpande och prisavdrag – visserligen kan 
kvantifieras i någon ekonomisk mening, men detta gör inte skillnaden mellan dessa 
rättsföljder kvantitativ.10 Följande exempel kan användas för att illustrera tanke-
gången:  

I process nr 1 yrkar käranden att äganderätten till en fastighet tillhör hen, käranden 
grundar yrkandet på ett gammalt avtal. I process nr 2 yrkar käranden på basis av 
avtalet att nyttjanderätten till fastigheten hör till hen. Ifall dessa yrkanden hade 
framställts i samma rättegång kunde domstolen endast ha bifallit ett av dem, 
eftersom man inte kan ha både ägande- och nyttjanderätten till en fastighet. Det 
rör sig således om alternativa yrkanden. Här förefaller det naturligt att fokusera på 
karaktären för att bedöma om rättsföljden i process nr 2 skiljer sig kvalitativt eller 
kvantitativt. Ifall man fokuserar på karaktären kommer man ganska snabbt fram 
till att rättsföljderna skiljer sig kvalitativt. Det föreligger en artskillnad mellan 
äganderätt och nyttjanderätt. 

_____________________________________________________________ 
9 Inspiration till exemplet har hämtats från Alhager 2003, s. 81 och Lindell 2003, s. 312. 
10 Mikael Pauli, Preklusion av icke framställda alternativa yrkanden samt förhållandet mellan RB 13:6 och 
14:3. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet nr 2 2001/02, s. 394–404, 398. 
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Ytterligare exempel kan användas för att illustrera tankegången: 

Anta att käranden i process nr 1 yrkar på att ett belopp ska utbetalas på grund av 
ett fordringsförhållande. I process nr 2 yrkar käranden på ersättning på grund av 
obehörig vinst. Ser man på den civilrättsliga regleringen är det frågan om två olika 
rättsföljder. Samtidigt är det frågan om två alternativa yrkanden. Det är dock 
viktigt att märka att de eftersträvade rättsföljdernas karaktär inte skiljer sig 
kvalitativt, utan de eftersträvade rättsföljderna är kvalitativt av samma art. I båda 
käromålen yrkar käranden på en penningprestation. Således föreligger det här, 
enligt det gränsdragningskriterium som förespråkas i denna artikel, två kvanti-
tativa alternativa rättsföljder. Så är fallet även om det eftersträvade beloppet är det 
samma i bägge processerna. Såklart är fallet även detta om det eftersträvade 
beloppet är ett annat i process nr 2. Det är fråga om två alternativa rättsföljder 
eftersom det på basis av den civilrättsliga regleringen är fråga om två olika rätts-
följder. Den potentiella skillnaden mellan rättsföljderna blir kvantitativ eftersom 
det inte föreligger en artskillnad mellan rättsföljderna. Men det är lika väl fråga 
om två skilda rättsföljder, även om det eftersträvade beloppet vore det samma i 
process nr 1 och 2. Det är den civilrättsliga regleringen som avgör detta. Det ska 
erkännas att det kan låta främmande att tala om två kvantitativa alternativa 
rättsföljder, även om det yrkade beloppet är detsamma. Detta uttryckningssätt är 
dock en följd av det gränsdragningskriterium och terminologi som förespråkas i 
denna artikel. Denna lilla ”nackdel” är dock något som denna terminologi får leva 
med. Ingen regel eller terminologi är som bekant perfekt. Styrkan med gräns-
dragningskriteriet är dock att kriteriet på ett väldigt effektivt sätt lyckas skilja 
mellan kvalitativa och kvantitativa avvikelser. Styrkan med fokuseringen på rätts-
följden är att den på ett tydligt sätt beskriver vad som omfattas av rättskraften. 
Detta kommer att framgå nedan. 

Det finns skäl att notera att den terminologi som förespråkas i denna artikel skiljer 
sig till en del från den klassiska finska synen på frågan när det är fråga om samma 
rättsföljd. Man har nämligen traditionellt ansett att det är fråga om samma rättsföljd 
då det nya yrkandet är av samma art och alternativt i hänseende till det yrkande som 
framställdes i process nr 1.11 Följande exempel illustrerar tankegången: 

_____________________________________________________________ 
11 Jarkko Männistö, Siviiliprosessuaalisen oikeusvoimaopin muutoksesta, sen perusteista ja vaikutuksista. 
Lakimies 1/2004, s. 37–48, 41 och Juha Lappalainen, Siviiliprosessioikeus: 2. Lakimiesliiton 
Kustannus 2001, s. 436, 439–440, 455–456. 
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Rättsföljden är densamma om käranden i process nr 1 yrkar på en prestation på 
basis av ett avtal och i process nr 2 yrkar käranden på skadestånd för den skada 
som har uppstått genom att avtalet har visat sig vara ogiltigt.12  

Enligt den terminologi som förespråkas i denna artikel skulle detta i stället benämnas 
som kvantitativa alternativa rättsföljder. Terminologin som högsta domstolen 
använder är dock lite annorlunda. Avgörandet HD 2001:136 kan användas som 
exempel: 

I process nr 1 hade A och B väckt en fullgörelsetalan mot aktiebolaget C. 
Käromålet grundade sig på att C:s verkställande direktör D hade ingått ett avtal 
med A och B gällande ett avlöningsincitamentsystem. Enligt avtalet skulle bolaget 
efter en bestämd tidpunkt lösa in de aktier som A och B hade förvärvat till ett pris 
som motsvarade anskaffningspriset och finansieringskostnaderna. A och B yrkade 
att bolaget i enlighet med avtalet skulle betala lösenbeloppet minus försäljnings-
priset för aktierna. I process nr 2 yrkade A och B att C skulle åläggas att betala 
aktiernas lösenbelopp minus försäljningspriset för aktierna som skadestånd. Käro-
målet grundade sig på att A och B hade förorsakats skada av att avtalet inte var 
bindande, vilket förutom D även C var ansvarig för på basis av bolags- och 
skadeståndsrättsliga principer. I avgörandet ansåg högsta domstolen att rätts-
följden i process nr 1 och process nr 2 var i sak densamma. Högsta domstolen 
ansåg att i bägge käromålen hade det av C yrkats i sak samma prestation.13 

Den terminologi som förespråkas i denna artikel är att föredra framför den termino-
logi som högsta domstolen använt, eftersom det är tydligare att tala om kvantitativa 
alternativa rättsföljder än att tala om rättsföljder som i sak är desamma, eller rätts-
följder som eftersträvar samma eller i sak samma prestation. Följande exempel 
illustrerar tankegången: 

Anta att käranden i process nr 1 yrkar att svaranden i enlighet med ett avtal ska 
betala ett lösenbelopp. I process nr 2 yrkar käranden att svaranden ska betala lösen-
beloppet som skadestånd på basis av att käranden förorsakats skada av att avtalet 
inte var bindande. Ser man endast på den civilrättsliga regleringen är det frågan 
om två olika rättsföljder. Samtidigt är det frågan om två alternativa yrkanden. I 
detta fall skiljer sig inte de eftersträvade rättsföljdernas karaktär kvalitativt, utan 
de eftersträvade rättsföljderna är kvalitativt av samma art. I båda käromålen yrkar 
käranden på en penningprestation. Enligt min åsikt är det här tydligare att tala om 
kvantitativa alternativa rättsföljder, i stället för rättsföljder som i sak är desamma, 

_____________________________________________________________ 
12 Männistö 2004, s. 41–42. 
13 I avgörandet HD 2008:43 konstaterade högsta domstolen att yrkandena i process nr 2 avser i sak samma 
prestation som A yrkat på redan i sin tidigare talan.  
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eller rättsföljder som eftersträvar samma eller i sak samma prestation. Så är fallet 
eftersom det enligt den civilrättsliga regleringen är frågan om två olika rättsföljder. 
Detta sätt att uttrycka sig, beskriver på ett tydligare sätt rättskraftens omfattning. 
Rättskraften omfattar här två skilda rättsföljder. Detta framgår inte lika tydligt ifall 
man endast talar om rättsföljder som i sak är desamma, eller rättsföljder som 
eftersträvar samma eller i sak samma prestation. 

Som sagt, enligt min åsikt är det viktigt att man använder sig av en tydlig terminologi. 
En tydlig terminologi minskar risken för missförstånd. En tydlig terminologi visar 
också klart vad som omfattas av rättskraften. En tydlig terminologi gör rättskraften 
enklare att greppa. Som det har noterats är den terminologi som finska högsta 
domstolen använder sig av inte felfri, den skulle kunna vara tydligare. Härnäst är det 
dags att presentera min syn på hur rättskraftens omfattning borde bedömas. En 
modell kommer att presenteras för hur jag anser att rättskraftens omfattning bör 
avgöras. 

4 Modell för hur rättskraften bör avgöras 

Tidigare i denna artikel har det påpekats att processrätten inte kan ses i ett vakuum. 

Det behövs en helhetssyn. Även om rättskraften är ett processrättsligt institut spelar 
den materiellrättsliga regleringen en roll vid rättskraften. Dock är det viktigt att på-
peka att rättskraftens omfattning bör avgöras på basis av en processuell bedömning. 
Det är inte den civilrättsliga regleringen som i slutändan avgör vad som process-
rättsligt är samma sak. Jag håller med Lindell om att en processuell bedömning måste 
grunda sig på vad Lindell kallar för processuella kriterier. Exempel på processuella 
kriterier är bland annat förutsägbarhet, trygghet, processuell systematik och rent 
praktiska överväganden. Lindell menar att en processuell bedömning skär igenom 
den civilrättsliga systematiken, eftersom bedömningen i princip är fristående från 
systematiken. Det är således den processuella bedömningen (som görs på basis av 
processuella kriterier) som avgör rättskraftens omfattning.14  

Vid utformandet av modellen har jag hämtat inspiration från det tillvägagångssätt 
som Lindell förespråkar. Orsaken är att detta tillvägagångssätt på ett tillfredsställande 
sätt uppfyller målen för modellen, dvs. att på ett tydligt och förståeligt sätt förklara 
hur rättskraftens omfattning bör avgöras. Detta tillvägagångsätt kan även användas 
för att framhäva de konkurrerande intressen som ligger bakom rättskraftens utsträck-
ning. Tillvägagångssättet kan också användas för att framhäva de avvägningar som 

_____________________________________________________________ 
14 Lindell 2017, s. 420. 
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man måste göra mellan dessa konkurrerande intressen då man utformar rättskraftens 
utsträckning.  

Enligt min åsikt bör begreppet saken användas för att beteckna vad som omfattas 
av rättskraften. Det slutliga avgörandet av vad som omfattas av saken görs på basis 
av processuella kriterier. Till dessa processuella kriterier hör bland annat tillgången 
till domstolen, svarandens rättsskydd, parternas likställdhet, processekonomiska 
aspekter, processuell systematik och rent praktiska överväganden. Man bör använda 
sig av den i målet eftersträvade rättsföljden som en utgångspunkt då man tar ställning 
till vilka yrkanden som ska omfattas av rättskraften. Rättsföljdens konkreta innehåll 
bör bestämmas endast på basis av de civilrättsliga reglerna. Processuella kriterier bör 
inte användas för att bestämma vad som utgör en rättsföljd.  

De flesta torde vara överens om att det är ändamålsenligt att rättskraften bör 
omfatta den i målet eftersträvade rättsföljden. Detta kan ses som en utgångspunkt. 
Det behövs egentligen ingen bedömning på basis av processuella kriterier för att 
komma fram till denna slutsats, eftersom detta är ett ostridigt faktum. Däremot 
behövs det en bedömning på basis av processuella kriterier för att bestämma ifall man 
nöjer sig med att rättskraften endast omfattar den i målet eftersträvade rättsföljden, 
eller om man bör utsträcka rättskraften till att även omfatta andra rättsföljder än den 
som eftersträvades i processen. Ifall bedömaren anser att det är ändamålsenligt (efter 
en bedömning på basis av processuella kriterier), kan rättskraften utsträckas till att 
omfatta exempelvis alternativa kvalitativa rättsföljder, trots att dessa rättsföljder inte 
har eftersträvats i målet. Följande exempel illustrerar tankegången: 

Anta att saken omfattar den i målet eftersträvade rättsföljden, men även alternativa 
kvalitativa rättsföljder, trots att de inte har eftersträvats i målet. Utsträckningen till 
alternativa kvalitativa rättsföljder motiveras exempelvis med svarandens rätts-
skydd, processekonomiska aspekter, och rent praktiska överväganden. Enligt 2 
kap. 17 § i jordabalken är köparen på grund av kvalitetsfel berättigad att få 
prisavdrag eller, om felet är väsentligt, att häva köpet. Enligt den terminologi som 
förespråkas i denna artikel är det här fråga om två skilda kvalitativa rättsföljder. 
Det är även fråga om två alternativa rättsföljder. Ifall köparen i process nr 1 endast 
yrkar på hävning och detta avslås av domstolen, kan köparen inte i process nr 2 
yrka på prisavdrag eftersom det är frågan om samma sak.  

Orsaken till att man bör använda sig av processuella kriterier ifall man vill utsträcka 
rättskraften till att även omfatta andra rättsföljder än den i målet eftersträvade rätts-
följden, är att dessa processuella kriterier utgör de bästa verktygen som finns till vårt 
förfogande när det gäller att ta ställning till rättskraftens utvidgade utsträckning. 
Tyvärr finns det inte någon exaktare och samtidigt bättre fungerande metod för att 
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bestämma rättskraftens utsträckning. Det ”bästa” är helt enkelt att fundera på vad 
som är ändamålsenligt. De processuella kriterierna hjälper bedömaren att komma 
fram till det slutresultat som hen anser vara ändamålsenligt. För att svara på frågan: 
vad är ändamålsenligt, bör man väga de olika processuella kriterierna mot varandra. 
Som redan nämnts finns det vissa processuella kriterier som talar för en vidsträckt 
rättskraft och vissa som talar för en snäv rättskraft. Det är sedan upp till bedömaren 
att på basis av sin magkänsla komma fram till vad som är ändamålsenligt. Fördelen 
med de processuella kriterierna är att de beaktar de motstridiga intressena. Det är 
också flexibelt att använda sig av processuella kriterier. Med hjälp av dem kan 
bedömaren beakta flera olika aspekter. Med hjälp av kriterierna kan man också 
förklara och motivera varför rättskraften har den omfattning den har. 

Det är viktigt att märka att det inte finns något absolut rätt svar när det gäller 
rättskraftens utsträckning. Det kommer alltid att råda meningsskiljaktigheter om 
detta. Rättskraftens utsträckning är inte en matematisk exakt vetenskap där det finns 
absoluta sanningar. Dessa processuella kriterier gör det möjligt att komma till ett 
ändamålsenligt slutresultat. Slutresultaten kommer onekligen att variera eftersom 
olika bedömare väger de olika kriterierna på olika vis. Vissa bedömare värdesätter 
till exempel svarandens rättsskydd mer än andra. Men detta betyder inte att den 
modell som förespråkas i denna artikel skulle vara bristfällig. Tvärtom, modellen är 
ju endast ett verktyg som stöder bedömaren att komma fram till ett slutresultat som 
hen anser vara det rätta. Modellens målsättning är nämligen inte att alla ska komma 
fram till samma slutresultat, eftersom det vore omöjligt att uppnå. 

När det gäller sakens omfattning måste man ytterligare ta ställning till vilka 
omständigheter som ska prekluderas. Ska preklusionen utsträckas till alla omständig-
heter som kunde ha åberopats i process nr 1, ska preklusionen endast gälla de 
omständigheter som faktiskt åberopades i process nr 1, eller ska preklusionen omfatta 
alla omständigheter som hänför sig till samma händelseförlopp? Jag rekommenderar 
att man även här bör använda sig av processuella kriterier för att avgöra hur om-
fattande rättskraftens preklusionsverkan för rättsfaktumen bör vara. De processuella 
kriterierna och metoden är den samma som nämnts tidigare.  

Härnäst ska denna modell användas. Rättskraftens relation till kärandens rätts-
faktum (vilka rättsfaktum som ska prekluderas) har utgjort ett omdebatterat område.15 
Modellen kommer att användas för att avgöra vilken preklusions utsträckning som är 
mest ändamålsenlig. Först kommer de två ytterligheterna att jämföras, dvs. ska rätts-
kraften endast omfatta de rättsfaktum som käranden faktiskt har åberopat under 

_____________________________________________________________ 
15 Däremot har rättskraftens relation till svarandens invändningar inte varit ett omdebatterat diskussions-
ämne gällande rättskraftläran. 
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processen eller ska rättskraften omfatta alla omständigheter som käranden hade 
kunnat åberopa i process nr 1. Efter detta kommer det alternativ som är mer ända-
målsenligt att vägas mot alternativet att rättskraften omfattar alla omständigheter som 
hänför sig till samma händelseförlopp. Det finns skäl att observera att det sistnämnda 
alternativet utgör den nu gällande rättskraftsutsträckningen i Finland.16 

5 Rättskraftens relation till kärandens rättsfaktum 

Ett argument som talar emot en vidsträckt rättskraft är kärandens rätt till tillgång till 
domstolen. En aspekt som talar för en snäv rättskrafts omfattning är att den betonar 
tillgången till domstolen.17 En motivering till en omfattande rättskraft är strävan efter 
att behandla tvisten i endast en rättegång. Tanken och önskan är att parterna ska reda 
ut sin tvist under en rättegång. Med andra ord, en omfattande rättskraft strävar efter 
att tvistens alla delar ska avgöras under en rättegång. Därmed finns det inget behov 
av ytterligare rättegångar i framtiden. Förhoppningen är att detta ska minska dom-
stolens arbetsbörda och påfrestningen på parterna.18 Samtidigt är det viktigt att märka 
att var och en har en processrättslig grundläggande rättighet som tryggar envars rätt 
till att få sin sak prövad i en domstol. Ju bredare omfattning rättskraften ges, desto 
mer begränsar rättskraften kärandens tillgång till domstolen. På vissa håll har oro 
uttryckts om att en alltför omfattande rättskraftsverkan utgör ett hot mot att denna 
rättighet ska kunna tillgodoses i praktiken. Risto Koulu har betonat att både strävan 
efter den materiella sanningen och tillgången till domstolen lider av en omfattande 
rättskraft. Ju bredare omfattning rättskraften har, desto större är sannolikheten att den 
som eftersträvar att utöva sina rättigheter kommer att lida en rättsförlust.19 

I en rättegång ansvarar parterna själva för att de åberopar alla omständigheter som 
är relevanta för att deras yrkanden ska kunna bifallas. Enligt 24 kap. 3 § i rättegångs-
balken får domen i ett mål där förlikning är tillåten inte grundas på någon omstän-
dighet som en part inte har åberopat som stöd för sitt yrkande eller motsättande. 
Jarkko Männistö betonar att ifall domens rättskraft endast omfattar de rättsfaktum 
som åberopats i målet, kan detta ses som en motvikt till den ovannämnda åberops-
bördan. Enligt Männistö rubbas denna balans av en vidsträckt rättskraft. Vidare 

_____________________________________________________________ 
16 Se avgörandena HD 2014:101 och HD 2020:18. 
17 Tuula Linna, Kanteenmuutoskielto, prekluusio ja oikeusvoima – prosessioikeuden klassikkoja. 
Lakimies 3–4/2015, s. 339–366, 362. 
18 Risto Koulu, Käsitellä vai eikö käsitellä? – käsittelykiellot oikeudenkäynnin esteinä. University of 
Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja 2016, s. 21–23, 297. 
19 Koulu 2016, s. 297–300. 



Alexander Nybonn 
___________________________________________________________________ 
232 

ställer en vidsträckt rättskraft höga krav på parterna, deras biträden och även 
domarna.20 Tauno Tirkkonen har ansett att det vore oändamålsenligt och oskäligt att 
kräva att käranden åberopar och styrker alla tänkbara grunder för sitt käromål vid 
äventyr av att alla inte åberopade grunder prekluderas21. Sven Larsson betonar även 
att en parts dispositionsrätt inte borde utan mycket starka skäl inskränkas genom att 
hen tvingas föra en mer omfattande process än vad hen önskar22. Man bör således ge 
käranden möjlighet att själv bestämma tvistens omfattning. Vidare kan man anföra 
att om en icke-åberopad grund prekluderas av rättskraften, skulle ett misstag från 
kärandens sida i fråga om vad som gäller i den aktuella rättskraftsfrågan kunna få 
oskäliga konsekvenser.23 

Enligt Männistö finns det en risk att parterna förvägras sin rätt till tillgång till 
domstolen ifall domstolen misslyckas i sin materiella processledning. Männistö 
betonar att en kärande inte nödvändigtvis märker vilka alla omständigheter som är 
relevanta och av denna orsak finns det en risk att en omständighet inte åberopas. 
Männistö menar vidare att inte ens en domare märker nödvändigtvis detta. Även om 
käranden i ett senare skede inser omständighetens betydelse så är det inte möjligt att 
åberopa denna i en ny rättegång.24 

I ovanstående genomgång har viktiga och goda poänger mot en omfattande 
rättskraftspreklusion lyfts fram. Härnäst ska faktorer som talar för en omfattande 
rättskraftspreklusion betonas.  

Ett argument som talar för en rättskraft som omfattar alla omständigheter som 
kunde ha åberopats i process nr 1 är svarandens rättssäkerhet. Det är viktigt att märka 
att rättskraften även utgör ett viktigt element för svarandens rättvisa rättegång. Enligt 
Tuula Linna utgör svarandens rättssäkerhet det argument som mest talar för en 
vidsträckt rättskraft.25 Svarandens rätt att förlita sig på att rättegångens slutresultat 
bibehålls bör inte förminskas. Även detta hör till kravet på en rättvis rättegång. Detta 
argument har enligt mig inte betonats tillräckligt i rättskraftsdiskussionen. I rätts-
kraftsdiskussionen har man i stället haft en tendens att betona käranden. I diskus-
sionen brukar kärandens rättigheter och möjligheter analyseras och diskuteras från 

_____________________________________________________________ 
20 Männistö 2004, s. 47. 
21 Tauno Tirkkonen, Suomen Siviiliprosessioikeus II. Werner Söderström Oy 1977, s. 293. 
22 Sven Larsson, Rättskraft och teleologisk metod, s. 449–465 i verket Per-Edwin Wallén (red.), Festskrift 
till Hans Thornstedt. P A Norstedt & Söners Förlag 1983, s. 452. 
23 Larsson 1983, s. 453 och Gustaf Möller, Om domens preklusionsverkan och alternativa grunder för 
käromål. JFT 1995, s. 131–145, 138. 
24 Männistö 2004, s. 47. 
25 Linna 2015, s. 363, 365. 
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olika synvinklar, medan svaranden inte får nära på samma uppmärksamhet. Sam-
tidigt ska det även framhållas att trygghetssynpunkter bör uppmärksammas. Svaran-
den ska exempelvis kunna förlita sig på att käranden inte ska kunna återkomma med 
en ny talan på en annan grund i framtiden och därmed bör svaranden exemeplvis ha 
en möjlighet att planera sin ekonomiska verksamhet.26 

Även processekonomiska skäl talar för den vidsträckta rättskraften. Enligt Juha 
Lappalainen är det ändamålsenligare ifall parterna redan i process nr 1 åberopar alla 
rättsfaktum som står till buds. Följden av detta blir förstås att rättegångens omfång 
breddas, men detta alternativ är troligtvis förmånligare än att det uppstår två efter-
följande processer, där man i den senare åberopar nya omständigheter. Lappalainen 
poängterar dock att käranden måste naturligtvis inte åberopa alla rättsfaktum som är 
möjliga, ifall hen inte vill det, exempelvis ifall hen anser att det är onödigt eller att 
det kommer att vara svårt att bevisa existensen av rättsfaktumet. Det är dock ända-
målsenligt att man intar en sådan tolkning att käranden i detta fall även ger upp 
möjligheten att åberopa omständigheten genom ett nytt käromål.27 Samtidigt ska det 
framhållas att det finns risker för att den vidsträckta rättskraften får processen att 
utvidgas och bli mycket omfattade, vilket medför onödigt stora rättegångs-
kostnader28. Processekonomiska aspekter kan således  anföras både för och emot en 
vidsträckt rättskraft. 

Även parternas likställdhet utgör en aspekt som bör beaktas då rättskraftens 
utsträckning utformas. Parterna bör bemötas och behandlas likvärdigt samt jämlikt. 
Detta är en aspekt som har betonats då kritik har riktats mot synsättet om att rätts-
kraften endast bör omfatta den grund som åberopats av käranden. Eftersom alla 
svarandens invändningar prekluderas har det på vissa håll i doktrinen ansetts att en 
ogillande dom ger svaranden mindre trygghet än vad käranden skulle få genom en 
bifallande dom.29 Det är även problematiskt att domens trygghet för parterna blir 
beroende av vem av dem som varit kärande eller svarande.30 Detta är något som 
Lappalainen betonar. Han anser att det är svårt att hitta goda grunder för att tillåta en 
sådan tolkning där en dom som förkastar ett käromål ger svaranden ett mindre 

_____________________________________________________________ 
26 Lindell 2017, s. 408. 
27 Juha Lappalainen – Tuomas Hupli, Tuomion oikeusvoima, s. 767–804 i verket Dan Frände (toim.), 
Prosessioikeus. Alma Talent 2017, s. 784–785 och Lappalainen 2001, s. 450–451. 
28 Linna 2015, s. 363, Koulu 2016, s. 300 och Männistö 2004, s. 46. 
29 Per Olof Ekelöf – Simon Andersson – Henrik Bellander – Torleif Bylund – Henrik Edelstam – Mikael 
Pauli, Rättegång tredje häftet. Norstedts Juridik 2018, s. 164; Lappalainen 2001, s. 450; Möller 1995, s. 
139. 
30 Ekelöf – Andersson – Bellander – Bylund – Edelstam – Pauli 2018, s. 164. 
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omfattande rättskraftsskydd än vad käranden får genom en dom som bifaller 
käromålet.31  

I doktrinen har dock ett motargument mot detta presenterats. Det finns nämligen 
skäl att notera att svaranden kan genstämningsvis väcka negativ fastställelsetalan och 
därigenom åstadkomma att även eventuella alternativa grunder, som käranden inte 
åberopat, blir prekluderade.32 Denna möjlighet ska dock inte övervärderas. Trots att 
svaranden genstämningsvis kan väcka negativ fastställelsetalan och därigenom 
åstadkomma att även icke-åberopade grunder blir prekluderade, kan det vara svårt 
för hen att bedöma när käranden har någon ytterligare grund och om det därför finns 
behov av negativ fastställelsetalan från svarandens sida.33 Det kan noteras att 
svarandens alla motfakta prekluderas endast med avseende på den åberopade 
grunden. Jag håller med Gustaf Möller om att detta knappast kan utgöra något 
vägande argument för att endast den grund som åberopats av käranden bör 
prekluderas.34 

Ekelöf betonar även reglerna om återbrytande av en lagakraftvunnen dom. Här 
görs det ingen skillnad mellan svaranden och käranden. Även käranden kan få till 
stånd ett återbrytande på grund av en ny omständighet, som sannolikt skulle ha 
påverkat utgången i saken, ifall omständigheten hade åberopats i process nr 1. Det är 
viktigt att notera att reglerna om återbrytande och rättskraft bör stå i samklang med 
varandra. Frågan är därmed: Varför skulle käranden ha en valrätt mellan ett 
återbrytande och den för hen fördelaktigare utvägen att väcka ett nytt käromål? Ifall 
käranden hade denna valrätt borde väl också svaranden få motsvarande förmån 
gällande motfakta.35 Enligt min åsikt har Ekelöf en poäng med sitt argument. Även 
Lappalainen och Möller framför samma argument.36  

En ytterligare aspekt som kan lyftas fram är den intraprocessuella preklusionen. 
Det väsentligaste syftet bakom den intraprocessuella preklusionen är att möjliggöra 

_____________________________________________________________ 
31 Lappalainen 2001, s. 450. Också Gustaf Möller framför samma argument, se Möller 1995, s. 139.  
För att illustrera detta argument kan följande exempel användas: Anta att det råder en tvist om äganderätten 
till en fastighet. Den som tagit initiativet till processen har därmed säkrat möjligheten att kunna få 
äganderättsfrågan prövad på nytt, förutsatt att hen hittar en ny grund att åberopa till stöd för sin talan. Se 
Ekelöf – Andersson – Bellander – Bylund – Edelstam – Pauli 2018, s. 164. 
32 Larsson 1983, s. 452, Möller 1995, s. 138–139 och Männistö 2004, s. 44. 
33 Möller 1995, s. 139. 
34 Möller 1995, s. 139. 
35 Ekelöf – Andersson – Bellander – Bylund – Edelstam – Pauli 2018, s. 164. 
36 Lappalainen 2001, s. 451 och Möller 1995, s. 139–140.  
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en koncentrerad huvudförhandling.37 I doktrinen har existensen av den intra-
processuella preklusionen använts som ett argument som talar för en vidsträckt rätts-
kraft, eftersom nya grunder kan avvisas under pågående rättegång enligt denna 
preklusionsverkan. Enligt min åsikt har Möller en bra poäng med följande argument. 
Nämligen, att det från processekonomisk synpunkt sett knappast är ändamålsenligt 
ifall käranden, sedan hens käromål har förkastats, skulle i en ny process kunna yrka 
samma rättsföljd på någon annan grund, som hen underlåtit att åberopa i process nr 
1. Om detta vore fallet skulle käranden möjligtvis inte bry sig om att tillräckligt noga
förbereda sig och sätta sig in i målet. Käranden skulle ju då kunna lita på att hen i en
senare process kan göra samma anspråk gällande på någon alternativ grund.38 Också
Lappalainen och Antti Jokela framför samma ståndpunkt.39

Det är dock viktigt att notera att den intraprocessuella preklusionen inte är 
ovillkorlig. En part kan ännu under huvudförhandlingen åberopa en ny omständighet 
om parten gör det sannolikt att det finns en giltig orsak till förfarandet.40 Jokela 
betonar att det är motiverat att också gällande rättskraften bör domstolen ha en 
möjlighet att bedöma rättskraftens utsträckning på motsvarande sätt som inom den 
intraprocessuella preklusionen, dvs. att kunna ta hänsyn till ifall parten har haft en 
giltig orsak att inte åberopa en omständighet under process nr 1. Enligt Jokela är en 
giltig orsak inte att en part av processtaktiska skäl har valt att inte åberopa en viss 
omständighet. Dock ifall det beror på partens misstag att åberopandet av omständig-
heten inte har skett i process nr 1, bör i bedömningen av rättskraftens utsträckning 
beaktas ifall domaren har uppfyllt den processledningsskyldighet som avses i 5 kap. 
21 § 1 mom. i rättegångsbalken, nämligen att se till att parterna uppger alla 
omständigheter som de vill åberopa. Jokela betonar alltså att en omfattande rättskraft 
förutsätter en bedömning från fall till fall och vid behov en möjlighet till flexibilitet.41 

Jokela har en poäng med sitt argument. Jokelas framförda poäng är dock något 
som redan beaktas i regleringen om återbrytande av en lagakraftvunnen dom. Enligt 
31 kap. 7 § i rättegångsbalken kan en lagakraftvunnen dom i tvistemål återbrytas om 
omständighet eller bevis åberopas, som ej tidigare framlagts, och dess framläggande 
sannolikt hade medfört annat slut i saken. Dock måste sökanden enligt 31 kap. 7 § 2 

_____________________________________________________________ 
37 Bengt Lindell, Processuell preklusion: av nya omständigheter eller bevis rörande saken. Norstedts 
Juridik 1993, s. 28 och Männistö 2004, s. 46. 
38 Möller 1995, s. 141. 
39 Lappalainen 2001, s. 451–452 och Antti Jokela, Oikeudenkäynti: 3, Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. 
Talentum 2015, s. 582. 
40 Se 6 kap. 9 § 1 mom. i rättegångsbalken. 
41 Jokela 2015, s. 584–585. 
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mom. i rättegångsbalken, göra det sannolikt, att hen ej kunnat åberopa ifrågavarande 
omständighet eller bevis i den rätt, som givit domen, eller genom att söka ändring i 
domen eller att hen annars haft giltigt skäl att underlåta åberopandet. Frågan är 
således, varför borde rättskraftens omfattning begränsas för att tillfredsställa ett 
behov som redan har beaktats? Vidare skulle Jokelas förslag ge upphov till en gräns-
dragningsproblematik. I vilka fall har käranden haft en giltig orsak att inte åberopa 
en omständighet under process nr 1? I och för sig skulle tolkningshjälp gällande detta 
säkerligen kunna sökas från den processinterna preklusionen.  

Jokelas förslag skulle även vara problematiskt med beaktande av förutsägbar-
heten. Det är nämligen inte enkelt att på förhand veta när en kärande har en giltig 
orsak att inte åberopa en omständighet under process nr 1. Av denna orsak vore 
Jokelas förslag problematiskt med beaktande av svarandens rättssäkerhet och trygg-
het. En svarande har rätt att förlita sig till att rättegångens slutresultat bibehålls. Det 
är nämligen viktigt att svaranden ska kunna förlita sig på att käranden inte ska kunna 
återkomma med en ny talan på en annan grund i framtiden och därmed exempelvis 
ha en möjlighet att planera sin ekonomiska verksamhet. Jokelas förslag är även 
problematiskt ifall man vill betona rättskraftsregler som är klara och lättillämpade. 
Enligt min åsikt är detta en aspekt som bör betonas då man utformar rättskrafts-
reglerna. Det är ofrånkomligt att rättskraftsproblematiken redan nu ställer höga krav 
på parterna och deras ombud. Av denna orsak är det ändamålsenligt att eftersträva 
regler som är klara och tydliga. Det är ändamålsenligt ifall reglerna är förutsägbara. 
Om reglerna är klara och tydliga, samt förutsägbara, kan parterna omsorgsfullt 
förbereda sig inför rättegången och med vetskapen att sannolikheten för obehagliga 
överraskningar är liten. Detta är något som gagnar alla inblandade.  

Sammantaget anser jag att det är mer ändamålsenligt ifall rättskraften omfattar 
alla omständigheter som käranden hade kunnat åberopa i process nr 1. Det är 
ofrånkomligt att denna regel i vissa fall kommer att leda till stränga slutresultat. Detta 
är exempelvis fallet då det är fråga om ett dolt fel i en vara. Dock erbjuder regleringen 
om återbrytandet av en lagakraftvunnen dom en utväg i dessa fall.  

Man kan dock fråga sig om högsta domstolens nuvarande tolkning är mer 
ändamålsenlig. Denna linje präglas av Karl Olivecronas synsätt, dvs. att preklusionen 
omfattar alla omständigheter som hänför sig till samma händelseförlopp, även om de 
inte har åberopats under processen och därmed inte har blivit föremål för prövning. 
Dock ifall käranden i process nr 2 åberopar ett fristående händelseförlopp är det fråga 
om en annan sak.42  

_____________________________________________________________ 
42 Karl Olivecrona, Rätt och dom. P. A. Norstedt & Söners Förlag 1966, s. 319, 328–329. 
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Med tanke på tillgången till domstolen är Olivecronas synsätt mer fördelaktigt. 
Olivecronas synsätt ger även käranden en möjlighet att begränsa processen i en 
större omfattning. Domen bör med andra ord inte omfatta händelseförlopp som 
käranden inte velat få prövade. Olivecronas synsätt är således mer fördelaktigt med 
beaktade av kärandens dispositionsrätt. Vidare kan man anföra att om ett icke-
åberopat händelseförlopp prekluderas av rättskraften kan ett misstag från kärandens 
sida i fråga om vad som gäller i den aktuella rättskraftsfrågan få oskäliga 
konsekvenser.43 

Samtidigt finns det även aspekter som talar för ett synsätt där rättskraften omfattar 
alla omständigheter som käranden hade kunnat åberopa i process nr 1. Jag utgår från 
att högsta domstolens tolkning endast gäller för käranden. Högsta domstolen har inte 
uttryckligen sagt att detta även skulle gälla för svaranden.44 Därmed är denna 
tolkningslinje ofördelaktig med beaktande av parternas jämlika behandling och 
svarandens rättsskydd. Ekelöf har anfört följande om Olivecronas ståndpunkt: 
”Varför man skall göra undantag just för sådana situationer har jag emellertid svårt 
att förstå. Svarandens trygghet förtjänar samma hänsyn oavsett om käranden i 
processen nr 2 åberopar en helt ny grund eller delvis samma omständigheter som i 
processen nr 1. Därtill kommer emellertid svårigheten att avgöra när skillnaden är så 
omfattande att ny talan bör vara tillåten.”45  

Jag anser att Ekelöfs argument är beaktansvärda. Som det tidigare har nämnts, så 
anser jag att man i rättskraftsdiskussioner inte i tillräckligt stor utsträckning har 
beaktat svaranden. Tendensen har i stället varit att betona käranden. Jag anser att 
parternas jämlika behandling är en aspekt som bör betonas. Av denna orsak, anser 
jag att det är problematiskt att högsta domstolens tolkningslinje inte behandlar 
käranden och svaranden på samma sätt. Högsta domstolens tolkningslinje leder även 
till gränsdragningsproblem. Det är nämligen inte alltid enkelt att avgöra när det är 
frågan om ett fristående händelseförlopp och när det inte är det. Man kan dock anta 
att med det fristående händelseförloppet menas ett händelseförlopp som skiljer sig 
till tid och rum från det händelseförlopp som åberopats i process nr 1. Samtidigt kan 

_____________________________________________________________ 
43 Argumenten påminner väldigt mycket om de argument som talar för en rättskrafts omfattning där endast 
den grund som åberopats av käranden prekluderas. För att undvika alltför många upprepningar har det här 
valts att kort sammanfatta argumenten i stället för att upprepa dem i sin helhet.  
44 Samtidigt är det viktigt att observera att Olivecrona ansåg att alla motfakta som svaranden objektivt haft 
möjlighet att åberopa i process nr 1 prekluderas. Se Olivecrona 1966, s. 299, 328–329 och Alhager 2003, 
s. 72–73. Omfattningen av domens preklusionsverkan är därmed olika för käranden och svaranden. 
45 Per Olof Ekelöf – Torleif Bylund – Robert Boman, Rättegång tredje häftet. Norstedts Juridik 1994, s.
122. Ekelöf ansåg själv att domens rättskraft bör omfatta alla de omständigheter som käranden kunnat
åberopa till stöd för sin talan. Se Ekelöf – Andersson – Bellander – Bylund – Edelstam – Pauli 2018, s.
165.
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man inte säga att detta är en regel som i varje fall är enkel att tillämpa, eftersom det 
är ofrånkomligt att det i vissa fall kommer att uppstå svårigheter att avgöra om det är 
frågan om ett fristående händelseförlopp eller inte. Det är enklare att tillämpa ett 
synsätt där rättskraften omfattar alla omständigheter som käranden kunde ha åberopat 
vid process nr 1. Därmed är denna tolkning även fördelaktigare sett ur förutsägbar-
hetens synvinkel. 

Lindell påpekar att Olivecronas synsätt är problematiskt med beaktande av den 
processinterna preklusionen. Som bekant kan nya grunder avvisas under en pågående 
rättegång. På basis av den processinterna preklusionen kan grunder från ett fristående 
händelseförlopp avvisas ifall de åberopas under den pågående rättegången. Lindell 
menar att resultatet blir att den grund som Olivecrona talar om förmodligen inte 
kommer att prövas.46 Jag anser att Lindell har en bra poäng med sin ståndpunkt. Man 
kan också hänvisa till Möllers tidigare presenterade argument om att det från 
processekonomisk synpunkt sett knappast är ändamålsenligt ifall käranden, sedan 
hens käromål har blivit förkastats, skulle i en ny process kunna yrka samma rättsföljd 
på någon annan grund, som hen underlåtit att åberopa i process nr 1. Om detta vore 
fallet skulle käranden möjligtvis inte bry sig om att tillräckligt noga förbereda sig och 
sätta sig in i målet. Käranden skulle ju då kunna lita på att hen i en senare process 
kan göra samma anspråk gällande på någon alternativ grund.47 

Jag anser också att det ur en processekonomisk synvinkel i slutändan är mer 
ändamålsenligt ifall parterna redan i process nr 1 åberopar alla rättsfaktum som står 
till buds. Följden av detta blir förstås att rättegångens omfång breddas, men detta 
alternativ är troligtvis förmånligare än att det uppstår två efterföljande processer, där 
man i den senare åberopar nya omständigheter. Dock ska det framhävas att processen 
i vissa fall kan bli väldigt omfattande ifall en kärande tvingas åberopa flera fristående 
händelseförlopp. Enligt min mening är dock sannolikheten för att en sådan situation 
skulle uppstå väldigt liten. 

På basis av ovan angivna skäl, anser jag att det är mer ändamålsenligt med en 
tolkning där rättskraften omfattar alla omständigheter som käranden kunde ha 
åberopat i process nr 1.  

_____________________________________________________________ 
46 Lindell 2017, s. 408 och Lindell 1993, s. 56. 
47 Möller 1995, s. 141.
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6 Avslutning 

Det som intresserar mig mest gällande rättskraften är hur vi utformar rättskraftens 
utsträckning. Det centrala temat för denna artikel har därför varit att föra fram min 
syn på hur rättskraftens omfattning borde bedömas. Detta innehåller två olika 
element. För det första förespråkar jag att man använder sig av en tydlig terminologi. 
För det andra är det enligt min åsikt viktigt att noggrant motivera varför man anser 
att rättskraften borde ha en viss utsträckning. I artikeln har en modell presenterats för 
hur jag anser att rättskraftens omfattning bör avgöras. Modellens målsättning är att 
på ett tydligt och förståeligt sätt förklara hur rättskraftens omfattning bör avgöras. 
Modellen är endast ett verktyg som stöder bedömaren att komma fram till ett slut-
resultat som hen anser vara det rätta. Målsättningen är inte att alla ska komma fram 
till samma slutresultat, eftersom det vore omöjligt att uppnå. 
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