
 

 

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om 
processprinciper och rättegångshinder. 
 
 
Dispositionsprincipen  
Rätten skall eller får företa viss processhandling endast på yrkande av ena parten, 
båda parterna eller någondera av dem. 
  
Dispositiva tvistemål 
Utmärkande för de dispositiva målen är att processen i stor utsträckning präglas av 
dispositionsprincipen särskilt vad gäller processmaterialet. Exempel:  

• Rätten kan inte ta upp och pröva mål ex officio 13:4 RB. 
• Rätten kan ej tilldöma part mer än den yrkat 17:3 RB 
• Rätten kan inte grunda domen på annat än vad part åberopat 17:3 RB. 
• Parts erkännande är bindande för rätten 35:3.  
• Vittnesbevisning får endast tas upp på parts yrkande 35:6. 
• Parts utevaro leder till tredskodom 44:2 RB. 
• Dispositiva tvistemål kan avgöras av skiljemän 1 § Skml. 

  
Indispositiva tvistemål 
De indispositiva målen präglas mer av officialprincipen än de dispositiva målen. 
Domstolen är dock bunden av kärandens yrkande och kan inte ta upp ett mål annat än 
efter stämning. Skillnaden ligger i att domstolen 

• i viss utsträckning kan grunda domen eller beslutet på rättsfakta som inte 
åberopats. 

• ex officio kan skaffa vittnesbevisning 
• erkännanden och medgivanden är inte bindande för rätten 
• parts utevaro leder inte till tredskodom 

  
Brottmål 
Dispositionsprincipen gäller i mindre utsträckning officialprincipen tar över mer. 
Exempel 

• Rätten är inte bunden av erkännande 
• Rätten är inte bunden av åklagarens gärningsrubricering eller förslag till 

påföljd 
• Rätten skall ex officio beakta preskription, nödvärn och andra omständigheter 

som utesluter straffansvar. 
• Rätten kan skaffa bevisning 

  
Koncentrationsprincipen  

• Bevisningen skall förebringas i ett sammanhang vid huvudförhandlingen (35:8 
RB). 



 

 

• Huvudförhandlingen skall hållas i ett sammanhang det sammanlagda avbrottet 
får inte överstiga 15 dagar, och i häktade mål får avbrott inte vara mer än en 
vecka. Undantag är mål där rätten förordnar om RPU(43:11 och 46:11 RB). 

  
Omedelbarhetsprincipen  
Rättens dom får bara grundas på vad som framkommit vid huvudförhandlingen. Vad 
parterna sagt vid förberedelse eller i skrifter till rätten saknar betydelse om det inte 
upprepas vid huvudförhandlingen (17:2 och 30:2 RB). 

  
Muntlighetsprincipen  

• Huvudregeln är att ett mål avgörs efter huvudförhandling som skall vara 
muntlig. Begär part huvudförhandling skall det hållas (42:18 RB).  

• Parterna skall inte läsa innantill. Undantaget är skriftlig bevisning som skall 
läsas upp. 

• Vittnen skall enligt huvudregeln höras inför rätten (35:8 och 36:16 RB) och 
s.k. vittnesattester är förbjudna(35:14 RB). Ett flertal undantag finns: 

a) uppgifter i polisförhör om vittne eller part ändrar sig eller inte minns. 
b) om vittnet är svårt sjuk eller är omöjlig att anträffa. 
c) sakkunnigutlåtanden, värdeintyg, läkarintyg och motsvarande. 

  
Förhandlingsprincipen 
Det är parterna och inte domaren som har att sörja för utredningen av målet 
Officialprincipen 
Det är det allmännas organ – åklagare och domstolen – som har att aktivt medverka 
vid utredningen av ett mål. Parterna har endast ett begränsat inflytande. 
  
Offentlighetsprincipen  
En förhandling inför rätten skall vara offentlig (5:1 RB). 
  
OFFENTLIGHET VID DOMSTOL 5 KAP. 1 § RB 
Huvudregeln: Förhandling är offentlig. 
Undantag:  

• Om en uppgift för vilken sekretess gäller enligt sekretesslagen och om det är 
av synnerlig vikt att uppgiften ej röjs.  

• 7:22 SekrL uppgifter om den enskildes hälsotillstånd. 
• 8:17 SekrL uppgifter om myndighets eller enskildes affärs- och 

driftsförhållanden. 
• 9:15 SekrL i mål enl. ÄktB eller FB för uppgifter om enskildes personliga och 

ekonomiska förhållanden om den enskilde lider skada eller men. 
• 9:16 SekrL vissa brottmål (sexualbrott). 
• 5:1SekrL förundersökningsmaterial i brottmål. 
• Förhör med den som är under 15 år eller lider av en psykisk störning. 
• LUL 27 § 2 st förhandling i mål mot den som är under 21 år och offentlighet 

är till uppenbar olägenhet till följd av den uppmärksamhet för vilken den 
tilltalade blir föremål. 



 

 

Uppgifter som förebringats inom stängda dörrar blir offentliga om domstolen tar in 
uppgifterna i dom eller beslut om inte rätten förordnar att sekretessen skall bestå (5:5 
RB jfr 12:4 SekrL) 
  
Rättegångshinder 
Rättegångshinder eller processhinder definieras 

• En omständighet som medför att rätten utan att gå in på en prövning av saken 
skall avvisa käromålet. 

Rättegångshinder kan delas in i fyra grupper 

1. Talans väckande  
2. Domstolen 
3. Parterna 
4. Saken  

  
34 kap. rättegångsbalken 
1 § reglerar i vad mån rätten skall agera ex officio i fråga om rättegångshinder samt 
när rätten skall vara verksam. 
2 § behandlar frågor om hur en part skall förfara när han anser att det föreligger ett 
behörighetshinder och verkan av att parten är passiv. 
3 § behandlar frågor om hur domstolen skall förfara sedan part aktualiserat en fråga 
om rättegångshinder.  

  
Påståendedoktrinen 
Innebörden är att frågan om processhinder skall avgöras med ledning av vad käranden 
påstår. Käranden behöver inte bevisa att det verkligen förhåller sig som han påstår och 
domstolen skall heller inte pröva om parten enligt de civilrättsliga reglerna lagligen 
har de påstådda rättigheterna. 
  


