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1. Bevisbördans placering 

‒ Bevisbördans placering är ofta avgörande i kommersiella tvistemål  
 

‒ Märkligt nog framgår reglerna mycket sällan av lag, utan rättskällorna är rättsfall och 
doktrin. Innehållet i reglerna kan sammanfattas enligt följande: 
 
1. Den som part som har lättast att säkerställa bevisning bär bevisbördan; 
2. I vissa fall styrs dock bevisbördan på det sätt som ger bäst genomslag för den 

civilrättsliga regelns ändamål. 
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1. Bevisbördans placering (forts) 

 
Huvudregel: Den som påstår att något inträffat har normalt bevisbördan för det, 
eftersom det är lättare att säkra bevisning om att något inträffat än om att något inte 
inträffat. 
 
‒ Den som påstår att avtal ingåtts har normalt bevisbördan för det (NJA 1999 s.474) 

 
‒ Undantag: En näringsidkare som förhandlat ett avtal och tagit emot bekräftelse att 

avtal ingåtts men underlåtit att reagera inom viss tid har bevisbördan för att avtal 
inte ingåtts (NJA 2006 s. 638) 
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1. Bevisbördans placering (forts) 

 
‒ Den som påstår att fast pris avtalats vid köp/tjänst/entreprenad har bevisbördan för 

det (NJA 2001 s. 177 och 2005 s. 205) 
 

‒ Rättsföljd av ensidig rättshandling: Den som påstår att betalning skett, 
preskriptionsavbrott inträffat (NJA 2012 s. 172), regressanspråk har efterskänkts (NJA 
2012 s. 804) o dyl har bevisbördan för påståendet. 
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1. Bevisbördans placering (forts) 

 
‒ Part som påstår att försträckning skett har bevisbördan (NJA s. 1975 s. 577)…  

 
‒ ….men den som mottagit belopp och påstår att det var en gåva har bevisbördan för 

det (NJA 2014 s. 364) 
 

‒ Vid kontokortsbetalning måste kontokortsföretaget bevisa äktheten av underskrift 
om kontokortsinnehavaren gör antagligt att förfalskning skett (NJA 1992 s. 263)  
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1. Bevisbördans placering (forts) 

Fel 
 

‒ Köparen av sak/beställaren av tjänst har bevisbördan för att ett fel beror på 
förhållande som säljaren/tjänsteutövaren svarar för (dvs avviker från avtalad 
standard) och inte på förhållande som köparen/beställaren svarar för.                          
(NJA 2013 s. 524) 
 

‒ Tidpunkt för felets uppkomst: 
‒ Vid leverans/riskövergång ligger bevisbördan avseende skicket på säljaren 
‒ Om omedelbar reklamation, ligger den kvar på säljaren 
‒ Om reklamation dröjer, går bevisbördan över på köparen (NJA 2016 s. 465)   
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1. Bevisbördans placering (forts) 

Skadestånd 
 

‒ Skadelidande har som utgångspunkt bevisbördan för såväl omständigheterna som 
grundar skadeståndsskyldighet (inkl orsakssambandet) som skadans omfattning och 
värde (skadan). 
 

Några undantag: 
 
‒ Den som enligt avtal har annans sak i besittning när skada inträffar, ansvarar för 

skadan om han/hon inte kan bevisa att försumlighet ej föreligger.  
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1. Bevisbördans placering (forts) 

 
Fler undantag: 
 
‒ Den som enligt avtal har annans sak i besittning när skada inträffar, ansvarar för 

skadan om hen inte kan bevisa att försumlighet ej föreligger. 
 

‒ Diskriminering: den som anser sig ha blivit diskriminerad behöver bara visa 
omständigheter som gör diskriminering antaglig för att bevisbördan ska falla över på 
motparten att bevisa att diskriminering inte förekommit (NJA 2006 s. 170) 
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1. Bevisbördans placering (forts) 

 
Fler undantag: 
 
‒ S k Motbevisbar Presumtion: Om omständighet A visas föreligga kan bevisbördan 

kastas om avseende omständighet B. 
 
‒ Ex NJA 2002 s. 178: Upphovsrättsintrång. A lyckades visa starkt stöd för att ett verk var en 

efterbildning (Omständighet A). B hade då att visa att verket skapats självständigt 
("Omständighet B"). 
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2. Beviskravet 

 
‒ Normalkravet är styrkt/visat (NJA 1993 s. 764)) 
 
Två lägre nivåer (NJA 1992 s. 113): 

‒ "Klart mera sannolikt" 
‒ "Mera antagligt" – den sk överviktsprincipen 

 
I linje med huvudregeln avseende bevisbördan gäller att beviskravet kan sänkas om: 
 1. Möjligheten för part att säkerställa bevisning typiskt sett är liten 
 2. Det ger större genomslag för den civilrättsliga regelns ändamål 
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2. Beviskravet (forts) 

 
‒ Lägre beviskrav gäller i bl a följande fall: 

‒ Orsaksrekvisit = klart mera sannolikt (NJA 1993 s. 764) 
‒ Vid oaktsam revision ska den hypotetiska händelseutveckling som framstår som "mest 

sannolik" ligga till grund för bedömningen (BDO-domen NJA 2014 s.272) 
‒ Skadans storlek i vissa fall (RB 35:5) 
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2. Beviskravet (forts) 

 
‒ Lägre beviskrav gäller i bl a följande fall (forts): 

‒ Försäkringsfall vid företagsförsäkring = "Klart mera sannolikt" (NJA 1992 s. 113) 
‒ Försäkringsfall konsument = "Mera antagligt", dvs överviktsprincipen 
‒ Försäkringstagare, inkomstförlust = hypotetisk bedömning hur inkomsten hade varit utan 

skadan= beviskrav "sannolikt" (NJA 2007 s. 461) 
 

‒ Regler om beviskrav (och bevisbörda) är dock dispositiva - försäkringsavtal innehåller 
ofta bestämmelser som ändrar beviskravet. 
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3. Internationella skiljeförfaranden 

 
Bevisbörda 
‒ "The generally accepted answer is that the burden of proof of any factual allegation 

is upon that party which makes the allegation" (Redfern and Hunter, 6th ed., p.378) 
 

‒ UNCITRAL Arbitration Rules Art. 27(1) "Each party will have the burden of proving 
the facts relied on to supportits claim or defence." 
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3. Internationella skiljeförfaranden (forts) 

 
Beviskrav 
‒ "The degree of proof that must be achieved in practice before an international 

arbitral tribunal is not capable of precise definition, but it may be safely assumed 
that it is close to the test of the ´balance of probability` (that is `more likely than 
not`)" (Redfern and Hunter, 6th ed., p.378) 
 

‒ UNCITRAL Arbitration Rules Art. 27(1) "Each party will have the burden of proving 
the facts relied on to supportits claim or defence." 
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