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Antti Tapanilas bok utgör ett allmänt översiktsverk om rättegångsförfarandet inom 
civilprocessen. Verket utgör ett välkommet tillskott till det rätt magra utbudet av 
finsk civilprocessrättslig litteratur. Målet har varit att bedöma hurdana förfaranden 
som är möjliga att genomföra på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt inom civil-
processen.1 I boken granskas förfarandet från början nästan till slut. Med andra ord, 
i boken granskas förfarandet ända från anhängiggörandet av talan vid tingsrätten fram 
till ansökan om besvärstillstånd hos högsta domstolen. Centrala granskningsobjekt 
är bland annat civilprocessens allmänna principer, parterna och deras ombud, 
anhängiggörande av talan vid tingsrätten, den skriftliga och muntliga förberedelsen 
vid tingsrätten och bevisfrågor. Tapanila betonar också i sitt verk rättegångs-
kostnaderna, domstolens avgörande och ändringssökandet hos hovrätten. 

Eftersom Tapanilas bok utgör ett allmänt översiktsverk har det inte varit möjligt 
för Tapanila att genomföra en väldigt djupgående redogörelse. Redogörelsen är i 
stället mer av en allmän natur. Utrymmesbristen kan medföra utmaningar gällande 
vissa institut, särskilt de institut som är svåra att greppa och har en komplex termino-
logi. Ett exempel utgör rättskraften2. I sin redogörelse lyckas Tapanila inte riktigt på 
ett klart och tydligt sätt redogöra för den objektiva rättskraftens utsträckning. Det ska 
dock nämnas att detta inte är en enkel uppgift ifall man har ett begränsat utrymme till 
sitt förfogande. 

Enligt bokens baksidestext utgör verket en nyttig läsning för jurister som jobbar 
med tvistemål. Detta håller jag med om. Bokens författare är en domare som i sitt 
arbete handlägger tvistemål. Boken är också skriven ur detta perspektiv. Även om 

___________________________________________________________________ 
1 Av tradition har man inom civilprocessen strävat efter en snabb, säker och billig process. Med säker 
syftar man på materiellt korrekta avgöranden. Det är dock viktigt att notera att en process inte kan vara 
snabb, säker och billig fullt ut samtidigt. Kravet på säkerhet brukar framhållas framför och ibland i 
motsatsställning till snabbhet och billighet.  
2 Rättskraft (res judicata) är begreppet som används inom processrätten för att beskriva domens bindande 
verkan. Rättskraften har en positiv och en negativ verkan. Den negativa rättskraften hindrar att en ny talan 
prövas. Rättskraftens positiva verkan eller prejudicella betydelse är då den dom i vilken saken är prövad 
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 objek-
tiva utsträckning gäller frågor som berör i vilken utsträckning domens innehåll får rättskraft mellan de 
inblandade parterna. 
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Tapanila i sin granskning berör civilprocessrättsliga principer och frågeställningar 
från den rättsvetenskapliga litteraturen, så ligger betoningen på att granska rätte-
gångsförfarandet ur en praktisk synvinkel. Ställvis berättar Tapanila även om de 
observationer som han har gjort under årens lopp. Genom dessa observationer ges 
nyttiga tips till läsaren, exempelvis vad som lönar sig för ombuden att fokusera på 
när de upprättar en stämningsansökan och vilka misstag som bör undvikas.  

I boken redogör Tapanila för det civilprocessrättsliga förfarandet på ett kunnigt 
sätt. I sin redogörelse lyckas han skapa en bra balans mellan teori och praktik. Bokens 
största förtjänst är att Tapanila på ett berömligt sätt lyckas lyfta fram sitt praktiska 
kunnande, vilket ovanstående exempel bland annat visar på. Tapanila lyckas även på 
ett berömligt sätt illustrera för läsaren vad som är särskilt viktigt inom civilprocessen, 
och vad som krävs för att uppnå ett smidigt förfarande. Han lyckas bra med att 
illustrera hur olika element hör ihop och också förklara varför det är viktigt att dessa 
element växelverkar på ett friktionsfritt sätt.  

Ett längre exempel kan användas för att illustrera poängerna i föregående stycke. 
Inom civilprocessen strävar man efter en snabb, säker och billig process. I praktiken 
handlar det snarare om att uppnå en godtagbar balans mellan dessa standarder. Att 
uppnå denna balans är dock enklare sagt än gjort. Den finska civilprocessen har bland 
annat kritiserats för att vara resurskrävande och långsam.  

En koncentrerad huvudförhandling har ansetts utgöra ett bra medel för att uppnå 
ovanstående balans. Tapanila illustrerar skickligt i sitt verk att en lyckad förberedelse 
är en nödvändig förutsättning för att man ska kunna genomföra en koncentrerad 
huvudförhandling. Tanken samt förhoppningen är att tvisten ska preciseras och 
komprimeras under förberedelsen. Kort sagt, under förberedelsen utreds vad tvisten 
egentligen handlar om samt vilka kärntvistefrågorna är. Detta klargörande gör det 
möjligt att under huvudförhandlingen fokusera på det väsentliga, dvs. att bevisen och 
de juridiska argumenten riktas mot kärntvistefrågorna. Med andra ord, den materiella 
koncentrationen av saken under förberedelsen gör det möjligt att hålla en koncent-
rerad huvudförhandling i ett sammanhang. Det vill säga, materiell koncentration 
möjliggör processuell koncentration.3 

___________________________________________________________________ 
3 Värt att notera är att Tapanila i sitt verk inte använder sig av begreppet materiell koncentration. Med 
materiell koncentration syftar jag på koncentration av saken, dvs. att man preciserar och komprimerar 
saken. Med detta menas att man går till botten med vad tvisten egentligen handlar om genom bland annat 
identifikation och klargörande av tvistens kärna. Genom detta läggs fokuset på det väsentliga i stället för 
det oväsentliga, vilket kan skalas bort. Processuell koncentration innebär i stället koncentration av genom-
förandet av förfarandet. Med andra ord, strävan är att processen genomförs tidsmässigt som en så kompakt 
helhet som möjligt. Den materiella koncentrationen möjliggör den processuella koncentrationen. Låt oss 
ta huvudförhandlingen som exempel. Ifall man inte har identifierat kärntvistefrågorna eller inte har en 
egentlig aning om vad tvisten handlar om, är det väldigt svårt att genomföra huvudförhandlingen som en 
tidsmässigt kompakt helhet. När man i Finland talar om koncentration så syftar man på den processuella 
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I sin redogörelse visar Tapanila för läsaren att det under förberedelsen är viktigt 
att olika element växelverkar på ett ändamålsenligt sätt. Tapanila betonar bland annat 
åberopsbördan och betonar upprepade gånger hur viktigt det är att kärandens käromål 
är klart och tydligt, främst när det gäller vilka rättsfakta käranden vill åberopa. Ifall 
käromålet är rörigt, kan detta utgöra en betydande utmaning för domaren att utföra 
sin materiella processledning, särskilt när det gäller att utreda vilka rättsfakta som 
käranden vill åberopa. Denna situation underlättar inte direkt komprimerandet och 
preciserandet av tvisten, vilket i sin tur i förlängningen försvårar möjligheten att hålla 
en koncentrerad huvudförhandling. 

Som det har nämnts karaktäriseras Tapanilas verk av betoningen av den praktiska 
synvinkeln. Av denna orsak är det intressant att jämföra boken med ett verk vars 
betoning i stället är mer teoretiskt, såsom Civilprocessen av Bengt Lindell.4 Jämfört 
med Tapanilas redogörelse är Lindells utförligare. I sin redogörelse beaktar Lindell 
fler aspekter och intar både ett djupare och ett bredare perspektiv än vad Tapanila 
gör. Den största skillnaden är att Lindells redogörelse är betydligt mer teoretisk än 
Tapanilas. Styrkan hos Tapanilas redogörelse är i stället de praktiska inslagen. Enligt 
min åsikt komplementerar verken varandra. Svensk civilprocessrättslig rätts-
dogmatisk litteratur används mycket i Finland och det finska civilprocessrättsliga 
systemet påminner i hög grad om det svenska. Av denna orsak ger en läsning av 
bägge verken en väldigt bra bild av civilprocessen. Man får både en teoretisk och en 
praktisk synvinkel. 

Sammantaget kan jag rekommendera Tapanilas verk. Ytterligare en styrka som 
inte uttryckligen har nämnts är bokens bredd. Läsaren får på ett rimligt antal sidor en 
mycket bra bild av civilprocessen. Jag har betonat den praktiska synvinkeln flera 
gånger, men den förtjänas att nämnas ännu en gång eftersom den utgör bokens största 
förtjänst. Verket utgör en nyttig läsning för praktiserande jurister som i sitt dagliga 
yrkesliv handskas med tvistemål. Boken kan dock också användas som hand- och 
lärobok. 

 
Alexander Nybonn 
juris magister, doktorand vid Helsingfors universitet 
 

___________________________________________________________________ 
koncentrationen. Mig veterligen använder man sig i Finland inte av begreppet materiell koncentration. 
Detta är synd eftersom begreppet materiell koncentration illustrerar på ett ypperligt och kort sätt att också 
saken måste koncentreras. Ett förfarande som upprätthåller en god balans mellan snabb, billig och säker, 
förutsätter inte bara processuell koncentration, utan också materiell koncentration.  
4 Bengt Lindell, Civilprocessen – Rättegång samt skiljeförfarande och medling. Iustus förlag 2021. 


	Alexander Nybonn: Bokrecension: Antti Tapanila, Siviiliprosessi. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen
julkaisuja 2021.



