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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås ett enhetligt system för överklagande av de all
männa domstolarnas avgöranden. Reformen innebär att rätts
medelsbeteckningama "vad", "besvär" och "revision" ubnönstras ur 
rättegångsbalken. I stället används genomgående uttrycket "överklagan
de", som också successivt ersätter uttrycket "fullföljd av talan". Genom 
reformen sker det en språklig modernisering av nästan samtliga 
bestämmelser i rättegångsbalken som särskilt avser processen i hovrätt 
eller Högsta domstolen. Därutöver föreslås ändringar bl.a. när det 
gäller användningen av telefax i rättegång, när det gäller minimiantalet 
ledamöter i Högsta domstolen och Regeringsrätten, när det gäller 
prövningstillstånd för överklagande angående enskilda anspråk och när 
det gäller advokaters rätt att driva sin verksamhet i aktiebolagsform. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 
antar regeringens förslag till 
l lag om ändring i rättegångsbalken, 
2 lag om ändring i äktenskapsbalken, 
3 lag om ändring i jordabalken, 
4 lag om ändring i brottsbalken, 
5 lag om ändring i utsökningsbalken, 
6 lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till 

luftfartyg, 
7 lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387), 
8 lag om ändring i ackordslagen (1970:847), 
9 lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings

domstolar, 
10 lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbets-

tvister, 
l l lag om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd, 
12 lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100), 
13 lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd, 
14 lag om ändring i vattenlagen (1983:291), 
15 lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid in-

skrivningsmyndigheter, 
16 lag om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek, 
17 lag om ändring i konkurslagen (l 987 :672) och 
18 lag om ändring i sjölagen (1994:000). 

Prop. 1993/94: 190 
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2 Lagtext 

2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken 
dels att 32 kap. 7 §, 50 kap. 30 § och 51 kap. 31 § skall upphöra att 

gälla, 1 

dels att rubrikerna före 50 och 51 kap. skall ha följande lydelse, 
dels att 3 kap. 4, 6 och 7 §§, 8 kap. 4 och 8 §§, 17 kap. 7, 12 och 

13 §§, 30 kap. 5, 10 och 11 §§, 32 kap. 2 §, 33 kap. 3 §, 42 kap. 17 
a §, 49 kap., 50 kap. 1-25, 27 och 29 §§, 51 kap. 1-23, 24, 25, 27, 29 
och 30 §§, 52-57 kap., 58 kap. 11 § samt 59 kap. skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
4 §2 

Högsta domstolen utgöres av Högsta domstolen bestdr av 
tjugotvd justitieråd eller det högre tjugo justitieråd eller det högre 
antal som av stirskilda sktil finnes antal som behiJvs. Justitieråden 
erforderligt. Justitieråden skola skall vara lagfarna. De /dr inte in
vara lagfarna. De fd icke inneha neha eller utöva ndgot annat 
eller utöva annat ämbete. ämbete. 

Regeringen förordnar ett av justitieråden att vara domstolens ord
förande. 

Högsta domstolen skall vara Högsta domstolen skall vara 
delad i två eller flera avdelningar. delad i två eller flera avdelningar. 
Avdelningarna tiro lika behöriga Avdelningarna lir lika behöriga att 
att upptaga mål, som Högsta ta upp mål som Högsta domstolen 
domstolen handlägger. handlägger. 

Högsta domstolens ordförande är Högsta domstolens ordförande är 
tillika ordförande på en avdelning. liven ordförande på en avdelning. 
Ordförande på annan avdelning är Ordförande på annan avdelning är 
det justitieråd som regeringen för- det justitieråd som regeringen för-
ordnar. ordnar. 

Justitieråden indelas till tjänst- Justitieråden indelas till tjänst-
göring på avdelningarna för viss göring på avdelningarna för viss 
tidsperiod enligt grunder som tidsperiod enligt de grunder som 
Högsta domstolen beslutar. Högsta domstolen beslutar. 

När ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig 
omständighet inte kan tjänstgöra i Högsta domstolen, får den som avgått 
med ålderspension från sin tjänst som justitieråd förordnas att tillfälligt 
tjänstgöra som ersättare. Vad som i lag eller annan förrattning 
föreskrivs om justitieråd skall även tillämpas på ersättare. 

1Senaste lydelse av 32 kap. 7 § 1987:747. 
2Senaste lydelse 1991: 1819. 

Prop. 1993/94: 190 
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6 §3 Prop. 1993/94:190 
En avdelning av Högsta domstolen är domför med fem ledamöter. 

Fler än sju ledamöter får inte sitta i rätten. 
Om prövningen är av enkel beskaffenhet, är avdelningen domför med 

tre ledamöter vid prövning av 
l . frågor om förening av mål enligt 14 kap. 7 a §, 
2. besvtlr över hovrätts avvis- 2. överklagande av hovrätts av-

ningsbeslut som avses i 54 kap. visningsbeslut som avses i 54 kap. 
16 §, 17 §, 

3. frågor om avvisning av revi
sionstalan enligt 55 kap. 6 och 
7 §§ eller av besvärstalan enligt 
56 kap. 6 och 7 §§, 

3. frågor om avvisning av en 
överklagande hos Högsta domsto
len, 

4. frågor om häktning och reseförbud som avses i 55 kap. 8 § andra 
stycket tredje meningen, 

5. ansökningar om resning eller återställande av försutten tid eller 
6. besvtlr över domvilla. 6. klagan över domvilla. 
Har Högsta domstolen tidigare lämnat en ansökan om resning från 

samma sökande beträffande samma avgörande utan bifall och anför 
sökanden inget nytt som är av betydelse för prövningen av ansökningen, 
är avdelningen domför med en ledamot, om ansökningen avslås eller 
avvisas. 

Frågor om prövnir.gstillstånd får avgöras av en ledamot. Fler än tre 
ledamöter får inte delta. Frågor om prövningstillstånd som har för
klarats vilande enligt 54 kap. 11 § andra stycket avgörs dock av de 
ledamöter som prövar målet. · 

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse och vid prövning 
av frågor som avses i 55 kap. 8 § andra stycket första och andra me
ningarna är avdelningen domför med en ledamot. 

7 §' 
Dd avdelning behandlar ansökan Ntlr en avdelning behandlar 

om resning eller besvtlr över ansökan om resning eller klagan 
domvilla i ndgot av Högsta dom- över domvilla i en mål som 
stolen avgjort mål, må ej ledamot, ·avgjorts av Högsta domstolen, fllr 
som deltagit i det tidigare av- inte ndgon ledamot som deltagit i 
görandet, tjänstgöra på avdel- det tidigare avgörandet tjänstgöra 
ningen, om domfort antal leda- på avdelningen, om tillräckligt an
möter ändå ar att tillgå inom dom- tal ledamöter ändå finns att tillgå 
stolen. inom domstolen. 

3Senaste lydelse 1989:352. 
4lnförd genom 1972: 147. 
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8 kap. Prop. 1993/94:190 
4 §5 

Vid utövande av sin verksamhet En advokat skall i sin verksam-
skall advokat redbart och nitiskt het redbart och nitiskt utföra de 
utföra honom anfortrodda uppdrag 
och i allt iakttaga god advokatsed. 
Om tystnadsplikt för advokat vid 
allmän advokatbyrå föreskrivs i 
9 kap. 9 § sekretesslagen 
(1980: 100). Annan advokat är 
skyldig att, där god advokatsed så 
fordrar, förtiga vad han erfar i sin 
yrkesutövning. 

\f?rksamhet som advokat får icke 
bedrivas i bolag med annan an 
advokat eller i aktiebolag, om ej 
advokatsamfundets styrelse med
giver undantag. 

Det åligger advokat att hålla 
penningmedel och andra till
gångar, som tillhöra hans huvud
män, skilda från vad honom till
hör. 

uppdrag som an.förtrotts honom 
och iaktta god advokatsed. I .fråga 
om tystnadsplikt för advokat vid 
allmän advokatbyrå finns be
stammelser i 9 kap. 9 § sekre
tesslagen (1980:100). Annan advo
kat är skyldig att förtiga vad han 
får kannedom om i sin yrkesutöv
ning niir god advokatsed kraver 
detta. 

I advokatverksamhet som bedrivs 
i bolags/orm får endast advokat 
vara delägare eller bolagsman, 
om inte advokatsamfundets 
styrelse medger undantag. 

En advokat ar skyldig att hålla 
sina huvudmilns pengar och andra 
tillgångar avskilda från det som 
tillhör honom själv. 

8 §6 
Har inträde i advokatsamfundet 

vägrats någon eller har någon 
uteslutits därur, må hanföra talan 
mot beslutet. Då det organ inom 
samfundet, som äger vidtaga åt
gärd enligt 7 §, meddelat beslut i 
fråga som där avses, må talan mot 
beslutet föras av justitiekanslern. 

Talan skall föras genom besvar 
till Högsta domstolen. 

Den som vägrats inträde i eller 
uteslutits ur advokatsamfundet får 
överklaga beslutet hos Högsta 
domstolen. Justitiekanslern får hos 
Högsta domstolen överklaga ett 
beslut enligt 7 § av samfandets 
styrelse eller något annat organ 
inom samfundet. 

17 kap. 
7 §1 

Dom skall avfattas skriftligen 
och i skilda avdelningar angiva: 

l . domstolen samt tid och ställe 
för domens meddelande; 

2. partema samt deras ombud 
eller biträden; 

5Senaste lydelse 1980:101. 
6Senaste lydelse 1963: 149. 
7Senaste lydelse 1976:567. 

En dom skall avfattas skriftligen 
och i skilda avdelningar ange 

l. domstolen samt tid och ställe 
för domens meddelande, 

2. parterna samt deras ombud 
eller biträden, 
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3. domslutet; 
4. parternas yrkanden och in

vändningar samt de omständig
heter, vard de grundats; samJ 

5. domskälen med uppgift d vad 
i målet lir bevisat. 

Högre rätts dom skall, i den mån 
det finnes eiforder/igt, innehålla 
redogörelse för lägre rätts dom. 

Äger part fullfolja talan mot dom 
eller söka återvinning, skall i 
domen givas till känna, vad han 
dlirvid har att iakttaga. Om un
derrättelse, som tillika skall med
delas i hovrlitts dom, stadgas i 54 
kap. 14 §. 

3. domslutet, 
4. parternas yrkanden och in

vändningar samt de omständig
heter som dessa grundats pd och 

5. domskälen med uppgift om 
vad som lir bevisat i målet. 

En högre rätts dom skall i den 
utstrlickning det behlJvs innehålla 
en redogörelse för lägre rätts 
dom. 

Om en part har rätt att överkla
ga eller att ansöka om återvin
ning, skall det i domen anges vad 
han i sd fall skall iaktta. 

12 § 
\lzd i 2 och 9 §§ är stadgat om 

dom äge motsvarande tilllämpning 
i fråga om slutligt beslut. Å sådant 
beslut skola ock bestlimmelserna i 
7 och 10 §§ tillämpas, om frå
gans beskaffenhet fordrar det. 
Meddelas slutligt beslut i samband 
med dom, skall det upptagas i 
domen. 

Äger part fullfolja talan mot 
slutligt beslut eller göra ansökan 
om återupptagande, skall i beslutet 
givas till känna, vad han dlirvid 
har att iakttaga. Om underrättelse, 
som tillika skall meddelas i 
hovräJts beslut, stadgas i 54 kap. 
14 §. 

Det som sägs i 2 och 9 §§ om 
dom skall tillämpas i fråga om 
slutligt beslut. Beträffande ett 
sådant beslut skall även 7 och 
10 §§ tillämpas, om det behövs 
med hlinsyn till frågans beskaffen
het. Meddelas slutligt beslut i 
samband med dom, skall det tas in 
i domen. 

Om en part har rätt att överkla
ga eller att ansöka om återupp
tagande av målet, skall det i 
beslutet anges vad han i sd fall 
skall iaktta. 

13 § 
Beslut, som ej är slutligt, skall, i Ett beslut som inte är slutligt 

den mån det eifordras, angiva de skall i den utsträckning det behövs 
skäl, vard beslutet grundas. ange de skäl som det grundas pd. 

Har den som vill föra talan mot Om den som vill överklaga ett 
beslut under rättegången att an- beslut under rättegången måste 
mäta missnöje, skall det tillkän- anmäla missnöje, skall det anges i 
nagivas. Skall mot sådant beslut beslutet. Fdr ett sådant beslut 
talan föras särskilt, give rätten ock överklagas särskilt, skall ocksd det 
det till känna. Den som vill föra anges. Rätten skall pd begäran 
talan mot beslutet äge hos rätten Lämna den som vill överklaga 

Prop. 1993/94: 190 
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erhålla underrättelse om vad han 
eljest har att iakttaga. 

upplysning om vad denne i övrigt Prop. 1993/94: 190 
skall iaktta. 

Meddelas beslut, som ej är slut
ligt, i samband med dom eller 
slutligt beslut, skall det upptagas 
dliri. Skall mot beslutet ftJras 
särskild talan, give rätten till 
känna, vad den som vill ful/ftJlja 
talan har att iakttaga. 

Om unde"ättelse, som tillika 
skall meddelas i hovrätts beslut, 
stadgas i 54 kap. 14 §. 

Om ett beslut som inte är slutligt 
meddelas i samband med dom 
eller slutligt beslut, skall det tas in 
i domen eller det slutliga beslutet. 
Får beslutet överklagas sarskilt, 
skall rätten ange vad den som vill 
överklaga skall iaktta. 

30 kap. 
5 §' 

Dom skall avfattas skriftligen En dom skall avfattas skriftligen 
och i skilda avdelningar angiva: och i skilda avdelningar ange 

1. domstolen samt tid och ställe 1. domstolen samt tid och ställe 
för domens meddelande; 

2. parterna samt deras ombud 
eller biträden och den tilltalades 
försvarare; 

3. domslutet; 
4. parternas yrkanden och de 

omständigheter, varå de grundats; 
samt 

5. domskälen med uppgift å vad 
i målet ar bevisal. 

Högre rätts dom skall, i den mån 
det finnes erforderligt, innehålla 
redogörelse för lägre rätts dom. 

Ä°ger part fullftJlja talan mot 
dom, skall i domen givas till 
känna. vad han darvid har att 
iakttaga. Om underrattelse, som 
tillika skall meddelas i hovrätts 
dom, stadgas i 54 kap. 14 §. 

för domens meddelande, 
2. parterna samt deras ombud 

eller biträden och den tilltalades 
försvarare, 

3. domslutet, 
4. parternas yrkanden och de 

omständigheter som dessa grun
dats på och 

5. domskälen med uppgift om 
vad som ar bevisat i målet. 

En högre rätts dom skall i den 
utstrackning det behövs innehålla 
en redogörelse för lägre rätts 
dom. 

Om en part har rätt att överkla
ga, skall det i domen anges vad 
han i så/all skall iaktta. 

10 §9 

lbd i 2 och 7 §§ är stadgat om 
dom äge motsvarande tillämpning 
i fråga om slutligt beslut. I den 
mån ej annat fereskrivits, skola 
ock bestämmelserna i 5 och 8 §§ 

8Senaste lydelse 1969:101. 
9Senaste lydelse 1982: 1123. 

Det som sligs i 2 och 7 §§ om 
dom skall tillämpas i fråga om 
slutligt beslut. När inte annat lir 
ftJreskrivet skall aven 5 och 8 §§ 
tillämpas betrtiffande ett sådant be-
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tillämpas d sådant beslut, om 
frågans beskaffenhet fordrar det. 
Meddelas slutligt beslut i samband 
med dom, skall det upptagas i do
men. 

Å·ger part fullftJlja talan nwt 
slutligt beslut eller göra ansökan 
om återupptagande, skall i beslutet 
givas till känna, vad han diirvid 
har att iakttaga. Om underrättelse, 
som tillika skall meddelas i hov
rätts beslut, stadgas i 54 kap. 
14 §. 

slut, om det behövs med hlinsyn 
till frågans beskaffenhet. Med
delas slutligt beslut i samband med 
dom, skall det tas in i domen. 

Om en part har rätt att överkla
ga eller att ansöka om återupp
tagande av mdlet, skall det i 
beslutet anges vad han i sd fall 
skall iaktta. 

11 § 
Beslut, som ej är slutligt, skall, i F.tt beslut som inte är slutligt 

den mdn det eifordras, angiva de skall i den utstrtickning det behövs 
skäl, vard beslutet grundas. ange de skäl som det grundas pd. 

Har den som vill .fora talan nwt Om den som vill överklaga ett 
beslut under rättegången att an- beslut under rättegången mdste 
mäla missnöje, skall det tillkänna- anmäla missnöje, skall det anges i 
givas. Skall nwt sddant beslut beslutet. Fdr ett sddant beslut 
talan .foras särskilt, give rätten ock överklagas särskilt, skall ocksd det 
det till känna. Den som vill .fora anges. Rätten skall pd begtiran 
talan nwt beslutet äge hos rätten lämna den som vill överklaga upp
erhålla underrättelse om vad han lysning om vad denne i övrigt 
eljest har att iakttaga. skall iaktta. 

Meddelas beslut, som ej är slut- Om ett beslut, som inte är slut-
ligt, i samband med dom eller ligt meddelas i samband med dom 
slutligt beslut, skall det upptagas eller slutligt beslut, skall det tas in 
däri. Skall nwt beslutet .foras i domen eller det slutliga beslutet. 
särskild talan, give rätten till F dr beslutet överklagas stirskilt, 
känna, vad den som vill ful/ftJlja skall rätten ange vad den som vill 
talan har att iakttaga. överklaga skall iaktta. 

Om underrättelse, som tillika 
skall meddelas i hovrä!ts beslut, 
stadgas i 54 kap. 14 §. 

32 kap. 
2 §10 

Skall stämning eller vade-, be- Skall en stämning eller ett över-
svärs- eller revisionsinlaga del- klagande delges genom en parts 
givas genom parts försorg och har försorg och har det, när rätten 
ej, då rätten feretager mdlet, till skall handlägga mdlet, inte kom
denna inkommit bevis, att del- mit in ndgot bevis till rätten om 
givning skett inom fereskriven tid att delgivning skett på föreskrivet 

10Senaste lydelse 1970:429. 
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och på föreskrivet sätt, samt ej 
heller motparten inställt sig eller 
avgivit svaromål, genmäle eller 
forklaring, vare partens talan för
fallen. Underrättelse härom skall 
intagas i rättens fereläggande om 
delgivningen. 

sätt och har inte heller motparten 
inställt sig eller yttrai sig över 
saken, lir partens talan förfallen. 
En upplysning om detta skall tas 
in i rättens medgivande till parten 
att ombesörja delgivningen. 

33 kap. 
3 §Il 

Inlaga eller annan handling En handling anses ha kommit in 
anses ha inkommit till rätten den till rätten den dag då handlingen 
dag då handlingen eller avi om eller en avi om betald postför
betald postförsändelse, i vilken sändelse som innehåller hand
handlingen är innesluten, anlänt !ingen anlänt till rätten eller kom
till rätten eller kommit behörig mit en behörig tjänsteman till han
tjänsteman till handa. Underrättas da. Underrättas rätten särskilt om 
rätten särskilt om att telegram till att ett meddelande till rätten anlänt 
rätten anlänt till telegrafanstalt, till ett telebefordringsforetag, an
anses telegrammet ha inkommit ses meddelandet ha kommit in re
redan när underrättelsen nått behö- dan när underrättelsen nått en be-
rig tjänsteman. hörig tjänsteman. 

Kan det antagas att handlingen Kan det antas att handlingen 
eller avi om denna viss dag av- eller en avi om denna en viss dag 
lämnats i rättens kansli eller av- har /änma/s i rättens kansli eller 
skilts för rätten på postanstalt, an- avskilts för rätten på postanstalt, 
ses den ha inkommit den dagen, anses den ha kommit in den dagen, 
om den kommit behörig tjänste- om den kommit en behörig 
man till handa närmast följande tjänsteman till handa närmast 
arbetsdag. följande arbetsdag. 

Telegram eller annat meddelande Om det behövs får rätten begära 
som ej är underteckna/ skall be- att ett telefax eller annat med
kräftas av avsändaren genom delande som saknar avsändarens 
undertecknad handling, om rätten underskrift i original bekräftas av 
begär clet. avsändaren genom en i original 

undertecknad handling. Har rät
ten beglJrt en sådan bekräftelse 
men inte fatt någon, f<lr rtitten 
bortse från meddelandet. 

42 kap. 
17 a §12 

I 56 kap. 15 - 17 §§ finns be- I 56 kap. 13 - 15 §§ finns be-
stämmelser om att tingsrätten får 

11 Senaste lydelse 1973 :240. 
121nförd genom 1989:352. 
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hänskjuta en fråga till prövning av 
Högsta domstolen. 

hänskjuta en fråga till prövning av 
Högsta domstolen. 

49 kap. 
Om fullföljd av talan mot under- Om rä/Jen alt överlclaga tingsrätts 
räJts dom och beslut domar och beslut 

1 §13 

Talan mot underrätts dom skall En tingsratts dom/dr överklagas, 
foras genom vad. om inte annat ar foreskrivet. 

Har parterna skriftligen avtalat Nar en tingsrtut meddelar dom i 
att inte överklaga en dom som fall som avses i 17 kap. 5 § 
meddelas med anledning av en andra stycket, skall ratten med 
uppkommen tvist eller en framtida hänsyn till omständigheterna be
tvist som kan härledas till ett visst stllmma om domen skall fd över
angivet rättsforhållande, gäller av- klagas sarskilt eller endast i sam
talet, om saken ar sddan att för- band med att tingsrattens slutliga 
likning dlirom lir tilldten. Ett avtal avgörande överklagas. 
som ingdtts före tvistens uppkomst 
gäller dock inte i mdl som avses i 
I kap. 3 d §forsla stycket. 

En utfästelse att inte överklaga 
som har gjorts efter domen gäller, 
om saken ar sddan att förlikning 
därom är tillåten. 

Den, mot vilken en tredskodom givits, får inte överklaga domen. Be
stämmelser om hans rätt till återvinning i anledning av sådan dom finns 
i 44 kap. 9 §. 

I a §14 

Nar en tingsrätt meddelar dom i 
fall som avses i 17 kap. 5 § andra 
stycket, bestämmer rätten med 
hiinsyn till omständigheterna om 
talan mot domen skall foras 
särskilt eller endast i samband 
med talan mot tingsrättens slutliga 
avgörande. Talan förs genom vad. 

13Senaste lydelse 1989:656. 

"Införd genom 1990:443. 

2 § 
Har parterna skriftligen avtalat 

att inte överklaga en dom som 
meddelas med anledning av en 
uppkommen tvist eller en framtida 
tvist som kan htirledas till ett visst 
angivet rattsforhållande, gäller av
talet, om förlikning om saken är 
tilldten. Ett avtal som ingdtts fore 
tvistens uppkomst gäller dock inte 
i mdl som avses i 1 kap. 3 d § 
första stycket. 

En utflistelse att inte överklaga 
som har gjorts efter domen gäller, 
om.förlikning om saken är tillåten. 

Prop. 1993/94:190 
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2 § 
Talan mot underrätts slutliga 

beslut skall föras genom besvär. 
Meddelas i samband med dom 
beslut, varigenom saken till viss 
del ej upptages till prövning, skall 
dock talan mot beslutet föras 
genom vad. 

Å·ger part göra ansökan om åter
upptagande av mål, som avgjorts 
genom slutligt beslut, må han ej 
fullftJlja talan mot beslutet. 

3 §15 

Har en tingsrätt i beslut under 
rättegången ogillat jäv mot domare 
eller invändning om rättegångs
hinder, skall den part som vill 
föra talan mot beslutet anmäla 
missnöje. Sådan anmälan skall 
göras genast, om beslutet med
delats vid ett sammanträde, och 
annars inom en vecka från den 
dag då parten fick del av beslutet. 
Försummar parten detta, har han 
inte längre rätt att föra talan mot 
beslutet. Om en part anmäler 
missnöje, bestämmer rätten med 
hänsyn till omständigheterna, om 
talan skall föras särskilt eller 
endast i samband med talan mot 
dom eller slutligt beslut. Särskild 
talan skall .föras genom besvär. 

4 §16 

Talan mot underrätts beslut 
under rättegången skall föras sär
skilt, om rätten 

l . avvisat ombud, biträde eller 
försvarare eller ogillat ett yrkande 
härom; 

2. ogillat tredje mans yrkande att 
få som intervenient deltaga i 
rättegången; 

15Senaste lydelse 1987:747. 
16Senaste lydelse 1993: 1408. 

3§ 
En tingsrälts slutliga beslut får 

överklagas, om inte annat ar 
.föreskrivet. Har en part rält att 
ansöka om återupptagande av ett 
mål som avgjorts genom ett 
slutligt beslut, får han dock inte 
överklaga beslutet. 

Andra beslut får överklagas en
dast i samband med överklagande 
av dom eller slutligt beslut, om 
inte annat ar fereskrivet. 

4§ 
Har en tingsrätt i beslut under 

rättegången ogillat jäv mot domare 
eller invändning om rättegångs
hinder eller beslutat angående 
frågor som avses i 1 kap. 3 d §, 
skall den part som vill överklaga 
beslutetftJrst anmäla missnöje. Så
dan anmälan skall göras genast, 
om beslutet meddelats vid ett sam
manträde, och annars inom en 
vecka från den dag då parten fick 
del av beslutet. Försummar parten 
detta, har han inte längre rätt att 
överklaga beslutet. Om en part an
mäler missnöje, skall rätten med 
hänsyn till omständigheterna be
stämma om beslutet skall få över
klagas särskilt eller endast i sam
band med att dom eller slutligt 
beslut överklagas. 

5§ 
En tingsratts beslut får över

klagas särskilt, om tingsrätten i 
beslutet 

1. avvisat ett ombud, ett biträde 
eller en försvarare eller ogillat ett 
yrkande om detta, 

2. ogillat ett yrkande av tredje 
man att få delta i rättegången som 
intervenient eller målsagande eller 

Prop. 1993/94:190 
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3. förelagt en part eller någon 
annan att förete skriftligt bevis 
eller att tillhandahålla föremål för 
syn eller besiktning eller vid pröv
ning enligt 3 kap. 3 § andra 
stycket 4 eller 5 tryckfrihets
förordningen eller 2 kap. 3 § 
andra stycket 4 eller 5 yttrande
frihetsgrundlagen funnit det vara 
av synnerlig vikt att en uppgift 
som avses där lämnas vid vitt
nesförhör eller förhör med en part 
under sanningsförsäkran; 

4. utldtit sig ang<lende Mömande 
av förelagt vite eller häkte eller 
om ansvar för förseelse i rätte
gången eller ang<lende skyldighet 
för någon, som ej ar part eller 
intervenient, att gottgöra i ratte
gtlngen vtlllad kostnad; 

5. utllltit sig ang<lende ersättning 
eller förskott av allmänna medel 
till målsägande eller ang<lende er
sättning eller förskott till biträde, 
försvarare, vittne, sakkunnig eller 
annan, som ej är part eller 
intervenient; 

6. utl<ltit sig i tvistemål angående 
kvarstad eller annan åtgärd enligt 
15 kap. eller i brottmål ang<lende 
häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a §, åtgärd som avses i 
25-28 kap. eller omhändertagande 
enligt 28 kap. brottsbalken; 

7. avslagit begäran om biträde 
eller försvarare eller till sådant 
uppdrag förordnat annan än part 
föreslagit; 

8. utl<ltit sig i annat fall än som 
avses i 5 eller 7 i fr<lga som gäller 
allmän rättshjälp; eller 

9. avslagit begäran om rättshjälp 
åt misstänkt i brottmål eller om 
ersättning eller förskott till part, 
som <ltnjuter sådan förmån. 

prövat en fr<lga enligt 13 kap. 7 § 
om övertagande av ett kLJrom<ll, 

3. förelagt en part eller någon 
annan att lllgga fram skriftligt be
vis eller att tillhandahålla föremål 
för syn eller besiktning eller vid 
prövning enligt 3 kap. 3 § andra 
stycket 4 eller 5 tryckfrihets
förordningen eller 2 kap. 3 § 
andra stycket 4 eller 5 yttrande
frihetsgrundlagen funnit det vara 
av synnerlig vikt att en uppgift 
som avses där lämnas vid vitt
nesförhör eller förhör med en part 
under sanningsförsäkran, 

4. prövat en fr<lga om utdöman
de av förelagt vite eller häkte eller 
om ansvar för förseelse i rätte
gången eller om skyldighet för 
någon att ersatta riitteg<lngs
kostnad, 

5. prövat en jrtiga om ersättning 
eller förskott av allmänna medel 
till målsägande eller om ersättning 
eller förskott till biträde, försva
rare, vittne, sakkunnig eller ntlgon 
annan, 

6. prövat en fr<lga i tvistemål om 
kvarstad eller annan åtgärd enligt 
15 kap. eller i brottmål om häkt
ning, restriktioner enligt 24 kap. 
5 a §, en åtgärd som avses i 25-28 
kap. eller omhändertagande enligt 
28 kap. brottsbalken, 

7. avslagit en begäran om biträ
de eller försvarare eller till ett 
sådant uppdrag utsett ntlgon annan 

än parten föreslagit, 
8. prövat en fr<lga som galler 

rattshjälp i annat fall än som avses 
i 5 eller 7, 

9. avslagit en begäran om rätts
hjälp åt misstänkt i brottmål eller 
om ersättning eller förskott till en 
part som beviljats sådan förmån 
eller 

Prop. 1993/94:190 
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Stirskild talan skall föras genom 
besvlir. Å·r frdga om beslut, som 
avses i 1, 2, 3, 7, 8 eller 9, dligge 
den som vill föra talan att, om 
beslutet meddelats vid samman
trlide för förhandling, genast och 
eljest inom en veckafrdn den dag, 
då han erhöll del dlirav, anmllla 
missnöje; försummas det, lige han 
ej vidare rtitt till talan. Rtitten 
pröve genast, om anmlllan rtitte
ligen gjorts. 

1 frdga om missnöjesanmlJlan av 
myndigheter, som enligt lag eller 
förordnande med stöd av lag lir 
behöriga att överklaga beslut som 
avses i andra stycket, galler föl
jande. Har beslutet meddelats vid 
sammantrlide för farhandling vid 
vilken myndigheten inte har varit 
företradd, skall missnlJje anmlllas 
senast en vecka frdn dagen för 
beslutet. 

5 § 
Har underrtitt i samband med 

dom eller slutligt beslut meddelat 
beslut i fråga, som avses i 4 §, 
och rör frdgan ombud, bitrlide, 
försvarare, vittne, sakkunnig eller 
annan, som ej lir part eller inter
venient, skall mot beslutet föras 
slirskild talan genom besvlir. lbd 
nu sagts glille ock, om underrtitt i 
samband med dom eller slutligt 
bes/ur meddelat beslut om skyl
dighet för dklagare att erstitta 
rlJttegdngskostnad. 

Dd eljest i samband med dom 
eller slutligt beslut meddelats 
beslut i fråga, som avses i 4 §, 
eller beslut om skyldighet för part 
eller intervenient eller statsverket 
att ersätta rlittegångskostnad, skall 

10. prövat en fråga enligt Prop. 1993/94: 190 
33 kap. brottsbalken om avrlJkning 
av tiden för vissa frihetsbe-
rövanden. 

6§ 
Den som vill överklaga ett så

dant beslut som avses i 5 § 1, 2, 
3, 7, 8 eller 9 skall först anmllla 
missnöje, om beslutet har med
delats under rlitteglmgen. Anmlllan 
skall göras genast, om beslutet 
meddelats vid ett sammantrlide, 
och annars inom en vecka från 
den dag då han fick del av 
beslutet. Den som.försummar detta 
har inte liingre rtitt att överklaga 
beslutet. 

Myndigheter som enligt lag eller 
föreskrifter som beslutats med stöd 
av lag lir behöriga att överklaga 
beslut som avses i första stycket 
skall anmllla missnöje senast en 
vecka från dagen för beslutet, om 
detta har meddelats vid ett sam- 15 



talan mot beslutet foras i samma 
ordning som talan mot domen 
eller det slutliga beslutet. 

6§ 
Menar part, att genom underrä/ts 

beslut målet onödigt uppehålles, 
tlge han mot beslutet fora stlrskild 
talan genom besvtJr. 

7 §17 

Har tingsrätten förklarat en do
mare jävig eller bifallit en begäran 
om rättshjälp åt misstänkt i brott
mål eller forordnat målsägande
biträde, får tingsrättens beslut inte 
överklagas. 

8§ 
Är i detta kapitel eller eljest i 

lag ej annat stadgat, mJ mot un
derrtltts beslut talan foras allenast 
i samband med talan mot dom 
eller slutligt beslut. 

Till bemötande av motpanens 
ändringsyrkande mJ pan, ehuru 
han ej fullföljt talan mot dom eller 
slutligt beslut, ptlkalla prövning av 
beslut, mot vilket stlrskild talan ej 
mJforas. 

Skall ej stJrskild talan foras mot 
beslut, varigenom rätten förelagt 
vite eller annan påföljd, äge den, 
som är missnöjd med beslutet, i 
samband med stirskild talan mot 
bf'slut, varigenom föreläggandet 
tillämpats, ptikalla prövning av 
dess giltighet. 

9 §18 

Tingsrätts beslut, varigenom 
missnöjesanmälan eller ansökan 
om återvinning eller återupptagan
de eller vade- eller besvärstalan 
avvisats, får överklagas genom be-

11Senaste lydelse 1988:610. 
18Senaste lydelse 1989:656. 

mantrtJde diJr myndigheten inte 
har varit företrtidd. 

7§ 
Anser en part att ett beslut av 

tingsrä/ten medför att målet 
försenas i onödan, fllr han 
överklaga beslutet stJrski/J. 

8§ 
Om tingsrätten förklarat en do

mare jävig eller bifallit en begäran 
om rättshjälp åt misstänkt i brott
mål eller utsett målsägandebiträde, 
får tingsrättens beslut inte över
klagas. 

9§ 

För att bemöta klagandens änd
ringsyrkande fllr motpanen begära 
att ett beslut som inte fllr över
klagas stirskilt ändtl skall prövas. 

Om ett beslut enligt vilket rätten 
förelagt vite eller annan påföljd 
inte fllr överklagas särskilt, kan 
den som är missnöjd med beslutet, 
begära att föreläggandets giltighet 
prövas i samband med att han 
överklagar ett beslut i vilket 
föreläggandet har tillämpats. 

JO§ 
En tingsrätts beslut genom vilket 

en missnöjesanmälan, en ansökan 
om återvinning eller återupptagan
de eller ett överklagande har av
visats får överklagas. Frågan om 
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svär. I annat fall får inte frågan, 
huruvida sådan anmälan eller 
ansökan gjorts eller talan annars 
fullfiJljt s på foreskrivet sätt eller 
inom rätt tid, prövas av hovrätten. 

JO§ 
\bd underrätt foreskrivit om 

sättet för fullfiJljd av talan skall 
lända till efterrättelse. 

en sådan anmälan eller ansökan 
gjorts eller ett överklagande skett 
inom rätt tid får annars inte prö
vas av hovrätten. 

11 § 
Har part, som enligt 3 § anmält 

missnöje med underrätts beslut 
under rättegången, hänvisats att 
fora särskild talan mot beslutet, 
skall målet vila i avbidan på 
utgången av partens klagan. 
Finner rätten förberedelsen i målet 
böra fortsättas, må dock rätten 
förordna dll.rom. 

Anmäles missnöje enligt 4 §, ltge 
rätten, om särskilda skälforanleda 
därtill, forordna, att målet skall 
vila i avbidan på utgången av den 
missnöjdes klagan. 

Ej må i annat fall än nu sagts 
klagan över underrätts beslut 
under rättegången foran/eda uppe
håll med målets behandling. 

Har en part som enligt 4 § an
mält missnöje med tingsrättens 
beslut under rättegången hänvisats 
att överklaga beslutet sörski/t, 
skall målet vila till dess att 
överklagandet prövats. Rätten får 
dock bestömma att förberedelsen i 
målet skall fortsätta. 

Anmäler någon missnöje enligt 
6 §, får rätten forklara målet vi
lande till dess att överklagandet 
prövats, om det finns särskilda 
skäl. 

I andra fall an som har sagts nu 
får ett överklagande av en tings
rätts beslut under rättegången inte 
leda till att målets behandling 
skjuts upp. 

12 §19 

I tvistemål där förlikning om saken är tillåten krävs prövningstillstånd 
för att hovrätten skall pröva tingsrättens dom eller beslut i mål som 
handlagts av en lagfaren domare enligt l kap. 3 d § första stycket och i 
annat mål där det värde som sägs i l kap. 3 d § tredje stycket 
uppenbart inte överstiger basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. 

Prövningstillstånd behövs inte om överklagandet avser 
I . ett avgörande i mål som skall handläggas av tingsrätt i särskild 

sammansättning, 
2. ett beslut som rör någon annan än en part eller en intervenient, 
3. ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv mot en domare, eller 
4. ett beslut genom vilket en missnöjesanmälan eller en ansökan om 

återvinning eller ett överklagande avvisats. 

19Senaste lydelse 1993:514. 

2 Riksdagen 1993/94. 1 sam/. Nr 190 
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I fråga om meddelade pröv
ningstillstånd skall 54 kap. 11 § 
tredje stycket och 13 § gälla i 
tillämpliga delar. 

I fråga om meddelade pröv- Prop. 1993/94: 190 
ningstillstånd skall 54 kap. 11 § 
tredje stycket tillämpas. 

12 a §20 13 § 
I brottmål krävs prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva en 

tingsrätts dom genom vilken den tilltalade inte dömts till annan påföljd 
än böter eller frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är 
föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader. 

Om tingsrätten i sin dom även Om tingsrätten i en dom i brott-
prövat enskilt anspråk mot den mål även prövat enskilt anspråk 
tilltalade, gäller i den delen be- mot den tilltalade, gäller i den de
stämmelsema i 12 §. len bestämmelserna i 12 §. Kravs 

inte prövningstillsttlnd enligt flJrsta 
stycket, eller meddelas stldant 
prövningstillsttlnd, och avser över
klagandet frtlgan om den tilltalade 
skall dömas flJr den tltalade gar
ningen, behövs inte prövnings
tillsttlnd flJr ett överklagande an
gtlende enskilt ansprtlk med anled
ning av gärningen. 

Första stycket gäller inte om Första stycket gäller inte om 
domen överklagas av Riks- domen överklagas av Riks
åklagaren, Justitiekanslern eller åklagaren, Justitiekanslern eller 
Justitieombudsman. ntlgon av Riksdagens ombudsman. 

Krav på prövningstillstånd enligt första eller andra stycket omfattar 
även beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av 
dom. 

I fråga om meddelade pröv
ningstillstånd skall 54 kap. l l § 
tredje stycket och 13 § gälla. 

13 §21 

Prövningstillstånd får meddelas 
endast om 

I . det är av vikt för ledning av 
rättstillämpningen att talan prövas 
av högre rätt, 

2. anledning förekommer till 
ändring i det slut vanill tingsrätten 
kommit eller 

3. det annars flJreligger synner
liga skäl att pröva talan. 

20Införd genom 1993:514. 
21 Införd genom 1987:747. 

I fråga om meddelade pröv
ningstillstånd skall 54 kap. l l § 
tredje stycket tillämpas. 

14 § 
Prövningstillstånd får meddelas 

endast om 
1. det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagan
det prövas av högre rätt, 

2. anledning förekommer till 
ändring i det slut tingsrätten kom
mit till eller 

3. det annars finns synnerliga 
skäl att pröva överklagandet. 
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14 §22 

Talan mot tingsrättens beslut an
gclende fr<lgor som avses i 1 kap. 
3 d § fiJrs i samma ordning som 
talan mot beslut varigenom rätten 
ogillat en invändning om rätte
g<lngshinder. 

15 §23 

Kan talan mot tingsrättens dom Kravs prövningstillsttuui i hov-
eller beslut prövas av hovrätten ratten, skall tingsrättens dom eller 
endast om denna meddelat pröv- beslul innehålla uppgift om detta 
ningstillst<lnd, skall tingsrätten i och om innehållet i 14 §. 
samband med underrättelse om 
vad som gäller i fråga om fullföljd 
av talan upplysa parterna om 
detta och därvid också ange in-
nehållet i 13 §. 

50 kap. 

Om vad i tvistemål Om överklagande av domar 
tvistemål 

1 §2' 
Vill n<lgon part vädja nwt tings- En part som vill överklaga tings-

rättens dom i ett tvistemål, skall rättens dom i ett tvistemål skall 
han ge in en vadeinlaga till tings- göra detta skriftligen. Skrivelsen 
rätten. Inlagan skall ha kommit in skall ges in till tingsrätten. Den 
till rätten inom tre veckor från den skall ha kommit in till rätten inom 
dag då domen meddelades. tre veckor från den dag då domen 

meddelades. 

2 §2.5 

Har ena parten enligt 1 § vädjat 
mot tingsrättens dom, får ocks<l 
motparten, även om han inte iakt
tagit vad som sägs i den paragra
fen, föra talan mot domen. Han 
skall dock inom en vecka från den 
dag, då vadetiden gick ut, ge in 

22Senaste lydelse 1989 :656. 
23 Införd genom 1987:747. 
24Senaste lydelse 1987:747. 
25Senaste lydelse 1987:747. 

Om ena parten överklagat tings
rättens dom, har motparten rätt att 
överklaga domen inom en vecka 
från den dag då den i 1 § angivna 
tiden gick ut. Ett överklagande 
som gjorts under sluian tid fiJr
faller, om det första ö\lerklagandet 

Prop. 1993/94: 190 
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sin vadeinlaga till tingsrätten. återkallas eller av annat skäl Prop. 1993/94: 190 
Om den första vadetalan återkal- förfuller. 

las eller av annat skäl förfaller, är 
också den senare vadetalan farfal-
len. 

3 §26 

Finnes vadetalan ej vara fullfiJljd F.tt överklagande som kommit in 
inom rän tid, skall den av under- far sent skall avvisas av tings
rätten avvisas. Har vadeinlaga in- rtiJten. överklagandet skall dock 
kommit till hovränen före vadeti- inte avvisas om det har kommit in 
dens utgtmg, skall den omständig- till hovrtiJten inom klagotiden. 
heten an inlagan inkommit till 
underränen farst därefter ej far-
an/eda an den avvisas. 

4 §27 

I vadeinlagan skall 
den uppgiva: 

vadekäran- överklagandet skall innehålla 

1. den dom, mot vilken talan 
fares; 

2. grunderna för vadetalan med 
angivande, i vilket avseende 
underränens domskäl enligt käran
dens mening äro oriktiga; samt 

3. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen, som 
käranden yrkar. 

Om prövningstillst<lnd behövs, 
skall käranden i vadeinlagan ange 
de omständigheter som han <lbe
ropar till stöd för att s<ldant till
sttlnd skall meddelas. 

Käranden skall i vadeinlagan 
uppgiva de bevis han vill åberopa 
och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skriftligt bevis, som 
ej tidigare farebragts, skall i hu
vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid vadeinlagan. Vill käranden att 
förnyat förhör med vittne eller 
sakkunnig eller part skall äga rum 
eller förnyad syn å stället skall 
hållas, skall han angiva det i 
vadeinlagan jämte skälen därtill. I 

'-
6Senaste lydelse 1990:443. 

27Senaste lydelse 1987:747. 

uppgifter om 
1. den dom som överklagas, 

2. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen som 
yrkas, 

3. grunderna för överklagandet 
och i vilket avseende tingsränens 
domskäl enligt klagandens mening 
är oriktiga, 

4. de omständigheter som åbe
ropas till stöd för att prövnings
tillstånd skall meddelas, när s<l
dant tillstånd kravs, och 

5. de bevis som åberopas och 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. 

Har en omständighet eller ett 
bevis som åberopas i hovrätten 
inte lagts fram tidigare, skall kla
ganden i rrull där farlikning om 
saken tir till<lten farklara anled
ningen till det. Skriftliga bevis 
som inte lagts fram tidigare skall 
ges in samtidigt med överkla
gandet. Vill klaganden att det 
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vadeinlagan skall ktiranden ock 
angiva, om han vill, att motparten 
skall infinna sig personligen vid 
huvudförhandling i hovrätten. 

\bdeinlagan skall vara egenhiin
digt undertecknad av ktiranden 
eller hans ombud. 

skall hållas ett ftJrnyat förhör med 
ett vittne, en sakkunnig eller en 
part eller förnyad syn på stället, 
skall han ange det och sktilen till 
detta. Han skall också ange om 
han vill att motparten skall infinna 
sig personligen vid huvud
förhandling i hovrätten. 

5 §28 

Avvisas ej vadetalan, skall un- Om inte överklagandet avvisas 
derrätten efter utgången av den i enligt 3 §, skall tingsrätten efter 
2 § angivna tiden utan dröjsmål utgången av den i 2 § angivna 
till hovrätten insända vadeinlagan tiden sanda över detta och övriga 
med dlirvid fogade handlingar handlingar i målet till hovratten. 
samt akten. 

Framsttilles i vadeinlagan yrkan
de, som påkallar omedelbar pröv
ning, såsom begäran om kvarstad 
eller om hävande av sådan åtgärd 
eller av ftJrordnande, att dom må 
verkställas utan hinder av att den 
icke äger laga kraft, skall insän
dandet ske genast; till dess den i 
2 § angivna tiden utgått, skall 
dock avskrift av vadeinlagan vara 
att tillgå vid underrätten. 

Handlingarna skall översändas 
genast, om klaganden framställt 
ett yrkande som fordrar omedelbar 
prövning, såsom ett yrkande om 
kvarstad eller ett yrkande om upp
hävande av ett beslut om sådan 
åtgärd eller av ett beslut om att 
dom får verkställas liven om den 
inte har laga kraft. Till dess att 
den i 2 § angivna tiden har gått 
ut, skall dock en kopia av över
klagandet finnas tillgänglig vid 
tingsrätten. 

6§ 
Föreligger nwt vadetalans upp

tagande annat hinder än i 3 § 
sägs, må talan av hovrätten ome
delbart avvisas. 

Om det finns något annat hinder 
nwt att ta upp ett överklagande till 
prövning än att detta kommit in 
för sent, ftir hovrätten omedelbart 
avvisa överklagandet. 

7 §29 

Uppfyller vadeinlagan ej före- Uppfyller överklagandet inte fö-
skriftema i 4 § eller är den eljest reskriftema i 4 § eller är det på 
ofullständig, skall hovrätten före- annat sätt ofullständigt, skall hov
lägga vadektiranden att avhjälpa rätten förelägga klaganden att av-
bristen. hjälpa bristen. 

Följer vadekäranden inte ett Följer klaganden inte föreläg-
foreläggande enligt forsla stycket, gandet skall överklagandet av-

18Senaste lydelse 1981: 828. 
19Senaste lydelse 1984: 131. 

Prop. 1993/94:190 
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skall vadetalan avvisas, om vade
inlagan är så ofullständig att den 
inte utan väsentlig olägenhet kan 
läggas till grund för en rättegång i 
hovrätten. 

visas, om det är så ofullsttJndi gt Prop. 1993 /94: 190 
att det inte utan väsentlig olä-
genhet kan läggas till grund för en 
rättegång i hovrätten. 

8 §30 

För målets beredande skall vade- Om inte annat foljer av andra 
inlagan med därvid fogade hand- stycket skall överklagandet delges 
lingar delgivas vadesvaranden och motparten med foreliiggande att 
foreliiggande meddelas honom att svara skriftligen inom en viss tid. 
inkomma med skriftligt genmiile. 

Om det är uppenbart att vadeta
lan är ogrundad, får hovrätten 
dock genast meddela dom i målet 
utan att någon åtgärd enligt forsta 
stycket vidtas. 

Har underrätten avslagit yrkande 
om kvarstad eller annan åtgärd 
enligt 15 kap. eller forordnat om 
hävande av sådan åtgärd, äge 
hovrätten omedelbart bevilja 
åtgärden att gälla, till dess annor
lunda forordnas. Har underrätten 
beviljat åtgärd, som nu sagts, eller 
forordnat, att dom må verkställas 
utan hinder av att den icke äger 
laga kraft, äge ock hovrätten 

Om det är uppenbart att överkla
gandet är ogrundat, får hovrätten 
genast meddela dom i målet. 

Har tingsrätten avslagit ett yr
kande om kvarstad eller någon 
annan åtgärd enligt 15 kap. eller 
upphtJ~1 ett beslut om en sådan åt
gärd, får hovrätten omedelbart 
bevilja åtgärden att gälla tills 
vidare. Har tingsrätten beviljat en 
sådan åtgärd eller forklarat att 
domen fll.r verkställas även om 
den inte har laga kraft, får 
hovrätten omedelbart besluta att 

omedelbart forordna, att vidare tingsrättens beslut tills vidare inte 
åtgärdfor verkställighet ej må äga får verkställas. 
rum. 

9 §31 

Genmälet skall, om ej vadekä- Om inte klagandens yrkande 
randens yrkande medgives, medges, skall motparten i sin 
innehålla yttrande rörande de av svarsskrivelse yttra sig över de 
honom anforda grunderna for grunder for överklagandet som 
vadetalan och angivande av de klaganden anfört och ange de om
omständigheter vadesvaranden vill ständigheter han själv vill anföra. 
anföra. 

Svaranden skall i genmälet upp
giva de bevis han vill åberopa och 
vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skriftligt bevis, som 
ej tidigare forebragts, skall i hu-

30Senaste I ydelse 1984: 131. 
31Senaste lydelse 1963:149. 

Skrivelsen skall innehålla uppgift 
om de bevis parten åberopar och 
om vad som skall styrkas med 
varje bevis. Om en omständighet 
eller ett bevis som åberopas i hov-
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vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid genmälet. Vill svaranden, att 
förnyat förhör med vittne eller 
sakkunnig eller part under san
ningsförslikran skall tiga rum eller 
förnyad syn d stället skall Milas, 
skall han angiva det i genmälet 
jämte skalen därtill. I genmälet 
skall svaranden ock angiva, om 
han vill, att motparten skall in
finna sig personligen vid huvud
förhandling i hovrätten. 

rt.ttten inte lagts fram tidigare, Prop. 1993/94: 190 
skall parten i mål där förlikning 

Genmälet skall vara egenhiJndigt 
undertecknat av svaranden eller 
hans ombud. 

om saken tlr tilMten förklara an-
ledningen till det. Skriftliga bevis 
som inte lagts fram tidigare skall 
ges in samtidigt med svars-
skrivelsen. Vill parten att det skall 
Milas en förnyat förhör med en 
vittne, en sakkunnig eller en part 
eller förnyad syn pd stället, skall 
han ange det och skalen till detta. 
Han skall ocksd ange om han vill 
att klaganden skall infinna sig per-
sonligen vid huvudförhandling i 
hovrätten. 

10 §32 

Genmälet skall med därvid foga- Hovrt.ttten skall sända över 
de handlingar delgivas vadekaran- svarsskrivelsen till klaganden. 
den. 

Finnes för målets beredande 
ytterligare skriftväxling erforder
lig, äge hovrättenförordna därom. 
Hovrätten tlge tillika meddela när
mare bestämmelser om skrift
växlingen och därvid tlven före
skriva, i vilket avseende part skall 
yttra sig. Part må föreläggas att 
inkomma med mer än en skrift, 
endast om särskilda skäl tlro 
därtill. 

Om det behiJvs.fdr hovrätten be
sluta om ytterligare skriftväxling 
under förberedelsen. Hovrätten/dr 
ocksd meddela närmare bestäm
melser om skriftväxlingen och 
därvid besttlmma i vilket avseende 
parten skall yttra sig. En part /dr 
föreläggas att ge in mer än en 
skrivelse endast om det finns sär
skilda skäl. 

Under förberedelsen får sammanträde hållas, om det behövs för en 
ändamålsenlig handläggning av målet. 

Vad som sagts om sammanträde per telefon i 42 kap. l 0 § skall gälla 
även vid sammanträde enligt denna paragraf. 

JO a §33 

Behövs prövningstillstånd, be
slutar hovrätten sedan skriftväx
lingen avslutats, om sådant till
stånd skall meddelas. När det 
finns skäl för det, får frågan upp
tas utan att skriftväxling skett. 

32Senaste lydelse 1989:656. 
33lnförd genom 1987:747. 

11 § 
Behövs prövningstillstånd, skall 

hovrätten sedan skriftväxlingen 
avslutats besluta om sådant till
stånd skall meddelas. När det 
finns skäl för det, får frågan tas 
upp utan att skriftväxling har 
skett. 

23 



Il § 
Finner hovrätten erforderligt, att 

yttrande inhämtas av sakkunnig, 
skriftligt bevis feretes, föremål 
tillhandahålles för syn eller besikt
ning, bevis upptages utom 
huvudförhandlingen eller annan 
förberedande åtgärd vidtages, skall 
beslut diirom utan dröjsmål med
delas. 

Vill part, an åtgärd, som nu 
sagts, vidtages, skall han, så snart 
ske kan, göraframställning därom 
hos hovrätten. 

12 §34 

l fråga om hovrättens skyldighe
ter under förberedelsen skall 
42 kap. 8 § andra stycket tilläm
pas. 

34Senaste lydelse 1989:656. 

12 § Prop. 1993/94: 190 
Om hovrätten anser att det 

behiJvs, skall hovrätten besluta att 
yttrande av sakkunnig inhämtas, 
skriftligt bevis läggs fram, föremål 
tillhandaMlls för syn eller be
siktning, bevis tas upp utom hu
vudförhandlingen eller någon 
annan förberedande åtgärd feretas. 

Om en part vill att en åtgärd 
enligt fiJrsta stycket skall fiJretas, 
skall han så snart som möjligt 
begara det hos hovrätten. 

l frdga om hovrättens skyl
digheter under ferberedelsen skall 
42 kap. 8 § andra stycket tilläm
pas. 

13 § 
Hovratten får avgöra målet utan 

huvudfiJrhandling, 
1. om klagandens ändringsyrkan

de har medgetts, 
2. om det ar uppenbart att 

överklagandet är ogrundat, 
3. om båda parter har begärt att 

målet skall avgöras utan huvud
ferhandling eller ferklarat att de 
inte har något att invända mot det 
eller 

4. om varder av det som överkla
gandet galler uppenbart inte upp
går till det basbelopp enligt lagen 
(1962:381) om allmän fersäkring 
som gällde vid tidpunkten för 
tingsrattens dom och inte båda 
parter har begärt huvudfiJrhand
ling. 

Vid beräkningen av varder enligt 
fersta stycket 4 bortses från rätte-

24 



13 § 
Så snart m/Jlets beredande avslu

tats, bestämme hovrätten tid för 
huvudförhandlingen. För behand
ling av rättegångsfråga eller del 
av saken, som m/J avgöras sär
skilt, m/J huvudförhandling utsät
tas, ehuru målet i övrigt ej är be
rett till huvudförhandling. 

14 § 
Till huvudförhandlingen skola 

parterna kallas. 
lbdekäranden skall föreläggas 

att komma tillstädes vid påföljd att 
hans vadetalan eljest förfaller. 
Skall han infinna sig personligen, 
förelägge hovrätten tillika vite. 
'\bdesvaranden skall, om han är 
skyldig att infinna sig personligen 
eller hans närvaro eljest finnes 
vara av betydelse för m/Jlets hand
läggning eller utredning, föreläg
gas vite; förelägges ej vite, skall 
svaranden erinras om att målet m/J 
avgöras utan hinder av hans ute
varo. 

gångskostnader och sådan ränta Prop. 1993/94: 190 
som avser tid efter det att talan 
väckts. 

Ett mål får alltid avgöras utan 
huvudförhandling, om det lir 
uppenbart att sådan.förhandling är 
obehtJvlig. 

För prövning som inte avser 
sjtilva saken behöver huvudfer
handling inte Milas. 

14 § 
Innan ett m/Jl avgörs utan huvud

ferhandling, skall parterna, om 
det inte lir uppenbart att de redan 
har slutfört sin talan, beredas till
fälle att göra det. 

15 § 
Om inte m/Jlet enligt 13 § avgörs 

utan huvudförhandling, skall 
hovrätten bestämma tid för sådan 
förhandling. Tiden skall om möj
ligt besttimmas efter samråd med 
parterna. För behandling av en 
rättegångsfråga eller sådan del av 
saken som får avgöras särskilt får 
huvudförhandling sättas ut även 
om målet i övrigt inte är färdigt 
för huvudförhandling. 

16 § 
Till huvudförhandlingen skall 

parterna kallas. 
Klaganden skall föreläggas att 

inställa sig vid påföljd att överkla
gandet annars förfaller. Skall han 
infinna sig personligen, skall hov
rätten också förelägga honom vite. 
Om det är av betydelse för m/Jlets 
hand/liggning eller utredning att 
motparten insttiller sig eller om 
denne är skyldig att infinna sig 
personligen, skall han föreläggas 
vite. Före/tiggs motparten inte 
vite, skall han upplysas om att 
målet kan komma att avgöras även 
om han uteblir. 25 



Hovrätten bestämme tillika, om 
vittne eller sakkunnig skall kallas 
till huvudförhandlingen. P'artema 
skola underrättas om beslutet. Om 
kallande av vittne eller sakkunnig 
galle vad i 36 och 40 kap. tir 
stadgat. 

15 §35 

I övrigt skall vad som sägs i 1 
kap. 9 § samt 43 kap. 1 - 6 §§, 
8 § andra - fjärde styckena och 10 
- 14 §§ tillämpas i fråga om hu
vudförhandling i hovrätten. Reg
lerna i 14 § i detta kapitel skall 
dock tillämpas i fråga om kallelser 
till uppskjuten huvudförhandling 
och föreläggande för parterna. 

16 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

underrtittens dom, i den mån det 
erfordras, uppläsas samt vade
käranden uppgiva, i vilken del do
men överklagas och vilket yrkande 
han framsttiller. \bdesvaranden 
skall angiva, huruvida han medgi
ver eller bestrider yrkandet. 

Därefter skola, om ej hovrätten 
finner annan ordning lämpligare, 
först vadektiranden och sedan 
vadesvaranden utveckla sin talan. 
Part skall yttra sig över vad 
motparten anfört. Ä°ger förhand
ling rum, ehuru svaranden icke tir 
tillsttides, skall genom hovrtittens 
försorg, i den mån det erfordras, 
ur handlingarna fram/tiggas vad 
han anfört. 

lbd tillsttideskommen part anfört 
under skriftvä.xlingen eller eljest 
vid målets beredande må ej upp
läsas i annat fall, än då hans ut
saga vid förhandlingen avviker 
från den tidigare utsagan eller han 

HSenaste lydelse 1987:747. 

Hovrätten skall också besttJmma 
vilka vittnen och sakkunniga som 
skall kallas till huvudförhandling
en. P'artema skall underrättas om 
beslutet. 

17 § 
I övrigt skall det som sägs i 

1 kap. 9 § samt 43 kap. 1 - 6 §§, 
8 § andra - fjärde styckena och 10 
- 14 §§ tillämpas i fråga om hu
vudförhandling i hovrätten. Reg
lerna i 16 § i detta kapitel skall 
dock tillämpas i fråga om kallelser 
till uppskjuten huvudförhandling 
och föreläggande för parterna. 

18 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

den överklagade domen redovisas 
i den omfattning det behövs. 
Klaganden skall ange i vilken del 
domen överklagas och den 
llndring i domen han yrkar. Mot
parten skall ange om han medger 
eller bestrider yrkandet. 

Därefter skall, om inte hovrätten 
anser något annat lämpligare, 
först klaganden och sedan mot
parten utveckla sin talan. lbrje 
part skall yttra sig över vad den 
andra parten anfört. Om förhand
lingen tiger rum trots att klagan
dens motpart uteblivit, skall hov
rtitten se till att det som denne 
anfört Uiggs fram ur handlingarna 
i den utstrllckning det behövs. 

Prop. 1993/94: 190 
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underlåter att yttra sig eller eljest 
sllrskilda sktJl llro dllnill. 

17 § 
Sedan parterna utvecklat sin 

talan, skall bevisningen förebring
as. Äger huvudferhandling rum, 
ehuru vadesvaranden icke är till
städes, skall den av honom vid un
derrtittenförebragta bevisningen, i 
den mån det erfordras, fram/tiggas 
genom hovrlittens forsorg. 

Om ej särskilda skäl foran/eda 
annat, bör bevis, som skall fore
bringas genom protokoll och 
andra handlingar från under
rtitten, fram/tiggas, innan bevis 
rörande samma omständighet 
omedelbart upptages av hovrätten. 
Äro rörande samma omständighet 
flera bevis, böra de förebringas i 
ett sammanhang. 

18 § 
Efter bevisningens förebringande 

äge parterna anföra vad de till 
s/utforande av sin talan akta 
nödigt. 

19 § 
Uteblir vadekllranden från rtitte

gångstillftille för huvudförhand
ling, vare hans vadetalan ferfal
len. 

Uteblir vadesvaranden och har 
vite förelagts honom, tige hovrät
ten, då saken är sådan, att forlik
ning dlirom ej är tillåten, i stället 
för att förelägga nytt vite forord
na, att han skall hämtas till rätten 
antingen omedelbart eller till se
nare dag. 

Kommer part tillsttides genom 
ombud, då fereläggande medde-

19 § 
Sedan parterna utvecklat sin ta

lan, skall bevisningen Ulggas 
fram. Om huvudfiJrhandlingen 
äger rum trots att klagandens mot
part uteblivit, skall lwvrlitten se 
till att den bevisning som han lagt 
fram i tingsrlUten laggs fram ur 
handlingarna i den utstrtJckning 
bevisningen har betydelse for 
målet i hovrlitten. 

Om inte särskilda skälferanleder 
annat, bör ett av tingsrätten upp
taget bevis, som inte enligt 
35 kap. 13 § skall tas upp på nytt, 
/tiggas fram innan bevis som rör 
samma omständighet omedelbart 
tas upp av hovrätten. Finns det 
flera bevis i fråga om samma 
omständighet, bör dessa läggas 
fram i ett sammanhang. 

20 § 
Sedan bevisningen lagts fram 

skall parterna lämnas tillftille att 
s/utjOra sin talan. 

21 § 
Uteblir klaganden från samman

trllde för huvudförhandling, fer
faller överklagandet. 

Uteblir klagandens motpart och 
har vite förelagts honom, får hov
rätten, nlir ferlikning om saken 
inte är tillåten, i stället för att fö
relägga nytt vite besluta att han 
skall hämtas till rätten antingen 
omedelbart eller till en senare dag. 

Om en part insttil/er sig endast 
genom ombud när han ferelagts 
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lats honom vid vite att infinna sig 
personligen, och är saken sådan, 
att förlikning därom ej ar tillåten, 
äge hovrätten i stället för att fö
relägga nytt vite förordna, att han 
skall hämtas till rätten antingen 
omedelbart eller till senare dag. 

Har vite förelagts part eller skall 
part hämtas till rätten och finnes 
hämming ej kunna ske, må dock 
målet avgöras utan hinder av att 
parten inställt sig allenast genom 
ombud eller uteblivit. 

20 §36 

Har vadekärandens talan förfallit 
enligt 19 § och förel<Jg för hans 
utevaro laga förfall som han inte 
kunnat anmäla i tid, skall hovrat
ten på ansökan av honom åter
uppta målet. 

Ansökan om återupptagande 
skall göras skriftligen inom två 
veckor från den dag då beslutet 
meddelades. Om käranden uteblir 
på nytt, ar hans rätt till åter
upptagande av måletförfallen. 

21 §37 

Hovratten får avgöra mål utan 
huvudforhandling, 

1. om vadetalan medgivits, 
2. om det ar uppenbart att vade

talan tir ogrundad, 
3. om båda parter har begtirt att 

målet skall avgöras utan huvud
ferhandling eller förklarat sig inte 
ha något att erinra häremot, eller 

4. om varder av det varom talan 
fullfoljt s uppenbart inte uppgår till 
det basbelopp enligt lagen 
(1962:381) om allmän förstikring 
som gällde vid tidpunkten för 
tingsrättens dom och inte båda 

36Senaste lydelse 1984: 13 l. 
37Senaste lydelse 1984: 13 l. 

vid vite att infinna sig personligen 
och är flJrlikning om saken inte 
tillåten, for hovrätten förelägga 
nytt vite eller besluta att han skall 
hämtas till rätten antingen omedel
bart eller till en senare dag. 

Har vite förelagts en part eller 
skall parten hämtas till rätten och 
kan han inte hiirntas, for dock 
målet avgöras trots att parten 
inställt sig endast genom ombud 
eller uteblivit. 

22 § 
Har överklagandet förfallit enligt 

21 §, skall hovrätten på ansökan 
av klaganden återuppta målet, om 
han flJr sin utevaro hade laga 
förfall som han inte kunde anmäla 
i tid. 

Ansökan om återupptagande 
skall göras skriftligen inom tre 
veckor från den dag då beslutet 
meddelades. Om klaganden uteblir 
på nytt, har han inte rätt att få 
målet återupptaget. 

Prop. 1993/94:190 
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parter har begärt huvudförhand
ling. 

Vid berakningen av vlirdet enligt 
första stycket 4 bortses frdn rätte
gångskostnader och sådan ränta 
som har upplupit efter det att 
talan väckts. 

Ett mål far alltid avgöras utan 
huvudförhandling. om det är 
uppenbart att sddanförhandling lir 
obehiJvlig. 

För prövning som inte avser 
själva saken behöver huvudftJr
handling inte hållas. 

22 §38 

Har hovrätten beslutat, att mål 
skall avgöras utan huvudftJr
handling, och finnes ej uppenbart, 
att parterna redan slutftJrt sin 
talan, skall till.fli.lle därtill ltJmnas 
dem. 

Utan hinder av tidigare beslut 
äge hovriitten förordna, att hu
vudförhandling skall äga rum. 

23 § 
Har vid huvudftJrhandlingen i 

underriitten rörande viss omstän
dighet vittne eller sakkunnig eller 
part under sanningsförsäkran hörts 
inför rätten eller syn d stället 
hållits och beror avgörandet även i 
hovrätten av tilltron till den be
visningen, må lindring i under
rättens dom i denna del ej ske, 
med mindre beviset upptagits dnyo 
vid huvudftJrhandlingen i hov
rätten eller ock synnerliga skäl 
föreligga, att dess värde är annat, 
än underrätten antagit. 

38Senaste lydelse 1954:432. 

Har vid huvudftJrhandling i 
tingsriitten rörande viss omstän
dighet vittne eller sakkunnig eller 
part under sanningsförsäkran hörts 
inför rätten eller syn pd stället 
hållits och beror avgörandet även i 
hovrätten av tilltron till den 
bevisningen, fdr tingsrättens dom 
inte andras i den delen utan att 
beviset tagits upp pd nytt vid hu
vudftJrhandling i hovrätten. En så
dan lindring får dock göras, om 
det finns synnerliga skäl för att 
bevisets yärde är ett annat än 
tingsriitten antagit. 

Prop. 1993/94:190 

29 



24 § Prop. 1993/94:190 
Har, då tredskodom givits, den Om den överklagade domen ar 

som yrkaJ sådan dom vädjat mot en tredskodom och tingsrätten tar 
domen och upptages av motparten upp en av klagandens motpart 
gjord ansökan om återvinning, gjord ansökan om återvinning, 
skall målet av hovrätten visas <lter skall målet av hovrätten <lter-
till underrätten att handläggas ftJrvisas till tingsrätten ftJr att 
samband med återvinningsmålet. handläggas i samband med åter

vinningsmålet. 

25 §39 

Innan hovrättens dom eller slut- Ett överklagande for <lterkallas 
liga beslut meddelats, ftlr vadeta- innan hovrättens dom eller slutliga 
Ian <lterkallas. beslut meddelats. 

'ttuiekäranden får inte ändra sin 
talan att avse annan del av tings
rättens dom än den som uppgivits 
i vadeinlagan. 

I mål där förlikning om saken är 
tillåten får en part i hovrätten till 
stöd för sin talan åberopa om
ständigheter eller bevis, som inte 
tidigare har .förebringats, endast 
om 

En klagande får inte ändra sin 
talan att avse en annan del av 
tingsrättens dom än den som upp
getts vid överklagandet. 

I mål där förlikning om saken är 
tillåten får en part i hovrätten till 
stöd för sin talan åberopa en om
ständighet eller ett bevis som inte 
lagts fram tidigare endast om 

l . han gör sannolikt att han inte kunnat åberopa omständigheten eller 
beviset vid tingsrätten eller 

2. han annars haft giltig ursäkt att inte göra det. 
Framställs först i hovrätten ett Framställs först i hovrätten ett 

yrkande om kvittning, får det av
visas, om det inte utan olligenhet 
kan prövas i mtllet. 

yrkande om kvittning och kan det 
inte utan olligenhet prövas i mtllet. 
får yrkandet avvisas. 

27 § 
Föres talan om jäv mot domare i Förs talan om jäv mot en do-

underrätten och finnes jävet grun- mare i tingsratten och anser 
dat, skall hovrätten undanröja hovrätten att jäv .förelegat skall 
underrlittens dom i vad den över- hovrätten undanröja tingsrättens 
klagats. dom i den del den överklagats. 

29 § 
Undanröjer hovrätten under

rättens dom och grundas beslutet 
ej därtl, att underrätten varit 
obehörig eller eljest icke bort 
upptaga målet till prövning, skall 
hovrätten tillika visa målet tlter till 

39Senaste lydelse 1989:656. 

Undanröjer hovrätten tingsrät
tens dom pli ntlgon annan grund 
än att tingsrätten varit obehörig 
eller av ntlgot annat skal inte bort 
ta upp målet till prövning, skall 
hovrätten samtidigt <lterförvisa 
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underrätten för erforderlig be
handling. 

Om befogenhet för hovrätten att, 
då underrätten varit obehörig, 
hänvisa målet till annan underrätt 
stadgas i 10 kap. 20 §. 

målet till tingsrätten för fonsatt 
. behandling. 

BesUJmmel.ser om hovrättens 
befogenhet att när tingsrätten varit 
obehörig hänvisa målet till annan 
tingsrätt finns i 10 kap. 20 §. 

51 kap. 

Om vad i brottmål 

Vill part vädja mot underrätts 
dom i brottmål, skall han inom tre 

veckor från den dag, då domen 
gavs, till underrätten inkomma 
med vadeinlaga. 

Om överklagande av domar 
brottmål 

l § 
En part som vill överklaga tings

rättens dom i ett brottmål skall 
göra detta skriftligen. Skrivelsen 
skall ges in till tingsrätten. Den 
skall ha kommit in till rätten inom 
tre veckor från den dag då domen 
meddelades. 

2 § 
Har ena parten enligt I § vädjat 

mot underrätts dom, age även 
motparten, ehuru han ej iakttagit 
vad i nämnda paragraf sägs, föra 
talan mot domen; dock tlligge 
honom att inom en vecka från den 
dag, då vadetiden utgick, till un
derrätten inkomma med vadein
laga. 

Återkallas eller förfaller eljest 
den första vadetalan, är ock den 
senare vadetalan förfallen. 

Om ena parten överklagat tings
rättens dom, har motparten rätt 
att överklaga domen inom en 
vecka från den dag då den i 1 § 
angivna tiden gick ur. Ett över
klagande som gjorts under stldan 
tid förfaller, om det första över
klagandet återkallas eller av annat 
skäl förfaller. 

3 §40 

Finnes vadetalan ej vara fullföljd 
inom rätt tid, skall den av under
rätten avvisas. Har vadeinlaga in
kommit till hovrätten före vadeti
dens utgång, skall den omständig
heten att inlagan inkommit till 
underrätten först därefter ej för
anleda att den avvisas. 

40Senaste lydelse 1990:443. 

F.tt överklagande som kommit in 
för sent skall avvisas av tings
rätten. överklagandet skall dock 
inte avvisas om det har kommit in 
till hovrätten inom klagotiden. 

Prop. 1993/94:190 
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4 §41 Prop. 1993/94: 190 
l vadeinlagan skall vadekäran- överklagandet skall innehålla 

den uppgiva: uppgifter om 
l. den dom, mot vilken talan L den dom som överklagas, 

fe res; 
2. grunderna för vadetalan med 2. i vilken del domen överklagas 

angivande, i vilket avseende un- och den lindring i domen som 
derrättens domskäl enligt käran- yrkas, 
dens mening äro oriktiga; samJ 

3. i vilken del domen överklagas 3. grunderna för överklagandet 
och den andring i domen, som och i vilket avseende tingsrättens 
käranden yrkar. domskäl enligt klagandens mening 

Om prövningstillstånd behövs, ar oriktiga, 
skall käranden i vadeinlagan ange 4. de omständigheter som dbe
de omständigheter som han dbe- ropas till stöd för att prövnings
ropar till stöd för att sådant till- tillstdnd skall medddelas, när så-
stånd skall meddelas. dant tillstånd krävs, och 

Käranden skall i vadeinlagan 5. de bevis som åberopas och 
uppgiva de bevis han vill åberopa vad som skall styrkas med varje 
och vad han vill styrka med varje bevis. 
siirskilt bevis. Skriftligt bevis, som Skriftliga bevis som inte lagts 
ej tidigare forebragts, skall i fram tidigare skall ges in samJidigt 
h14vudskrift eller styrkt avskrift med överklagandet. Vill klaganden 
fogas vid vadeinlagan. Vill käran- att det skall Milas ett förnyat för
den, att förnyat förhör med vittne hör med ett vittne eller en sakkun
eller sakkunnig skall äga mm eller nig eller förnyad syn på stället, 
förnyad syn å stället skall Milas, skall han ange det och skälen till 
skall han angiva det i vadeinlagan detta. Han skall också ange om 
jämte skälen därtill. l vadeinlagan han vill att målsäganden eller den 
skall käranden ock angiva, om tilltalade skall infinna sig person
han vill, att målsägande eller den Jigen vid huvudförhandling i hov
tilltalade skall infinna sig person- rätten. 
ligen vid huvudförhandling i hov-
rätten. 

Är den tilltalade anhållen eller Är den tilltalade anhållen eller 
häktad, skall det angivas. häktad, skall det anges. 

\bdeinlagan skall vara egenhän-
digt undertecknad av käranden 
eller hans ombud. 

5 §42 

Avvisas ej vadetalan, skall un- Om inte öi•erklagandet avvisas 
derrätten efter utgången av den i enligt 3 §, skall tingsrätten efter 
2 § angivna tiden utan dröjsmål utgången av den i 2 § angivna 

41 Senaste lydelse 1993 :514. 
4~Senaste lydelse 1947:616. 
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till hovränen insända vadeinlagan 
med därvid fogade handlingar 
samJ akten. 

h den tilltalade häktad eller 
framsttilles i vadeinlagan yrkande, 
som påkallar omedelbar prövning, 
såsom begtiran om den tilltalades 
hliktande eller om åtgärd, som av
ses i 25 - 28 kap. , eller om 
hävande av sådan åtgärd, skall in
sändandet ske genast; till dess den 
i 2 § angivna tiden utgdn, skall 
dock avskrift av vadeinlagan vara 
an tillgd vid underränen. 

tiden stinda över dena och övriga 
handlingar i mdlet till hovrtitten. 

Handlingarna skall överstindas 
genast, om den tilltalade lir häktad 
eller om klaganden framsttillt en 
yrkande som fordrar omedelbar 
prövning, såsom en yrkande om 
hiJktning av den tilltalade, om åt
gärd som avses i 25 - 28 kap. 
eller om upphävande av ett beslut 
om sådan åtgärd. Till dess att den 
i 2 § angivna tiden har gdtt ut, 
skall dock en kopia av över
klagandet finnas tillgänglig vid 
tingsrtitten. 

6 § 
Föreligger mot vadetalans upp

tagande annat hinder än i 3 § 
stigs, md talan av hovrätten ome
delbart avvisas. 

Om det finns något annat hinder 
mot att ta upp en överklagande till 
prövning än att dena kommit in 
för sent, fdr hovrätten omedelbart 
avvisa överklagandet. 

7 §43 

Uppfyller · vadeinlagan ej före- Uppfyller överklagandet inte fö-
skriftema i 4 § eller är den eljest reskriftema i 4 § eller är det pd 
ofullsttindi g, skall hovrätten före- annat stitt ofullsttindi gt, skall hov
lägga vadekäranden att avhjälpa rätten förelägga klaganden att 
bristen. avhjälpa bristen. 

Följer vadekäranden inte en Följer klaganden inte före-
foreläggande enligt fersta stycket, läggandet skall överklagandet av
skall vadetalan avvisas, om vade- visas, om det är sd ofullsttindigt 
inlagan är så ofullständig att den att det inte utan väsentlig olä
inte utan väsentlig olägenhet kan genhet kan läggas till grund för en 
läggas till grund för en rättegång i rättegång i hovrätten. 
hovrätten. 

8 §44 

För mdlets beredande skall vade- Om inte annat följer av andra 
inlagan med därvid fogade hand- stycket skall överklagandet delges 
lingar delges vadesvaranden, som motparten med föreläggande att 
skall föreläggas an avge skriftligt svara skriftligen inom en viss tid. 
genmäle. Uppgift om målsägandes Uppgift om målsägandes eller 
eller vittnens ålder, yrke och bo- vittnens ålder, yrke och bostads-

43Senaste lydelse 1984: 131. 

""Lydelse enligt prop. 1993/94: 143. 

3 Riksdagen 1993/94. 1 sam/. Nr 190 
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stadsadress, som saknar betydelse 
för åtalet, skall inte framgå av de 
handlingar som delges den till
talade i mål om allmänt åtal. 

Om det är uppenbart att vadeta
lan är ogrundad, får hovrätten 
dock genast meddela dom i målet 
utan att någon dtgärd enligt .fersta 
stycket vidtas. 

Om tingsrätten har avslagit ett 
yrkande om åtgärd, som avses i 
26 - 28 kap., eller .ferordnat om 
att en sådan åtgärd skall hävas, 
får hovrätten omedelbart bevilja 
åtgärden att gälla till dess något 
annat bestäms. Om tingsrätten har 
beviljat åtgärd som nu sagts, får 
hovrätten omedelbart .ferordna att 
vidare dtgärd .fer verkställighet av 
beslutet inte fdr äga rum. I frågor 
om häktning, reseförbud eller 
omhändertagande enligt 28 kap. 
brottsbalken får hovrätten göra 
ändring i tingsrättens beslut även 
om motparten inte hörts. 

Om hovrätten beslutat häkta nå
gon som inte är närvarande vid 
rätten, skall 24 kap. 17 § tredje 
och fjärde styckena tillämpas. 

adress som saknar betydelse för Prop. 1993/94: 190 
åtalet skall inte framgå av de 
handlingar som delges den till-
talade i mål om allmänt åtal. 

Om det är uppenbart att överkla
gandet är ogrundat, får hovrätten 
genast meddela dom i målet. 

Har tingsrätten avslagit ett 
yrkande om en åtgärd som avses i 
26 - 28 kap. eller upphllvt ett 
beslut om en sådan åtgärd, får 
hovrätten omedelbart bevilja 
åtgärden att gälla tills vidare. Har 
tingsrätten beviljat en sddan åt
gärd, får hovrätten omedelbart be
sluta att tingsrättens beslut tills vi
dare inte fdr verkställas. I frågor 
om häktning, reseförbud eller 
omhändertagande enligt 28 kap. 
brottsbalken får hovrätten ändra 
tingsrättens beslut även om mot
parten inte hörts. 

Om hovrätten beslutat häkta nå
gon som inte är personligen när
varande vid rätten, skall 24 kap. 
17 § tredje och fjärde styckena 
tillämpas. 

9 §45 

Genmälet skall innehdlla ytt- Motparten skall i sin svars
skrivelse yttra sig över de grunder 
.fer överklagandet som klaganden 
anfort och ange de omständigheter 
han själv vill anföra. 

rande rörande de av vadekäranden 
a'!forda grunderna .fer vadetalan 
och angivande av de omständig
heter vadesvaranden vill anföra. 

Svaranden skall i genmälet upp
giva de bevis han vill dberopa och 
vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skriftligt bevis, som 
ej tidigare .ferebragts, skall i hu
vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid genmälet. Vill svaranden, att 
förnyat förhör med vittne eller 
sakkunnig skall äga rum eller 

45Senaste lydelse 1963:149. 

Skrivelsen skall innehdlla uppgift 
om de bevis parten dberopar och 
om vad som skall styrkas med 
varje bevis. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare skall ges in 
samtidigt med svarsskrivelsen. Vill 
parten att det skall Milas förnyat 
förhör med ett vittne eller en 
sakkunnig eller förnyad syn pd 
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förnyad syn å stället skall hållas, 
skall han angiva det i genmiilet 
jtimte skälen dlirtill. I genmälet 
skall svaranden ock angiva, om 
han vill, att må/stigande eller den 
tilltalade skall infinna sig person
ligen vid huvudförhandling i hov
rätten. 

Genmälet skall vara egenhiindigt 
undertecknat av svaranden eller 
hans ombud eller, då den tilltala
de tir svarande, hans försvarare. 

stället, skall han ange det och 
skälen till detta. Han skall ocksd 
ange om han vill att målstiganden 
eller den tilltalade skall infinna sig 
personligen vid huvudförhandling i 
hovrätten. 

10 §46 

Genmälet skall med dlirvid Hovrlltten skall sanda över 
fogade handlingar delges vade- svarsskrivelsen till klaganden. 
käranden. Uppgift om målsägan- Uppgift om målsägandes eller 
des eller vittnens ålder, yrke och vittnens ålder, yrke och bostads
bostadsadress, som saknar be- adress som saknar betydelse för 
tydelse för åtalet, skall inte fram- åtalet skall inte framgå av de 
gå av de handlingar som delges handlingar som stinds över till den 
den tilltalade i mål om allmänt tilltalade i mål om allmänt åtal. 
åtal. 

Finnes för målets beredande 
ytterligare skriftväxling erforder
lig, tige hovratten.förordna dlirom. 
Hovrätten tige tillika meddela när
mare bestämmelser om skriftväx
lingen och därvid liven föreskriva, 
i vilket avseende part skall yttra 
sig. Part må föreläggas att in
komma med mer än en skrift, en
dast om särskilda skäl tiro dlirtill. 

Under förberedelsen får sam
manträde hållas, om det behövs 
för en ändamålsenlig handläggning 
av målet. 

Om det behövs, får hovratten 
besluta om ytterligare skriftväx
ling under förberedelsen. Hovrät
ten far också meddela närmare be
stämmelser om skriftväxlingen och 
därvid besttimma i vilket avseende 
parten skall yttra sig. En part får 
föreläggas att ge in mer än en 
skrivelse endast om det finns sär
skilda skäl. 

Under förberedelsen får sam-
manträde hållas, om det behövs 
för en ändamålsenlig handläggning 
av målet. Hovratten får besluta att 

den som tir anhållen eller häktad 
skall insttillas till sammantrtidet. 

Vad som sagts om sammanträde per telefon i 45 kap. 13 § och 
47 kap. 10 § skall gälla även vid sammanträde enligt denna paragraf. 

10 a §41 

Behövs prövningstillstånd, beslu
tar hovrätten sedan skriftväxlingen 

46Lydelse enligt prop. 1993/94:143. 
471nförd genom 1993:514. 

11 § 
Behövs prövningstillstånd, skall 

hovrätten sedan skriftväxlingen 
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avslutats, om sådant tillstånd skall 
meddelas. När det finns skäl för 
det, får frågan upptas utan att 
skriftväxling skett. 

11 § 
Finner hovrätten erforderligt, att 

yttrande inhämtas av sakkunnig, 
skriftligt bevis företes, föremål 
tillhandahålles för syn eller be
siktning, bevis upptages utom 
huvudförhandlingen eller annan 
förberedande åtgärd vidtages, skall 
beslut därom utan dröjsmål med
delas. 

Vill part, att åtgärd, som nu 
sagts, vidtages, skall han, så snart 
ske kan, göra.framställning darom 
hos hovrätten. 

Finnes i mål om allmänt åtal fer
undersökningen böra fullsUindigas 
eller, om förundersökning ej ägt 
rum, sådan böra feretagas, llge 
hovrätten ~eddela åklagaren före
läggande därom. 

12 §48 

Hovrätten får bestämma att den 
som är anhållen eller häktad skall 
inställas till sammantrlide enligt 
JO § tredje stycket. 

48Senaste lydelse 1989:656. 

avslutats besluta om sådant till- Prop. 1993/94: 190 
stånd skall meddelas. När det 
finns skäl för det, får frågan tas 
upp utan att skriftväxling har 
skett. 

12 § 
Om hovrätten anser att det be

hövs, skall hovrltlten besluta att 
yttrande av sakkunnig inhämtas, 
skriftligt bevis Uiggs fram, föremål 
tillhandahålls för syn eller besikt
ning, bevis tas upp utom hu
vudförhandlingen eller någon 
annan förberedande åtgärd företas. 

Om en part vill att en åtgärd en
ligt första stycket skall feretas, 
skall han så snart som möjligt 
begara det hos hovrätten. 

Behöver i mål om allmänt åtal åt
gärd enligt 23 kap. feretas, får 
hovrätten meddela åklagaren före
läggande om det. 

13 § 
Hovrltlten får avgöra målet utan 

huvudferhandling, 
1. om åklagaren har överklagat 

endast till den tilltalades fermån, 
2. om endast den tilltalade över

klagat och hans ändringsyrkande 
godtas av motparten, 

3. om det ar uppenbart att över
klagandet ar ogrundat eller 

4. om det inte finns anledning att 

döma den tilltalade till ansvar 
eller ådöma honom påfeljd eller 
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13 §49 

Sd snart mdlets beredande avslu
tats, skall hovrätten bestämma tid 
för huvudförhandlingen. För be
handling av rätteglmgsfrdgor eller 
sådana delar av saken som får 
avgöras särskilt får huvudför
handling sättas ut, trots att målet i 
övrigt inte är färdigt för hu
vudförhandling. 

h den tilltalade häktad, skall 
huvudförhandling hållas inom fyra 
veckor efter utgången av den tid 
som anges i 2 §, om det inte till 

49Senaste lydelse 1989:650. 

dl>ma honom till annan pllföljd l1n Prop. 1993 /94: 190 
böter eller villkorlig dom eller 
slldana pdftJljder i flJrening. 

Med de pdftJljder som anges i 
flJrsta stycket 4 liksUJlls vite och, 
om det inte samtidigt l1r fråga om 
förverkande av villkorligt medgi
ven frihet från fl1ngelsestrajf. 
förordnande enligt 34 kap. I § 
första stycket 1 brottsbalken. 

Har l fall som avses i första 
stycket en part begl1rt huvudför
handling, skall sådan hållas, om 
det inte llr uppenbart obehlJvligt. 

Avser överklagandet l1ven annat 
lin ansvar, får mdlet avgöras utan 
huvudförhandling endast om denna 
talan enligt 50 kap. 13 §får prö
vas utan huvudförhandling. 

För prövning som inte avser 
sjlilva saken behlJver huvudför
handling inte hållas. 

14 § 
Innan ett mdl avgörs utan huvud

förhandling, skall parterna, om 
det inte lir uppenbart att de redan 
har slutfört sin talan, beredas 
tillfl1lle att göra det. 

15 § 
Om inte mdlet enligt 13 § avgörs 

utan huvudförhandling, skall 
hovrätten bestämma tid för sådan 
förhandling. Tiden skall om möj
ligt besttimmas efter samråd med 
parterna. För behandling av en 
rllltegångsfråga eller sådan del av 
saken som får avgöras särskilt får 
huvudförhandling sättas ut liven 
om målet i övrigt inte är färdigt 
för huvudförhandling. 

Om den tilltalade l1r häktad, 
skall huvudförhandling hållas 
inom fyra veckor efter utgången 
av den tid som anges i 2 §, om 
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följd av åtgärder som avses i 11 § 
eller andra omständigheter är nöd
vändigt med längre uppskov. Har 
den tilltalade häktats efter 
utgången av den tid som anges i 
2 §, skall tiden räknas från den 
dag han häktades. 

det inte till följd av åtgärder som 
avses i 12 § eller andra omstän
digheter är nödvändigt med längre 
uppskov. Har den tilltalade häktats 
efter utgången av den tid som 
anges i 2 §, skall tiden räknas från 
den dag han häktades. 

14 §so 16 § 
Till huvudförhandlingen skall partema kallas. 
En enskild vadekärande skall En enskild klagande skall 

föreläggas att komma tillstädes vid föreläggas att insUilla sig vid på
påföljd att hans vadetalan annars följd att överklagandet annars för
förfaller. Skall han in.finna sig faller. Skall han infinna sig 
personligen, skall han ocksd personligen, skall hovrätten ocksd 
erinras om bestämmelsen i 19 § upplysa honom om bestämmelsen i 
första stycket andra meningen. En 21 § första stycket andra me
enskild vadesvarande skall, om ningen. Om.det ar av betydelseför 
han är skyldig att infinna sig per- mdlets handläggning eller utred
sonligen eller hans närvaro annars ning att en enskild motpart in
är av betydelse för mdlets hand- ställer sig eller om denne ar skyl
läggning eller utredning, förelåg- dig att infinna sig personligen, 
gas vite. Finns det i fråga om den skall han föreläggas vite. Finns 
tilltalade anledning anta att han det i fråga om den tilltalade anled
inte skulle iaktta ett sådant ning anta att han inte skulle följa 
föreläggande, får hovrätten förord- ett sådant föreläggande, får hov
na att han skall hämtas till rätten. rätten besluta att han skall hämtas 
Meddelas inte ndgot sMant före- till rätten. Om hovrätten inte före
läggande eller jOrordnande skall Ltlgger motparten vite eller be
svaranden erinras om att målet slutar att han skall hälntas, skall 
kan komma att avgöras utan hovrätten upplysa honom om att 
hinder av att han uteblir. Hov- målet kan komma att avgöras även 
rätten.förordnar om inställandet av om han uteblir. Hovrätten skall 
en tilltalad, som är anhållen eller besluta att en tilltalad som är an
häktad. hållen eller häktad skall inställas 

till huvudförhandlingen. 
Skall i mål om allmänt åtal Skall i mål om allmänt åtal en 

målsägande höras i anledning av 
åklagarens talan, skall han vid vite 
kallas att vid huvudförhandlingen 
infinna sig personligen. 

Hovrätten bestämme tillika, om 
vittne eller sakkunnig skall kallas 
till huvudförhandlingen. Parterna 
skola underrättas om beslutet. Om 
kallande av vittne eller sakkunnig 

50Senaste lydelse 1984: 131. 

målsägande höras med anledning 
av åklagarens talan, skall han vid 
vite kallas att infinna sig 
personligen. 

Hovrätten skall ocksd bestämma 
vilka vittnen och sakkunniga som 
skall kallas till huvudförhandling
en. Partema skall underrättas om 
beslutet. 

Prop. 1993/94: 190 
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gälle vad 36 och 40 kap. ar 
stadgat. 

15 §51 

I övrigt skall vad som sägs i 
l kap. 9 § samt 46 kap. l - 5 §§, 
6 §andra stycket, 7 - 9, 11, 13, 
16 och 17 § § tillämpas i fråga om 
huvudförhandling i hovrätten. 
Reglerna i 14 § i detta kapitel 
skall dock tillämpas i fråga om 
kallelser till uppskjuten huvudför
handling och föreläggande för 
parterna. 

När ett mål sätts ut till fortsatt 
eller ny huvudförhandling, får 
hovrätten förordna om lämpliga 
åtgärder för att målet vid den 
förhandlingen skall kunna slut
föras. 

17 § 
I övrigt skall det som sägs i 

l kap. 9 § samt 46 kap. l - 5 §§, 
6 § andra stycket, 7 - 9, 11, 13, 
16 och 17 §§ tillämpas i fråga om 
huvudförhandling i hovrätten. 
Reglerna i 16 § i detta kapitel 
skall dock tillämpas i fråga om 
kallelser till uppskjuten huvudför
handling och föreläggande för 
parterna. 

När ett mål sätts ut till fortsatt 
eller ny huvudförhandling, får 
hovrätten besluta om lämpliga 
åtgärder för att målet skall kunna 
slutföras vid den förhandlingen. 

I fråga om sådana åtgärder gäller 10 - 12 §§ i detta kapitel. 

16 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

underrättens dom, i den mån det 
erfordras, uppläsas samt vadekä
randen uppgiva, i vilken del 
domen överklagas och vilket yr
kande han framställer. Tillfälle 
skall lämnas vadesvaranden att 
yttra sig över yrkandet. 

Åklagaren eller målsäganden, då 
ta/anföres allenast av denne, skall 
därefter utveckla åtalet, i den mån 
det erfordras för prövning av va
detalan. Har talan fal/följts av den 
tilltalade, må dock, om hovrätten 
finner det lämpligare, först den 
tilltalade och därefter åklagaren 
eller målsäganden utveckla sin 
talan. P-art skall erhålla tillfälle att 
bemöta vad motpanen anfört. 
Äger huvudförhandling rum, 
ehuru vadesvaranden icke är till
städes, skall genom hovrättens för-

51 Senaste lydelse 1987:747. 

18 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

den överklagade domen redovisas 
i den omfattning det behövs. 
Klaganden skall ange i vilken del 
domen överklagas och den 
lindring i domen han yrkar. Mot
parten skall lämnas tillfälle att 
yttra sig över yrkandet. 

Darejter skall åklagaren utveckla 
åtalet i den utsträckning det be
hövs för prövningen av överkla
gandet. Om talan förs endast av 
målsäganden, gäller detta i stället 
denne. Om hovrätten finner det 
lämpligare får dock en tilltalad 
som överklagat utveckla sin talan 
före åklagaren eller målsäganden. 
'tbrje part skall få tillfälle att 
bemöta vad den andra parten 
anfört. Om förhandlingen äger 
rum trots att klagandens motpart 
uteblivit, skall hovrätten se till att 
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sorg, i den mån det erfordras, ur 
handlingarna fram/llggas vad han 
anfiJrt. 

Vid förhlir med målsllganden 
eller den tilltalade må skriftlig 
uppteckning av vad han anfiJrt in
för underrätten eller infiJr c'lk/a
gare eller polismyndighet icke 
uppll1sas i annat fall, lln då hans 
utsaga vid förhöret avviker frluz 
den tidigare utsagan eller han vid 
förhliret underldter att yttra sig. 

17 § 
Sedan parternas talan framlagts, 

skall bevisningen förebringas. Den 
vid underrätten förebragta bevis
ningen skall genom hovrättens fiJr
sorg, i den mån det är av betydel
se fiJr målet i hovrätten, framlilg
gas sådan den fiJreligger i proto
koll och andra handlingar; finner 
Jwvrätten det lämpligare och sam
tycka parterna därtill, må dock 
bevisningen förebringas av par
terna. 

Om ej särskilda skäl föranleda 
annat, bör bevis, som skall före
bringas genom protokoll och 
andra handlingar frdn under
rätten, framläggas, innan bevis 
rörande samma omständighet 
omedelbart upptages av hovrätten. 
Å

0

ro rörande samma omständighet 
flera bevis, böra de förebringas i 
ett sammanhang. 

18 § 
Efter bevisningens förebringande 

äge parterna anfiJra vad de till 
slutförande av sin talan akta 
nödigt. 

19 §52 

Om en enskild vadekärande ute
blir från huvudförhandling, för-

52Senaste lydelse 1984: 13 l. 

det som denne anfiJrt liJggs fram 
ur handlingarna i den utstrackning 
det behtJvs. 

19 § 
Sedan parterna utvecklat sin 

talan, skall bevisningen laggas 
fram. Hovrätten skall se till att 

den bevisning som lagts fram i 
tingsratten laggs fram ur hand
lingarna i den utstrackning bevis
ningen har betydelse för målet 
hovratten. 

Om inte särskilda skälföranleder 
annat, bör ett av tingsrätten upp
taget bevis, som inte enligt 
35 kap. 13 § skall tas upp pd nytt, 
läggas fram innan bevis som rör 
samma omständighet omedelbart 
tas upp av hovrätten. Finns det 
flera bevis i frdga om samma 
omständighet, bör dessa lilggas 
fram i ett sammanhang. 

20 § 
Sedan bevisningen lagts fram 

skall parterna lämnas til/ftille att 

slutföra sin talan. 

21 § 
Uteblir en enskild klagande från 

sammanträde för huvudförhand-

Prop. 1993/94:190 
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faller hans vadetalan. Detsamma 
gäller, om en enskild vadekiJran
de, som lilagts att infinna sig per
sonligen, inställer sig endast ge
nom ombud och hovrätten inte an
ser sig ändå kunna avgöra målet. 

Om en enskild vadesvarande 
uteblir och vite har förelagts 
honom, får hovrätten i st/iller for 
att förelägga nytt vite besluta att 
han skall hämtas till rätten anting
en omedelbart eller till en senare 
dag. Detsamma gäller om en en
skild vadesvarande, som vid vite 
förelagts att infinna sig person
ligen, inställer sig endast genom 
ombud. 

ting, förfiiller överklagandet. Det- Prop. 1993/94: 190 
samma gäller, om en enskild kla-
gande som forelagts att infinna sig 
personligen inställer sig endast ge-
nom ombud och hovrätten inte an-
ser sig ändå kunna avgöra målet. 

Uteblir en enskild motpart och 
har vite förelagts honom, får hov
rätten förelägga nytt vite eller be
sluta att han skall hämtas till 
rätten antingen omedelbart eller 
till en senare dag. Detsamma 
gäller om en enskild motpart som 
vid vite förelagts att infinna sig 
personligen, inställer sig endast 
genom ombud. 

Underlåter i mål om allmänt åtal en målsägande, som skall höras i an
ledning av åklagarens talan, att infinna sig personligen, gäller andra 
stycket. 

Om vite har förelagts vadesva
randen eller om denne skall häm
tas till rätten och hämtning inte 
kan ske, får hovrätten avgöra må
let trots att vadesvaranden inställt 
sig endast genom ombud eller ute
blivit. Ett mål får också avgöras 
om en enskild vadekiJrande, som 
förelagts att infinna sig person
ligen, inställt sig endast genom 
ombud. 

20 §53 

Har vadekiJrandens talan förfallit 
enligt 19 § och forelllg for hans 
utevaro eller underlåtenhet att 
infinna sig personligen laga förfiill 
som han inte kunnat anmäla i tid, 
skall hovr/itten pli ansökan av 
honom literuppta mlllet. 

Ansökan om återupptagande 
skall göras skriftligen inom tvli 
veckor från den dag då beslutet 
meddelades. Om kiJranden sedan 
målet återupptagits uteblir frdn 
huvudferhandling eller underlllter 

53 Senaste 1 ydelse 1984: 131. 

Om vite har förelagts klagandens 
motpart eller om denne skall häm
tas till rätten och hämtning inte 
kan ske, får hovrätten avgöra 
målet trots att han inställt sig en
dast genom ombud eller uteblivit. 
Ett mål får också avgöras om en 
enskild klagande som förelagts att 
infinna sig personligen inställt sig 
endast genom ombud. 

22 § 
Har överklagandet förfallit enligt 

21 § skall hovrlitten pli ansökan 
av klaganden llteruppta mlllet, om 
han for sin utevaro eller under
låtenhet att infinna sig personligen 
hade laga förfiill som han inte 
kunde anmäla i tid. 

Ansökan om återupptagande 
skall göras skriftligen inom tre 
veckor från den dag då beslutet 
meddelades. Om klaganden sedan 
målet återupptagits uteblir eller in
te följer ett föreläggande att 
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att folja ett föreläggande att infin
na sig personligen, ar hans rätt till 
återupptagande av måletfoifallen. 

21 §54 

Hovratten /dr avgöra mål utan 
huvudförhandling, 

1. om talan av åklagaren fors 
endast till den tilltalades formån, 

2. om talan, som fors av den 
tilltalade, bitrtitts av mntpanen, 

3. om det lir uppenban att vade
talan lir ogrundad, eller 

4. om det inte finns anledning att 
döma den tilltalade till ansvar 
eller att lulöma honom påfoljd 
eller döma honom till annan ptl
foljd an böter eller villkorlig dom 
eller stldana ptlfoljder i forening. 

Med de påföljder som anges i 
första stycket 4 likställs utdöman
de av vite och, om det inte sam
tidigt är fråga om förverkande av 
villkorligt medgiven frihet från 
fängelsestraff, förordnande enligt 
34 kap. l § första stycket l brotts
balken. 

Har i fall som avses i första 
stycket en part begärt huvudför
handling, skall sådan hållas, om 
det inte är uppenbart obehövligt. 

Förs talan även om annat än an
svar, får målet avgöras utan hu
vudförhandling endast om denna 
talan enligt 50 kap. 21 § får prö
vas utan huvudförhandling. 

För prövning som inte avser 
själva saken behöver huvudför
handling inte hållas. 

22 §ss 

Har hovrtJtten beslutat, att mål 
skall avgöras utan huvudforhand
ling, och finnes ej uppenbart, att 

54Senaste lydelse 1984: 131. 
55Senaste lydelse 1954:432. 

infinna sig personligen, har han 
inte rätt att fil målet tlterupptaget. 
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parterna redan slutfört sin talan, 
skall tillftille därtill lämnas dem. 

Utan hinder av tidigare beslut 
äge hovrätten forordna, att hu
vudforhandling skall äga rum. 

23 § 
Har vid huvudforhandlingen i 

underrätten rörande viss omstän
dighet vittne eller sakkunnig hörts 
inför rätten eller syn å stället 
hållits och beror avgörandet även i 
hovrätten av tilltron till den 
bevisningen, md ändring i under
rättens dom i denna del ej ske 
annat än till den tilltalades for
mdn, med mindre beviset upptagits 
ånyo vid huvudforhandlingen i 
hovrätten eller ock synnerliga skäl 
foreligga, att dess värde är annat, 
än underrätten antagit. 

Har vid huvudforhandling 1 

tingsrätten rörande viss omstän
dighet vittne eller sakkunnig hörts 
inför rätten eller syn p<l stället 
hållits och beror avgörandet även i 
hovrätten av tilltron till den be
visningen, får tingsrättens dom 
inte ändras i den delen utan att 

beviset tagits upp på nytt vid 
huvudforhandling i hovrätten. En 
sådan lindring får dock göras, om 
den lir till formlm for den till
talade eller om det finns synner
liga skäl for att bevisets värde är 
ett annat än tingsrätten antagit. 

24 § 
Innan hovrättens dom eller slut- Ett överklagande får återkallas 

liga beslut meddelats, ml2 vadeta- innan hovrättens dom eller slutliga 
Ian återkallas. Åklagare, som i beslut har meddelats. Åklagare 
hovrätten fört talan mot den till- som i hovrätten fört talan mot den 
talade, äge till hans fönnån ändra tilltalade får ändra sin talan till 
sin talan. dennes fönnån. 

\luiekäranden äge ej ändra sin En klagande får inte ändra sin 
vadetalan att gälla annan gärning talan att gälla en annan gärning än 
än den som avses i vadeinlagan. den som avses i överklagandet. 

25 §'6 

Hovrätten får inte med anledning 
av den tilltalades talan eller sådan 
talan, som åklagaren for till hans 
fönnån, döma till en brottspåföljd 
som är att anse som svårare eller 
mer ingripande för den tilltalade 
än den som tingsrätten dömt till. 
Hovrätten får dock besluta om 

36Senaste lydelse 1988: 1370. 

Hovrätten får inte med anledning 
av den tilltalades överklagande 
eller av åklagarens överklagande 
till hans förmån döma till en 
brottspåföljd som är att anse som 
svårare eller mer ingripande för 
den tilltalade än den som tingsrät
ten dömt till. Hovrätten får dock 
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överlämnande till särskild vård besluta om överlämnande till Prop. 1993 /94: 190 
eller, om tingsrätten beslutat om 
sådan vård, döma till annan på
följd. 

Hovrätten får inte heller med an
ledning av talan som anges i 
första stycket besluta om utvis
ning, om tingsrätten inte meddelat 
sådant beslut, eller bestämma 
längre tid än tingsrätten gjort för 
förbud för den tilltalade att åter
vända till Sverige. 

särskild vård eller, om tingsrätten 
beslutat om sådan vård, döma till 
annan påföljd. 

Hovrätten får inte heller med an
ledning av ett överklagande som 
anges i första stycket besluta om 
utvisning, om tingsrätten inte har 
meddelat sådant beslut, eller be
stämma längre tid än tingsrätten 
gjort för förbud för den tilltalade 
att återvända till Sverige. 

27 § 
Föres talan om jäv mot domare i 

underri:uten och finnes j<Jvet grun
dat, skall hovrätten undanröja 
underrättens dom i vad den över
klagats. 

Förs talan om jäv mot en doma
re i tingsratten och anser hov
ratten att jtiv forelegat skall hov
rätten undanröja tingsrattens dom i 
den del den överklagats. 

29 § 
Undanröjer hovrätten under

rtittens dom och grundas beslutet 
ej därå, att underrätten varit obe
hörig eller eljest icke bort upptaga 
målet till prövning, skall hovrätten 
tillika visa målet åter till under
rätten för erforderlig behandling. 

Om befogenhet for hovrätten att, 
då underratten varit obehörig, 
hänvisa målet till annan underratt 
stadgas i 19 kap. 11 §. 

30 § 
Sedan hovrättens dom eller slut

liga beslut vunnit laga kraft, skall 
den från underratten mottagna 
akten jämte avskrift av domen 
eller beslutet översändas till un
derratten. 

31 § 
· Har talan mot underrtitts dom 
fullfoljt s allenast såvitt angår 
annat än ansvar, skall målet i 
hovrätten behandlas som tviste
mål. 

Undanröjer hovrätten tingsri:u
tens dom på någon annan grund 
an att tingsrtitten varit obehörig 
eller av något annat skäl inte bort 
ta upp målet till prövning, skall 
hovrätten samtidigt återförvisa 
målet till tingsrätten för fortsatt 
behandling. 

Besttimmelser om hovrattens 
befogenhet att nar tingsratten varit 
obehörig hänvisa målet till annan 
tings ratt finns i 19 kap. 11 §. 

30 § 
Har tingsrattens dom överklagats 

endast i fråga om annat än ansvar, 
skall målet i hovrätten behandlas 
som tvistemål. 
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52 Kap. 

Om besvär Om överlclagande av beslut 
1 §59 

Vill någon överklaga en tings- Den som vill överklaga en tings-
rätts beslut, skall han ge in en be- rätts beslut skall göra detta skrift
svärsinlaga till tingsrätten. ligen. Skrivelsen skall ges in till 

Inlagan skall ha kommit in till 
tingsrätten inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades. 
Om ett beslut under rättegången 
inte har meddelats vid samman
träde för förhandling och det inte 
heller vid något sddant samman
träde har tillkännagivits när be
slutet kommer att meddelas, skall 
dock besvärstiden räknas från den 
dag då klaganden fick del av be
slutet. Klagan över beslut om nå
gons häktande, kvarhållande i häk
te, tillstånd till restriktioner enligt 
24 kap. 5 a §, om åläggande av 
reseförbud eller i fråga, som avses 
i 49 kap. 6 §, är inte inskränkt till 
viss tid. 

tingsrätten. 
Skrivelsen skall ha kommit in till 

tingsrätten inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades. 
Om ett beslut under rättegången 
inte har meddelats vid samman-
träde och det inte heller vid något 
sammanträde har tillkännagetts när 
beslutet kommer att meddelas, 
skall dock klagotiden räknas från 
den dag då klaganden fick del av 
beslutet. F:tt överklagande av ett 
beslut om någons häktande, kvar
hållande i häkte, tillstånd till re
striktioner enligt 24 kap. 5 a §, 
om åläggande av reseförbud eller i 
fråga som avses i 49 kap. 7 § är 
inte inskränkt till viss tid. 

I 49 kap. finns bestämmelser om att den, 
beslut, i vissa fall först skall anmäla missnöje. 

som vill överklaga ett 

2 §60 

Finnes besvärstalan ej vara full
följd inom rtltt tid, skall den av 
underrätten avvisas. Har be
svärsinlaga inkommit till hovrätten 
före besvärstidens utgdng, skall 
den omständigheten att inlagan 
inkommit till underrätten först 
därefter ej föranleda att den 
avvisas. 

F:tt överklagande som kommit in 
för sent skall avvisas av tings
rätten. överklagandet skall dock 
inte avvisas om det har kommit in 
till hovrtuten inom klagotiden. 

3 §61 

I besvärsinlagan skall klaganden överklagandet skall inneMlla 
uppgiva: uppgifter om 

1. det beslut, mot vilket ta/anfores; 1. det beslut som överklagas, 

59Senaste lydelse 1993: 1408. 
60Senaste lydelse 1990:443. 
61 Senaste lydelse 1963: 149. 
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2. grunderna för besvärstalan; 
samt 

3. den ändring i beslutet, som 
klaganden yrkar. 

Klaganden skall i besvlirsinlagan 
uppgiva de bevis han vill åberopa 
och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skriftligt bevis, som 
ej tidigare ferebragts, skall i 
huvudskrift eller styrkt avskrift 
fogas vid besvärsin/agan. 

Besvärsinlagan skall vara egen
händigt undertecknad av klagan
den eller hans ombud. 

2. den lindring i beslutet som 
yrkas, 

3. grunderna för överklagandet, 
4. de omsttindigheter som åbe

ropas till stöd för att prOvnings
tillstånd skall meddelas, ntJr så
dant tillstånd krävs, och 

5. de bevis som åberopas och 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts 
fram tidigare skall ges in samtidigt 
med överklagandet. 

4 § 
Avvisas ej besvärstalan, skall 

underrätten utan dröjsmlll till hov
rätten insända besvärsinlagan med 
därvid fogade handlingar samt 
huvudskrift eller styrkt avskrift av 
akten, såvitt angår den fullfeljda 
frågan. 

Om inte överklagandet avvisas 
enligt 2 §, skall tingsrätten till 
hovrätten sända över detta och 
övriga handlingar i mlllet som har 
betydelse för prövningen av över
klagandet. 

5 § 
Föreligger mot besvärstalans 

upptagande annat hinder än i 2 § 
sägs, mil talan av hovrätten ome
delbart avvisas. 

Om det finns något annat hinder 
mot att ta upp ett överklagande till 
prövning än att detta kommit in 
för sent, får hovrätten omedelbart 
avvisa överklagandet. 

6 §62 

Uppfyller besvärsinlagan ej före- Uppfyller överklagandet inte fö-
skriftema i 3 § eller är den eljest reskriftema i 3 § eller är det pd 
ofullständig, skall hovrätten före- annat sätt ofullständigt, skall hov
lägga klaganden att avhjälpa bris- rätten förelägga klaganden att av-
ten. hjälpa bristen. 

Följer klaganden inte ett före/äg- Följer klaganden inte föreläg-
gande enligt fersta stycket, skall gandet skall överklagandet av
besvärstalan avvisas, om besvärs- visas, om det är så ofullständigt 
inlagan är så 1?fullstlindig att den att det inte utan väsentlig olä
inte utan väsentlig olägenhet kan genhet kan läggas till grund för en 
läggas till grund för en rättegång i rättegång i hovrätten. 
hovrätten. 

62Senaste lydelse 1984: 131. 
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7 §63 Prop. 1993/94: 190 
Finnes motparten böra höras Om hovrätten finner att klagan-

över besvliren, skall besvlirsin- dens motpart bör höras angdende 
[agan med dtirvid fogade hand- överklagandet, skall överklagandet 
tingar delgivas motparten och delges honom med föreläggande 
föreläggande meddelas honom att att svara skriftligen inom en viss 
inkomma med skrift/i g förklaring. tid. 

Ej må, med mindre tillfl1lle /lim- Det överklagade beslutet far inte 
nats motparten att förklara sig, utan att motparten har lilmnats 
ändring göras i underrättens tillfl1lle att yttra sig lindras såvitt 
beslut, såvitt angår hans rätt. angår hans rätt. 

Har underrlitten i tvistemål av- Har tingsrätten i tvistemål avsla-
slagit yrkande om kvarstad eller git ett yrkande om kvarstad eller 
annan åtgärd enligt 15 kap. eller någon annan åtgärd enligt 15 kap. 
förordnat om htivande av sådan eller upphlivt ett beslut om en 
åtgärd eller i brottmål avslagit sådan åtgärd eller i brottmål av
yrkande om åtgärd, som avses i slagit yrkande om en åtgärd som 
26 - 28 kap., eller förordnat om avses i 26 - 28 kap. eller upphlivt 
htivande av sådan åtgärd, lige hov- ett beslut om en sådan åtgärd, /dr 
rätten omedelbart bevilja åtgärden hovrätten omedelbart bevilja åtgär
att gälla, till dess annorlunda den att gälla tills vidare. Har 
förordnas. Har underrätten bevil- tingsrätten beviljat en sddan åt
jat åtgärd, som nu sagts, eller för- gärd eller förklarat att beslutet /dr 
ordnat, att beslut må verkställas verkställas liven om det inte har 
utan hinder av att det icke äger la- laga kraft, /dr hovrätten omedel
ga kraft, äge hovrätten omedelbart bart besluta att tingsrättens beslut 
förordna, att vidare dtgtird för tills vidare inte /dr verksttillas. 
verkställighet ej må äga rum. Å°r Hovrätten /dr ocksd ändra tings
fråga om häktning, tillstånd till rättens beslut i fråga om häktning, 
restriktioner enligt 24 kap. 5 a § tillstånd till restriktioner enligt 
eller reseförbud, må hovrätten ock 24 kap. 5 a § eller reseförbud 
utan motpartens hörande göra utan att höra motparten. 
ändring i underrättens beslut. 

8 §64 

Förklaringen skall innehålla ytt
rande rörande de av klaganden 
anferda grunderna fiJr besvlirsta
lan och angivande av de omstän
digheter förklaranden vill anföra. 

F örklaranden skall i förklaringen 
uppgiva de bevis han vill dberopa 
och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skriftligt bevis, som 

63Senaste lydelse 1993:1408. 
64Senaste lydelse 1963: 149. 

Motparten skall i sin svars
skrivelse yttra sig över de grunder 
för överklagandet som klaganden 
anfört och ange de omständigheter 
han sjlilv vill anföra. 

Skrivelsen skall innehålla uppgift 
om de bevis parten dberopar och 
om vad som skall styrkas med 
varje bevis. Skrift/i ga bevis som 
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ej tidigare ftJrebragts, skall i hu
vud.skrift eller styrkt avskrift fogas 
vid ftJrklaringen. 

Förklaringen skall vara egenhiin
digt undertecknad av förklaranden 
eller hans ombud eller, då i brott
mål den tilltalade llr förklarande, 
hans försvarare. 

inte Lagts fram tidigare skall ges in 
till hovrlltten samtidigt med svars
skrivelsen. 

9 § 
Har förklaring inkommit och fin

nes ytterligare skriftväxling eifor
derlig, llge hovrätten förordna 
dlirom. Hovrätten äge tillika med
dela nännare bestämmelser om 
skriftväxlingen och därvid även 
föreskriva, i vilket avseende part 
skall yttra sig. Part må föreläggas 
att inkomma med mer än en skrift, 
endast om särskilda skäl äro 
dlirtill. 

9 a §6
' 

Behövs prövningstillstånd och 
har motparten hörtS över be
svären, beslutar hovrätten sedan 
skriftväxlingen avslutats, om så
dant tillstånd skall meddelas. När 
det finns skäl för det, får frågan 
upptas utan att skriftväxling skett. 

JO §66 

Om det är nödvändigt för utred
ningen i målet att en part eller 
någon annan hörs muntligen, får 
hovrätten förordna om detta på 
lämpligt sätt. Hovrätten förordnar 
om inställandet av den som är 
anhållen eller häktad. 

lbd som sägs i 43 kap. 8 § fjär
de stycket gäller även vid förhör 
enligt första stycket. 

6'Införd genom 1987:747. 
66Senaste lydelse 1987: 121 l. 

Om det behövs jdr hovrlltten 
besluta om ytterligare skrift
växling. Hovrätten får ocksll med
dela närmare bestämmelser om 
skriftväxlingen och därvid bestlJm
ma i vilket avseende parten skall 
yttra sig. En part/år föreläggas att 
ge in mer än en skrivelse endast 
om det finns särskilda skäl. 

JO§ 
Behövs prövningstillstånd och 

har motparten hörts angllende 
överklagandet, skall hovrätten 
sedan skriftväxlingen avslutats be
sluta om sådant tillstånd skall med
delas. När det finns skäl för det, 
får frågan tas upp utan att skrift
växling har skett. 

11 § 
Om det är nödvändigt för utred

ningen i målet att en part eller 
någon annan hörs muntligen, får 
hovrätten besluta om detta på 
lämpligt sätt. Hovrätten skall 
besluta att den som är anhållen 
eller häktad skall instllllas till 
förhöret. 

Det som sägs i 43 kap. 8 § fjär
de stycket gäller även vid ett 
förhör enligt första stycket. 

Prop. 1993/94:190 
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Om hovrätten beslutat häkta 
någon som inte är närvarande vid 
rätten, skall 24 kap. 17 § tredje 
och fjärde styckena tillämpas. 

Om hovrätten beslutat häkta Prop. 1993 /94: 190 
någon som inte är personligen när-

11 § 
Sedan eiforderliga dtglirder vid

tagits, skall målet så snart ske kan 
av hovrlitten företagas till av
görande. 

varande vid rätten, skall 24 kap. 
17 § tredje och fjärde styckena 
tillämpas. 

12 § 
Innan hovrättens slutliga beslut Ett överklagande får återkallas 

meddelats, må besvlirstalan åter- innan hovrättens slutliga beslut 
kallas. har meddelats. 

13 § 
Sedan hovrlittens slutliga beslut 

vunnit laga kraft, skall den från 
underrlitten mottagna akten jämte 
avskrift av beslutet överslindas till 
underrlitten. 

Har en part eller intervenient 
överklagat ett beslut som tagits in 
i en dom eller som får överklagas 
endast i samband med att domen 
överklagas, och är även domen 
överklagad, skall målen i hov
rlilten handlliggas gemensamt 
enligt 50 eller 51 kap. 

Första stycket gliller inte om 
beslutet angår ett ombud, en för
svarare, ett vittne, en sakkunnig 
eller någon annan som inte var 
part eller intervenient i tings
rätten. 

53 Kap. 

Om mål, som upptages ome- Om mål som tas upp omedelbart 
delbart av hovrätt 

1 § 
I tvistemål, som skall upptagas 

omedelbart av hovrätt, äge vad 
om rättegången vid underrätt är i 
42-44 kap. stadgat motsvarande 
tillämpning. 

4 Riksdagen 1993/94. 1 sam/. Nr 190 

I tvistemål som skall tas upp 
omedelbart av en hovrätt tillämpas 
bestämmelserna om rättegången 
vid tingsrätt i 42-44 kap. 
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2 §67 Prop. 1993/94: 190 
I brottmål, som skall upptagas I brottmål som skall tas upp 

omedelbart av hovrätt, age vad omedelbart av en hovrätt, tilliJm
om rättegången vid underrtitt ar i pas besUJmmelserna om rätte-
45-47 kap. stadgat motsvarande gången vid tingsrtitt i 45-47 kap. 
tilltJ.mpning; i dylikt mål galle med följande avvikelser: 
dock följande avvikelser: 

1. Hovrätten age ej uppdraga åt 1. Hovrätten ftJr inte uppdra åt 
åklagaren att utfärda stämning. åklagaren att utfärda stämning. 

2. Hovrätten äge för målets 2. Hovrätten skall i stämningen 
beredande i stämningen förelägga förelägga den tilltalade att svara 
den tilltalade att till hovrätten in- skrift/i gen inom en viss tid. Hov
komma med skriftligt genmäle. rtitten skall sanda över svarsskri
Genmälet skall med därvid fogade velsen till tlklagaren. Om det be
handlingar delgivas åklagaren. hövs for hovrtitten besluta om 
Finnes för målets beredande ytter- ytterligare skriftväxling. Hovrtitten 
ligare skriftväxling erforderlig, ftJr ockstJ meddela närmare be
äge hovrätten förordna därom. stämmelser om skriftväxlingen och 
Rätten äge tillika meddela när- därvid best(imma i vilket avseende 
mare bestämmelser om skriftväx- parten skall yttra sig. 
!ingen och därvid även föreskriva, 
i vilket avseende part skall yttra 
sig. 

3. I stället för den tid av en 3. I stället för den tid om en 
vecka, som i 45 kap. 14 §, vecka som gäller enligt 45 kap. 
46 kap. 11 § och 47 kap. 22 § tlr 14 §, 46 kap. 11 § och 47 kap. 
föreskriven för hållande av 22 § för hållande av huvudför
huvudförhandling i mål, vari den handling i vissa fall skall en tid 
tilltalade ar anhållen eller häktad, om två veckor gälla. 
skall gälla en tid av två veckor. 

4. Förekommer ej anledning till 
ådömande av annan påföljd än 
böter, äge hovrätten företaga 
målet till avgörande utan huvud
förhandling; dlirom gälle vad i 
51 kap. 22 § stadgats. 

4. Om det inte finns anledning 
att döma till någon annan påföljd 
än böter, ftJr hovrätten avgöra 
målet utan huvudförhandling. I 
sådant fall ti/Uimpas S I kap. 14 §. 

54 kap. 

Om fullfoljd av talan mot hov- . Om rätten alt överklaga hovrätts 
rätts dom och beslut domar och beslut 

1 §63 

Talan mot hovrätts dom skall En hovrtitts dom ftJr överklagas, 
föras genom ansökan om revision. om inte annat ar föreskrivet. 

67Senaste lydelse 1964: 166. 
68Senaste lydelse 1989:656. 
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Har parterna skriftligen mtalat 
att inte överklaga en dom som 
meddelas med anledning av en 
uppkommen tvist eller en framtida 
tvist som kan härledas till ett visst 
angivet rättsforhållande, gäller 
awalet, om saken är sådan att 
j(;rlikning därom är tillålen. F.tt 
awal som ingåtts fiire tvistens upp
komst gäller dock inte i mål som 
a~·ses i I kap. 3 d §första stycket. 

En utftistelse att inte överklaga 
som har gjorts efter domen gäller, 
om saken är sådan att fiirlikning 
därom är tillåten. 

När en hovrätt meddelar dom i 
fall som avses i 17 kap. 5 § andra 
stycket, skall hovrätten med hän
syn till omständigheterna bestäm
ma om domen skall fa överklagas 
särskill eller endast i samband 
med att hovrättens slutliga avgö
rande överklagas. 

Den, mot vilken en tredskodom givits, får inte överklaga domen. Be
stämmelser om hans rätt till återvinning i anledning av sådan dom finns 
i 44 kap. 9 § och 53 kap. l §. 

I a §69 

När en hovrätt meddelar dom i 
fall som avses i 17 kap. 5 § andra 
stycket, hestämmer hm-rätten med 
hänsyn till omständigheterna om 
talan mot domen skall föras 
särskilt eller endast i samband 
med talan rruJt hovrättens slutliga 
avgörande. Talan förs genom an
sökan om revision. 

2 § 
Talan mot hm·rätts slwliga be

slut skall foras genom besvär. 
Meddelas i samband med dom 
beslut, mrigenom saken till viss 
del ej upptages till prövning, skall 
di>ck talan mot beslutet foras 
genom ansökan om revision. 

Ä°ger part göra ansökan om åter
upptagande av mål, som avgjorts 

69 lnförd genom 1990:443. 

2 § 
Har parterna skriftligen awalat 

att inte överklaga en dom som 
meddelas med anledning av en 
uppkommen tvist eller en framtida 
tvist som kan härledas till ett visst 
angivet rättsforhållande, gäller av
talet, om forlikning om saken är 
tillåten. F.tt aital som ingåtts fiire 
tvistens uppkomst gäller dock inte 
i mål som avses i I kap. 3 d § 
fersta stycket. 

En utftistelse att inte överklaga 
som har gjorts efter domen gäller, 
omfiirlikning om saken är tillålen. 

3§ 
En hovrätts slutliga beslut får 

överklagas, om inte annat är 
fereskrivet. Har en part rätt att 
ansöka om återupptagande av ett 
mål som avgjorts genom ett slut
ligt beslut, får han di>ck inte över
klaga beslutet. 

Ett beslut av en hovrätt enligt 
vilket ett mål återfön•isats till 

Prop. 1993/94: 190 
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genom slutligt beslut, må han ej 
fullfolja talan mot beslutet. 

2 a §70 

Hovrättens beslut i en överkla
gad fråga angående ersättning till 
offentlig försvarare får inte över
klagas. Hovrätten får dock tillåta 
att beslutet överklagas, om det 
fareligger särskilda skäl för en 
prövning om tillstånd skall ges 
enligt lO § första stycket l 

3§ 
\lid i 49 kap. 3 - 5, 7 och 11 §§ 

är stadgat i fr/Jga om talan mot 
underrätts beslut äge motsvarande 
tillämpning hetrtiffande talan mot 
hovrätts beslut, som ej är slutligt, 
i där uppkommen eller dit fullfoljd 
fr/Jga, som avses i nämnda lag
rum. 

4 § 
Beträffande hovrätts beslut i 

annat fall än nu sagts gälle vad i 
49 kap. 8 §är stadgat. 

5 §7• 
Dd hovrätten ogillat yrkande om 

häktning, tillstånd till restriktioner 
enligt 24 kap. 5 a § eller reseför
bud eller hävt ett beslut om häkt
ning, tillstånd till restriktioner 
enligt 24 kap. 5 a § eller reseför
bud, får talan mot beslutet föras 
endast i samband med talan mot 
hovrättens dom eller slutliga 
beslut. 

70Införd genom 1989:352. 

"Senaste lydelse 1993:1408. 

tingsrätten får överklagas endast Prop. 1993/94:190 
om hovrättens prövning innefattar 
ett avgörande av en frdga som in-
verkar pd mtllets utgdng. 

Hovrättens beslut i en överkla
gad fråga om ersättning till of
fentlig försvarare får inte överkla
gas. Hovrätten får dock tillåta att 
beslutet överklagas, om det finns 
särskilda skäl för att pröva om 
tillstånd skall ges enligt 10 § 
första stycket l . 

4§ 

Det som sägs i 49 kap. 4 - 6, 8 
och 11 §§ om ö~·erklagande av en 
tingsrätts beslut skall tillämpas vid 
överklagande av en hovrätts be
slut, som inte är slutligt, i frågor 
som avses i de nämnda para
graferna och som uppkommit 
hovrätten eller överklagats dit. 

5 § 
I fr/Jga om hovrättens beslut i 

annat fall än som anges i 3 eller 
4 § tillämpas 49 kap. 3 § andra 
stycket och 9 §. 

6§ 
Om hovrätten ogillat ett yrkande 

om häktning, tillstånd till 
restriktioner enligt 24 kap. 5 a § 
eller reseförbud eller upphlivt ett 
beslut om häktning, tillstånd till 
restriktioner enligt 24 kap. 5 a § 
eller reseförbud, får beslutet 
överklagas endast i samband med 
att hovrättens dom eller slutliga 
beslut överklagas. 
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6§ 
över beslut, varigenom hovrätt 

visat mlll dter till underrätt, må ej 
klagas; innefattar hovrättens pröv
ning avgörande av fr/Jga, som 
ini•erkar p/J mlllets utg/Jng, äge 
dock part utan hinder av vad nu 
sagts fullftJlja talan dliremot. 

_j) 

7 § 
Har hovrätt funnit underrätten 

behörig att upptaga m/Jl, mil talan 
dliremot ej foras, med mindre 
invändningen mot underrättens 
behörighet grundas å omständig 
het, som vid fullfOljd högre rätt 
haft att självmant beakta. 

Har hovratien funnit att tingsrtil
ten varit behörig att ta upp ett 
mlll, f/Jr hovrättens beslut om detta 
överklagas endast om invänd
ningen mot tingsrättens behörighet 
grundas p/J en omständighet som 
högre rtilt självmant skall beakta 
vid ett överklagande. 

8 §72 

Talan får inte foras mot hovrlit- Ett beslut f/Jr inte överklagas, 
tens beslut angående jäv mot om hovrätten i beslutet 
domare i tingsrätt eller i n/Jgon dit 1. prövat en fråga om jäv mot 
ful/foljd fråga som avses i 49 kap. domare i tingsrätt, 
4 § första stycket 7 eller 9 eller 2. prövat en till hovrätten över-
6 §. Talan f/Jr inte heller föras klagad fråga som avses i 49 kap. 
mot hovrättens beslut att meddela 5 § första stycket 7 eller 9 eller 
prövningstillstånd. 7 § eller 

3. meddelat prövningstillstånd. 

9 §73 

Talan mot hovrätts dom eller Priivningstillstånd krävs for att 
slutliga beslut i mål eller ärende Högsta domstolen skall pröva hov
som väckts vid tingsrätt f/Jr inte rättens dom eller slutliga beslut i 
komma under Högsta domstolens mål eller ärende som väckts vid 
prövning utan att Högsta dom- tingsrätt. Detsamma gäller hov
stolen meddelat parten tillst/Jnd till rättens slutliga beslut i ett ärende 
detta enligt JO §. Detsamma gäller som har ett direkt samband med 
talan mot hovratts slutliga beslut i ett s/Jdant mål eller ärende utom 
ett ärende som har direkt samband beslut som avses i 17 §. 
med ett mål eller ärende som nu 
sagts, dock inte beslut som avses i 
16 §. 

71Senaste lydelse 1987:747. 
73Senaste lydelse 1989:352. 
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Första stycket gäller inte talan, 
som i mål om allmänt åtal förs av 
Riksdklagaren, Justitiekanslern 
eller justitieombudsman. 

Första stycket gäller inte över- Prop. 1993/94: 190 
klaganden av Riksdklagaren, Justi-
tiekanslern eller någon av Riks-
dagens ombudsmän i mål diir 
allmänt åtal förs. 

10 §74 

Prövningstillstånd må meddelas Prövningstillstånd /dr meddelas 
allenast endast om 

1. om det är av vikt för ledning 
av rättstillämpningen att talan 
prövas av Högsta domstolen; eller 

2. om det fiireligger synnerliga 
skäl till sådan prövning, såsom att 
grund för resning fiJreligger eller 
domvilla förekommit eller att må
lets utgång i hovrätten uppenbar
ligen beror på grovt förbiseende 
eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd meddelas 
i ett av två eller flera likartade 
mål, som sanuidigt foreligga till 
bedt}mande, md prövningstillstånd 
meddelas även i övriga mål. 

1. det är av vikt för ledning av 
rättstillämpningen att överkla
gandet prövas av Högsta domsto
len eller 

2. det finns synnerliga skäl till 
sådan prövning, såsom att det 
finns grund för resning eller att 

domvilla förekommit eller att må
lets utgång i hovrätten uppenbar
ligen beror på grovt förbiseende 
eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd fordras i 
två eller flera likartade mål och 
Högsta domstolen meddelar pröv
ningstillstdnd i en av dem, /lir 
prövningstillstånd meddelas även i 
övriga mål. 

11 §H 

Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss fråga i målet, vars 
prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatfråga) 
eller en viss del av målet. 

I avvaktan på att prövning sker i enlighet med ett prövningstillstånd 
som begränsats enligt rorsta stycket får Högsta domstolen förklara 
frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt 
vilande helt eller delvis. 

Meddelas prövningstillstånd utan 
sådan begränsning som avses i 
första stycket, gäller det domen 
eller det slutliga beslutet i dess 
helhet, sllvitt parten for talan mot 
detta, samt beslut, som överklagas 
i samband med talan mot domen 
eller det slutliga beslutet. 

74Senaste lydelse 1971:218. 

nsenaste lydelse 1989:352. 

F.tt prövningstillstånd som med
delas utan sådan begränsning som 
avses i första stycket gäller 

1. domen eller det slutliga be
slutet i den utsträckning parten 
har överklagat avgörandet, 

2. överklagade beslut som tagits 
in i domen eller det slutliga be
slutet och som inte angllr en om-
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I den mån prövningstillstånd ej 
meddelas och fråga därom ej 
förklaras vilande, skall hovrättens 
dom eller slutliga beslut stå fast. 
Erinran dilrom skall intagas 
Högsta domstolens beslut. 

11 a §16 

Vid talan som avses i 9 § andra 
stycket får Högsta domstolen, om 
målet väckts vid tingsrätt, besluta 
att begränsa prövningen av målet 
till en viss prejudikatfråga. 

bud, ett vittne, en sakkunnig eller 
rulgon annan som inJe var part 
eller inJervenienJ i hovrlllten, 

3. överklagade beslut som fdr 
överklagas endast i samband med 
att domen eller det slutliga 
beslutet överklagas. 

I den utstrackning prövningstill
stånd inJe meddelas och fråga om 
tillstdnd inJe heller förklaras 
vilande, skall hovrättens dom eller 
slutliga beslut stå fast. En upp
lysning om detta skall tas in i 
Högsta domstolens beslut. 

12 § 
Vid överklagande som avses i 

9 § andra stycket får Högsta dom
stolen, om målet väckts vid 
tingsrätt, besluta att begränsa 
prövningen av målet till en viss 
prejudikatfråga. 

Ett beslut som avses i första stycket får meddelas att gälla till dess 
annorlunda bestäms. Ett sådant beslut fattas enligt de regler som gäller 
för beslut om prövningstillstånd. Meddelas beslut enligt detta stycke, 
skall målet i övrigt vila. 

I den mån Högsta domstolen inte 
prövar målet, skall hovrättens dom 
eller slutliga beslut stå fast. En 
upplysning om detta skall tas in i 
det beslut varigenom prövning 
vägras. 

12 §77 

Vid avgörandet av om pröv
ningstillstånd skall meddelas be
höver hänsyn tas endast till om
ständigheter som har åberopats av 
sökanden. 

76lnförd genom 1989:352. 

77Införd genom 1981: 1088. 

I den utstrtlckning Högsta dom
stolen inte prövar målet, skall 
hovrättens dom eller slutliga be
slut stå fast. En upplysning . om 
detta skall tas in i det beslut ge
nom vilket prövning vägras. 

13 § 
Vid avgörandet av om pröv

ningstillstånd skall meddelas be
höver hänsyn tas endast till sdda
na omständigheter som har åbero
pats av klaganden. 
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13 §18 

Förs i mål eller ärende, som 
väckts vid underrätt, talan mot 
hovrätts beslut, som ej är slutligt, 
och har ej i anledning av talan 
mot hovrättens dom eller slutliga 
beslut meddelats prövningstill
stånd, som enligt 11 § tredje 
stycket gäller även beslutet, 
tilltJmpas 9 - 12 §§. 

14 §19 

Dd hovrätt meddelar beslut, 
varemot talan enligt 5, 6, 7 eller 
8 § ej md föras, skall hovrtitten i 
beslutet giva det till känna. 

Kan talan mot hovrätts dom eller 
beslut ej komma under Högsta 
domstolens prövning, med mindre 
Högsta domstolen meddelat parten 
tillstdnd därtill, give hovrätten i 
samband med underrättelse om ta
lans ful/foljande det till känna med 
angivande av innehållet i lO §. 

15 §80 

Anser part, att underrtittelse, 
som hovrätten enligt 14 § första 
stycket meddelat, är oriktig, äge 
han i samband med ful/foljande av 
talan mot domen eller beslutet 
pdkalla prövning av frågan. 

Ej md i annat fall än i första 
stycket sägs frdga, som där avses, 
komma under Högsta domstolens 
prövning. \bd hovrätt i övrigt fö
reskrivit om sättet för fullföljd av 
talan skall lända till efterrättelse. 

78Senaste lydelse 1989:352. 

79Senaste lydelse 197 l :218. 

80Senaste lydelse 197 l :218. 

14 § 
Avser överklagandet ett beslut av 

hovratten som inte är slutligt och 
som meddelats i ett mål eller 
ärende som väckts vid tingsratt 
skall 9 - 13 §§ tilliimpas. Detta 
galler dock inte om Högsta dom
stolen med anledning av talan mot 
hovrättens dom eller slutliga 
beslut har meddelat prövnings
tillstånd som enligt 11 § tredje 
stycket gäller även beslutet. 

15 § 
Om ett beslut av en hovrätt 

enligt 3 § andra stycket eller 6, 7 
eller 8 § inte /dr överklagas, skall 
beslutet innehålla uppgift om det. 

Kravs prövningstillstdnd i Högsta 
domstolen, skall hovrattens dom 
eller beslut innehålla uppgift om 
detta och om innehållet i I 0 §. 

16 § 
Om en part anser att en 

upplysning enligt 15 § jlJrsta 
stycket är oriktig, /dr han i 
samband med att beslutet över
klagas begara att Högsta dom
stolen prövar frågan om ratt att 
överklaga. I annat fall for frågan 
inte prövas av Högsta domstolen. 

Prop. 1993/94:190 
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16 § 
över hovrätts beslut, varigenom 

missnöjesanmälan eller ansökan 
om återvinning eller återuppta
gande eller revisions- eller be
svärstalan mot hovrätts dom eller 
beslut avvisats, må klagan föras 
genom besvtir. Ej må i annat fall 
fråga, huruvida sådan anmälan 
eller ansökan gjorts eller talan 
eljest fullföljts på föreskrivet sätt 
eller inom rätt tid, komma under 
Högsta domstolens bedömande. 

17 § 
Ett beslut genom vilket hovrätten 

avvisat en missnöjesanmälan, en 
ansökan om återvinning eller åter
upptagande eller ett överklagande 
av hovrätts dom eller beslut fllr 
överklagas. Frtlgan om en sådan 
arunälan eller ansökan gjorts eller 
ett överklagande skett inom rätt tid 
for annars inte prövas av Högsta 
domstolen. 

55 kap. 

Om revision 

Vill part söka rev1S1on av hov
rätts dom, skall han inom fyra 
veckor från den dag, då domen 
gavs, till hovrätten inkomma med 
revisionsinlaga. 

3 §81 

Finnes revisionstalan ej vara 
fullföljd inom rtitt tid, skall den av 
hovrätten avvisas. Har revi
sionsin/aga inkommit till Högsta 
domstolen före revisionstidens ut
gång, skall den omständigheten att 
inlagan inkommit till hovrätten 
först därefter ej föranleda att den 
avvisas. 

4 §82 

I revisionsinlagan skall revisions
ktiranden uppgiva: 

l. den dom, mot vilken talan 
jOres; 

81 Senaste lydelse 1990:443. 

szsenaste lydelse 1981: I 088. 

Om överklagande av domar 

l § 
En part som vill överklaga 

hovrättens dom skall göra detta 
skriftligen. Skrivelsen skall ges in 
till hovrtuten. Den skall ha kommit 
in till rtuten inom fyra veckor .frlln 
den dag då domen meddelades. 

2§ 
Ett överklagande som kommit in 

för sent skall avvisas av hovrätten. 
överklagandet skall dock inte av
visas om det har kommit in till 
Högsta domstolen inom klago
tiden. 

3§ 
överklagandet skall innehlll/a 

uppgifter om 
l. den dom som överklagas, 
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2. grunderna för revisionstalan 
med angivande, i vilket avseende 
hovrättens domskäl enligt käran
dens mening äro oriktiga; samJ 

3. i vilken del domen överklagas 
och den lindring i domen, som 
käranden yrkar. 

Erfordras prövningstillstånd, 
skall käranden i revisionsinlagan 
ange de omständigheter han åbe
ropar till stöd för an sådant 
tillstånd skall meddelas. 

Käranden skall i revisionsin
lagan uppgiva de bevis han vill 
åberopa och vad han vill styrka 
med varje sarskilt bevis. I tviste
mål skall käranden, om beviset ej 
tidigare forebragts, uppgiva an
ledningen hänill. Åberopar käran
den skrift/i gt bevis, som ej tidigare 
forebragts, skall det i huvudskrift 
eller styrkt avskrift fogas vid re
visionsinlagan. I revisionsinlagan 
skall käranden ock angiva, om 
han vill, an motparten eller i 
brottmål målsägande eller den till
talade skall infinna sig personligen 
vid huvudförhandling i Högsta 
domstolen. 

Är i brottmål den tilltalade an
hållen eller häktad, skall det 
angivas. 

Revisionsinlagan skall vara 
egenhändigt undenecknad av 
käranden eller hans ombud. 

5 §83 

Avvisas ej revisionstalan, skall 
hovrätten efter revisionstidens ut
gång utan dröjsmål till Högsta 
domstolen insända rev1S1onsin
lagan med därvid fogade hand
lingar samJ underrättens och hov
rättens akter i målet. Å

0

r i brottmål 
den tilltalade häktad eller fram
ställes i revisionsinlagan yrkande, 

83Senaste lydelse 1981 :828. 

2. i vilken del domen överklagas 
och den lindring i domen som 
yrkas, 

3. grunderna för överklagandet 
och i vilket avseende hovrättens 
domskäl enligt klagandens mening 
ar oriktiga, 

4. de omständigheter som åbe
ropas till stöd för att pröv
ningstillstånd skall meddelas, niir 
sådant tillstånd krävs, och 

5. de bevis som åberopas och 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. 

Har en omständighet eller ett be
vis som åberopas i Högsta dom
stolen inte lagts fram tidigare, 
skall klaganden i tvistemål for
klara anledningen till det. Skrift
liga bevis som inte lagts fram 
tidigare skall ges in samJidigt med 
klagoskrivelsen. Klaganden skall 
också ange om han vill an mot
parten eller i brottmål målsägan
den eller den tilltalade skall infin
na sig personligen vid huvudför
handling i Högsta domstolen. 

Är i brottmål den tilltalade an
hållen eller häktad, skall det 
anges. 

4§ 

Om inte överklagandet avvisas 
enligt 2 §, skall hovrätten efter ut
gtlngen av klagotiden sanda över 
detta och övriga handlingar i 
målet till Högsta domstolen. 
Handlingarna skall översändas ge
nast, om i brottmål den tilltalade 
ar häktad eller om klaganden 
framställt ett yrkande som fordrar 
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som pllkallar omedelbar prövning, 
såsom i tvistemål begäran om 
kvarstad eller om hävande av 
sådan åtgärd eller av ferordnande, 
att dom må verkställas utan hinder 
av an den icke äger laga kraft, 
eller i brottmål begtiran om den 
tilltalades häktande eller om åt
gärd, som avses i 25-28 kap., 
eller om htivande av sådan åtgärd, 
skall insändandet ske genast. 

6§ 
Föreligger mot revisionstalans 

upptagande annat hinder än i 3 § 
stigs, må talan av Högsta domsto
len omedelbart avvisas. 

7 §84 

Uppfyller revisionsinlagan ej 
föreskrifterna i 4 § första, tredje 
eller femte stycket eller är den 
eljest ofullständig, skall Högsta 
domstolen förelägga revisionsklJ
randen att avhjälpa bristen. 

Följer revisionskäranden inte ett 
fi1reläggande enligt fiJrsta stycket, 
skall revisionstalan avvisas, om 
revisionsinlagan är så ofullständig 
att den inte utan väsentlig olä
genhet kan läggas till grund för en 
rättegång i Högsta domstolen. 

omedelbar prövning, såsom i tvis
temål ett yrkande om kvarstad 
eller ett yrkande om upphilvande 
av ett beslut om en sådan åtgärd 
eller av ett beslut om att dom /dr 
verkställas lJven om den inte har 
laga kraft, eller i brottmål ett 
yrkande om htiktning av den till
talade eller om åtgärd som avses i 
25-28 kap. eller om upphtivande 
av ett beslut om en sådan åtgärd. 

5 § 
Om det finns ndgot annat hinder 

mot an ta upp ett överklagande till 
prövning än an detta kommit in 
fer sent, jllr Högsta domstolen 
omedelbart avvisa överklagandet. 

6§ 
Uppfyller överklagandet inte fö

reskrifterna i 3 § första stycket 1-
3 eller 5 eller andra stycket eller 
är det pd annat sätt ofullsttindigt, 
skall Högsta domstolen förelägga 
klaganden att avhjälpa bristen. 

Följer klaganden inte fere
liiggandet skall överklagandet 
avvisas, om det är så ofullständigt 
att det inte utan väsentlig olä
genhet kan läggas till grund för en 
rättegång i Högsta domstolen. 

7§ 
Behövs prövningstillstdnd, skall 

Högsta domstolen besluta om 
s<ldant tillstdnd skall meddelas. 
Ntir det finns skäl fer det, /dr 
frdgan tas upp utan an skrift
växling har skett. 

8 §8' 
För målets beredande skall Om inte annat feljer av 7 §, 

rt~visionsinlagan med därvid skall överklagandet delges motpar-

84Senaste lydelse 1984:13\. 

85Lydelse enligt prop. 1993/94: 143. 
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fogade handlingar delges revi
sionssvaranden och förelt1ggande 
meddelas honom att inkomma med 
skriftligt genmäle. Uppgift om 
målsägandes eller vittnens ålder, 
yrke och bostadsadress, som sak
nar betydelse för åtalet, skall inte 
framgå av de handlingar som 
delges den tilltalade i mål om 
allmänt åtal. 

Har hovrätten i tvistemål avslagit 
yrkande om kvarstad eller annan 
åtgärd enligt 15 kap. eller förord
nat om havande av sådan åtgärd 
eller i brottmål avslagit yrkande 
om åtgärd, som avses i 26 - 28 
kap., eller förordnat om havande 
av åtgärd, som där st1gs, t1ge 
Högsta domstolen omedelbart be
vilja åtgärden att gälla, till dess 
annorlunda förordnas. Har hov
rätten beviljat åtgärd, som nu 
sagts, eller förordnat, att dom md 
verkställas utan hinder av att den 
icke t1ger laga kraft, eller fastställt 
underräns beslut därom, äge 
Högsta domstolen ock omedelbart 
förordna, att vidare åtgärd för 
verkställighet ej md äga rum. Är 
fråga om häktning eller reseför
bud, md Högsta domstolen utan 
motpartens hörande göra ändring i 
hovrättens beslut. 

ten med föreliiggande att svara 
skriftligen inom en viss tid. 
Uppgift om målsägandes eller 
vittnens ålder, yrke och bostads
adress som saknar betydelse för 
åtalet skall inte framgå av de 
handlingar som delges den till
talade i mål om allmänt åtal. 

Har hovrätten i tvistemål avslagit 
en yrkande om kvarstad eller 
någon annan åtgärd enligt 15 kap. 
eller upphavt en beslut om en 
sådan åtgärd eller i brottmål avsla
git en yrkande om en åtgärd som 
avses i 26 - 28 kap. eller upphavt 
en beslut om sådan åtgärd, får 
Högsta domstolen omedelbart be
vilja åtgärden att gälla tills vidare. 
Har hovrätten beviljat en sådan 
åtgärd eller förklarat att domen får 
verkställas t1ven om den inte har 
laga kraft, eller fastställt tingsrans 
beslut om det, får Högsta dom
stolen omedelbart besluta att tings
rättens eller hovrättens beslut tills 
vidare inte får verkställas. I fr/J.gor 
om häktning eller reseförbud jllr 
Högsta domstolen andra hov
rättens beslut aven om motparten 
inte hörts. 

9 §86 

Genmälet skall, om ej i tvistemdl Motparten skall i sin svarsskri-
revisionskt1randens yrkande medgi- ve/se yttra sig över de grunder för 
ves, innehålla yttrande rörande de överklagandet som klaganden an
av honom anförda grunderna för fört och ange de omständigheter 
revisionstalan och angivande av han sjt1lv vill anföra. Det som har 
de omständigheter revisionssvaran- sagts nu galler inte i tvistemdl dlJr 
den vill anföra. klagandens yrkande medges. 

Svaranden skall i genmälet upp- Skrivelsen skall inneh/J.lla uppgift 
giva de bevis han vill åberopa och om de bevis parten åberopar och 
vad han vill styrka med varje sär- om vad som skall styrkas med 
skilt bevis. I tvistemdl skall sva- varje bevis. Om en omständighet 

86Senaste lydelse 1963: 149. 
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randen, om beviset ej tidigare 
förebragts, uppgiva anledningen 
hiirtill. Åberopar svaranden skrift
ligt bevis, som ej tidigare före
bragts, skall det i huvudskri.ft eller 
styrkt avskrift fogas vid genmälet. 
I genmälet skall svaranden ock an
giva, om han vill, att motparten 
eller i brottmål målsägande eller 
den tilltalade skall infinna sig 
personligen vid huvudförhandling i 
Högsta domstolen. 

Genmälet skall vara egenhiindigt 
undertecknat av svaranden eller 
hans ombud eller, då i brottmål 
den tilltalade lir svarande, hans 
försvarare. 

eller ett bevis som dberopas i 
Högsta domstolen inte lagts fram 
tidigare, skall parten i tvistemål 
förklara anledningen till det. 
Skrift/i ga bevis som inte lagts 
fram tidigare skall ges in till 
Högsta domstolen samtidigt med 
överklagandet. Parten skall ocksd 
ange om han vill att motparten 
eller i brottmål målsliganden eller 
den tilltalade skall infinna sig per
sonligen vid huvudförhandling 
Högsta domstolen. 

10 §87 

Geruniilet skall med därvid Högsta domstolen skall sanda 
fogade handlingar delges revi- över svarsskrivelsen till klaganden. 
sionskäranden. Uppgift om måls- Uppgift om målsägandes eller 
ägandes eller vittnens ålder, yrke vittnens ålder, yrke och bostads
och bostadsadress, som saknar be- adress som saknar betydelse för 
tydelse för åtalet, skall inte fram- åtalet skall inte framgå av de 
gå av de handlingar som delges handlingar som sänds över till den 
den tilltalade i mål om allmänt tilltalade i mål om allmänt åtal. 
åtal. 

Finnes för målets beredande 
ytterligare skriftväxling erforder
lig, äge Högsta domstolen fiirord
na dlirom. Högsta domstolen äge 
tillika meddela närmare bestäm
melser om skriftväxlingen och 
därvid liven föreskriva, i vilket 
avseende part skall yttra sig. Part 
må föreläggas att inkomma med 
mer än en skrift, endast om sär
skilda skäl äro därtill. 

11 §88 

Erfodras prövningstillstdnd, skall 
Högsta domstolen sedan skriftväx
lingen har avslutats bestämma om 

87Lydelse enligt prop. 1993/94:143. 
88Senaste lydelse 1981: 1088. 

Om det behövs, /dr Högsta dom
stolen besluta om ytterligare 
skriftväxling. Högsta domstolen 
f!Jr ocks!J meddela närmare be
stämmelser om skriftväxlingen och 
därvid bestämma i vilket avseende 
parten skall yttra sig. En part /dr 
föreläggas att ge in mer än en 
skrivelse endast om det finns 
särskilda skäl. 
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sådant tillstånd skall meddelas. 
Ntir det finns skäl till det fdr 
frågan tas upp trots att skriftvtiX
ling inte har tigt rum. 

12 §89 11 § 
Högsta domstolen får utan hu- Högsta domstolen får utan hu-

vudförhandling avgöra vudförhandling avgöra 
l. en prejudikatfråga, l. en prejudikatfråga, 
2. ett mål, vari Högsta dom- 2. ett mål i vilket Högsta dom-

stolen med stöd av bestämmelser- stolen med stöd av bestämmelser
na i / 2 a § i allt väsentligt grun- na i 12 § i allt väsentligt grundar 
dar avgörandet i övrigt på hov- avgörandet i övrigt på hovrättens 
rättens bedömning, bedömning, 

3. ett mål som har tagits upp 3. ett mål som har tagits upp 
omedelbart av hovrätten, eller omedelbart av hovrätten eller 

4. ett sådant mål eller en sådan fråga i ett mål som skall avgöras av 
Högsta domstolen i dess helhet eller med tolv ledamöter. 

Beträffande avgörande i övrigt i Beträffande avgörande i övrigt i 
Högsta domstolen av mål utan hu- Högsta domstolen av mål utan hu
vudförhandling skall i tvistemål vudförhandling skall i tvistemål 
50 kap. 21 § och i brottmål 50 kap. 13 § och i brottmål 
51 kap. 21 § tillämpas. 51 kap. I J § tillämpas. 

12a§90 12§ 
Om Högsta domstolen med Har Högsta domstolen med 

tillämpning av bestämmelserna i tillämpning av bestämmelserna i 
54 kap. 11 eller 11 a § har prövat 54 kap. 11 eller 12 § prövat en 
en prejudikatfråga får domstolen, prejudikatfråga, får domstolen, om 
om ytterligare prövning krävs, ytterligare prövning krävs, helt 
helt eller delvis grunda sitt av- eller delvis grunda sitt avgörande 
görande av målet i övrigt på hov- av målet i övrigt på hovrättens be
rättens bedömning eller, med un- dömning eller undanröja lägre 
danröjande av lägre rätts dom, rätts dom och återförvisa målet till 
återförvisa målet till lägre rätt för lägre rätt för fortsatt hand-
fortsatt handläggning. läggning. 

En prejudikatfråga får avgöras genom dom även i andra fall än som 
avses i 17 kap. 5 § andra stycket. 

13 § 
Part må ej i tvistemål i Högsta I tvistemål fdr en part i Högsta 

domstolen till stöd för sin talan domstolen till stöd för sin talan 

89Senaste lydelse 1989:352. 

90Senaste lydelse 1990:443. 
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åberopa omständighet eller bevis, 
som ej tidigare förebragts, med 
mindre han gör sannolikt, att han 
icke kunnat åberopa omständighe
ten eller beviset vid lägre rätt eller 
han eljest haft giltig ursäkt att ej 
göra det. Framställes först i 
Högsta domstolen yrkande om 
kvittning, må det avvisas, om det 
ej utan olägenhet kan prövas i 
målet. 

åberopa en omständighet eller ett 
bevis som inte lagts fram tidigare 
endast om han gör sannolikt att 
han inte kunnat åberopa omstän
digheten eller beviset vid lägre rätt 
eller han annars haft giltig ursäkt 
att inte göra det. 

Framstalls först i Högsta dom
stolen ett yrkande om kvittning 
och kan det inte utan oliJgenhet 
prövas i målet, för yrkandet av
visas. 

14 § 
Har vid huvudförhandling i lägre 

rätt rörande viss omständighet 
vittne eller sakkunnig eller part 
under sanningsförsäkran hörts 
inför rätten eller syn d stället 
hållits och beror avgörandet även i 
Högsta domstolen av tilltron till 
den bevisningen, må i denna del 
ändring i hovrättens dom i 
tvistemål eller i brottmål annat än 
till den tilltalades fönnån ej ske, 
med mindre hovrätten, ehuru 
beviset ej upptagits vid huvudför
handling i hovrätten, därutinnan 
gjon ändring i underrättens dom 
eller ock synnerliga skäl föreligga, 
att bevisets värde är annat, än 
hovrätten antagit. 

Har vid huvudförhandling i lägre 
rätt rörande viss omständighet 
vittne eller sakkunnig eller part 
under sanningsförsäkran hörts 
inför rätten eller syn pd stället 
hållits och beror avgörandet även i 
Högsta domstolen av tilltron till 
den bevisningen, fdr hovrättens 
dom ändras i den delen endast om 
hovrätten i samma del ändrat 
tingsrättens dom utan att ta upp 
beviset vid huvudförhandling. En 
sddan lindring /dr dock göras, om 
den lir till förmån för den till
talade eller om det finns synner
liga skäl ftJr att bevisets värde är 
ett annat än hovrätten antagit. 

15 §91 

Beträffande rättegången i Högsta Vid rättegången i Högsta dom-
domstolen skall i övrigt i tvistemål stolen skall i övrigt ]Oljande 
50 kap. 10 § tredje och fjärde bestämmelser tillämpas: 
styckena, 11 - 20 §§, 22 §, 24 § 1. i tvistemål, 50 kap. 10 § 
och 25 § första och andra tredje och fjärde styckena, 12 §, 
styckena samt i brotunål 51 kap. 14 - 22 § §, 24 § och is § första 
8 § fjärde stycket, 10 § tredje och och andra styckena och 
fjärde styckena, 11 - 20 §§, 22, 2. i brottmål, 51 kap. 8 § fjärde 
23 a, 24, 25 och 31 §§tillämpas. stycket, 10 § tredje och fjärde 

styckena, 12 §, 14 - 22 §§, samt 

23 a, 24, 25 och 30 §§. 

91 Senaste lydelse 1989:656. 
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'.bd som sägs i 50 kap. 26 -
29 §§ rörande tvistemål samt i 
51 kap. 26 - 29 §§ rörande brott
mål om undanröjande av under
rätts dom och om återförvisning 
gäller för Högsta domstolen 
fråga om lägre rätts dom. 

16 § 
Sedan Högsta domstolens dom 

eller slutliga beslut givits, skola de 
från hovrlllten mottagna akterna 
jämte avskrifter av domen eller 
beslutet översandas, hovrättsakten 
till hovrätten och underrättsakten 
till underrätten. 

Det som sägs i 50 kap. 26 -
29 §§ rörande tvistemål samt i 51 
kap. 26 - 29 §§ rörande brottmål 
om undanröjande av tingsrtJJts 
dom och om återförvisning gäller 
för Högsta domstolen i fråga om 
lägre rätts dom. 

56 kap. 

Om besvär och om hänskju
tande av prejudikatfrågor92 

Om överklagande av beslut 
och om hänskjutande av 
prejudikatfrågor 

1 §93 

Vill någon anföra besvlir mot Den som vill överklaga en hov-
hovrätts beslut, skall han inom rätts beslut skall göra detta 
fyra veckor från den dag, då be- skriftligen. Skrivelsen skall ges in 
slutet meddelades, till hovrätten till hovrtitten. 
inkomma med besvärsinlaga. Har Skrivelsen skall ha konunit in till 
beslut under rättegången medde- hovrlJtten inom fyra veckor från 
lats annorledes än vid samman- den dag då beslutet meddelades. 
träde for förhandling, skall dock Om ett beslut under rättegången 
besvärstiden räknas från den dag inte har meddelats vid samman
då klaganden erhöll del av be- träde och det inte heller vid något 
slutet. Klagan över beslut om nå- sammantrtide har tillkännagetts 
gons häktande, kvarhållande i häk- nlir beslutet kommer att meddelas, 
te, tillstånd till restriktioner enligt skall dock klagotiden räknas från 
24 kap. 5 a § eller om åläggande den dag då klaganden fick del av 
av reseförbud är inte inskränkt till beslutet. F.tt överklagande av ett 
viss tid. beslut om någons häktande, kvar-

Om sJ..yldighet att anmtila miss- hållande i häkte, tillstånd till 
nöje mot hovrätts beslut i fråga, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § 
som a~·ses i 49 kap. 3 § eller 4 § eller om åläggande av reseförbud 
första stycket J, 2, 3, 7, 8 eller 9, är inte inskränkt till viss tid. 
stadgas i 54 kap. 3 §. 

92Senaste lydelse av rubriken l 989:352. 
93 Senaste lydelse 1993: 1408. 
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3 §94 

Finnes besvärstalan ej vara full
feljd inom rätt tid, skall den av 
lwvrätten avvisas. Har besvtirs
inlaga inkommit till Högsta dom
stolen fere besvärstidens utgång, 
skall den omständigheten aJt 

inlagan inkommit till lwvrtitten 
ferst dlirefter ej foran/eda att den 
avvisas. 

4 §9S 

I besvärsinlagan skall klaganden 
uppgiva: 

l . det beslut, mot vilket talan 
fe res; 

2. grunderna för besvärstalan; 
samt 

3. den ändring i beslutet, som 
klaganden yrkar. 

Erfordras prövningstillstånd, 
skall klaganden i besvärsinlagan 
ange de omständigheter han åbe
ropar till stöd för att sådant till
stånd skall meddelas. 

Klaganden skall i besvärsinlagan 
uppgiva de bevis han vill åberopa 
och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skriftligt bevis, som 
ej tidigare ferebragts, skall i 
huvudskrift eller styrkt avskrift 
fogas vid besvärsinlagan. 

Besvärsinlagan skall vara egen
händigt undertecknad av klagan
den eller hans ombud. 

94Senaste lydelse 1990:443. 

95Senaste lydelse 1981:1088. 

5 Riksdagen 1993/94. 1 sam/. Nr 190 

Av bestllmmelser i 49 kap. och Prop. 1993/94:190 
54 kap. 4 § feljer aJt den som vill 
överklaga en hovrätts beslut i 
vissa fall flJrst skall anmlila miss-
n/Jje. 

2 § 
F.tt överklagande som kommit in 

flJr sent skall avvisas av lwvrätten. 
Överklagandet skall dock inte av
visas om det har kommit in till 
Högsta domstolen inom klago
tiden. 

3§ 
Överklagandet skall innehålla 

uppgifter om 
l . det beslut som överklagas, 

2. den ändring i beslutet som 
yrkas, 

3. grunderna för överklagandet, 
4. de omständigheter som åbe

ropas till stöd för att prövningstill
stdnd skall meddelas, när slulant 
tillstånd krävs, och 

5. de bevis som åberopas och 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts 
fram tidigare skall ges in samtidigt 
med överklagandet. 
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5§ 
Avvisas ej besvärstalan, skall 

hovrätten utan dröjsmål till Högsta 
domstolen insända besvärsinlagan 
med därvid fogade handlingar 
samt huvudskrift eller styrkt ai•
skrift av underrtittens och hov
rättens akter i målet, såvitt angllr 
denfullfeljda frdgan. 

6 § 
Föreligger mot besvärstalans 

upptagande annat hinder än i 3 § 
sägs, må talan av Högsta domsto
len omedelbart avvisas. 

7 §96 

Uppfyller besvtirsinlagan ej före
skrifterna i 4 § första, tredje eller 
fjtirde stycket eller är den eljest 
ofullständig, skall Högsta domsto
len förelägga klaganden att avhjäl
pa bristen. 

Följer klaganden inte ett foreläg
gande enligt fersta stycket, skall 
besvärstalan avvisas, om besvärs
inlagan är så ofullständig att den 
inte utan väsentlig olägenhet kan 
läggas till grund för en rättegång i 
Högsta domstolen. 

8§ 
Finnes motparten böra höras 

över besvären, skall besvtirsin
/agan med därvid fogade hand
lingar delgivas motparten och ftJ
reltiggande meddelas honom att 
inkomma med skriftlig ferklaring. 

9 §91 

Förklaringen skall innehlllla 
yttrande rörande de av klaganden 
anferda grunderna for besvtirs-

96Senaste lydelse 1984: 131. 

97Senaste lydelse 1963: 149. 

4§ 
Om inte överklagandet avvisas 

. enligt 2 §, skall hovrätten till 
Högsta domstolen sanda över 
detta och övriga handlingar i 
må.I.er som har betydelse ftJr pröv
ningen av överklagandet. 

5§ 
Om det finns ntlgot annat hinder 

mot att ta upp ett överklagande till 
prövning än att detta kommit in 
for sent, far Högsta domstolen 
omedelbart avvisa överklagandet. 

6 § 
Uppfyller överklagandet inte fö

reskrifterna i 3 § första stycket 1-
3 eller 5 eller andra stycket eller 
är det på annat stitt ofullsttindigt, 
skall Högsta domstolen förelägga 
klaganden att avhjälpa bristen. 

Följer klaganden inte föreläg
gandet skall överklagandet av
visas, om det är så ofullsttindigt 
att det inte utan väsentlig olägen
het kan läggas till grund för en 
rättegång i Högsta domstolen. 

7 § 
Om Högsta domstolen finner att 

klagandens motpart bör höras an
gående överklagandet, skall över
klagandet delges honom med före
/tiggande att svara skriftligen inom 
en viss tid. 

8§ 
Motparten skall i sin svarsskri

velse yttra sig Over de grunder ftJr 
överklagandet som klaganden an-
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talan och angivande av de omstän
digheter fiJrklaranden vill anföra. 

Förklaranden skall i.förklaringen 
uppgiva de bevis han vill tJberopa 
och vad han vill styrka med varje 
stirskilt bevis. Skriftligt bevis, som 
ej tidigare fiJrebragts, skall i hu
vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid ftJrklaringen. 

Förklaringen skall vara egenhan
digt undertecknad av ftJrklaranden 
eller hans ombud eller, cUl i brott
mtll den tilltalade lir förklarande, 
hans försvarare. 

JO§ 
Har fiJrklaring inkommit och 

finnes ytterligare skriftväxling er
forderlig, tige Högsta domstolen 
förordna diirom. Högsta domstolen 
tige tillika meddela närmare be
stämmelser om skriftväxlingen och 
därvid tiven föreskriva, i vilket 
avseende part skall yttra sig. Part 
må föreläggas att inkomma med 
mer än en skrift, endast om 
särskilda skäl äro diirtill. 

11 § 
Erfordras prövningstillstånd och 

har motparten hörts över be

svären, bestämme Högsta dom
stolen, sedan skriftväxlingen av
slutats, om sådant tillstånd skall 
meddelas. När skäl tlro diirti/I, må 
frågan upptagas, ehuru skrift
växling ej tigt rum. 

12 §98 

Beträffande rättegången i Högsta 
domstolen skall i övrigt 52 kap. 
JO - 12 §§ samt 55 kap. J2 a § 
första stycket tillämpas. 

98Senaste lydelse 1989:352. 

fiJrt och ange de omständigheter 
han sjtilv vill anföra. 

Skrivelsen skall inneMlla uppgift 
om de bevis parten tJberopar och 
om vad som skall styrkas med 
varje bevis. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare skall ges in 
till Högsta domstolen samtidigt 
med svarsskriveLsen. 

9§ 
Om det behövs far Högsta 

domstolen besluta om ytterligare 
skriftväxling. Högsta domstolen 
far också meddela närmare be
stämmelser om skriftväxlingen och 
därvid besttimma i vilket avseende 
parten skall yttra sig. En part får 
föreläggas att ge in mer än en 
skrivelse endast om det finns sär
skilda skäl. 

JO§ 
Behövs prövningstillstånd och 

har motparten hörts angående 
överklagandet, skall Högsta dom
stolen sedan skriftväxlingen avslu
tats besluta om sådant tillstånd 
skall meddelas. När det finns skäl 
fiJr det,ftir frågan tas upp utan att 

skriftväxling har skett. 

11 § 
Vid rättegången i Högsta 

domstolen skall i övrigt 52 kap. 
11 - J3 §§ samt 55 kap. 12 § 
första stycket tillämpas. 

Vid tillämpning av 52 kap. 13 § 
första stycket skall den gemensam
ma handläggningen av målen ske 
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13 § 
Sedan Högsta domstolens slut

liga beslut meddelats, skola de 
frtln hovrätten mottagna akterna 
jamte avskrifter av beslutet över
slindas, hovrättsakten till hovrätten 
och unde"ättsakten till under
rätten. 

14 §99 

1luJ i detta kapitel ar stadgat 
age motsvarande tilliJmpning i 
fråga om besvar, som avses i 
8 kap. 8 §; i dylikt ~l galle dock 
följande avvikelser: 

1. Den som vill anföra besvar 
skall inom fyra veckor från den 
dag, då han erh/Jll del av beslu
tet, till advokatsamfundet inkomma 
med besvarsinlaga. 

2. Om ej särskilda skäl föranle
da annat, skola klaganden och, då 
talan föres av justitiekanslern, 
även motparten höras muntligen i 
Högsta domstolen. 

3. 1illflille skall llimnas det 
organ inom advokatsamfundet, 
som meddelat beslutet, att in
komma med skriftlig förklaring 
och att, då part h/Jres muntligen, 
därvid yttra sig. 

4. Advokatsamfundets beslut att 
avvisa en besvarstalan får över
klagas till Högsta domstolen 
genom besvtir. Dtirvid tillämpas l . 

15 §100 

Om parterna har ingått ett sådant 
avtal som avses i 49 kap. 1 § om 

99Senaste lydelse 1989: 113. 

100Införd genom 1989:352. 

enligt 55 kap. i stallet för enligt Prop. 1993/94: 190 
50 eller 51 kap. 

12 § 
I fråga om överklagande enligt 

8 kap. 8 § tilliimpas 1 - 11 §§ 
med följande avvikelser: 

1. Klaganden skall ge in sin 
skrivelse till advokatsamfundet. 
Skrivelsen skall ha kommit in till 
samfundet inom fyra veckor från 
den dag då klaganden fick del av 
beslutet. 

2. Om inte särskilda skäl föran
leder annat, skall klaganden och, 
ntir talan förs av Justitiekanslern, 
även motparten höras muntligen i 
Högsta domstolen. 

3. Det organ inom advokat
samfundet som meddelat beslutet 
skall lämnas tillflille att ge in en 
skriftlig förklaring och att yttra sig 
i samband med att en part h/Jrs 
muntligen. 

4. F.tt beslut av advokatsamfun
det genom vilket överklagandet 
avvisas får överklagas hos Högsta 
domstolen. Besttimmelserna i 1 
skall då tillämpas. 

13 § 
Om parterna har ingått ett sådant 

avtal som avses i 49 kap. 2 § om 
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att inte överklaga tingsrättens att inte överklaga tingsrättens Prop. 1993/94: 190 
dom, får tingsrätten med parternas dom, får tingsrätten med parternas 
samtycke hänskjuta en viss fråga i samtycke hänskjuta en viss fråga i 
målet till prövning av Högsta målet till prövning av Högsta 
domstolen. domstolen. 

16 §101 14 § 

En fråga som hänskjutits enligt En fråga som hänskjutits enligt 
15 § får inte komma under Högsta 13 § får inte komma under Högsta 
domstolens prövning utan att dom- domstolens prövning utan att dom
stolen meddelat tillstånd till detta. stolen meddelat tillstånd till detta. 
Sådant tillstånd får ges endast i Sådant tillstånd får ges endast i 
den mån det gäller en sådan pre- den mån det gäller en sådan pre
judikatfråga som avses i 54 kap. judikatfråga som avses i 54 kap. 
11 § första stycket. 11 § första stycket. 

Frågan om prövningstillstånd får prövas utan att parterna fått tillfälle 
att yttra sig. 

17 §102 

Om prövningstillstånd meddelas 
enligt 16 §, skall Högsta domsto
len pröva prejudikatfrågan med 
tillämpning av reglerna i 8, JO 
och 12 §§. 

15 § 
Om prövningstillstånd meddelas 

enligt 14 §, skall Högsta domsto
len pröva prejudikatfrågan med 
tillämpning av reglerna i 7, 9 och 
11 §§. 

57 Kap. 

Om mål, som upptages omedel- Om mål som tas upp omedelbart 
bart av Högsta domstolen 

I mål, som skall upptagas ome
delbart av Högsta domstolen, tige 
vad i 53 kap. lir stadgat nwtsva
rande tillämpning. 

1 § 
I mål som skall tas upp omedel

bart av Högsta domstolen skall 
53 kap. tillämpas. 

58 kap. 
11 § 

Har någon försuttit laga tid för 
ful/följande av talan nwt dom eller 
beslut eller för ansökan om åter
vinning eller återupptagande och 
förelåg för hans underlåtenhet la-

101Införd genom 1989:352. 

102Införd genom 1989:352. 

Har någon försuttit den tid som 
galler för överklagande av dom 
eller beslut eller för ansökan om 
återvinning eller återupptagande, 
och hade han laga förfall, fll.r på 
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ga förfall, som han icke kunde i 
rlJJt tid anmlila, mtl på ansökan av 
honom den försuttna tiden åter
ställas. 

ansökan av honom den försuttna 
tiden återställas. 

59 Kap. 

Om beS11är över domvilla Om klagan över domvilla m.m. 

1 §103 

Dom, som vunnit laga kraft, Dom som vunnit laga kraft skall 
skall ptl besvlir av den, vilkens efter klagan av den vars rätt do
rätt domen rör, på grund av men rör på grund av domvilla un-
domvilla undanröjas: danröjas, 

1. om målet har tagits upp trots att det har förelegat ett rättegångshin
der, som högre rätt haft att beakta självmant vid ett överklagande, 

2. om domen givits mot någon, som inte har varit rätteligen stämd och 
inte heller har fört talan i målet, eller genom domen någon, som inte 
har varit part i målet, lider förfång, 

3. om domen är så mörk eller 
ofullständig att det inte framgår 
därav, hur rätten dömt i saken 
eller 

4. om i rättegången förekommit 
annat grovt rättegångsfel, som kan 
antas ha inverkat på målets 
utgång. 

Besvtir över domvilla enligt 
första stycket 4 som grundas på en 
omständighet som inte tidigare har 
åberopats i målet skall avvisas, 
om klaganden inte gör sannolikt 
att han har varit förhindrad att 
åberopa omständigheten i rätte
gången eller han annars haft giltig 
ursäkt att inte göra det. 

3. om domen är så oklar eller 
ofullständig att det inte framgår av 
den, hur rätten har dömt i saken 
eller 

4. om det i rättegången förekom
mit nllgot annat grovt rättegångs
fel som kan antas ha inverkat på 
målets utgång. 

Klagan över domvilla enligt 
första stycket 4 som grundas på en 
omständighet som inte tidigare har 
åberopats i målet skall avvisas, 
om klaganden inte gör sannolikt 
att han har varit förhindrad att 
åberopa omständigheten i rätte
gången eller han annars haft giltig 
ursäkt att inte göra det. 

2 §104 

Den som vill besvtira sig över Den som . vill klaga över dom-
domvilla skall ge in en skrift/i g villa skall göra detta skrift/i gen. 
besvtlrsinlaga till hovrätten, om Skrivelsen skall ges in till hov
domen meddelats av tingsrätt, och rätten, om domen meddelats av 
i annat fall till Högsta domstolen. tingsrätt, och i annat fall till 

10'Senaste lydelse 1989:656. 

10'Senaste lydelse 1989:656. 

Högsta domstolen. 

Prop. 1993/94:190 

70 



Besvär skall föras, om de grun
das på någon omständighet som 
avses i I § I eller 4, inom sex 
månader från det att domen vann 
laga kraft, och, om besvtiren 
grundas på någon omständighet 
som avses i 1 § 2, inom sex 
månader från det att klaganden 
fick kännedom om domen. Fick 
han kännedom om domen, innan 
den vann laga kraft, skall tiden 
räknas från den dag, då domen 
vann laga kraft. 

Om klagan grundas på någon 
omständighet som avses i I § 1 
eller 4 skall skrivelsen ges in inom 
sex månader från det att domen 
vann laga kraft. Grundas klagan 
på någon omständighet som avses 
i 1 § 2, skall skrivelsen ges in 
inom sex månader från det att 
klaganden fick kännedom om do
men. Fick han kännedom om do
men innan den vann laga kraft, 
skall tiden räknas från den dag då 
domen vann laga kraft. 

3 §105 

Om besvär över domvilla och I frdga om klagan över domvilla 
ful/flJljd av talan mot hovrätts och överklagande av hovrätts 
beslut i sådant ärende äge i övrigt beslut i sådant ärende skall i 
vad i 52, 54 och 56 kap. är övrigt 52, 54 och 56 kap. 
stadgat motsvarande tillämpning; tillämpas. I frdga om klagan som 
betrtiffande besvar, som skola skall prövas omedelbart av Högsta 
upptagas omedelbart av Högsta domstolen gti/ler dock inte be
domstolen, gälle dock ej bestäm- stämmelsema om prövningstill-
melsema om prövningstillstånd. stånd. 

Rätten äge, när skäl äro därtill, Rätten/dr besluta att domen tills 
förordna, att, till dess annorlunda vidare inte /dr verkställas. 
föreskrives, vidare dtgärd för 
verkställighet av domen ej må äga 
rum. 

Undanröjes domen och grundas 
beslutet ej därd, att rätten varit 
obehörig eller eljest icke bort upp
taga målet till prövning, skall 
tillika förordnas, att ny handlägg
ning skall äga rum vid den rätt, 
som meddelat domen. 

Om ersättning för kostnad gälle 
vad om rättegångskostnad ar 
stadgat. 

Undanröjs domen av annat skäl 
tin att rätten varit obehörig eller 
annars inte bort ta upp målet till 
prövning, skall rätten samtidigt 
besluta att ny handläggning skall 
äga rum vid den rätt som med
delat domen. 

I frdga om ersättning för kostnad 
gäller bestämmelserna om rätte
gångskostnad. 

4 § 
lluf i 1 - 3 §§ är stadgat om Det som sägs i 1 - 3 §§ om dom 

dom äge motsvarande tillämpning skall tillämpas även när det gäller 
beträffande rättens beslut. rättens beslut. 

105Senaste lydelse 1971 :218. 
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4 a §106 

Om talan mot avgörande av 
annan myndighet än tingsrätt 
skulle ha fullfoljt s i tingsrätt eller 
hovrätt, anjlJrs besvär över dom
villa i ärendet skriftligen hos hov
rätten. 

I fråga om besvär enligt första 
stycket tillämpas 1 §, 2 § andra 
stycket och 3 §. 

5 §107 

Strafföreläggande, som godkänts 
av den misstänkte, skall efter 
besvär undanröjas: 

1. om godkännandet icke kan 
anses som en giltig viljeförklaring; 

2. om vid ärendets behandling 
förekommit sådant fel, att före
läggandet bör anses ogiltigt; eller 

3. om föreläggandet eljest ej 
överensstämmer med lag. 

Har strafföreläggande undan
röjts, må ej därefter för samma 
gärning dömas till eller föreläggas 
svårare straff. 

6 §108 

Den som vill besvära sig över 
strafföreläggande skall till den un
derrätt, som ägt upptaga åtal för 
brottet, inkomma med besvärsin
laga. 

Besvär skola foras inom ett år, 
sedan åtgärd för verkställighet av 
föreläggandet företogs hos den 
misstänkte. Om besvär, som nu 
sagts, äga i övrigt bestämmelserna 
i 52 kap. 2, 3 och 5 - 12 §§ mot
svarande tillämpning. Bestämmel-

1061nförd genom 1988: 1451 . 

107Senaste lydelse 1959:257. 

108Senaste lydelse 1966:249. 

5§ 
Om ett avgörande av annan myn

dighet än tingsrätt skulle ha 
överklagats hos tingsrätt eller hov
rätt, jtJr klagan över domvilla i 
ärendet göras skriftligen hos hov
rätten. 

I fråga om klagan enligt första 
stycket tillämpas 1 §, 2 § andra 
stycket och 3 §. 

6§ 
Strafföreläggande som godkänts 

av den misstänkte skall efter 
klagan undanröjas, 

1. om godkännandet inte kan 
anses som en giltig viljeförklaring, 

2. om det vid ärendets behand
ling har förekommit sådant fel, att 
föreläggandet bör anses ogiltigt 
eller 

3. om föreläggandet av annan 
anledning inte överensstämmer 
med lag. 

Har strafföreläggande undan
röjts, f/Jr inte därefter för samma 
gärning dömas till eller föreläggas 
svårare straff. 

7§ 
Den som vill klaga p/J strafföre

läggande skall göra detta skrift
ligen. Skrivelsen skall ges in till 
tingsrätt som kunnat ta upp åtal 
för brottet. 

Skrivelsen skall ha kommit in till 
tingsrätten inom ett år efter det att 

åtgärd för verkställighet av före
läggandet företogs hos den miss
tänkte. I fråga om handläggningen 
skall 52 kap. 2, 3 och 5 - 12 §§ 
tillämpas. Bestämmelse som avser 

Prop. 1993/94:190 
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se som avser hovrätt gäller därvid 
i stället underrlltten. 

hovrätt gäller därvid i stället tings- Prop. 1993/94: 190 
rlltten. 

7 §109 

Om full.foljd av talan mot under
rllttens beslut i anledning av be
svtlr över strafföreläggande llga 
bestllmmelsema i 49 och 52 kap. 
motsvarande tilllimpnin g. 

Mot hovrättens beslut må talan 
ej ftJras. 

8 §110 

I mål, som avses i 6 eller 7 §, 
llger rlltten, nLJr sklil llro därtill, 
ferordna, att till dess annorlunda 
fereskrives, vidare åtgiirdfer verk
stiillighet av strafföreläggandet ej 
får tiga rum. 

9 §111 

Bestämmelserna i 5 - 8 §§ liga 
motsvarande tillämpning i fråga 
om besvär över godkänt föreläg
gande av ordningsbot. I mål om 
besvtir över sådant föreläggande är 
allmän åklagare motpart till den 
misstänkte. 

8§ 
I fråga om överklagande av 

tingsrllttens beslut med anledning 
av klagan pd strafföreläggande 
galler 49 och 52 kap. 

Hovrättens beslut f/Jr inte över
klagas. 

9§ 
I mål som avses i 7 eller 8 § får 

rlltten besluta att strafforeläg
gandet tills vidare inte fdr verk
ställas. 

JO§ 
Bestämmelserna i 6 - 9 §§ skall 

tillämpas llven i fråga om godkänt 
föreläggande av ordningsbot. I 
mål om klagan pd sådant föreläg
gande är allmän åklagare motpart 
till den misstänkte. 

1 . Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 
2. Förekommer det i en lag eller en författning som har beslutats av 

regeringen en hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en 
föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften. 

3. Har en dom eller ett beslut meddelats före ikraftträdandet, gäller 
äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga och om vad den som 
vill överklaga skall iaktta. 

1091nförd genom 1966:249. 

11°Införd genom 1966:249. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken 

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 9 § äktenskapsbalken skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 kap. 
9 §' 

Bestämmelserna om särskilda 
rättsmedel i 58 och 59 kap. rätte
gångsbalken skall tillämpas i fråga 
om bodelning som förrättats av 
bodelningsförrättare. Härvid skall 
vad som sägs i 58 kap. 10 a och 
13 §§ och 59 kap. 4 a § rätte
gångsbalken om fullföljd av talan 
gälla klander av bodelning. 

Bestämmelserna om särskilda 
rättsmedel i 58 och 59 kap. rätte
gångsbalken skall tillämpas i fråga 
om bodelning som förrättats av 
bodelningsförrättare. Härvid skall 
det som sägs i 58 kap. 10 a och 
13 §§ och 59 kap. 5 § rättegångs
balken om överklagande gälla 
klander av bodelning. 

Denna lag träder i kraft den l oktober 1994. 

'Införd genom 1988: 1452. 
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2.3 Förslag till lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 14 § jordabalken skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19 kap. 
14 §1 

Talan mot beslut i inskrivnings- F.Jt beslut i inskrivningsärende 
ärende föres i hovrätten. far överklagas hos hovrätten. Skri
Besvarsinlagan skall inges till in- velsen skall ges in till inskriv-
skrivningsmyndigheten. ningsmyndigheten. 

Besvärstiden är i fråga om slut- Klagotiden i fråga om slutligt 
ligt beslut fyra veckor från den in- beslut är fyra veckor från den in
skrivningsdag till vilken beslutet skrivningsdag till vilken beslutet 
är att hänföra. Detsamma gäller är att hänföra. Detsamma gäller 
beslut varigenom ansökan för- beslut genom vilket ansökan har 
klarats vilande. förklarats vilande. Vid överklagan-

Besvär över beslut som inforts i 
fastighetsboken eller tomträttsbo
ken skall antecknas i denna. När 
slutligt beslut med anledning av 
besvären vunnit laga kraft, skall 
anteckning ske om innehållet i 
beslutet. 

de tillämpas i övrigt bestänvnelser
na i rätteg/Jngsbalken om överkla
garnle av tingsrätts beslut. 

F.Jt överklagande av ett beslut, 
som har forts in i fastighetsboken 
eller tomträttsboken, skall an
tecknas där. När det slutliga 
beslUJet med anledning av över
klagandet har vunnit laga kraft, 
skall beslutets innehåll antecknas. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 

1Lagen omtryckt 1971: 1209. 
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2.4 Förslag till lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrivs att 37 kap. 8 § brottsbalken skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

37 kap. 
8 §I 

Bestämmelserna i 7 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt 
beträffande den som har dömts till skyddstillsyn. 

Den som har dömts till skydds- Den som har dömts till skydds-
tillsyn får genom besvär hos hov- tillsyn flr hos hovrätten överklaga 
rätt fara talan mot övervaknings- ett beslut av övervakningsntlmnd i 
ntlmnds beslut i frågor som avses i frågor som avses i 26 kap. 15 § 
26 kap. 15 § eller 28 kap. 7 eller eller 28 kap. 7 eller 11 §. Skri-
11 §. Besvärstiden räknas från den ve/sen skall ges in till övervak
dag då han erhöll del av beslutet. ningsnämnden. Klagotiden räknas 

från den dag då klaganden fick del 
av beslutet I hovrätten tillämpas 
besttJmmelsema i rätteglmgsbalken 
om överklagande av tingsrätts be
slut. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 

1Senaste lydelse 1983:240. 
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2.5 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om utsökningsbalken 
dels att rubriken närmast före 18 kap. 17 § skall utgå, 
dels att 3 kap. 10 - 12 §§, 13 kap. 14 och 16 §§ samt rubriken till 

18 kap. skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
10 § 

Ansökan om resning eller åter
ställande av försutten tid, beslut 
varigenom sådan ansökan har be
viljats eller besvar över domvilla 
hindrar ej verkställighet, om ej 
annat .förordnas med anledning av 
ansökningen eller besvaren. 

Ansökan om resning eller åter
ställande av försutten tid, beslut 
genom vilket en sådan ansökan har 
beviljats eller klagan över 
domvilla hindrar inte verk
ställighet, om inte rlilten beslutar 
annat. 

11 §1 

Utslag eller beslut i mål om be- Utslag eller beslut i mål om be-
talningsföreläggande eller hand- talningsföreläggande eller hand
räckning varigenom någon har räckning genom vilket någon har 
ålagts betalningsskyldighet får ålagts betalningsskyldighet får 
verkställas genast, om inte något verkställas genast, om inte något 
annat .förordnas med anledning av annat beslutas med anledning av 
ansökan om återvinning eller ansökan om återvinning eller över
besvar. Har gäldenären sökt klagande. Har gäldenären sökt 
återvinning eller överklagat, återvinning eller överklagat, 
tillämpas vad som sägs i 6 § om tillämpas det som sägs i 6 § om 
underrätts dom. underrätts dom. 

12 §2 

Utslag eller beslut i mål om Utslag eller beslut i mål om 
handräckning verkställs, utom i handräckning verkställs, utom i 
fall som avses i 11 §, såsom la- fall som avses i 11 §, såsom la
gakraftägande dom, om inte något gakraftägande dom, om inte något 
annat .förordnas med anledning av annat beslutas med anledning av 
ansökan om återvinning eller be- ansökan om återvinning eller över-
svar. klagande. 

13 kap. 
14 §3 

Medel får ej betalas ut utan att säkerhet ställs, om 

1Senaste lydelse 1990:748. 
2Senaste lydelse 1991 :849. 
3Senaste lydelse 1991 :848. 
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1. utmätning har skett med stöd av 3 kap. 5 § 1 eller 6 §och exe- Prop. 1993/94:190 
kutionstiteln ej har vunnit laga kraft eller utmätning har skett på grund 
av utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräck-
ning och gäldenären har sökt återvinning eller överklagat, 

2. utmätning har skett hos dödsbo för fordran som ej var förenad med 
särskild förmånsrätt i egendomen och den tid som anges i 8 kap. 6 § 
första stycket ej har gått till ända, 

3. rätten till medlen är beroende 3. rätten till medlen är beroende 
av besvlir som har ariföns över av ett överklagande av utmät
utmätningen eller den utmätta ningen eller den utmätta egendo
egendomens försäljning eller av mens försäljning eller av talan 
talan som avses i 4 kap. 20 - 22 som avses i 4 kap. 20 - 22 eller 
eller 26 §, 26 §, 

4. fördelning som har skett vid fördelningssammanträde ej har vunnit 
laga kraft, 

5. i annat fall tvist råder om vem som är betalningsberättigad. 

16 § 
Besvlir över verkställd fördelning Att en verkställd fördelning 

hindrar ej att belopp som ej berörs överklagas hindrar inte att belopp 
av besvliren betalas ut. som inte berörs av överklagandet 

betalas ut. 

18 kap. Besvär 18 kap. överklagande 

Denna lag träder i kraft den I oktober 1994. 
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2 .6 Förslag till lag om ändring i lagen (1955 :227) om in
skrivning av rätt till luftfartyg 

Härigenom föreskrivs att 51 och 52 §§ samt rubriken närmast före 
51 § lagen (1955 :227) om inskrivning av rätt till luftfartyg skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Om besvär Om överlclagande 

51 § 
över inskrivningsdomarens be

slut enligt denna lag må klagan 
feras hos hovrätten genom besvlir. 

Inskrivningsdomarens beslut en
ligt denna lag fdr överklagas hos 
hovrätten. Skrivelsen skall ges in 
till inskrivningsdomaren. Vid över
klagande til/iimpas i övrigt be
stämmelserna i rättegdngsbalken 
om överklagande av tingsrätts be
slut. 

Beträffande anj(Jrda besvlir även
som beslut som av inskrivnings
domaren eller hlJgre rätt meddelas 
i anledning av besvären skall an
teckning verkställas i inskrivnings
boken. 

överklagandet samt sddana be
slut som inskrivningsdomaren eller 
domstol meddelar med anledning 
av överklagandet skall antecknas i 
inskrivningsboken. 

52 § 
Har beslut, varigenom ansökan Om en domstol efter överkla-

om intecknings beviljande helt el- gande tindrar ett beslut genom vil
ler till nllgon del avslagits, blivit ket en ansökan om beviljande av 
till feljd av besvär tindrat, vare inteckning helt eller delvis har 
sökanden pliktig att senast d den avslagits, skall sökanden senast pd 
inskrivningsdag, som infaller näst den inskrivningsdag som infaller 
efter tre månader från det beslutet näst efter tre månader från det att 
om ändringen vann laga kraft, 
ferete detsamma hos inskriv
ningsdomaren, vid liventyr att i 
annat fall den inteckning, som på 
grund av beslutet beviljas, gäller 
sdsom vore den sökt först å den 
dag beslutet feretes för m
skrivningsdomaren. 

beslutet om ändringen vann laga 
kraft visa upp detta beslut hos in
skrivningsdomaren. Gör han inte 
det, gäller en inteckning som 
beviljas på grund av beslutet som 
om den hade sökts först pd den 
dag beslutet uppvisas för in
skrivningsdomaren. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 
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2. 7 Förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen 
(1969:387) 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöskyddslagen (1969:387) 
dels att 61 §1 skall upphävas, 
dels att 59 och 60 §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

59 §2 

Koncessionsnämndens beslut i mål om miljöskyddsavgift överklagas 
hos Svea hovrätt. Målet prövas av hovrätten i dess sammansättning som 
vattenöverdomstol. I fråga om sådan talan gäller följande. 

Koncessionsnämndens beslut som F.Jt slurligt beslut av Koncessions-
innebtir en avgörande av saken niimnden for överklagas. 
överklagas genom vad. Detsamma 
gtiller beslut vari nämnden i sam-
band med avgörande av saken har 
avgjon frtlgor om kvarstad eller 
erstiltning till en pan eller skyl-
dighet fer en pan att urge erstilt-
ning. 

Koncessionsntimndens beslut 
överklagas genom besvtir dl/, 

nämnden har 

F.Jt beslut av niimnden /dr över
klagas stirskilt, om bes/uret inne
btir att nämnden 

1. ogillat invändning om jäv mot en ledamot i 
invändning om att hinder föreligger för talans prövning, 

nämnden eller 

2. avvisat ett ombud eller ett biträde, 
3. avvisat en ansökan om tlliig

gande av miljöskyddsavgift, 
4. avskrivit en tirende om tlltig-

gande av miljöskyddsavgift, 
5. förelagt någon att medverka 

på annat sätt än genom inställelse 
inför nämnden och underlåtenhet 
att iaktta föreläggandet kan med
föra en särskild påföljd för ho-
nom, 

6. utdömt vite eller annan på
följd för underlåtenhet att iaktta 
föreläggande eller ådömt straff för 
en förseelse i förfarandet eller 
ålagt ett vittne eller en sakkunnig 
att ersätta kostnad som har vållats 
genom försummelse eller tredska, 

1Senaste lydelse av 61§1986:1157. 
2Senaste lydelse 1987 :760. 

3. förelagt någon att medverka 
på annat sätt än genom inställelse 
inför nämnden och underlåtenhet 
att iaktta föreläggandet kan med
föra en särskild påföljd för ho-
nom, 

4. utdömt vite eller annan på
följd för underlåtenhet att iaktta 
föreläggande eller ådömt straff för 
en förseelse i förfarandet eller 
ålagt ett vittne eller en sakkunnig 
att ersätta kostnad som har vållats 
genom försummelse eller tredska, 
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7. förordnat angående undersök
ning av egendom eller annan lik
nande åtgärd, 

8. förordnat angående ersättning 
för någons medverkan i målet 
eller 

5. förordnat angående under
sökning av egendom eller annan 
liknande åtgärd, 

6. förordnat angående ersättning 
för någons medverkan i målet 
eller 

9. utan samband med avgörande 7. utan samband med avgörande 
av saken utlåtit sig om kvarstad av saken utlåtit sig om kvarstad 
eller ersättning till en part eller eller ersättning till en part eller 
skyldighet för en part att utge er- skyldighet för en part att utge er-
sättning. sättning. 

Andra beslut får överklagas endast i samband med överklagande av ett 
beslut som innebär avgörande av saken. 

60 §3 

En vadeinlaga eller en besvärs- Den som vill överklaga skall gö-
handling skall ha kommit in till ra detta skriftligen. Skrivelsen 
nämnden inom tre veckor från den skall ges in till nämnden inom tre 
dag då klaganden fick del av veckor från den dag då klaganden 
beslutet. fick del av beslutet. 

I övrigt tillämpas vid över
klagande av ett beslut som innebär 
att saken avgörs bestämmelserna i 
rättegångsbalken om överklagande 
av tingsrätts domar i tvistem<ll där 
förlikning om saken inte tir 
till<lten. Vid överklagande av an
nat beslut til/iimpas bestämmelser
na i rättegångsbalken om över
klagande av tingsrtitts beslut. 

I fråga om rättegångskostna
derna tillämpas rättegångsbalkens 
bestämmelser om allmiint åtal. Be
trtiffande Naturvårdsverket gäller i 
stället för bestämmelserna i rät
tegångsbalken om föreläggande 
för pan och pans utevaro i 
tvistem<ll det som är föreskrivet för 
åklagare. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Har Koncessions
nämnden meddelat ett beslut före ikraftträdandet, gäller äldre 
bestämmelser i fråga om rätten att överklaga och om vad den som vill 
överklaga skall iaktta. 

3Senaste lydelse 1986: 1157. 

6 Riksdagen 1993/94. 1 sam/. Nr 190 
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2.8 Förslag till lag om ändring i ackordslagen (1970:847) 

Härigenom föreskrivs att 41 § ackordslagen (1970:847) skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

41 §1 

Tingsrättens beslut i en fråga som enligt denna lag skall prövas av 
rätten får överklagas för sig, om inte något annat följer av 32 § första 
stycket, 35 § eller 36 § tredje stycket. 

Talan mot ett beslut som avses i 
första stycket fors genom besvär i 
hovrätten inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades. 
Är det fråga om beslut om för
handling om offentligt ackord räk
nas dock besvarstiden från den 
dag då kungörelsen om beslutet 
var införd i Post- och Inrikes 
Tidningar. 

Ett beslut som avses i första 
stycket far överklagas hos hov
rätten inom tre veckor från den 
dag då beslutet meddelades. Är 
det fråga om beslut om för
handling om offentligt ackord räk
nas dock klagotiden från den dag 
då kungörelsen om beslutet var 
införd i Post- och Inrikes Tid-
ningar. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 

1Senaste lydelse 1990: 1073. 

Prop. 1993/94:190 

82 



2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1971 :289) om 
allmänna förvaltningsdomstolar 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1971 :289) om allmänna 
förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 §' 
Regeringsrätten består av ader- Regeringsrätten består av se.xton 

ton regeringsråd eller det högre regeringsråd eller det högre antal 
antal som av särskilda skäl finnes som behlJvs. Minst två tredjedelar 
erforderligt. Minst två tredjedelar av antalet regeringsråd skall vara 
av antalet regeringsråd skall vara lagfarna. Regeringsråden får inte 
lagfarna. Regeringsråden får icke inneha eller utöva n/Jgot annat 
inneha eller utöva annat ämbete. ämbete. 

Regeringsråd utnämnes av re- Regeringsråd utnämns av re-
geringen. Regeringen förordnar ett geringen. Regeringen förordnar ett 
av regeringsråden att vara dom- av regeringsråden att vara dom-
stolens ordförande. stolens ordförande. 

När ett regeringsråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig om
ständighet inte kan tjänstgöra i Regeringsrätten, får den som avgått med 
ålderspension från sin tjänst som regeringsråd förordnas att tillfälligt 
tjänstgöra som ersättare. Vad som i lag eller annan författning 
föreskrivs om regeringsråd skall även tillämpas på ersättare. 

Om regeringsråds tjänstgöring i Lagrådet är särskilt föreskrivet. 

Denna lag träder i kraft den l oktober 1994. 

1Senaste lydelse 1991:1820. 
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2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om 
rättegången i arbetstvister 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 §samt 4 kap. 12, 13, 15 och 16 §§ 
lagen (197 4: 3 71) om rättegången i arbetstvister skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande z.wielse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
3 §1 

Arbetsdomstolen är överrätt i 
mål som enligt 2 § upptagits vid 
tingsrätt och därifrlln fullfeljs. 

Att i Arbetsdomstolen talan i 
visst fall kan föras mot beslut, 
som meddelats av annan myn
dighet än tingsrätt, föreskrivs i 
lagen (1969:93) om begränsning 
av samhällsstöd vid arbetskonflikt. 

Arbetsdomstolen prövar besvtir 
över domvilla i fråga om .tingsrätts 
avgörande i mål som avses i 2 § . 
och i fråga om de avgöranden av 
annan myndighet som avses i 
andra stycket. Frågor om resning 
och återställande av försutten tid 
beträffande sådana avgöranden 
prövas av Högsta domstolen. 

Arbetsdomstolen är överrätt vid 
överklagande i mål som enligt 2 § 
tagits upp av tingsrätt. 

Att i visst fall en beslut som 
meddelats av annan myndighet än 
tingsrätt kan överklagas hos 
Arbetsdomstolen följer av lagen 
(1969:93) om begränsning av 
samhällsstöd vid arbetskonflikt. 

Arbetsdomstolen prövar klagan 
över domvilla i fråga om tingsrätts 
avgörande i mål som avses i 2 § 
och i fråga om de avgöranden av 
annan myndighet som avses i 
andra stycket. Frågor om resning 
och återställande av försutten tid 
beträffande sådana avgöranden 
prövas av Högsta domstolen. 

4 kap. 
12 § 

Talan mot tingsrätts doni eller En tingsrätts dom eller beslut ftir 
beslut fullfe[jes i Arbetsdomstolen överklagas hos Arbetsdomstolen 
genom vad eller besvtlr enligt vad enligt besttimmelserna i 49 kap. 
som föreskrives i 49 kap. rätte- rättegångsbalken. överklagandet 
gångsbalken. Talan skall fullfeljas skall ske inom den tid som anges 
pli stln och inom tid som anges i i 50 kap. 1 och 2 §§ eller 52 kap. 
50 kap. 1 och 2 §§ eller 52 kap. 1 § rättegångsbalken. 
1 § rättegångsbalken. 

13 § 
I fullfeljdsinla gan skall uppges överklagandet skall innehlllla 

det avgörande mot vilket talan uppgifter om det avgörande som 
fullfeljes, den ändring häri som överklagas, den ändring i av
yrkas samt grunderna för den full- görandet som yrkas samt grun-

1Senaste lydelse 1992: 124. 
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följda talan. Uppgift skall även 
lämnas om de bevis som åberopas 
till stöd för denna talan och vad 
som skall styrkas med varje sär
skilt bevis. Skriftligt bevis som ej 
tidigare förebragts skall inges 
samtidigt med .fullföljdsinla gan. 
Inlagan skall vara undertecknad 
av den som fullföljer talan eller av 
hans ombud. 

I mål som fullföljes genom vad 
skall vadekäranden i inlagan även 
uppge om han vill att förnyat för
hör med vittne eller sakkunnig 
eller part skall tiga rum eller att 
förnyad syn skall hållas. 

dema för överklagandet. Uppgift 
skall även lämnas om de bevis 
som åberopas och vad som skall 
styrkas med varje bevis. Skriftliga 
bevis som inte lagts fram tidigare 
skall ges in samtidigt med över
klagandet. 

Vid överklagande av en tings
rätts dom skall klaganden i skri
velsen liven ange om han vill att 
det skall hållas ett förnyat förhör 
med ett vittne, en sakkunnig eller 
en part eller hållas en förnyad 
syn. 

15 § 
Sedan målets beredande avslutats, skall Arbetsdomstolen företaga må

let till avgörande så snart det kan ske. 
Mål somfullföljes genom vad/år 

företagas till avgörande utan 
huvudförhandling, om ej muntlig 
bevisning skall ftirebringas eller 
eljest särskilda skäl föranleder 
annat. 

Mål som fullfeljes genom besvär 
feretages till avgörande utan hu
vud förhandling. 

Avser överklagandet en tingsrätts 
dom, får målet avgöras utan hu
vudförhandling, om rulgon muntlig 
bevisning inte skall tas upp och 
inte heller rulgot annat särskilt 
skäl föranleder att huvudförhand
ling hålls. 

Avser överklagandet ett beslut, 
avgörs målet utan huvudförhand
ling. 

16 § 
Till huvudrorhandling skall part och ställföreträdare ror part kallas att 

infinna sig personligen, om hans närvaro behövs för utredningen. Skall 
personlig inställelse ske, kan Arbetsdomstolen förelägga vite. 

Uteblir vadekäranden från sam- Uteblir klaganden från sam-
manträde för huvudförhandling, är manträde för huvudförhandling, 
hans vadetalan ferfallen. Erinran ferfaller överklagandet. En upplys
harom skall intagas i kallelsen till ning om detta skall tas in i kallel
sammanträdet. Förklaras vadekä- sen till sammanträdet. Har över
randens talan ha ftirfallit, kan han klagandet ferfal/it, kan klaganden 
hos Arbetsdomstolen göra ansökan hos Arbetsdomstolen ansöka om 
om målets återupptagande enligt återupptagande av målet enligt 
vad som fereskrives i 50 kap. 20 § 50 kap. 22 § rättegångsbalken. 
rätte gångsbalken. 

Uteblir vadesvaranden från sam
mantrtide for huvudförhandling, 
feretages målet till förhandling 

Uteblir motparten feretas målet 
till förhandling och avgörande 
utan hinder av hans utevaro, om 
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och avgörande utan hinder av hans 
utevaro, om hans närvaro ej är av 
betydelse för målets handläggning 
eller utredning. Erinran härom 
skall intagas i kallelsen till sam-
manträdet. 

hans närvaro inte är av betydelse 
för målets handläggning eller 
utredning. En upplysning om detta 
skall tas in i kallelsen till samman
trädet. 

Uppskjutes påbörjad huvudförhandling, skall förhandlingen fortsättas 
snarast möjligt. Ny huvudförhandling behöver ej hållas i anledning av 
sådant uppskov. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Har dom eller beslut 
meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om 
rätten att överklaga och om vad den som vill överklaga skall iaktta. 
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2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:839) om 
Statens va-nämnd 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976:839) om Statens va
nämnd 

dels att 23 § skall upphävas, 
dels att l 9 - 21 §§ och rubriken före 19 § skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Fullföljd av talan Överklagande 

19 §1 

Talan mot beslut av nämnden, Ett slutligt beslut av nämnden/dr 
som innebär avgörande av saken, överklagas. 
föres genom vad. Detsamma gtiller 
i frdga om beslut, varigenom 
nämnden i samband med avgöran-
de av saken utlåtit sig om 
ersältning enligt 14 § eller i annan 
frdga som gäller allmän rättshjälp 
och som rör part. 

Mot niimndens beslut, varigenom 
nämnden avvisat ansökan, av
skrivit mdl, utlåtit sig om ersätt
ning enligt 12 § tredje stycket 
eller 13 § eller i annat fall än som 
avses i första stycket utltltit sig om 
ersättning enligt 14 §eller i annan 
fråga som gäller allmän rättshjälp 
eller utltltit sig i fråga som avses i 
15 §, fores talan genom besvtir. 
Mot annat av nämnden meddelat 
beslut som ej innebar avgörande 
av saken fdr talan föras endast i 
samband med stulan talan som av-
ses i ftJrsta stycket forsla punkten. 

Ett beslut av nämnden fdr över
klagas stirskilt, om beslutet inne
bär att nämnden prövat 

1. en frdga om ersättning enligt 
12 § tredje stycket eller 13 eller 
14 §, 

2. en fråga som gäller allmän 
rättshjälp, eller 

3. en fråga som avses i 15 §. 
Andra beslut av nämnden fdr 

överklagas endast i samband med 
överklagande av ett slutligt beslut. 

Beslut av nämnden får verkställas som domstols dom. 

20 §2 

Talan mot nämndens beslut.föres Nämndens beslut överklagas hos 
hos Svea hovrätt. Målet prövas av Svea hovrätt. Målet prövas av 
hovrätten i dess sammansättning hovrätten i dess sammansättning 
som vattenöverdomstol. som vattenöverdomstol. 

1Senaste lydelse 1987:759. 
2Senaste lydelse 1986: 1174. 
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En vadeinlaga och en besvärs
handling skall ha kommit in till 
nlimnden inom tre veclwr film den 
dag då klaganden fick del av 
beslutet. 

21 §3 

IJetrtiffande niimndens handlägg
ning vid överklagande och 
betrtiffande rlittegdngen i hov
rlitten galler, med de avvikelser 
som foljer av 22 §, i tilllimpliga 
delar vad som är foreskrivet i 
rlittegdngsbalken om tvistemdl och 
om besvär. 

Den som vill överklaga skall 
göra detta skrift Li gen. Skrivelsen 
skall ges in till nämnden inom tre 
veckor /rim den dag då klaganden 
fick del av beslutet. 

I övrigt tilllbnpas vid överkla
gande av ett beslut genom vilket 
saken avgörs, om inte annat foljer 
av 22 §, besttimmelsema i rätte
gdngsbalken om överklagande av 
tingsrlitts domar i tvistemdl. Vid 
överklagande av annat beslut 
tilllimpas besttimmelsema i rlitte
gdngsbalken om överklagande av 
tingsrlitts beslut. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Har nämnden meddelat 
ett beslut före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om 
rätten att överklaga och om vad den som vill överklaga skall iaktta. 

3Senaste lydelse 1986: 1174. 
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2.12 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) 

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980: 100) skall 
ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. 
7 §I 

Beslut varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran att få ta del 
av handling eller lämnat ut allmän handling med förbehåll, som in
skränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över 
den, får överklagas av sökanden. Om inte annat följer av andra - fjärde 
styckena, överklagas beslutet hos kammarrätten eller, såvitt gäller 
kammarrätts beslut i där väckt ärende, hos Regeringsrätten. Har beslutet 
meddelats av organ som avses i I kap. 8 § andra stycket tilllämpas 
bestämmelserna i 23 - 25 §§ och 30 § första meningen förvalt
ningslagen (1986:223) om överklagande. 

Har beslut som avses i första Har beslut som avses i första 
stycket meddelats av tingsrätt och stycket meddelats av tingsrätt och 
rör det handling i domstols rör det handling i domstols 
rättskipande eller rättsvårdande rättskipande eller rättsvårdande 
verksamhet, överklagas det hos verksamhet, överklagas det hos 
hovrätten. Motsvarande beslut av hovrätten. Motsvarande beslut av 
hovrätt i där väckt eller dit hovrätt i där väckt eller dit över
överklagat ärende överklagas hos klagat ärende överklagas hos Hög
Högsta domstolen. Vid överkla- sta domstolen. Vid överklagande 
gande av tingsrätts eller hovrätts av tingsrätts eller hovrätts beslut 
beslut tillämpas i övrigt bestäm- tillämpas i övrigt bestämmelserna 
melserna i rättegångsbalken om i rättegångsbalken om överkla-
besvär. gande av beslut. 

Första och andra styckena gäller inte för beslut av riksdagen, 
regeringen, Högsta domstolen eller Regeringsrätten. 

Att beslut av statsråd skall överklagas hos regeringen föreskrivs i 
2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen. 

Angående rätt att överklaga beslut av myndighet som lyder under 
riksdagen är särskilt föreskrivet. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 

1Lydelse enligt prop. 1993/94:133. 
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2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (1982:80) om an
ställningsskydd 

Härigenom föreskrivs au 43 § lagen (1982:80) om anställningsskydd 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

43 § 
Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) 

om rättegången i arbetstvister. Mål som avses i 34 - 36 §§ skall hand
läggas skyndsamt. 

Ett yrkande om beslut enligt 
34 § tredje stycket, 35 § andra 
stycket eller 36 § andra stycket får 
ej bifallas utan att motparten har 
beretts tillfälle att yttra sig. Om 
ett dröjsmål skulle medföra risk 
för skada, får dock domstolen 
omedelbart bifalla yrkandet att 
gälla till dess annat förordnas. Be
slut som en tingsrätt har meddelat 
under rättegången får överklagas 
särskilt genom besvär. 

Ett yrkande om beslut enligt 
34 § tredje stycket, 35 § andra 
stycket eller 36 § andra stycket får 
inte bifallas utan att motparten har 
beretts tillfälle att yttra sig. Om 
ett dröjsmål skulle medföra risk 
för skada, får dock domstolen 
omedelbart bifalla yrkandet att 
gälla till dess annat beslutas. Be
slut som en tingsrätt har meddelat 
under rättegången får överklagas 
särskilt. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 
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2.14 Förslag till lag om ändring i vattenlagen (1983:291) 

Härigenom föreskrivs i fråga om vattenlagen (1983 :291) 
dels att 13 kap. 66 § skall upphävas, 
dels att 13 kap. 65 samt 67 - 69 §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 kap. 
65 §1 

Vattendomstolens domar eller Vattendomstolens domar eller 
beslut får, om inte annat är före
skrivet, överklagas hos Vatten
överdomstolen. I stället för de 
tider som föreskrivs i 50 kap. 1 
och 2 §§ rättegångsbalken gäller 
for vad fyra veckor och for anslut
ningsvad två veckor. 

beslut får, om inte annat är före
skrivet, överklagas hos Vatten
överdomstolen. I stället för de 
tider som föreskrivs i 50 kap. I 
och 2 §§ rättegångsbalken gäller 
fyra veckor respektive två veckor. 

67 § 
Vattendomstolens beslut i överklagade frågor som avses i 12 kap. 37 § 

första stycket 1 och 3 samt fjärde stycket får inte överklagas. 
Vattendomstolens beslut i frågor Vattendomstolens beslut i frågor 

som avses i 34 § överklagas som avses i 34 § fllr överklagas 
särskilt genom besvär. Beslut i särskilt. Beslut i fråga som avses i 
fråga som avses i 55 § andra 55 § andra stycket får överklagas 
stycket får överklagas endast i endast i samband med över
samband med överklagande av klagande av dom eller slutligt be
dom eller slutligt beslut i ansök- slut i ansökningsmålet. 
ningsmålet. 

68 § 
Har i en ansökningsmål, vari 

kungörelse enligt 22 § har utfär
dats, sökanden överklagat vatten
domstolens dom eller beslut, får 
Vattenöverdomstolen i stället för 
an förordna om delgivning med 
motparterna besluta an ett exem
plar av vade- eller besvärsinlagan 
med därvid fogade handlingar 
skall översändas till den eller de 
aktförvarare som har förordnats av 
vattendomstolen samt utfärda 
kungörelse om överklagandet. 

1Senaste lydelse 1990:454. 

Har i en ansökningsmål, vari 
kungörelse enligt 22 § har utfär
dats, sökanden överklagat vatten
domstolens dom eller beslut, får 
Vattenöverdomstolen i stället för 
att förordna om delgivning med 
motparterna besluta att ett exem
plar av överklagandet skall över
sändas till den eller de aktför
varare som har förordnats av 
vattendomstolen samt utfärda 
kungörelse om överklagandet. 
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I kungörelsen skall uppges att ett 
exemplar av handlingarna i målet 
hålls tillgängligt hos aktförvararen 
eller aktförvararna, 

att kallelser och andra meddelan
den i målet till parterna skall, om 
de inte särskilt tillställs någon 
part, införas i en viss eller vissa 
ortstidningar samt hållas tillgäng
liga hos aktförvararen eller aktför
vararna, 

att skrift Li gt genmäle eller skrift

I kungörelsen skall uppges att ett 
exemplar av handlingarna i målet 
hålls tillgängligt hos aktförvararen 
eller aktförvarama, 

att kallelser och andra meddelan-
den i målet till parterna skall, om 
de inte särskilt tillställs någon 
part, införas i en viss eller vissa 
ortstidningar samt hållas tillgäng
liga hos aktförvararen eller aktför-
vararna, 

att en svarsskrivelse skall ha 
lig .ferklaring skall ha inkommit till kommit in till Vattenöverdomsto
Vattenöverdomstolen inom den 
tid, minst tre veckor från det att 
kungörandet skedde, som Vatten
överdomstolen bestämt. 

len inom den tid, minst tre veckor 
från det att kun- görandet skedde, 
som Vattenöverdomstolen bestämt. 

Kungörelsen skall införas i den eller de ortstidningar som vatten
domstolen har bestämt för meddelanden i målet. 

Första - tredje styckena gäller också i förrättningsmål, vari kungörelse 
enligt 58 § har utfärdats, oavsett om sökanden eller någon annan har 
klagat. 

Då föreskrifterna i denna paragraf har iakttagits, skall delgivning 
anses ha skett. 

69 § 
lbdenull får avgöras av Vatten- F:tt null dar en dom har över-

överdomstolen utan huvudförhand- klagats får avgöras av Vattenöver
ling, om den skulle sakna betydel- domstolen utan huvudförhandling, 
se för prövningen. Om parterna på om en sådan ferhandling skulle 
ömse sidor har begärt huvud- sakna betydelse för prövningen. 
förhandling, skall den äga rum, Om parterna på ömse sidor har 
om den inte uppenbarligen skulle begärt huvudförhandling, skall den 
vara utan betydelse. äga rum, om den inte uppenbar-

ligen skulle vara utan betydelse. 
Vid huvudförhandling får utredningen läggas fram genom Vattenöver

domstolens försorg i den omfattning som domstolen bestämmer. 
Om Vattenöverdomstolen i ett överklagat ansöknings- eller förrätt

ningsmål finner att vite eller annan påföljd för utevaro bör föreläggas 
någon part, får föreläggandet inte tillkännages parten genom kungörelse 
som avses i 68 § utan det skall delges parten. 

Denna lag träder i kraft den I oktober 1994. Har vattendomstol 
meddelat ett beslut före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i 
fråga om rätten att överklaga och om vad den som vill överklaga skall 
iaktta. 
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2.15 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om 
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 

Härigenom föreskrivs att 38 och 39 §§ samt rubriken närmast före 
3 8 § lagen ( 1984: 404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Besvär ÖJ.erldagande 

38 § 
Inskrivningsmyndighetens beslut lnskrivningsmyndighetens beslut 

enligt denna lag får överklagas enligt denna lag får överklagas 
genom besvCir hos hovrätten av hos hovrätten av den skattskyldige 
den skattskyldige och av den myn- och av den myndighet som har 
dighet som har förordnats till förordnats till granskningsmyndig
granskningsmyndighet enligt 41 §. het enligt 41 §. Skrivelsen skall 

ges in till inskrivningsmyn
digheten. Vid överklagande tilläm
pas i övrigt besttimmelsema i rat
teg<lngsbalken om överklagande 
av tingsrätts beslut, om inte annat 
feljer av 39 §. 

Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas. 

39 § 
Besvlir över inskrivningsmyndig

hetens beslut enligt denna lag 
skall ges in till inskrivningsmyn
digheten och vara sttillda till 
hm•rCitten. 

Ett beslut som innefattar pröv
ning av en fråga om fastställande 
eller återvinning av skatt får över
klagas inom tre år från dagen för 
beslutet. Har en part överklagat 
beslutet och vill även motparten 
överklaga det, skall dennes besvlir 
ha kommit in till hovrätten inom 
två månader från det att del
givning som avses i 52 kap. 7 § 
rättegångsbalken har skett. 
Hovrätten skall pröva frågan om 
motpartens besvärstalan har full
feljt s ptl fereskrivet sätt och inom 
rätt tid. 

Om ett beslut som avses i andra 
stycket har överklagats pli be-

Ett beslut som innefattar pröv
ning av en fråga om fastställande 
eller återvinning av skatt får över
klagas inom tre år från dagen för 
beslutet. Har en part överklagat 
beslutet och vill även motparten 
överklaga, skall dennes skrivelse 
ha kommit in till hovrätten inom 
två månader från det att 
delgivning som avses i 52 kap. 
7 § rättegångsbalken har skett. 
Hovrätten skall pröva frågan om 
motpartens överklagande har skett 
inom rätt tid. 

Vid överklagande av ett beslut 
som avses i andra stycket skall 
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hörigt sätt skall hovrtilten alltid hovrätten, om målet tas upp till Prop. 1993/94:190 
höra klagandens motpart över be- prövning, alltid höra motparten. 
svaren. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 
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2.16 Förslag till lag om ändrad lydelse av lagen (1984:649) 
om företagshypotek 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 24 § samt rubriken närmast före 
4 kap. 24 § lagen (1984:649) om företagshypotek skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 

Be svar överklagande 

24 § 
Beslut i inskrivningsärenden F:tt beslut i inskrivningsärende 

överklagas till hovrätten. Besvärs- /dr överklagas hos hovrätten. Skri
inlagan skall ges in till inskriv- ve/sen skall ges in till inskriv-
ningsmyndigheten. ningsmyndigheten. 

Besvärstiden är i fråga om slut- Klagotiden i fråga om slutligt 
ligt beslut fyra veckor från den in- beslut är fyra veckor från den in
skrivningsdag till vilken beslutet skrivningsdag till vilken beslutet 
är att hänföra. är att hänföra. Vid överklagande 

Besvär över beslut som har förts 
in i företagsinteckningsregistret 
skall antecknas där. När slutligt 
beslut med anledning av besvären 
har vunnit laga kraft skall anteck
ning göras om beslutets innehåll. 

tillämpas i övrigt bestämmelserna i 
rättegll.ngsbalken om överklagande 
av tingsrätts beslut. 

F:tt överklagande av ett beslut 
som har förts in i företagsinteck
ningsregistret, skall antecknas där. 
När det slutliga beslutet med an
ledning av överklagandet har vun
nit laga kraft, skall beslutets inne
håll antecknas. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 
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2.17 Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) 

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 9 § konkurslagen (1987:672) skall 
ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

16 kap. 
9 §I 

Ett sådant beslut av tingsrätten Ett sådant beslut av tingsrätten 
som avses i 5 § får överklagas ge- som avses i 5 § får överklagas hos 
nom besvtir i hovrätten. Överkla- hovrätten. Överklagandet skall ske 
gandet skall ske inom tre veckor inom tre veckor från den dag då 
från den dag då beslutet medde- beslutet meddelades. Är det fråga 
lades. Är det fråga om ett kon- om ett konkursbeslut eller ett be
kursbeslut eller ett beslut om ned- slut om nedläggning av en kon
läggning av en konkurs på grund kurs på grund av frivillig upp
av frivillig uppgörelse, räknas görelse, räknas dock tiden för 
dock tiden för överklagande från överklagande från den dag då kun
den dag då kungörelsen om be- görelsen om beslutet var införd 
slutet var införd i Post- och In- Post- och Inrikes Tidningar. 
rikes Tidningar. 

Beslut om åläggande av reseförbud, om skyldighet för gäldenären att 
lämna ifrån sig sitt pass, om förbud att utfärda pass samt om någons 
häktande eller kvarhållande i häkte får överklagas utan inskränkning till 
viss tid. Detsamma gäller klagan mot ett beslut på den grunden att 
förfarandet onödigt uppehålls genom beslutet. 

Denna lag träder i kraft den I oktober 1994. 

1 Senaste lydelse 1990:457. 
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2.18 Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:000) 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 19 § sjölagen (1994:000) skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 1
. 

19 § 

Beslut i registerärenden får 
överklagas hos hovrätten. Skri
velsen med överklagandet skall 
ges in till registermyndigheten. 

Ett slutligt beslut skall överkla
gas inom fyra veckor från den in
skrivningsdag då beslutet fattades. 

Beslut i registerärenden får 
överklagas hos hovrätten. Skri
velsen skall ges in till register
myndigheten. 

Ett slutligt beslut skall överkla
gas inom fyra veckor från den in
skri vningsdag då beslutet fattades. 
Vid överklagande tillämpas i öv-
rigt bestänunelserna i rälteglmgs
balken om överklagande av tings
rätts beslut. 

Ett överklagande av ett beslut som finns infört i registret skall 
antecknas där. När ett slutligt beslut med anledning av ett överklagande 
har vunnit laga kraft, skall beslutets innehåll antecknas. · 

Om ett registerärende enligt beslut av högre. rätt skall tas upp till ny 
handläggning av registermyndigheten, skall det ske utan dröjsmål efter 
det att beslutet kommit till myndigheten. 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 

'Lydelse enligt prop. 1993/94:195. 

7 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 190 
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3 Ärendet och dess beredning 

År 1989 tillkallades en parlamentariskt sammansatt kommitte för att se 
över domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation. Kommitten 
antog namnet Domstolsutredningen. Utredningens uppdrag begränsades 
år 1991 genom tilläggsdirektiv till att inte längre omfatta domstolarnas 
organisation. 

I december 1991 avgav utredningen betänkandet Domstolarna inför 
2000-talet - Arbetsuppgifter och förfilranderegler (SOU 1991 : 106). 
Förslagen i betänkandet tar sikte på arbetsfördelningen mellan domstolar 
och förvaltning och mellan de allmänna domstolarna och de allmänna 
förvaltningsdomstolarna. Utredningen tar också upp frågor angående 
omprövning, överklagande och instansordningen samt vissa andra 
processrättsliga frågor. Några delar av betänkandet har redan lagts till 
grund för lagstiftning. Det gäller bl.a. frågor om prövningstillstånd i 
hovrätt och instansordningen i utsökningsmål (prop. 1992/93 :216, bet. 
1992/93:JuU 34, rskr. 1992/93:373, SFS 1993:514-521). Ett förslag 
från utredningen angående domares rätt att vara ombud (se 12 kap. 3 § 
rättegångsbalken, RB) har redan föranlett lagstiftning genom SFS 
1992: 1511 (prop. 1992/93:64, bet. I 992/93:JuU 13, rskr. 73). Nyligen 
överlämnades till riksdagen propositionen I 993/94: 133 Instansordningen 
m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna. 

I detta ärende tar regeringen upp de övriga frågor om förfarandet i 
hovrätt och Högsta domstolen som behandlats av Domstolsutredningen. 
Dessutom tar regeringen upp några av utredningen behandlade frågor 
om användningen av telefax i domstolsverksamheten. Utredningens 
lagförslag i dessa delar finns som bilaga 1. Betänkandet har remissbe
handlats. En förteckning över remissinstanserna har tagits in i Ds 
1993 :5 (i bilaga 1). I Ds 1993 :5 finns också en sammanställning över 
remissvaren (särskilt avsnitten V:26.3 och Vill:3). 

Domstolsverket har i skrivelse den 23 september 1993 till Justitie
departementet hemställt om ändring i 49 kap. 12 a § RB. Ändringsför
slaget innebär att prövningstillstånd inte skall krävas för talan angående 
enskilt anspråk som handläggs tillsammans med ett brottmål när sådant 
tillstånd inte krävs för brottmålet. Med anledning av Domstolsverkets 
förslag har inom Justitiedepartementet upprättats en promemoria med 
förslag till ändring i 49 kap. 12 a § RB. Departementets lagförslag finns 
intaget i bilaga 2. Förslaget har remissbehandlats. Yttranden har avgetts 
av Domstolsverket, Riksåklagaren, Svea hovrätt, Hovrätten över Skåne 
och Blek.inge, Hovrätten för Västra Sverige, Hovrätten för Nedre 
Norrland, Hovrätten för Övre Norrland, Stockholms tingsrätt, Malmö 
tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Sveriges Advokatsamfund, Sveriges do
mareförbund och Hovrättsprocessutredningen (Ju 1993:04). En 
sammanställning av yttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet 
(Dnr 93-3651). 

I detta ärende behandlas även frågan om antalet justitieråd i Högsta 
domstolen. Den frågan har aktualiserats genom en skrivelse den 25 ok
tober 1993 från Högsta domstolen till regeringen (Dnr 93-4070). Även 
frågan om antalet regeringsråd i Regeringsrätten behandlas. 
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Dessutom behandlas en fråga om advokatverksamhet. Sveriges advo- Prop. 1993/94: 190 
katsamfund har i skrivelse till Justitiedepartementet den 17 januari 1992 
hemställt om ändring i 8 kap. 4 § RB. Ändringsförslaget innebär att 
förbudet att driva advokatverksamhet i alctiebolagsform upphävs. Advo-
katsamfundet har vidare hemställt om fastställelse av en ändring i 38 § 
i samfundets stadgar. Samfundets lagförslag finns i bilaga 3. Förslaget 
har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av Riksdagens ombudsmän, 
Justitiekanslern, Riksåklagaren, Svea hovrätt, Kommerskollegium, Riks-
skatteverket, Konsumentverket och Juridiska fakultetsnämnden vid 
Stockholms universitet. Riksåklagaren har bifogat yttrande från Stats-
åklagarmyndigheten för speciella mål. En sammanställning av yttran-
dena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (Dnr 92-357). 

Lagrådet 

Regeringen beslutade den 17 februari 1994 att inhämta Lagrådets ytt
rande över de lagförslag som finns i bilaga 5. 

Lagrådet har i huvudsak godtagit förslagen men också föreslagit vissa 
justeringar. Regeringen har på de flesta punkter följt Lagrådets förslag. 
BI.a. har som Lagrådet föreslagit några ändringar inte gjorts i lagen 
(1976:600) om offentlig anställning, eftersom den lagen nyligen före
slagits bli upphävd (se prop. 1993/94:65). Dessutom har vissa redak
tionella ändringar gjorts i lagtexten. Vi återkommer till Lagrådets syn
punkter i avsnittet 5 och i författningskommentaren. Lagrådets yttrande 
finns i bilaga 6. 

4 Nuvarande förfaranderegler 

De allmänna domstolarna är tingsrätterna, hovrätterna och Högsta 
domstolen. Rättskipningen i allmän domstol regleras i första hand av 
rätte gångsbalken, som trädde i kraft år 1948. 

Allmänna bestämmelser om det allmänna domstolsväsendet finns i 
balkens första avdelning (1 - 9 kap.). Särskilda regler för hovrätterna 
och Högsta domstolen finns i 2 respektive 3 kap. RB. Hovrätterna 
fungerar i allmänhet som överinstanser i förhållande till tingsrätterna, 
medan Högsta domstolen fungerar som överinstans i förhållande till 
hovrätterna. Såväl hovrätterna som Högsta domstolen utgör emellertid 
överordnade instanser även till andra organ, och i speciella fall skall en 
rättegång inledas i en hovrätt eller Högsta domstolen. 

Såvitt gäller förfarandet skiljer rättegångsbalken mellan tvistemål och 
brottmål. Allmänna bestämmelser för målen finns i balkens andra avdel
ning (10 - 34 kap.). När det gäller dessa bestämmelser skall här endast 
sägas att avgöranden enligt rättegångsbalken antingen utgör domar eller 
beslut (se 17 kap. I § och 30 kap. I §). Som dom betecknas ett avgö
rande av själva saken. Ett beslut genom vilket en domstol på annat sätt 
än genom dom skiljer saken från sig (t.ex. genom avvisning eller av-
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skrivning) utgör ett slutligt beslut. Även vissa fristående avgöranden av Prop. 1993/94:190 
en högre domstol betecknas som slutliga beslut. 

I balkens tredje avdelning (35 - 41 kap.) finns bestämmelser om be
visning. Särskilda förfaranderegler för tingsrätterna tas upp i fjärde 
avdelningen (42 - 48 kap.). Motsvarande bestämmelser för hovrätterna 
och Högsta domstolen finns i balkens femte avdelning (49 - 53 kap.) 
respektive sjätte avdelning (54 - 57 kap.). 

De särskilda bestämmelserna om hovrätten är fördelade så att 49 kap. 
behandlar frågor om själva överklagandet hos hovrätt medan 50 och 
51 kap. avser förfarandet i hovrätt efter överklagande av en dom i 
tvistemål respektive brottmål. Ett överklagande av en dom sker genom 
ett fullföljdsinstitut som kallas "vad". "Vad" är ett s.k. devolutivt rätts
medel, eftersom den nya prövningen sker i en högre instans. Beslut 
skall i allmänhet överklagas genom rättsmedlet "besvär". I vissa fall är 
dock rättsmedlet mot ett beslut av tingsrätt "vad". Besvärsförfarandet 
regleras i 52 kap. I 53 kap. finns bestämmelser om sådana fall som tas 
upp av hovrätt som första domstol. 

De särskilda bestämmelserna om Högsta domstolen är fördelade så att 
54 kap. behandlar frågor om överklagandet av hovrättsavgöranden. I 55 
kap. finns bestämmelser om förfarandet i Högsta domstolen efter över
klagande av en hovrättsdom. Ett sådant överklagande sker genom rätts
medlet "revision". Mot ett beslut av hovrätt kan den som vill överklaga 
i allmänhet fullfölja talan genom rättsmedlet "besvär". I sådant fall 
gäller 56 kap. I vissa fall skall dock ett hovrättsbeslut överklagas genom 
"revision". 

Rättsmedlen "vad", "besvär" och "revision" utgör tre av de fem all
männa rättsmedlen enligt rättegångsbalken. De övriga är "återvinning" 
och "återupptagande", vilka inte i sig leder till någon prövning i högre 
instans. De är alltså inte devolutiva. 

Vid sidan av de allmänna rättsmedlen finns det enligt rättegångsbalken 
några särskilda rättsmedel med vilka en part eller någon annan kan 
angripa ett avgörande som inte längre kan överklagas, dvs. ett laga
kraftvunnet avgörande. De särskilda rättsmedlen är "resning" (58 kap.), 
"återställande av försutten tid" (58 kap. 11 §) samt "besvär över dom
villa" (59 kap.). 

Tingsrätterna har inte endast rättskipningsuppgifter. Vid sidan av des
sa uppgifter prövar nämligen tingsrätterna ärenden som avser s.k. fri
villig rättsvård. Förfarandet i tingsrätt i sådana ärenden regleras av 
lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden (ärendelagen). 
Vid överklagande i ett domstolsärende gäller rättegångsbalkens besvärs
kapitel. 

För de förvaltningsrättsliga målen finns förvaltningsdomstolar. De ut
görs av länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten. I de domstolarna 
gäller inte rättegångsbalken utan förvaltningsprocesslagen (FPL, 
1971 :291). För rättegången i förvaltningsdomstolarna finns ingen upp
delning av överklaganden som motsvarar "vad", "besvär" och "revi-
sion" enligt rättegångsbalken. I stället är "besvär" det enda allmänna 
rättsmedlet. 100 



5 Ett enhetligt system för överklagande 

Regeringens förslag: Systemet för överklagande av tingsrätts
och hovrättsavgöranden görs enhetligt. Detta sker genom att 
rättsmedelsbeteckningarna "vad", "besvär" och "revision" 
utmönstras ur rättegångsbalken. På sikt utmönstras även uttrycket 
"fullföljd av talan". I stället används genomgående uttrycket 
"överklagande". Samtidigt sker det en språklig modernisering av 
nästan samtliga bestämmelser i rättegångsbalken som särskilt 
avser processen i hovrätt eller Högsta domstolen. 

Domstolsutredningens förslag: Överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Nästan samtliga remissinstanser tillstyrker försla

get eller lämnar detta utan erinran. 
Skälen för regeringens förslag: 

Ett enhetligt system 

Vårt rättsmedelssystem har delvis uråldriga anor. Det nutida rättsmedlet 
mot tingsrättsdomar och vissa tingsrättsbeslut, "vad", utgjorde sålunda 
det ordinarie rättsmedlet redan på landskapslagamas tid och innebar ur
sprungligen en vadslagning mellan klaganden och den som dömt i må
let. Rättsmedlet "besvär" infördes under tysk påverkan först under 
1600-talet. Besvärsinstitutet har under seklernas lopp haft ett skiftande 
tillämpningsområde. Numera utgör besvär det allmänna rättsmedlet mot 
flertalet beslut av de allmänna domstolarna. Härtill kommer att besvär 
utgör det allmänna rättsmedlet mot samtliga domar och beslut av 
förvaltningsdomstolarna. Även rättsmedlet mot hovrättsdomar, "revi
sion", är en 1600-talsskapelse. När det gäller överklagande av en för
valtningsmyndighets beslut har rättsmedlet numera i allmänhet ingen 
särskild beteckning utan man talar helt enkelt om att man "överklagar", 
ett ord som i rättegångsbalken närmast motsvaras av uttrycket att man 
"fullföljer talan". 

Domstolsutredningen konstaterar i sitt betänkande att systemet för 
överklaganden av de allmänna domstolarnas avgöranden är onödigt in
vecklat. Utredningen föreslår därför att man ur rättegångsbalken ut
mönstrar beteckningar som har att göra med begreppen "vad", "revi
sion" och "besvär" samt på sikt även begreppet "fullföljd av talan". I 
utredningens förslag talar man alltså endast om "överklagande". För
slaget berör ett mycket stort antal bestämmelser i rättegångsbalken. 
Bl.a. föreslås ändringar i nästan alla paragrafer i balkens femte och 
sjätte avdelningar. De paragrafer som omfattas av förslaget ges i utred
ningsförslaget en modernare språklig dräkt samtidigt som utredningen 
föreslår en del smärre, sakliga korrigeringar av de nu gällande bestäm
melserna. 

Ett annat av utredningen framlagt förslag berör ärendelagen. Den la
gen avser de allmänna domstolarnas s.k. frivilliga rättsvård till skillnad 
från rättegångsbalken som avser rättskipning. Vid överklagande av ett 
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beslut i ett domstolsärende gäller rättegångsbalkens bestämmelser om Prop. 1993/94: 190 
besvär. Utredningen lägger fram sina förslag rörande processen i hov-
rätt och Högsta domstolen med utgångspunkt från att domstolsärenden 
inte längre skall hanteras enligt ärendelagen och rättegångsbalken utan 
enligt en av utredningen föreslagen domstolsförfurandelag. Den lagen 
bör enligt utredningen ersätta såväl ärendelagen som den för förvalt-
ningsdomstolarna gällande förvaltningsprocesslagen. Utredningens be-
stämmelser om förfarandet i hovrätt och Högsta domstolen enligt rätte-
gångsbalken är alltså inte avsedda för domstolsärenden. 

De förslag utredningen lägger fram angående rättegångsbalken innebär 
otvivelaktigt en välbehövlig förenkling av reglerna för överklagande hos 
hovrätt och Högsta domstolen. Genom förslagen kommer man också till 
rätta med att det nuvarande systemet ger ett alltför ålderdomligt intryck 
inte minst i språkligt hänseende. I det moderna samhället ställs höga 
krav på lagstiftningens tillgänglighet och det är alltså inte bara nödvän
digheten av förenklingar utan också behovet av att skapa en ökad 
förståelse som man har att ta hänsyn till. Detta gäller inte minst ett lag
verk med den centrala roll som rättegångsbalken har. I åtskilliga delar 
har inga större förändringar gjorts under de mer än SO år som balken 
funnits. Mot detta måste dock vägas önskemålet om stabilitet i 
lagstiftningen, inte minst med tanke på den praktiska rättstillämpningen. 

När man i övrigt bedömer behovet av en mera genomgripande reform 
kan man konstatera att det sakliga reformbehovet beträffande rätte
gångsförfarandet undan för undan till allra största delen har tillgodosetts 
genom partiella reformer och det kan i detta sammanhang vara värt att 
nämna att rättegångsbalken sedan år 1948 ändrats i bortåt 200 lagstift
ningsärenden. Partiella reformer är ofrånkomligen sådana till sin natur 
att man, när de blivit många, kan behöva ta ett samlande grepp på 
regelmassan. 

Utifrån de nu redovisade utgångspunkterna är det enligt regeringens 
mening angeläget att förenkla reglerna för överklagande och att moder
nisera reglerna om överrättsprocessen. Remissinstanserna har i allmän
het godtagit Domstolsutredningens förslag i denna del. En remissin
stans, nämligen Hovrätten för Västra Sverige, har emellertid ställt frå
gan om inte de föreslagna ändringarna kan avvakta en formell översyn 
av hela rättegångsbalken. 

Av praktiska skäl bör en modernisering av rättegångsbalken inte ske i 
en enda etapp. Utredningens förslag omfattar en relativt väl avgränsad 
del av rättegångsbalken för vilken reformbehovet framstår som särskilt 
påträngande. Det finns därför goda skäl att gå fram med en partiell re
form när det gäller överrättsprocessen. 

Rättegångsförfarandet i hovrätt är föremål för översyn av Hovrätts
processutredningen (Ju 1993:04). Enligt direktiven (dir. 1993:38) skall 
utredningen göra en översyn av och lämna förslag om vad som bör 
gälla för hovrätternas handläggning av målen mot bakgrund av vilka 
funktioner hovrätterna skall fylla och hur de lämpligast kan fullgöra 
dessa. Vidare skall utredningen bl.a. gå igenom olika tänkbara sätt att 
begränsa flödet av mål till hovrätterna och föreslå ändringar även i 102 
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ligen antas komma att bli betydelsefulla, men de kan knappast komma Prop. 1993/94: 190 
att beröra mer än ett relativt litet antal paragrafer i rättegångsbalken. 
Utredningens arbete torde inte på något sätt behöva störas av att det nu 
sker en mera formellt inriktad reform av bestämmelserna angående 
överrättsprocessen. Det finns därför inget att förlora på att redan nu gå 
fram med en omedelbar reform. I stället har man åtskilligt att vinna på 
en sådan. I detta sammanhang bör påpekas att frågan om ett enhetligt 
system för överklagande inom det allmänna domstolsväsendets ramar 
har hållits svävande ända sedan år 1981 då Rättegångsutredningen 
genom tilläggsdirektiv fick i uppgift att utreda frågan (dir. 1981:47). En 
osäkerhet om vad som i framtiden skall gälla orsakar svårigheter av 
skilda slag. 

En särskild fråga är hur man i en reform av överrättsprocessen skall 
hantera överklaganden i domstolsärenden. Domstolsutredningens förslag 
utgår som redan sagts från att överklaganden i domstolsärenden inte 
skall hanteras enligt rättegångsbalken utan enligt den nya domstolsför
farandelagen. Överklaganden i domstolsärenden bör inte alltid hanteras 
enligt samma regler som gäller för överklaganden av processuella beslut 
i tvistemål eller brottmål. De förra överklagandena bör t.ex. - bl.a. av 
hänsyn till Sveriges åtaganden enligt den europeiska konventionen om 
de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna - inte sällan 
föranleda en muntlig överrättsprocess, medan muntlighet i mycket stor 
utsträckning bör undvikas vid överklaganden av processuella beslut (se 
vidare om den frågan i författningskommentaren till 52 kap. 11 §). 
Också i andra hänseenden finns det behov av speciella bestämmelser för 
hanteringen av domstolsärenden i överrätt. Sammanfattningsvis kan man 
säga att rättegångsbalkens nuvarande besvärsregler sakligt sett passar 
bra för överklaganden av processuella beslut medan de numera ofta 
passar mindre väl för överklaganden av beslut i domstolsärenden. 

Remisskritiken mot att man som utredningen föreslår har en för all
män domstol och allmän förvaltningsdomstol gemensam processlag är 
stark, och utredningens förslag i den delen bör inte genomföras. För 
domstolsärendena återstår därmed främst alternativen att låta de nu
varande domstolsärendena hanteras enligt rättegångsbalken eller att re
videra ärendelagen. Arbetet med att utarbeta en ny ärendelag har redan 
inletts inom Justitiedepartementet. Frågor om hanteringen av ärendena i 
hovrätt och Högsta domstolen kan antingen regleras i den nya 
ärendelagen (självständigt) eller genom tillägg till rättegångsbalkens be
stämmelser för överklagande av tingsrätts beslut enligt rättegångsbalken. 
Varken i det ena eller andra fallet hindrar behovet av att vissa domstols
ärenden får en speciell hantering i hovrätt att man nu går fram med en 
reform på grundval av utredningens förslag när det gäller rättegångsbal
kens bestämmelser. 

Det anförda leder sammantaget till att det nu bör ske en reform i 
huvudsak på det sätt som Domstolsutredningen föreslagit. Detta innebär 
en modernisering främst av 49 - 57 och 59 kap. rättegångsbalken. Det 
är inte någon egentlig olägenhet att låta bestämmelserna i 58 kap. om 
resning falla utanför reformen. De bestämmelserna har till stor del 
redan moderniserats i samband med partiella reformer. Detta utesluter 
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inte att det med tiden kan bli nödvändigt att se över resningsinstitutet Prop. 1993/94: 190 
utifrån en mera materiell utgångspunkt. 

I bilaga 4 finns tabeller över förhållandet mellan nuvarande och före
slagna paragrafbeteckningar i rättegångsbalken. 

Enhetliga beteckningar 

När systemet för överklagande hos allmän domstol görs enhetligt upp
kommer frågan villren rättsmedelsbeteckning som bör väljas. Det är en
dast Kammarrätten i Stockholm (majoriteten), som är negativ till utred
ningens förslag att uteslutande använda uttrycket "överklagande". Kam
marrättens majoritet föreslår att man i stället använder termen "besvär" 
över hela linjen för fullföljande av talan. Utredningens förslag synes ha 
betydande fördelar. Systemet blir enklare och uttrycket "överklaga" är 
begripligt och väl egentligen det ord som används även av jurister i 
stället för "vädja", "besvära sig", "ansöka om revision" eller "fullfölja 
talan". Uttrycket "besvär" har visserligen gammal hävd men har nog 
aldrig haft någon egentlig genomslagskraft i det allmänna språkbruket. 
För jurister med anknytning till allmän domstol kan det dessutom lätt fö
ra tankarna till ett visst slags överklagande, låt vara att "besvär" förr 
användes även för andra typer av överklaganden. Mot den bakgrunden 
bör uttrycket "överklagande" användas för det nya enhetliga systemet 
i rättegångsbalken. Uttrycket "fullföljd av talan" bör dock tills vidare 
kunna stå kvar i sådana delar av balken som inte ändras nu. 

Det ligger, som bl.a. kammarrättens majoritet påpekat, ett problem i 
att tala om överklagande. Sammansatta uttryck, sådana som "överkla
gandeinlaga", är nämligen språkligt sett monstruösa, medan t.ex. "be
svärsinlaga" är kort och lätt att använda. Utredningen kan i syfte att 
undgå problemen sägas ha valt att låta beteckningen "överklagande" 
täcka både den fullföljda talan som immateriellt begrepp och den kon
kreta skrivelse genom vilken talan fullföljs. På den punkten har 
emellertid inte bara kammarrättens majoritet utan även Svea hovrätt och 
Hovrätten över Skåne och Blekinge varit kritiska. Svea hovrätt har 
föreslagit att själva skrivelsen ges beteckningen "klagoskrift". 

Juridiskt sett torde man inte ha något egentligt behov av att i lagtexten 
göra en åtskillnad i det nu berörda hänseendet. En enhetlig beteckning 
utesluter visserligen praktiskt sett möjligheten att uttryckligen markera 
om det rör sig om ett fall i vilket man vill avvisa en fullföljd talan på 
grund av ett fullföljdshinder eller ett fall där man vill avvisa en 
skrivelse som innehåller ett överklagande därför att skrivelsen är brist
fällig. Redan de nu gällande reglerna i rättegångsbalken är emellertid 
sådana att det är svårt för att inte säga omöjligt att finna någon helt klar 
linje när det gäller frågor om "talan" (eller "målet") skall avvisas eller 
om en "inlaga" skall avvisas (se t.ex. nuvarande 50 kap. 3 § RB). Detta 
spelar dock mindre roll eftersom de praktiska konsekvenserna av skilda 
typer av avvisningsbeslut är desamma. För undvikande av missförstånd 
skall tilläggas att det självklart kan vara av mycket stor betydelse om 
"talan" eller "den fullföljda talan" avvisas. Det torde inte heller ligga 104 



något problem i att uttrycket "överklagande" ibland måste täcka in Prop. 1993/94:190 
också det som står i en skrivelse genom villcen den ursprungliga inlagan 
kompletteras (så exempelvis vid tillämpning av SO kap. 2S § andra 
stycket RB). Det som gör att man kan tveka ligger i stället främst på 
det språkliga planet. 

Den år 1986 antagna förvaltningslagen (1986:223) skiljer mellan ut
trycken "skrivelsen med överklagande" och "överklagande". Det finns 
givetvis fördelar att använda samma begreppssystem i alla förfuran
delagar. Uttrycket "skrivelsen med överklagandet" är emellertid ganska 
tungt. Uttrycket "klagoskrift" som under remissbehandlingen förts fram 
av Svea hovrätt och som förordats av LagrMet kan ses som en förbätt
ring, men också mot det uttrycket kan man rikta invändningar. Till 
dessa hör att uttrycket är ålderdomligt och att det inte klart särskiljer 
sådana skrivelser genom vilka någon överklagar. Sålunda kan även t.ex. 
skriftliga missnöjesanmälningar och skrivelser genom vilka en part 
klagar över en domvilla anses som klagoskrifter. I det allmänna 
språkbruket torde "klagoskrifter" också kunna beteckna alla sådana 
skrivelser genom vilka någon rent allmänt protesterar mot något. Att ett 
och samma uttryck har olika betydelser är numera ganska vanligt. Ett 
typexempel är uttrycket "ansökan". Även rättegångsbalken innehåller 
sådana uttryck (se t.ex. 40 kap. 7 § angående användningen av uttrycket 
"utlåtande"). Därför väljer regeringen den lösning som Domstolsutred
ningen hade och som förordats i lagrådsremissen. Den av utredningen 
föreslagna lagtexten bör dock bl.a. till undvikande av missförstånd 
justeras på en del punkter. Att regeringens förslag som Lagrådet på
pekat medför att det inte heJler i fortsättningen görs någon klar åtskill
nad mellan det fallet att det är en bristfällig skrivelse som avvisas och 
det fallet att själva överklagandet avvisas har enligt regeringen ingen 
större betydelse. I den praktiska rättstillämpningen kommer det som 
Lagrådet angett att finnas ett behov av att på något sätt särskilja ifråga
varande skrivelser från andra som en klagande kan komma att ge in till 
domstolen under målets handläggning. Regeringen menar att detta kan 
ske genom att man helt enkelt rubricerar skrivelsen "Överklagande". 

När det gäller det i 59 kap. RB förekommande institutet "besvär över 
domvilla" bör man i fortsättningen använda uttrycket "klagan över 
domviJla". 

Å
0

ndringar i andra lagar än rätteglmgsbalken 

Ändringarna i rättegångsbalkens regler om överrättsprocessen för med 
sig ett behov av konsekvensändringar också i annan lagstiftning. Alla 
lagbestämmelser som innehåller begreppet "besvär" kan emeJlertid inte 
ändras nu. Den nu aktuella reformen bör i huvudsak begränsas till 
bestämmelser som avser ett överklagande hos hovrätt eller Högsta dom
stolen. 

Detta innebär att alla de bestämmelser om "besvär" som finns på det 
förvaltningsrättsliga området lämnas utanför reformen. När det gäller 
förvaltningsdomstolarna bör uttrycket "överklagande" som ersättning 105 



för "besvär" införas i samband med att förvaltningsprocesslagen re- Prop. 1993/94:190 
formeras. Även de bestämmelser som finns om överklagande till fas-
tighetsdomstol eller Bostadsdomstolen lämnas utanför. 

Vissa bestämmelser som avser besvär till hovrätt bör lämnas utanför 
reformen bl.a. därför att det finns ett nära samband med reformen av 
ärendelagstiftningen. Exempel på detta är 60 och 70 §§ lagen 
(l 941 :416) om arvsskatt och gåvoskatt. Beträffande den typen av 
bestämmelser bör redan nu sägas att det i samband med reformen av 
ärendelagstiftningen behöver övervägas att i vissa fall låta den primära 
domstolsprövningen ske i tingsrätt och inte i hovrätt. Det gäller full som 
avses i 12 kap. 21 § jordabalken och 9 a § lagen (1927:56) om ned
sättningar av pengar hos myndighet. De bestämmelser som avser besvär 
till tingsrätt hör också till reformen av ärendelagstiftningen. I samband 
med den reformen bör man även ta upp frågor om utformningen av 
bestämmelserna i 21 kap. 9 - 11 §§ sjölagen (1994:000) om klander till 
tingsrätt av dispasch. De bestämmelserna hänvisar till rättegångsbalkens 
besvärsregler för hovrätt. 

Flertalet av de regler som nu finns i speciella lagar om överklagande 
till hovrätt genom besvär kompletteras av en bestämmelse i 21 § 
rättegångsbalkens promulgationslag (RP). Den innebär att rättegångsbal
kens bestämmelser om överklagande hos hovrätt och Högsta domstolen 
och om rättegången där i mål som väckts vid tingsrätt - om inte annat 
sägs - skall tillämpas i fråga om överklagande hos högre rätt av mål 
som tagits upp av någon annan världslig domstol eller myndighet och 
som enligt en författning får överklagas hos hovrätt. Talan skall dock 
föras genom besvär. Bestämmelserna i de speciella lagarna om att över
klagande kan ske hos hovrätt bör nu såvitt möjligt ges en enhetlig ut
formning utan att det för den skull sker någon saklig ändring. Eftersom 
det tills vidare kommer att finnas kvar några mindre fullständiga regle
ringar av frågor om överklagande av förvaltningsmyndighets beslut hos 
hovrätt, kan 21 § promulgationslagen ännu inte upphävas. 

6 Användningen av telefax i rättegång 

Regeringens förslag: I rättegångsbalken införs en bestämmelse 
som klargör att telefax kan godtas för sådana inlagor som inte 
behöver vara egenhändigt undertecknade. Stämningsansökningar 
skall även i fortsättningen vara egenhändigt undertecknade. Kravet 
på att skrivelser genom vilka någon överklagar eller besvarar ett 
överklagande skall vara egenhändigt undertecknade tas bort. 

Domstolsutredningens förslag: Utredningen föreslår att bestäm
melserna om egenhändigt undertecknande av skrivelser med överkla
ganden och skrivelser med svar på överklaganden skall upphävas. För 
stämningsansökningar och andra inlagor som enligt rättegångsbalken 106 



skall vara egenhändigt undertecknade föreslår utredningen en bestäm- Prop. 1993/94: 190 
melse i 33 kap. 3 § RB om att ett meddelande skall gcxltas som egen-
händigt undertecknat trots att det kommit in genom telefax, om det har 
avsänts från en telefon med nummer som kan hänföras till någon som 
undertecknat meddelandet. 

Remissinstanserna: De allra flesta remissinstanser gOdtar utred
ningsförslaget. Justitiekanslern menar emellertid att förslaget om upp
hävande av bestämmelser om egenhändig underskrift på överklaganden 
m.m. leder till osäkerhetsmoment i behandlingen och onödiga problem. 
Beträffande telefaxkommunikation menar han att man i varje fil.11 bör 
avvakta resultatet av Datastraffrättsutredningens (Ju 1989:04) arbete 
före ett ställningstagande. Även Kammarrätten i Stockholm avstyrker 
med hänvisning till risken för krångel, misstag eller andra olägenheter. 
Patentbesvärsrätten som också är kritisk till förslaget anger bl.a. att det 
framstår som omotiverat att inte ha en enhetlig reglering för alla mål
och ärendekategorier vid domstolarna. 

Domstolsverket stäJler sig positivt tiJI ett ökat användande av telefax 
och att ett sådant användande bör underlättas. I fråga om stämnings
ansökningar och andra handlingar av större vikt anser emellertid verket 
det vara av värde att behåJla kravet på en undertecknad handling. Så
lunda anser verket att skrivelser med överklaganden skall vara 
egenhändigt undertecknade. Verket påpekar bl.a. att avsändarnumret ut
gör ett dåligt bevis om verklig avsändare. Patent- och registreringsver
ket anser att kravet på en undertecknad originalhandling bör bestå när 
det gäJier stämningsansökningar och även andra handlingar som intyg 
m.m. Verket menar bl.a. att. en bestämmelse i rättegångsbalken om tele
fax kan komma att åberopas även i förhåJlanden utanför rätte
gångsbalkens område. 

Hovrätten för Västra Sverige är inte övertygad om att förslaget är en 
lycklig lösning på problemet med telefax och hovrätten avstyrker 
förslaget att ta bort vissa bestämmelser om krav på egenhändigt 
undertecknande. Hovrätten anför att utredningens förslag synes vila på 
en otillräcklig analys av förslagets tekniska och rättsliga förutsättningar. 
Hovrätten menar bl.a. att ett telefax inte åtnjuter det straffrättsliga för
falskningsskydd som enligt 14 kap. 1 § brottsbalken gäJler för urkunder. 
Hovrätten påpekar i det sammanhanget att telefax kan sändas direkt från 
en dator. Hovrätten påpekar vidare liksom Domstolsverket gjort att 
avsändarnumret utgör ett dåligt bevis om verklig avsändare. Hovrätten 
tar också upp frågan om det varit utredningens mening att en part skaJI 
vara helt förhindrad att åberopa ett obekräftat meddelande eller föra 
motbevisning angående äktheten av ett telefax. 

Skälen för regeringens förslag: Vissa inlagor till allmän domstol 
måste enligt rättegångsbalken vara egenhändigt undertecknade. Det 
gäller skriftliga fullmakter, stämningsansökningar, vadeinlagor, besvärs
inlagor, revisionsinlagor, genmälen i högre rätt (dvs. inte genmälen i 
sådana mål som hovrätt eller Högsta domstolen tar upp som första in
stans), förklaringar i högre rätt, ansökningar om resning samt ansök-
ningar om återställande av försutten tid. 107 



Att en inlaga till domstol skall vara egenhändigt undertecknad är i de Prop. 1993/94:190 
allra flesta situationer en självklarhet för en avsändare. Det ligger 
emellertid ett problem i att handlingar numera ofta överförs från t.ex. 
advokatkontor till domstolar genom telefax. Ett telefax har i praxis inte 
ansetts uppfylla rättegångsbalkens krav på att handlingen skall vara 
egenhändigt undertecknad genom att det i kravet på ett egenhändigt un-
dertecknande också har ansetts ligga ett krav på att det är just det 
undertecknade exemplaret som skall ges in till domstolen. Överföring 
genom telefax har därmed enligt rättegångsbalken blivit en i princip 
otillåten metod när det gäller t.ex. stämningsansökningar, över-
klaganden och genmäJen i högre instans. Den som använder sig av tele-
fax drabbas emellertid inte av någon rättsförlust, eftersom rätte-
gångsbalken innehåller en bestämmelse om att rätten, när det brister i 
fråga om underskriften, skall ge ingivaren möjlighet att avhjälpa felet 
innan avvisning sker (se t.ex. 33 kap. 3 § tredje stycket, 42 kap. 4 § 
och 50 kap. 7 § RB). 

Otvivelaktigt är telefax enligt rättegångsbalkens nu gällande regler 
åtminstone formellt sett tillåtna när det gäJler t.ex. en ansökan om kvar
stad som görs före inledandet av en rättegång eller ett svaromål i tings
rätt. Ett telefax är formellt sett tillåtet också när det gäller t.ex. sådana 
inlagor som innebär att talan återkallas, efterges eller medges eller att 
återvinning eller återupptagande söks. 

Enligt regeringens mening är det tveksamt om man kan avstå från be
stämmelser om egenhändigt undertecknande när det gäller så viktiga 
handlingar som stämningsansökningar. Under alla omständigheter är 
utredningens metod att avskilja vissa som kan härledas till den som har 
undertecknat meddelandet inte invändningsfri (se förutom remissytt
randena även Datastraffrättsutredningen i betänkandet Information och 
den nya informationsteknologin, SOV 1992: 110, s. 306 och Juridisk 
Tidskrift, årgång 5, s. 374). Kravet på att stämningsansökningar måste 
vara egenhändigt undertecknade bör därför, åtminstone tills vidare, stå 
kvar. I princip bör detsamma gälla i fråga om t.ex. ansökningar om res
ning. 

När det gäller andra handlingar under en rättegång, t.ex. en inlaga 
genom vilken part överklagar eller besvarar ett överklagande, kan man 
emellertid anlägga ett annat synsätt. Risken för att någon obehörig 
skulle okynnesöverklaga för någon annans räkning eller av okynne 
besvara ett överklagande får bedömas vara mycket liten. I de allra flesta 
fall torde vidare redan de omständigheter som föreligger i samband med 
ett överklagande klart utvisa om det rör sig om en skrivelse som härrör 
från den uppgivna parten. I sammanhanget kan nämnas att Högsta 
domstolen i ett rättsfall, NJA 1991 s. 407, funnit att en skrivelse med 
överklagande som över huvud taget inte varit undertecknad kunde 
godtas trots att den nuvarande lagtexten ställer upp ett krav på egen
händigt undertecknande. I målet hade nämligen på annat sätt än genom 
il'ndertecknandet bekräftats att skrivelsen härrörde från överklaganden. I 
domskäJen angav Högsta domstolen att förhållandet var "klarlagt". I 
rättsfallet NJA 1991 s. 595 ansågs en fotokopia av en handskriven 108 
besvärsinlaga kunna ·läggas till grund för rättegången i hovrätt när det 



genom andra handlingar bekräftats att inlagan härrörde från klaganden. Prop. 1993/94:190 
Utan att det skall behöva uppstå några nämnvärda problem bör man 
därför kunna tillåta att nu berörda inlagor ges in genom telefax. En 
sådan ändring får särskild betydelse när det gäller t.ex. överklaganden 
av beslut om häktning eller kvarstad där behovet av snabbhet gör sig 
starkt gällande. I dessa delar bör alltså utredningsförslaget godtas. Lag-
tekniskt bör detta komma till uttryck genom att kravet på egenhändigt 
undertecknande avskaffas när det gäller överklaganden och svars-
skrivelser i högre rätt. För tydlighets skull bör också 33 kap. 3 § RB 
ändras så att det klart framgår att telefaxmeddelanden kan godtas. En 
sådan ordning förutsätter dock en bestämmelse om att domstolen - i de 
fall tveksamhet råder i frågan om ett telefax kommer från den uppgivne 
avsändaren - skall kunna förelägga denne att komplettera med en under-
tecknad handling. Den nuvarande bestämmelsen för telegram och andra 
meddelanden bör i det sammanhanget formuleras om för att tydligare 
markera att komplettering skall kunna begäras inte bara i de fall av-
sändarens underskrift saknas helt utan också i de fall avsändarens 
underskrift i original saknas. Detta innebär ingen ändring i sak och 
övererensstämmer också med hur motsvarande bestämmelse i 44 § 
tredje stycket FPL tolkas och tillämpas. 

Det förekommer att parter överklagar ett beslut dels genom ett telefax, 
dels genom en egenhändigt undertecknad inlaga. Eftersom handlingarna 
i båda fallen skall ges in till den domstol som redan beslutat i målet 
borde det vara sörjt för att det inte kan bli en dubbel handläggning i den 
högre rätten. Emellertid torde det i praktiken - särskilt vid brådskande 
häktnings- och kvarstadsavgöranden - förekomma att en högre domstol 
som får in ett överklagande direkt från parten aldrig översänder 
överklagandet till den lägre domstolen. Detta är givetvis olyckligt 
särskilt i de fall detta resulterar i en dubbel handläggning i hovrätten. 
Problemen är emellertid inte speciella för telefaxanvändning. Man kan 
nämligen lika gärna tänka sig att såväl en tilltalad som hans försvarare 
överklagar eller att försvararen överklagar först genom ett telegram och 
senare genom en undertecknad inlaga. Evenruella problem bör därför 
lösas på annat sätt än genom att man inte tillåter en i övrigt befogad 
användning av telefax för meddelanden inom domstolsväsendet. För 
detta behövs inga nya regler i rättegångsbalken. 

För att det inte skall råda någon tveksamhet bör det, med anledning av 
ett remissyttrande, sägas att en handling som åberopas som bevis i 
princip inte behöver vara egenhändigt undertecknad, men att bevisvär
det av en handling som saknar sådant undertecknande kan vara obefint
ligt (se även 35 kap. 7 § RB om avvisande av verkningslös bevisning). 

7 Antalet justitieråd och regeringsråd 

Regeringens förslag: Minimiantalet justitieråd minskas från 22 
till 20. Minimiantalet regeringsråd minskas från 18 till 16. 109 



Skälen för regeringens förslag: Det lagstadgade antalet ledamöter i Prop. 1993/94:190 
Högsta domstolen minskades i samband med en fullföljdsreform år 1971 
(prop. 1971 :45: SFS 1971 :218). I rättegångsbalken föreskrevs att 
Högsta domstolen skulle utgöras av 22 justitieråd, men en särskild 
övergångsbestämmelse innebar att antalet tills vidare kunde vara högre. 
I samband med reformen uttalade föredragande departementschefen 
(angiven prop. s. 93) att man till följd av de ändrade fullföljdsreglerna 
på längre sikt kunde räkna med en väsentlig minskning av antalet 
justitieråd. Genom en lagändring år 1974 (prop. 1974:35; SFS 
1974:573) bestämdes att Högsta domstolen skulle utgöras av 22 justiti-
eråd eller det högre antal som av särskilda skäl fanns erforderligt. 
Föredragande departementschefen angav (prop. 1974:35 s. 107) att 
ambitionen borde vara att minska antalet ledamöter i Högsta domstolen 
till 22, vilket antal framstod som väl avvägt, men att erfilrenhetema 
efter 1971 års reform visade att man inte kunde utesluta att det också i 
framtiden ibland kunde komma att finnas behov av ett något större 
antal. 

Den år 1974 bestämda lydelsen gäller fortfarande. Antalet ledamöter i 
Högsta domstolen har alltsedan år 1971 legat över 22 och i allmänhet 
utgjort omkring 25. Sedan ett drygt år tillbaka har emellertid antalet 
kunnat minskas till det i lagen angivna. Det kan nämnas att Högsta 
domstolen nyligen har delats i två avdelningar i stället för som tidigare 
tre. 

Det lagstadgade antalet ledamöter i Regeringsrätten bestämdes år 1974 
genom ändringar i 3 § lagen (1971 :289) om allmänna förvaltningsdom
stolar till 18 eller det högre antal som "av särskilda skäl finnes er
forderligt". Denna bestämmelse gäller fortfarande. Antalet regeringsråd 
har under en period varit nere i det föreskrivna minimiantalet. För 
närvarande består Regeringsrätten av 19 regeringsråd. 

Högsta domstolen har i en skrivelse till regeringen föreslagit att 3 kap. 
4 § RB ändras så att det föreskrivs att domstolen skall utgöras av 20 
justitieråd eller det högre antal som av särskilda skäl finnes erforderligt. 
I skrivelsen påpekas att det har varit möjligt att minska antalet 
justitieråd till 22 trots att tillströmningen av mål och ärenden fortsatt att 
öka i strid mot vad som förväntades vid fullföljdsreformen år 1971. 
Högsta domstolen anför att detta beror på de ändringar i domförhets
reglema som har genomförts under senare år, framför allt möjligheten 
till enmansprövning av dispensfrågor. Enligt Högsta domstolen är det 
inte uteslutet att en viss minskning av antalet ledamöter i Högsta 
domstolen skall visa sig möjlig i framtiden, även om det för närvarande 
knappast torde finnas utrymme för en minskning. Högsta domstolen 
framhåller att en utveckling i denna riktning från skilda synpunkter 
framstår som önskvärd och att det därför är angeläget att inte lagen 
lägger hinder i vägen för en annars genomförbar minskning av 
ledamotsantalet. 

Regeringen delar Högsta domstolens uppfattning. Frågor om antalet 
regeringsråd har ofta behandlats samtidigt med frågor om antalet 
justitieråd. Regeringen gör den bedömningen att det nu finns skäl att 
minska även minimiantalet regeringsråd med två, dvs. från 18 till 16. 
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Detta medför att en ändring bör göras i 3 § lagen (1971:289) om Prop. 1993/94:190 
allmänna förvaltningsdomstolar som reglerar antalet regeringsråd. Det 
bör framhållas att det inte nu är aktuellt att fuktiskt minska antalet re-
geringsråd. Med tanke på att utvecklingen går i den riktningen att 
antalet ledamöter i de två högsta instanserna minskar framstår det inte 
längre som motiverat att behålla kravet på "särskilda skäl" för att det 
skall få finnas fler ledamöter än minimiantalet. Det bör därför räcka att 
det "behövs" fler än det lägsta antalet för att detta skall få överstigas. I 
ett senare sammanhang kan det med anledning av det minskade antalet 
justitie- och regeringsråd finnas skäl att se närmare på frågor om Lagrå-
dets sammansättning. 

8 Prövningstillstånd för överklaganden som 
gäller enskilda anspråk 

Regeringens förslag: Prövningstillstånd för enskilt anspråk som 
handläggs tillsammans med ett brottmål skall inte krävas i de fall 
prövningstillstånd inte krävs för brottmålet eller sådant tillstånd 
meddelas. Undantaget från kravet på prövningstillstånd skall dock 
inte gälla om överklagandet endast avser påföljden eller avser en 
annan gärning än den till vilken det enskilda anspråket hänför sig. 

Det remitterade förslaget: Överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Nästan alla remissinstanserna tillstyrker förslaget 

eller lämnar det utan erinran. Flera remissinstanser har föreslagit 
smärre ändringar och justeringar. Domstolsverket förordar att verkets 
eget förslag genomförs. Göteborgs tingsrätt förordar i första hand att 
reglerna för prövningstillstånd i brottmål tillämpas även beträffande 
överklagande angående enskilda anspråk. I andra hand ansluter sig 
tingsrätten till Domstolsverkets förslag. Domareförbundet anser det re
mitterade förslaget vara alltför snävt. 

Skälen för regeringens förslag: Den I juli 1993 infördes regler om 
prövningstillstånd i hovrätt för vissa brottmål (prop. 1992/93:216, bet. 
1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373, SFS 1993:514). Reformen, som 
byggde på Domstolsutredningens förslag, hade som huvudsakligt syfte 
att begränsa och förenkla hovrätternas prövning av överklagade mål. 
Hovrätternas resurser skulle härigenom kunna användas mer effektivt. 
Innebörden av reformen var bl.a. att krav på prövningstillstånd infördes 
för vissa brottmål i ledet tingsrätt - hovrätt. Enligt 49 kap. 12 a § RB 
krävs således prövningstillstånd i brottmål där den tilltalade inte har 
dömts till annan påföljd än böter eller frikänts från ansvar för brott för 
vilket det inte är föreskrivit svårare straff än sex månaders fängelse. Av 
paragrafens tredje stycke framgår att kravet på prövningstillstånd inte 
gäller när domen överklagas av Riksåklagaren, Justitiekanslern eller 
Riksdagens ombudsmän. 111 



Om tingsrätten i ett brottmål även har prövat en talan om enskilt Prop. 1993/94:190 
anspråk, gäller i den delen bestämmelsen i 49 kap. 12 § RB. Det som 
gäller för prövningstillstånd i tvistemål skall alltså gälla även när det 
enskilda anspråket handläggs i samma rättegång som ett brottmål. Det 
framgår av 49 kap. 12 a § andra stycket RB och innebär att ett enskilt 
anspråk som understiger ett basbelopp och som handlagts tillsammans 
med ett brottmål kan prövas av hovrätten endast om prövningstillstånd 
meddelas för överklagandet av det enskilda anspråket. Detta gäller även 
om prövningstillstånd inte krävs i brottmålsdelen eller om hovrätten 
beviljar prövningstillstånd i brottmålsdelen Gfr bet. 1992/93:JuU34 s. 
15). 

Sedan de nya reglerna om prövningstillstånd i brottmål trätt i kraft har 
det framförts olika meningar om hur 49 kap. 12 a § andra stycket RB 
bör tillämpas. Bestämmelsen har tolkats på olika sätt av hovrätterna. 
Med anledning av detta har Domstolsverket den 23 september 1993 till 
Justitiedepartementet gjort en framställning om att denna regel 
förtydligas. Verket föreslår att 49 kap. 12 a § andra stycket RB ändras 
så att det klart framgår att prövningstillstånd inte krävs för talan om en
skilt anspråk när sådant tillstånd inte krävs för övriga delar av domen. 
Inom Justitiedepartementet har därefter upprättats en promemoria med 
förslag till ändring i 49 kap. 12 a § RB som innebär att undantaget från 
kravet på prövningstillstånd avgränsas på ett något annorlunda sätt än 
enligt verkets förslag. Förslaget har remissbehandlats. 

Rättegångsförfarandet i hovrätten är som tidigare redovisats föremål 
för översyn av Hovrättsprocessutredningen. Utredningen, som bl.a. 
skall utvärdera tillämpningen av det system med prövningstillstånd i 
hovrätt som trädde i kraft den 1 juli 1993, skall redovisa sitt arbete före 
den 1 april 1995. Den omständigheten att hovrätterna tillämpar regeln i 
49 kap. 12 a § RB på olika sätt motiverar emellertid att denna fråga nu 
tas upp för sig. Överväganden med anledning av de övriga förslag och 
synpunkter som framförts under remissbehandlingen bör emellertid 
anstå i avvaktan på att utredningen har slutfört sitt arbete. 

I många situationer kan det framstå som onödigt med en separat till
ståndsprövning när ett enskilt anspråk har överklagats. Detta gäller 
främst de fall där skuldfrågan blir föremål för hovrättens prövning och 
det enskilda anspråket är kopplat till den gärningen. I de fallen har 
utgången i brottmålet typiskt sett betydelse för bedömningen av det 
enskilda anspråket. De omständigheter som anförs till stöd för ett 
frikännande är nonnalt av avgörande betydelse för frågan om t.ex. 
skadestånd skall utgå. Eftersom det enskilda anspråket i den nu 
beskrivna situationen oftast har en sådan anknytning till ansvarsfrågan 
ter sig kravet på en separat dispensprövning för en talan om enskilt 
anspråk svårmotiverat. Det finns därför anledning att ändra 49 kap. 
12 a § andra stycket RB. 

En remissinstans har framhållit att reglerna om prövningstillstånd i 
brottmål borde kunna tillämpas fullt ut på alla frågor som omfattas av 
brottmålsdomen. En sådan reglering innebär emellertid inte att undan-
taget från kravet på prövningstillstånd begränsas till de fallen när detta 112 
är sakligt motiverat. Det skulle också kunna leda till det mycket otill-



fredsställande resultatet att ett tvistemål som inte kräver prövningstill- Prop. 1993/94: 190 
stånd om det handläggs i en civilprocess underkastas en tillstånds-
prövning bara därför att det handläggs gemensamt med ett brottmål. 

Domstolsverkets förslag innebär att prövningstillstånd inte krävs för 
ett överklagande angående enskilt anspråk i de fal1 det inte krävs 
prövningstillstånd för övriga delar av domen. Denna konstruktion har 
den fördelen att den är lätt att förstå för parterna och lätt att tillämpa 
för domstolarna. Det kan emellertid ifrågasättas om man skall avstå från 
kravet på prövningstillstånd i alla de situationer som skulle omfattas av 
en sådan regel. Ett exempel är det fallet att en tilltalad döms i tings
rätten för stöld tiJI en månads fängelse och förpliktas att utge skadestånd 
till målsäganden med ettusen kronor. Den tilltalade kanske accepterar 
att han fälls till ansvar för stöld men överklagar och vill att påföljden 
bestäms till villkorlig dom samt att skadeståndet sätts ned. I detta fal1, 
liksom då det överklagade enskilda anspråket hänför sig till en annan 
gärning än den som den tilltalade har överklagat, har utgången i 
brottmålsdelen typiskt sett inte någon betydelse för bedömningen av det 
enskilda anspråket. Det förefal1er därför mindre sakligt motiverat att 
låta dessa fall undantas från kravet på prövningstillstånd. 

Det kan dock ifrågasättas om det är logiskt att behålla kravet på pröv
ningstillstånd, om hovrätten beslutar att meddela prövnings tillstånd i 
brottmålsdelen. En ändrad bedömning i skuldfrågan kan ju i detta fal], 

på samma sätt som då prövningstillstånd inte behövs, antas få åter
verkningar på det enskilda anspråket. Dagens reglering innebär inte att 
ett enskilt anspråk som hänför sig till samma gärning automatiskt kom
mer att prövas av hovrätten. Hovrätten måste först ta ställning till om 
prövningstillstånd skall beviljas även i den delen. 

Som påpekats under remissbehandlingen kan det med den i remissen 
föreslagna lösningen inträffa situationer där en talan om enskilt anspråk 
inte behöver underkastas någon tillståndsprövning trots att det objektivt 
sett kan tyckas finnas skäl för en sådan prövning. Man kan tänka sig det 
fallet att den tilltalade överklagar tingsrättens dom på fängelse och 
endast yrkar frikännande, medan målsäganden överklagar i skade
ståndsfrågan avseende samma gärning men endast vad gäller skade
ståndets storlek. Överklagandet angående skadeståndet kanske inte alls 
berör själva grunden för skadeståndsskyldigheten, alltså den brottsliga 
gärningen. I ett sådant fall kan det tyckas vara sakligt befogat att skade
ståndsfrågan tas upp till tillståndsprövning trots att själva skuldfrågan 
går upp automatiskt utan sådan prövning. Det skulle dock komplicera 
bestämmelsen i 49 kap. 12 a § RB avsevärt om man gjorde en 
särreglering i detta avseende. Det är heller inte säkert att den skulle 
medföra en arbetslättnad för hovrätterna, särskilt som det nu beskrivna 
fallet inte torde uppkomma särskilt ofta. 

Mot denna bakgrund föreslås - i enlighet med det remitterade för
slaget - en ändring som innebär att prövningstillstånd för talan om 
enskilt anspråk inte skall krävas när prövningstillstånd inte krävs i 
brottmålsdelen förutsatt att överklagandet avser frågan om den tilltalade 
skall dömas för en viss gärning och talan om enskilt anspråk avser 113 
samma gärning. Kravet på prövningstillstånd bör i dessa fall slopas inte 
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bara i de full prövningstillstånd överhuvudtaget inte krävs i brottmåls- Prop. 1993/94:190 
delen utan även i de 1åll dispens meddelas i brottmålsdelen. Kravet på 
prövningstillstånd skall däremot behållas om överklagandet i brottmåls-
delen endast hänför sig till påföljden och i de full det enskilda anspråket 
avser en annan gärning än den som överklagats. 

Flertalet remissinstanser har framhållit att förslaget innebär att tings
rätterna i sina upplysningar om hur man överklagar saknar möjlighet att 
bestämt ange om prövningstillstånd krävs för ett överklagande angående 
ett enskilt anspråk. Den konsekvensen blir emellertid svår att undvika 
om man vill ha en sakligt tillfredsställande gränsdragning av området 
för prövningstillstånd i dessa frågor. Betydelsen av det nu berörda 
problemet bör heller inte överdrivas. Med förslaget följer att reglerna 
för prövningstillstånd i tvistemål alltjämt skall tillämpas på en talan om 
enskilt anspråk. Om värdet uppenbart inte överstiger basbeloppet krävs 
alltså enligt huvudregeln prövningstillstånd, vilket skall framgå av full
följdshänvisningen. Det faktum att ett överklagande utformas på ett sätt 
som medför att prövningstillstånd inte behövs i det enskilda fallet är ett 
undantag från huvudregeln. P-arterna bör i samband med att de får upp
lysningar om hur man överklagar även få upplysningar om i vilka 1åll 
någon tillståndsprövning inte kommer att ske. I många 1åll saknas dock 
anledning för parterna att underlåta att anföra omständigheter till stöd 
för att hovrätten skall bevilja prövningstillstånd om sådant tillstånd 
krävs enligt huvudregeln. Om det krävs prövningstillstånd och en part 

underlåter att anföra de omständigheter som han vill åberopa till stöd 
för att sådant tillstånd skall meddelas, skall hovrätten förelägga honom 
att komplettera överklagandet Gfr 51 kap 4 § andra stycket och 7 § 
första stycket RB). Någon risk för rättsförluster föreligger inte och 
regeln torde inte vara alltför svår för parterna att förstå. Det bör därför 
vara fullt möjligt för tingsrätterna att, inom ramen för vad de måste 
göra enligt 49 kap. 15 § RB, utforma lämpliga blanketter för upp
lysningar om hur man överklagar. 

9 Advokatverksamhet i aktiebolag 

Regeringens förslag: Förbudet i 8 kap. 4 § andra stycket 
rättegångsbalken att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag 
upphävs. 

Advokatsamfundets förslag: Överensstämmer i huvudsak med 
regeringens. 

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna har förklarat sig 
tillstyrka eller inte ha någon erinran mot samfundets förslag. Justitie
kanslern har framhållit vikten av att en förändring inte leder till en 
uttunning av möjligheterna att förebygga att det reella inflytandet över 
ett advokataktiebolag övergår till någon som inte är advokat. Han har 
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också gjort vissa påpekanden i fråga om den lagtekniska utformningen Prop. 1993 /94: 190 
av bestämmelsen. 

Skälen för regeringens förslag: 

Frtlgans tidigare behandling 

Enligt 8 kap. 4 § andra stycket RB får verksamhet som advokat inte 
bedrivas i aktiebolag och inte i bolag med andra än advokater, om inte 
advokatsamfundets styrelse medger undantag. Dispensmöjligheten i 
fråga om advokatverksamhet i aktiebolag infördes 1978 (prop. 
1977178:2). Dessförinnan gällde ett ovillkorligt förbud att driva advo
katverksamhet i aktiebolagsform. En möjlighet till dispens fanns också 
före år 1964, men utnyttjades aldrig. 

Förbudet mot advokatverksamhet i aktiebolagsform ansågs motiverat 
med hänsyn till det personliga ansvar som bör åligga en advokat för det 
uppdrag som anförtrotts honom. Som skäl för det ovillkorliga förbudet 
angavs a.dvokatuppdragets starkt personliga karaktär. Problemet med det 
personliga ekonomiska ansvar som advokaten borde ha ansågs inte 
kunna lösas inom aktiebolagsformen. Vidare pekades på svårigheten att 
förhindra att aktierna i s.k. advokataktiebolag kunde komma att innehas 
av andra. än samfundets ledamöter (jfr prop. 1963:156 s. 39f). 

I 1977 års lagstiftningsärende ansåg departementschefen att det från 
principiell synpunkt var naturligt att en advokat liksom andra företagare 
ges möjlighet att fritt välja den form för verksamheten som han anser 
lämplig, om inte väsentliga skäl finns mot detta. När det gällde frågor 
om ett advokataktiebolags förpliktelser mot klienter ansågs det inte inne
bära några olägenheter att det som gäller för advokatrörelse i handels
bolagsfonn principiellt blev tillämpligt för sådan rörelse som bedrivs i 
aktiebolagsform. I fråga om aktieägares ansvar gentemot bolagets 
klienter infördes därför en regel i aktiebolagslagen som innebär samma 
ansvar för dessa som för bolagsmän i ett handelsbolag. En motsvarande 
regel infördes i samfundets stadgar (38 §). I 38 § finns också en 
bestämmelse som motsvarar 8 kap. 4 § andra stycket RB. 

För att åstadkomma en kontroll som förhindrar att det reella. in
flytandet över ett advokataktiebolag övergår till någon annan än en 
advokat förenar samfundet varje tillstånd att driva advokatverksamhet i 
aktiebolagsfonn med dispensvillkor, främst om bolagsordningens inne
håll. Dispens beviljas alla som uppfyller dessa villkor. Denna ordning 
var fö11.1tsatt i lagstiftningsärendet. Dispensvillkoren bestäms av sam
fundets styrelse. 

Den 1 januari 1994 trädde vissa ändringar i 8 kap. rättegångsbalken i 
kraft (prop. 1992/93:64, bet. 1992/93:JuU 13. rskr. 1992/93:73, SFS 
1992: 1511 och 1993: 1646). Ändringarna innebär en anpassning till 
EES-avtalet, särskilt två EG-direktiv som ingår i avtalet. I en ny 
bestämmelse, 9 §, anges bl.a. att det som i rättegångsbalken eller annan 
lag föreskrivs om advokat i tillämpliga delar skall gälla även den som är 
auktoriserad som advokat i något annat land inom EES-området. 
Undantag görs emellertid för bestämmelsen i 8 kap. 4 § andra stycket 
RB (samt 17 kap. 15 § tredje stycket brottsbalken). En ordning där 115 



reglerna om advokatverksamhet i bolagsform gäller också för s.k. EES- Prop. 1993/94: 190 
advokater ansågs nämligen kräva ytterligare överväganden (prop. 
1992/93:64 s. 35). En EES-advokat kan således inte driva 
advokatverksamhet i Sverige i bolag tillsammans med en svensk advokat 
utan att samfundets styrelse medger dispens. En EES-advokat som 
driver advokatverksamhet i ett svenskt aktiebolag omfattas av 
aktiebolagslagens regler om personligt betalningsansvar. 

Advokatsamfundets fors/ag 

Samfundets styrelse har föreslagit att 8 kap. 4 § andra stycket RB 
ändras och att den av samfundet beslutade ändringen i 38 § i stadgarna 
fastställs. Ändringarna innebär att förbudet att driva advokatverksarnhet 
i aktiebolag tas bort och, såvitt gäller stadgarna, att regeln om aktie
ägares ansvar för bolagets förpliktelser utmönstras ur dessa. Sistnämnda 
ändring innebär ingen ändring i sak utan motiveras enbart av att det är 
tillräckligt att ansvaret regleras i aktiebolagslagen. 

Dispensordningen har tillämpats på det sätt som förutsattes vid lagänd
ringen. Den prövning som sker är således formell och avser endast 
frågan om dispensvillkoren är uppfyllda. Antalet dispensansökningar har 
enligt styrelsen ökat kraftigt på senare år och det nuvarande systemet 
har blivit alluner resurskrävande. Samfundet menar att tiden nu är 
mogen för ett upphävande av gällande förbud. De villkor som bör upp
ställas för advokatverksamhet i aktiebolagsform bör enligt styrelsens 
skrivelse tas in i de vägledande reglerna om god advokatsed. Förbudet 
för advokater att utan styrelsens medgivande bedriva advokatverksarnhet 
i bolag med andra än advokater innebär enligt samfundet en tillräcklig 
garanti för att inte annan än advokat får inflytande över verksamheten. 

Styrelsen har den 23 oktober 1992 beslutat att de vägledande reglerna 
om god advokatsed skall kompletteras med en bestämmelse av följande 
innehåll. När en advokat driver verksamhet i bolag får bolaget inte ha 
annat verksamhetsändamål och inte driva annan verksamhet än 
advokatverksamhet. Endast advokat får direkt eller genom bolag, som 
driver advokatverksarnhet, inneha aktier i bolaget eller vara bolagsman 
i detta. Endast advokat får vara styrelseledamot, styrelsesuppleant, 
verkställande direktör, firmatecknare eller prokurist i bolaget. En 
bestämmelse med denna innebörd skall - där så lagligen är möjligt - tas 
in i bolagsordningen och bolagsavtalet. 

Vidare har styrelsen - under förutsättning att den föreslagna ändringen 
i 38 § stadgarna fastställs och en ändring av 8 kap. 4 § RB genomförs -
beslutat om skyldighet för advokater som driver advokatverksamhet i 
aktiebolagsform att se till att auktoriserad eller godkänd revisor utfärdar 
intyg om vad aktieboken utvisar beträffande innehavet av aktierna i ett 
advokataktiebolag och att intyget inom sex månader efter utgången av 
varje räkenskapsår sänds in till samfundets kansli. 

Regeringen delar uppfattningen att förbudet att driva advokat
verksamhet i aktiebolagsform bör upphävas. Som Justitiekanslern har 
påpekat är det viktigt att en förändring inte leder till att möjligheten att 116 



förebygga att det reella inflytandet i ett advokataktiebolag övergår till Prop. 1993/94:190 
någon som inte är advokat tunnas ut. Justitiekanslern har ingen invänd-
ning mot den ordning samfundet redovisat, men anser att den tekniska 
utformningen av den nya lydelsen av 8 kap. 4 § andra stycket RB bör 
övervägas ytterligare. Kommerskollegium, som inte heller haft någon 
invändning mot förslaget, har upplyst att revisorer under senare år i allt 
större utsträckning delat upp sina verksamheter på flera bolag och att 
detta inneburit administrativa problem och även vissa svårigheter vid 
tillsynen av kvalificerade revisorer. 

Regeringen anser att den ordning som redovisats är tillfredsställande 
ur kontrollsynpunkt. De svårigheter Kommerskollegium påtalat leder 
inte till någon annan slutsats. Det bör åligga samfundet att följa utveck
lingen och vidta de åtgärder som är nödvändiga om det visar sig att 
kontrollen över inflytandet i advokataktiebolag inte kan fullgöras. 

Den föreslagna ändringen innebär ingen förändring när det gäller 
EES-advokater. En svensk advokat kan således inte driva advokatverk
samhet i bolag tillsammans med en EES-advokat om han inte får 
dispens. De överväganden om förändringar i det avseendet som krävs 
får göras i ett annat sammanhang. 

Den utformning av 8 kap. 4 § andra stycket RB som samfundet 
föreslagit bör som Justitiekanslern påtalat omarbetas. 

Frågan om fastställelse av de ändringar i stadgarna som advokatsam
fundet beslutat tar regeringen ställning till i ett senare sammanhang. 

10 Kostnader och ikraftträdande 

Den större enkelheten vid överklagande och att vissa överklaganden av 
beslut inte längre kommer att hanteras enligt reglerna för överklagande 
av dom utan enligt ett enklare regelsystem avsätter inga direkta spår när 
det gäller kostnader. Vissa kostnader uppstår under övergångsskedet 
därför att blanketter m.m. behöver tryckas om. Det rör sig emellertid 
inte om några mera betydande belopp. De nya lagarna bör träda i kraft 
den 1 oktober 1994 sedan först några förordningar har ändrats och nya 
blanketter m.m. har tagits fram. 

11 Författningskommentar 

11.1 Förslaget till Jag om ändring i rättegångsbalken 

De allra flesta ändringarna i rättegångsbalken är av redaktionell art och 
i grunden föranledda av att uttrycken "vad", "besvär" och "revision" 
byts ut mot "överklagande" och av att uttrycket "besvär över domvilla" 
byts ut mot "klagan över domvilla". I samband med att lagtexten även 
i övrigt har moderniserats har numreringen ändrats också när det gäller 
några paragrafer som inte är direkt berörda av den ändrade termino- 117 



login. Flera paragrafer ändras till följd av att de hänvisar till paragrafer Prop. 1993/94: 190 
som ändras. Endast i fråga om några av paragraferna görs sakliga 
ändringar. 

De nuvarande bestämmelserna i 32 kap. 7 § ger möjlighet för den som 
vill överklaga eller ansöka om återvinning eller återupptagande men har 
laga förfall för att göra detta i rätt tid att på begäran få förlängd tid. 
Eftersom det emellertid är i stort sett lika enkelt att överklaga "blankt" 
och begära anstånd med utvecklande av yrkanden och grunder, föreslås 
paragrafen upphävd. Ändringen för med sig att också bl.a. 58 kap. 11 § 
behöver ändras. 

I 50 kap. 30 § finns bestämmelser om att hovrätten i tvistemål skall 
återställa tingsrättens akt till tingsrätten sedan hovrättens avgörande har 
vunnit laga kraft. Behövliga föreskrifter kan i stället ges i administrativ 
ordning och paragrafen kan därmed upphävas. Motsvarande paragrafer 
för brottmål i hovrätt (51 kap. 30 §), för besvärsmål (52 kap. 13 § och 
56 kap. 13 §) och för revisionsmål (55 kap. 16 §) får ett nytt innehåll 
enligt förslaget. Det skall i detta sammanhang nämnas att på förvalt
ningsdomstolarnas område huvudregeln är att den högre rätten behåller 
och arkiverar den lägre rättens akt. Bestämmelserna i 51 kap. 31 § kan 
upphävas eftersom de i förslaget får motsvarigheter i 51 kap. 30 §. 

I 51 kap. 23 a § finns bestämmelser vilka begränsar hovrättens 
prövning av brottmål. Bestämmelserna avser det fallet att tingsrätten 
funnit att den tilltalade skall dömas för den åtalade gärningen och 
domen överklagas bara beträffande annat än "denna fråga". Bestämmel
serna innebär att hovrätten skall pröva "frågan" endast om ettdera av 
två genombrottsrekvisit är uppfyllt. Bestämmelserna har ådragit sig 
kritik i litteraturen (se t.ex. Ekelöf/Boman. Rättsmedlen, 11 :e uppi. år 
1990, s. 52 och Welamson i Process och exekution, år 1990, s. 34 7). 

I syfte att tillgodose en del av den kritik som riktats mot paragrafen 
har Domstolsutredningen utan att åsyfta någon större saklig skillnad i 
förhållande till det som kan antas vara gällande rätt föreslagit vissa 
ändringar. Hovrätten över Skåne och Blekinge, Hovrätten för Västra 
Sverige och Hovrätten för Nedre Norrland anser att det även med 
utredningsförslaget kvarstår oklarheter om hur bestämmelserna skall 
tolkas och avstyrker därför en reform i enlighet med utrednings
förslaget. 

Otvivelaktigt kvarstår det oklarheter även med utredningsförslaget. 
Detta gäller även definitionen av begreppet "gärning". Vid tillkomsten 
av bestämmelsen gjorde nämligen Lagrådet uttalanden som synes 
innebära att med detta begrepp skall likställas begreppet "brott". Det 
behövs ett klarläggande också av t.ex. vad som händer ifall åklagaren i 
hovrätten skulle justera åtalet. Samtidigt tillhör paragrafen de som 
otvivelaktigt måste komma att spela en viktig roll under det arbete som 
den nytillsatte utredaren av rättegången i hovrätt m.m. (se avsnittet 5) 

har att utföra. Det är i det sammanhanget att märka att det i litteraturen 
har förespråkats att man i flera hänseenden går betydligt längre när det 
gäller restriktivitet beträffande förnyad prövning än vad den gällande 
lydelsen och utredningsförslaget ger uttryck för. Att nu genomföra en 118 
viss justering av de nuvarande bestämmelserna i 51 kap. 23 a § 



framstår i detta läge som obefogat och bestämmelserna har därför Prop. 1993/94: 190 
behållits. 

LagrMet efterlyser i sitt yttrande en enhetlig terminologi när det 
gäller användningen i balken av sådana uttryck som "inställt sig", "in
funnit sig personligen", "kommit tillstädes", "uteblir", "uteblivit" och 
"frånvaro". Lagrådet tar i sitt yttrande även upp frågan om använd
ningen i balken av uttrycket "närvaro". Regeringen delar uppfattningen 
att det behövs en enkel och enhetlig terminologi. Arbetet med denna bör 
ske fortlöpande alltefter som bestämmelser i balken ändras. De problem 
som aktualiseras nu gäller i första hand uttrycket "närvaro". Enligt 
balkens ursprungliga lydelse torde detta uttryck, när det användes om 
part, ha betecknat det fallet att parten kommit till ett sammanträde 
antingen personligen eller på annat sätt, t.ex. genom ett ombud (se t.ex. 
nuvarande 50 kap. 14 §). Det finns emellertid numera flera 
bestämmelser i balken enligt vilka partens närvaro förutsätter att han 
kommer personligen. I syfte att undvika tillämpningsproblem används i 
propositionens lagförslag uttrycket "närvaro" såvitt gäller part endast i 
förening med ordet "personlig". Såvitt gäller övriga av Lagrådet 
omnämnda begrepp vill regeringen framhålla att, när det enligt propo
sitionsförslagen krävs att parten är personligen närvarande, han skall 
föreläggas att "infinna sig personligen". För sådana fall där det räcker 
att parten kommer genom t.ex. ombud används uttrycket att parten skall 
"inställa sig". Kommer parten endera personligen eller genom t.ex. 
ombud har han "inställt sig". Kommer parten varken personligen eller 
genom t.ex. ombud, är han "utebliven". Uttrycken "frånvaro" och "till
städes" används inte i propositionsförslagen. 

I bilaga 4 finns en redogörelse för förhållandet mellan nuvarande och 
föreslagna paragrafbeteckningar i 49 - 56 kap. RB. 

3 kap. 4 § 

Bestämmelsen om minimiantalet ledamöter i domstolen har ändrats av 
skäl som angetts i avsnittet 7. 

3 kap. 6 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycken "över
klagande" och "klagan över domvilla" ersätter flera äldre uttryck (se 
avsnittet 5). En hänvisning har ändrats i anledning av den ändrade 
paragrafnumrering som förslaget innebär beträffande 54 kap. Andra 
stycket tredje punkten avser även det fallet att ett beslut av advokat
samfundet om avvisning av ett överklagande har överklagats hos Högsta 
domstolen enligt 56 kap. 14 § fjärde punkten. 
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3 kap. 7 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket "klagan 
över domvilla" ersätter uttrycket "besvär över domvilla" (se avsnittet 
5). 

8 kap. 4 § 

Den ändring som har gjorts i andra stycket har kommenterats i avsnittet 
9 och innebär att det principiella förbudet att driva advokatverksamhet i 
aktiebolag upphävs. Förbudet att driva advokatverksamhet i bolag 
tillsammans med någon annan än advokat gäller fortfarande. Det har 
förtydligats för att bättre klargöra att förbudet gäller vare sig verk
samheten drivs i aktiebolag eller i någon annan form av bolag. Dispens
möjligheten finns kvar och någon ändring i sak i förhållande till det som 
har gällt tidigare är inte avsedd. 

Ändringarna i första och tredje styckena är enbart språkliga och inne
bär ingen ändring i sak. 

8 kap. 8 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). 

17 kap. 7, 12 och 13 §§samt 30 kap. S, 10 och 11 §§ 

Ändringarna i paragraferna är en följd av att i förslaget uttrycket "över
klagande" ersätter uttrycket "fullföljd av talan" (se avsnittet 5). De hän
visningar som med paragrafernas nuvarande lydelse görs till reglerna i 
54 kap. 14 § har inte fått några motsvarigheter i förslaget, eftersom de 
är onödiga. Noteras kan att det i dag inte finns några hänvisningar i de 
berörda paragraferna till bestämmelserna i 49 kap. 15 § som är av 
samma natur. Lagtexten har utformats i enligt med Lagrådets förslag. 

32 kap. 2 § 

I paragrafen finns bestämmelser om vad som händer när en part som 
enligt 2 § andra stycket delgivningslagen (1970:428) medgetts att själv 
delge svaranden misslyckas med att delge en stämning eller en skrivelse 
med överklagande. Påföljden är betydligt strängare än den som följer av 
2 § delgivningslagen. 

Den sakliga ändringen har gjorts att någon påföljd inte inträder, om 
parten visserligen ombesörjer delgivningen för sent men ger in ett bevis 
om delgivningen innan rätten fattar sitt beslut. Ändringen torde stå i 

Prop. 1993/94: 190 
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överensstänunelse med moderna uppfattningar om möjligheten att av- Prop. 1993/94: 190 
hjälpa ett processhinder innan detta har föranlett avvisning. Dessutom 
görs ändringar i paragrafen i anledning av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). Som 
Lagrådet angett bör uttrycket "företaga målet" ersättas av uttrycket 
"skall handlägga målet". 

33 kap. 3 § 

I paragrafen finns bestämmelser om när en handling skall anses ha 
kommit in till domstolen. I första stycket har uttrycket "telegram till 
domstolen" ersatts av uttrycket "meddelande till domstolen" eftersom 
åtminstone Telia kan lämna en underrättelse till domstolen också om 
andra typer av meddelanden än telegram (t.ex. telefax). Ordet 
"telegrafunstalt" har bytts ut mot orden "ett telebefordringsföretag", 
eftersom det inte längre finns några telegrafunstalter och eftersom 
televerksamheten har privatiserats Gfr t.ex. 27 kap. 3 §). 

I andra stycket förekommer beviskravet "kan det antagas". I motiven 
till bestämmelsen används emellertid genomgående beviskravet "om det 
inte är osannolikt". Domstolsutredningen föreslår att det beviskravet 
lagfästs. Detta skulle emellertid innebära en saklig ändring (se rättsfallet 
NJA 1993 s. 308). En sådan ändring bör inte ske isolerat för de 
allmänna domstolarnas del. 

Ändringarna i tredje stycket har kommenterats i avsnittet 6. Ett telefax 
eller annat telemeddelande kan aldrig vara undertecknat i original. 
Tredje stycket har förtydligats på det sättet att avsändaren, om rätten 
anser att det behövs, skall bekräfta meddelandet genom en i original 
undertecknad handling. I sak gäller detsamma redan med nu gällande 
regler. I de full där en inlaga till domstolen skall vara egenhändigt 
undertecknad måste rätten i tredje styckets fall alltid begära en be
kräftelse innan rätten tar ställning till frågan om avvisning. Av tredje 
stycket framgår även att rätten får bortse från sådana meddelanden som 
inte bekräftats. Eftersom, i andra full än de där det ställs upp ett 
uttryckligt krav på egenhändigt undertecknande, en bekräftelse skall 
begäras endast när bekräftelsen kan tänkas ha betydelse i bevis
hänseende och underlåtenheten att avge en bekräftelse i sig har ett 
bevisvärde (se 35 kap. 4 § RB), torde bestämmelsen praktiskt sett inte 
innebära någon nyhet i förhållande till det som gäller nu. 

42 kap. 17 a § 

Ändringarna innebär att hänvisningarna till 56 kap. har ändrats i 
anledning av den ändrade paragrafnumrering som förslaget innebär 
beträffande det kapitlet. 
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49 kap. 

Rubriken har ändrats som en följd av att i förslaget uttrycket "över
klagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). 

I den nuvarande kapitelrubriken förekommer begreppet "underrätt". 
Enligt sin ursprungliga lydelse betecknade rättegångsbalken den första 
instansen med uttrycket "underrätten", medan Domstolsutredningen 
genomgående använder uttrycket "tingsrätten". Utredningens förslag på 
den punkten ligger i linje med en utveckling som har pågått i mer än ett 
decennium. Att man sålunda bytt uttryckssätt har föranletts av att 
tingsrätterna kommit att ersätta såväl rådhusrätterna som häradsrätterna. 
Praktiskt sett har under alla omständigheter användningen av ordet 
"tingsrätten" i stället för ordet "underrätten" för de flesta situationer in
neburit att det blivit enklare att direkt se vad som gäller. 

Det är dock inte alldeles oproblematiskt att låta ordet "tingsrätten" 
ersätta ordet "underrätten". Vid behov måste man sålunda med det nya 
uttryckssättet ibland läsa ordet "tingsrätten" som innefattande även ett 
annat slags organ vars beslut kan överklagas hos hovrätt (se t.ex. 
nuvarande 54 kap. 9 §). En sådan läsning underlättas av en bestäm
melse i 21 § RP. Det nu berörda problemet bör lösas genom att det i de 
speciella lagar som tillåter ett överklagande direkt till hovrätt införs 
bestämmelser om att reglerna om överklagande av tingsrättsbeslut skall 
tillämpas. Andra problem med utbytet av ordet "underrätten" hänför sig 
till de hänvisningar vilka i rättegångsbalken såvitt gäller rättegången i 
Högsta domstolen (54 - 57 kap.) görs till bestämmelserna om 
rättegången i hovrätt (49 - 53 kap.) och därifrån ibland vidare till 
tingsrättsbestämmelserna. I allmänhet behöver sådana vidarehänvis
ningar läsas på det sättet att det som gäller tingsrätt skall gälla Högsta 
domstolen. När det gäller t.ex. hänvisningarna i 55 kap. 15 § till 
50 kap. 25 § och 51 kap. 25 § behöver man emellertid godta att med 
"tingsrätt" avses såväl tingsrätt som hovrätt. Ibland har detta beaktats 
genom uttryckliga bestämmelser och i andra fall genom att hänvisningar 
utformats på ett sådant sätt att de bestämmelser till vilka det hänvisas 
skall "tillämpas". I det uttryckssättet ligger nämligen att den regel som 
avses inte kan tolkas helt enligt sin omedelbara ordalydelse. Regeln 
"gäller" alltså inte. 

På några punkter har lagtexten förtydligats jämfört med utredningens 
förslag, främst genom att i vissa bestämmelser varken ordet 
"tingsrätten" eller ordet "underrätten" använts (se t.ex utrednings
förslaget beträffande 54 kap. 6 § med den där förekommande hän
visningen till 49 kap. 3 § andra stycket, utredningsförslaget beträffande 
55 kap. 15 § med den där förekommande hänvisningen till 50 kap. 18 § 
samt utredningsförslaget beträffande 59 kap. 7 § med den där före
kommande hänvisningen till 52 kap. 7 §). 
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49 kap. 1 § 

Paragrafen har ändrats som en följd av att i förslaget uttrycket "över
klagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). De bestämmelser 
som nu finns i paragrafens andra och tredje stycken om avtal och 
utfästelser att inte överklaga en tingsrättsdom har överförts till 49 kap. 
2 §. I stället har i paragrafens andra stycke tagits in bestämmelser från 
nuvarande 49 kap. 1 a § om överklagande av en s.k. mellandom. 

49 kap. 2 § 

Paragrafen upptar sakligt sett de bestämmelser som nu finns i l § andra 
och tredje styckena. De nuvarande bestämmelserna i 2 § har förts över 
till 3 §. 

49 kap. 3 § 

Första stycket överensstämmer i sak med nuvarande 2 § första stycket 
första meningen och andra stycket. Bestämmelser om att ett slutligt be
slut av tingsrätt inte får överklagas förekommer i anslutning till viss 
materiell lagstiftning. Till bestämmelserna i nuvarande 2 § första stycket 
andra meningen behövs ingen motsvarighet med det nya enhetliga 
systemet för överklagande (se avsnittet 5). Andra stycket motsvarar i 
sak det nuvarande 8 § första stycket (se även kommentaren till ka
pitelrubriken). 

49 kap. 4 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 3 §. Dessutom har till 
paragrafen lagts de bestämmelser som nu finns i 14 § om att tings
rättens beslut angående frågor som avses i I kap. 3 d § överklagas i 
samma ordning som talan mot beslut enligt vilket rätten ogillat en in
vändning om rättegångshinder. Ändringarna i paragrafen är en följd av 
att i förslaget uttrycket "överklagande" ersätter flera äldre uttryck (se 
avsnittet 5). 

49 kap. 5 § 

Paragrafen motsvarar nuvarande 4 §. Flera av ändringarna i paragrafen 
är en följd av att i förslaget uttrycket "överklagande" ersätter flera äldre 
uttryck (se avsnittet 5). Några ändringar i sak har gjorts. Särskilt är att 
märka att paragrafen har konstruerats om på det sättet att den gäller inte 
bara beslut under rättegången utan också sådana beslut som tas upp i 
dom eller slutligt beslut enligt reglerna i 17 kap. 13 § tredje stycket 
eller 30 kap. 11 § tredje stycket. En viktig ändring ligger också i att 
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överklagandet i paragrafens fall "får" och inte "skall" föras särskilt. Prop. 1993/94:190 
Ändringarna medför att en bestämmelse i nuvarande 5 § första stycket 
om rätt för annan än part eller intervenient att föra särskild talan mot 
beslut som tas upp i dom eller slutligt beslut har kunnat upphävas. 
Vidare har kunnat upphävas en bestämmelse i nuvarande 5 § andra 
stycket om att part och intervenient skall föra talan mot beslut i fråga 
som avses i 4 § eller beslut om skyldighet att ersätta rättegångskostnad 
i samma ordning som talan mot domen eller det slutliga beslutet Gfr 
också den föreslagna lydelsen av paragrafens fjärde punkt). 

Om sålunda en part överklagar en dom är det ingenting som hindrar 
att han särskilt överklagar ett i domen upptaget beslut om t.ex. ansvaret 
för rättegångskostnaderna särskilt. Han kan dock inte vinna någonting 
med detta, eftersom målen kommer att handläggas gemensamt i hov
rätten, om beslutet inte rör någon annan än den som var part eller 
intervenient i tingsrätten (se föreslagen lydelse av 52 kap. 13 §). 

I andra punkten har införts bestämmelser som ger rätt till särskilt 
överklagande när rätten ogillat en begäran av någon att få delta i en 
brottmålsrättegång som målsägande eller enligt 13 kap. 7 § prövat en 
fråga om övertagande av ett käromål. Möjligheten till särskilt över
klagande torde finnas redan med den nu gällande lydelsen, eftersom 
paragrafen bör analogitolkas i de angivna fil.Ilen (se t.ex. Welarnson i 
Rättegång VI, 2 :a uppi. år 1978, s. 19 med not 15). 

I tionde punkten har införts en möjlighet att särskilt överklaga ett 
beslut enligt 33 kap. brottsbalken angående avräkning av anhållnings
och häktningstid m.m. En sådan möjlighet har länge efterlysts (se Ds 
1988:66 s. 95 med vidare hänvisningar). Regeln innebär bl.a. att en till
talad som är nöjd med tingsrättens dom men missnöjd med ett i domen 
upptaget beslut om avräkning slipper överklaga själva domen. 

De nuvarande bestämmelserna i paragrafens andra och tredje stycken 
har motsvarigheter i förslagets 6 §. 

Det skall avslutningsvis sägas att paragrafen har ändrats två gånger 
sedan utredningen lade fram sitt förslag (se SFS 1991 : 1561 och 
1992:374). 

49 kap. 6 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 4 § andra och tredje 
styckena. Se vidare kommentaren till 5 §. 

49 kap. 7 och 8 §§ 

Paragraferna överensstämmer i sak med nuvarande 6 respektive 7 §. 
Formella ändringar är en följd av att i förslaget uttrycket "över
klagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). 
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49 kap. 9 § 

P.lragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 8 § andra och tredje 
styckena. Formella ändringar är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). I fråga om 
nuvarande 8 § första stycket, se 3 § andra stycket. 

49 kap. 10 § 

P.lragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 9 §. Bestämmelserna 
i nuvarande 10 § blir överflödiga till följd av det enhetliga systemet för 
överklagande. 

49 kap. 11 § 

Ändringarna i första och andra styckena är huvudsakligen en följd av att 
i förslaget uttrycket "överklagande" ersätter flera äldre uttryck (se av
snittet 5). Hänvisningar till vissa bestämmelser har ändrats i anledning 
av omdisponeringar i andra paragrafer och kapitel (se bl.a. kommen
tarerna till 6 §). Ändringarna i tredje stycket är redaktionella. 

49 kap. 12 § 

Ändringarna i paragrafen är redaktionella. I enlighet med Lagrtuiets 
förslag har den nuvarande hänvisningen till 54 kap. 13 § inte fått någon 
motsvarighet i propositionsförslaget. 

49 kap. 13 § 

Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 12 a §. I andra stycket 
finns regler om prövningstillstånd för överklagande angående enskilt 
anspråk som handlagts tillsammans med ett brottmål. Reglerna har 
ändrats. Skälen för detta har redovisats i avsnitt 8. Av första meningen 
framgår att det som gäller för tvistemål enligt 12 § skall tillämpas även 
på enskilda anspråk. Detta är huvudregeln. I andra meningen anges un
dantag från denna huvudregel. Om prövningstillstånd inte behövs i 
brottmålsdelen eller om sådant prövningstillstånd meddelas behövs inte 
heller prövningstillstånd för överklagandet angående det enskilda an
språket under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Lagrtuiet 
föreslår att villkoren uttrycks på det sättet att överklagandet skall avse 
frågan om den tilltalade begått gärning som föranlett enskilt anspråk. 
Uttrycket "begått gärning" synes dock vara alltför snävt i förhållande 
till det som eftersträvas Gfr 29 kap. 2 § där det talas om "begått gär
ningen och hur denna i sådant fall skall bedömas"). Vidare kan ut
trycket "föranlett enskilt anspråk" möjligen förorsaka tillämpningspro-
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blem, eftersom det inte torde förekonuna i annan lagtext. För den skull Prop. 1993/94: 190 
uttrycks villkoren på samma sätt i propositionsförslaget som i lagråds-
remissen. Detta innebär att villkoren - som alltså gäller både för det fall 
att prövningstillstånd inte krävs i brottmålsdelen och det fallet att sådant 
tillstånd har meddelats - är följande. För det försla måste överklagandet 
i brottrnålsdelen avse frågan om den tilllalade skall dömas för den åtala-
de gärningen Gfr 51 kap. 23 a § och prop. 1988/89:95 s. 93 ft). Om 
överklagandet endast avser påföljden gäller alltså kravet på pröv-
ningstillstånd i 49 kap. 12 § för talan angående det enskilda anspråket. 
För det andra måste överklagandet i ansvarsdelen hänföra sig till samma 
gärning som det enskilda anspråket. Det som sagts om överklagande 
gäller oavsett vem av parterna i rättegången som överklagar domen. Det 
i andra stycket använda uttrycket "enskilt anspråk med anledning av" 
innebär endast en språklig modernisering av det i 22 kap. förekomman-
de uttrycket "enskilt anspråk i anledning av". 

I fråga om femte stycket, se kommentaren till 12 §. 

49 kap. 14 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 13 §. Formella änd
ringar är en följd av att i förslaget uttrycket "överklagande" ersätter 
flera äldre uttryck (se avsnittet 5). De nuvarande bestämmelserna i 14 § 
har tagits in i 4 §. 

49 kap. 15 § 

Ändringarna i paragrafen är redaktionella. 

50 kap. 

Den nuvarande rubriken till kapitlet "Om vad i tvistemål" måste gi
vetvis ändras till följd av att uttrycket "överklagande" skall ersätta bl.a. 
uttrycket "vad". Som ny lydelse har Domstolsutredningen föreslagit 
"Om prövningen av överklagade domar i tvistemål". Den rubriken 
synes emellertid ge kapitlets innehåll en alltför begränsad beskrivning. 
Detta gäller särskilt med avseende på l, 2 och 4 §§ i kapitlet som hand
lar om själva överklagandet. Som ny rubrik har därför valts "Om över
klagande av domar i tvistemål". 

50 kap. 1 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). 
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so kap. 2 § 

I paragrafen finns bestämmelser om s.k. anslutningsvad i tvistemål. De 
nuvarande reglerna innebär att om ena parten vädjat andra parten får 
vädja även under den vecka som följer efter utgången av vadetiden. 

Domstolsutredningen föreslår att ett överklagande av en dom skall få 
mötas med ett anslutningsöverklagande beträffande samma dom inom 
den nu gällande tiden för anslutningsvad. Förslaget får, sett i sam
manhang med de föreslagna bestämmelserna om överklagande, t.ex. den 
konsekvensen att ett överklagande som avser endast ett kostnadsbeslut 
inte såsom nu kan mötas med ett anslutningsöverklagande beträffande 
själva saken och vice versa (jfr 52 kap. 13 § och kommentaren till 
denna). Hovrätten för Nedre Norrland och Hovrätten för Västra Sverige 
avstyrker denna sakliga ändring. 

Rätten till anslutningsvad är mindre befogad än annars när det som i 
de av hovrätterna berörda situationerna handlar om inkommensurabla 
yrkanden (jfr Welamson, Rättegång VI, 2:a uppi. s. 78). Det är ju 
också så att varje möjlighet att anslutningsvädja upphäver en del av 
fördelarna med att en dom av lägre rätt normalt inte får ändras till 
nackdel för klaganden (förbudet mot reformatio in pejus). Exempelvis 
bör den som vill få till stånd en enkel prövning enligt 52 kap. av ett 
rättegångskostnadsbeslut inte behöva riskera att motparten hotar med att 
riva upp hela saken till fortsatt prövning. Möjligheter till anslutnings
överklagande beträffande sådana beslut som tas upp i en dom skulle 
också krångla till systemet en hel del. Domstolsutredningens förslag i 
fråga om rätten att överklaga anslutningsvis har mot den nu angivna 
bakgrunden genomförts. 

SO kap. 3 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). Dom
stolsutredningen föreslår i förtydligande syfte att det till paragrafen skall 
läggas en bestämmelse om hur hovrätten skall förfara, om skrivelsen 
getts in till hovrätten i stället för till tingsrätten (jfr 7 § tredje stycket 
FPL). Frågor om hur domstolen skall förfara när ansökningar, över
klaganden m.m. ges in till en obehörig domstol bör emellertid tas upp 
ur ett mera allmänt perspektiv i ett senare sammanhang (jfr det som 
sägs i anslutning till rubriken till 58 kap). I förslaget finns därför ingen 
uttrycklig bestämmelse om att en hovrätt i det berörda fallet skall 
översända överklagandet till tingsrätten. 

50 kap. 4 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad ett överklagande skall 
innehålla. 

Prop. 1993/94:190 

127 



Domstolsutredningen har som en konsekvens av vissa i 50 kap. 25 § Prop. 1993/94: 190 
skärpta krav för tillåtande i hovrätt av nya omständigheter och bevis (se 
SFS 1971 :218 och 1989:656) föreslagit att en klagande som åberopar ett 
inte tidigare förebringat bevis i ett mål där förlikning om saken är 
tillåten vid överklagandet skall uppge anledningen till att beviset inte 
förebringats redan tidigare Gfr nuvarande 55 kap. 3 § andra stycket). 
Förslaget är ägnat att förenkla hanteringen i hovrätten av de låll i vilka 
klaganden åberopar ett nytt bevismedel i hovrätten. Man bör emellertid 
beakta att 50 kap. 25 § även avser åberopade nya "omständigheter", 
varmed - åbninstone i huvudsak - avses endast rättsfakta, dvs. om-
ständigheter som är av omedelbar betydelse för utgången av målet. 
Givetvis bör i ett dispositivt tvistemål även en klagande som åberopar 
en sådan omständighet ange varför åberopandet inte skett redan i tings-
rätten Gfr Lindell, Processuell preklusion, år 1993, s. 152). Lagtexten 
har förtydligats i enlighet med detta. Detta torde inte kunna vara till 
nackdel för någon part. 

Begreppet "förebringas" har i förslaget genomgående ersatts av 
begreppet "framlägga". Någon saklig ändring åsyftas inte. 

Ett överklagande skall enligt nu gällande regler vara egenhändigt 
undertecknat av parten eller hans ombud. Den bestämmelsen har slopats 
av skäl som anges i avsnittet 6. 

Det skall i anslutning till den nu berörda paragrafen sägas att de 
uppgifter som lämnas enligt paragrafen kan behöva kompletteras. Be
stämmelser om föreläggande angående komplettering finns i 7 §. Även 
de uppgifter som parten lämnar i en kompletteringsskrivelse hör till 
överklagandet. Sålunda bör ett yrkande som preciseras inom förelagd 
tid betraktas som framställt i överklagandet trots att preciseringen skett 
efter utgången av klagotiden. Även sådana uppgifter som parten lämnar 
inom fristen för ett anstånd med utvecklande av yrkanden och grunder 
hör till överklagandet. 

50 kap. 5 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket "över
klagande" ersätter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). I sin nuvarande 
lydelse upptar paragrafen (i likhet med flera andra i balken) bestäm
melser om att en domstol till en högre rätt skall sända in en viss typ av 
inlaga med de handlingar som fogats till den samt akten i målet. I 
fortsättningen bör för samma sak i stället användas uttrycket 
"handlingarna i målet". 

50 kap. 6 och 7 §§ 

Ändringarna i paragraferna är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). 
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50 kap. 8 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). I sin nuvarande 
lydelse upptar paragrafen (i likhet med flera andra i balken) be
stämmelser om att sådana handlingar vilka fogats till en viss typ av 
inlaga skall sändas över till en part tillsammans med själva inlagan. 
Eftersom ett sådant förfaringssätt torde vara en självklarhet har några 
motsvarande bestämmelser inte tagits med i lagförslaget. 

50 kap. 9 § 

Paragrafen handlar om svaret på överklagandet. För det fall att det i en 
svarsskrivelse påkallas ny bevisning eller åberopas en ny omständighet 
har införts en bestämmelse om att anledningen till att beviset eller 
omständigheten inte tidigare lagts fram skall uppges (se kommentaren 
till 4 § och jämför med 55 kap. 8 §). Ur paragrafen har vidare i 
förslaget tagits bort en bestämmelse om att skrivelsen med svaret skall 
vara egenhändigt undertecknad (se avsnittet 6). 

50 kap. 10 § 

I paragrafen finns bestämmelser om fortsatt skriftväxling efter det att 
motparten har svarat på överklagandet. Enligt den nuvarande lydelsen 
skall klaganden delges svaret. Fonnlig delgivning är knappast nöd
vändig mot bakgrund av bl.a. de allmänna bestämmelser om 
domstolarnas delgivningsskyldighet som år 1990 tagits in i 33 kap. 2 § 
första stycket (SFS 1990:1411; prop. 1990/91:11). Någon bestämmelse 
om att svarsskrivelsen skall delges tas därför inte upp i förslaget. 

Självklart skall dock svarsskrivelsen sändas över till klaganden. Detta 
följer redan av allmänna processrättsliga principer. Uttryckliga bestäm
melser om att svarsskrivelser skall sändas över till den som överklagat 
finns för närvarande såvitt gäller vademålen och revisionsmålen. Sådana 
bestämmelser saknas dock för besvärsmål. Detta är märkligt inte minst 
ur den synvinkeln att vade- och revisionsmålen inte utom i uppenbara 
fall kan komma att bli avgjorda utan att klaganden fått tillfälle att 
slutföra sin talan eller kallats till en huvudförhandling medan besvärs
målen kan avgöras utan förhandling eller ytterligare skriftväxling sedan 
svarsskrivelsen kommit in till domstolen. Det är i detta sammanhang att 
märka att rättegångsbalken som från början innehöll mycket långt 
gående regler om avgöranden efter muntlig huvudförhandling inte inne
håller några mera allmänna bestämmelser om rättens kommunika
tionsskyldighet. Det gör däremot såväl förvaltningslagen (1986:223) 
som förvaltningsprocesslagen. Tyvärr kan man för de allmänna domsto
larnas del inte reglera kommunikationsfrågan riktigt lika enkelt. 

Domstolsutredningen anger att starka skäl talar för att man inte bör 
söka lösa problemen med kommunikationsskyldigheten i allmän domstol 
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isolerat för överrätternas del. Det finns nämligen som utredningen Prop. 1993/94: 190 
påpekar inte någon naturlig plats för en motsvarighet till 18 § FPL i de 
kapitel i rättegångsbalken som handlar om processen i de olika in-
stanserna utan endast i de kapitel som är gemensamma för alla instanser 
(nännast 17 och 30 kap.). Frågan om införandet av regler om rättens 
kommunikationsskyldighet bör därför tas upp till närmare behandling 
först i ett senare sammanhang. Självklart måste därvid uppmärksammas 
sambandet med den nya regleringen i 33 kap. 2 § om i vilka fall en 
handling som skall sändas över till en part också formligen behöver 
delges. Mot den nu angivna bakgrunden behålls i förslaget nuvarande 
regel om att vid överklagande av en dom svarsskrivelsen skall sändas 
över till klaganden. 

För att hovrätten skall få förordna om ytterligare skriftväxling krävs 
enligt paragrafens nuvarande lydelse att en sådan är "erforderlig". Detta 
krav som vid balkens införande var nödvändigt för att de då nya prin
ciperna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration skulle slå 
igenom torde numera ha spelat ut sin roll. En bättre överensstämmelse 
med hur de nu gällande bestämmelserna om hovrättsprocessen faktiskt 
tillämpas och bör tillämpas får man genom att i stället använda ordet 
"behövs". Det uttrycket ger ett något större utrymme för skriftväxling 
och överensstämmer med fonnuleringen i paragrafens tredje stycke om 
när sammanträde får hållas under förberedelsen. 

50 kap. Il § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 10 a §. De nuvarande 
bestämmelserna i 11 § har tagits in i 12 §. 

50 kap. 12 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 11 och 12 §§. 
Uttrycket "erforderligt" har dock av skäl som angetts i kommentaren 
till 10 § ersatts av uttrycket "om det behövs". Det föreskrivs inte att 
hovrätten skall vidta åtgärder enligt paragrafen "utan dröjsmål", 
eftersom det kravet i princip gäller allt hovrättens arbete med målet. 

50 kap. 13 och 14 § 

Paragraferna motsvarar nuvarande 21 respektive 22 §§. Den nuvarande 
bestämmelsen i 22 § om att hovrätten utan hinder av tidigare beslut får 
förordna att huvudförhandling skall äga rum är en självklarhet och har 
därför ingen motsvarighet i lagförslaget. 
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50 kap. 15 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 13 §. Till paragrafen 
har dock lagts en bestämmelse om att tiden för en huvudförhandling om 
möjligt skall bestämmas efter samråd med parterna. 

50 kap. 16 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 14 §. I paragrafen har 
dock inte tagits med någon motsvarighet till de nu gällande hänvis
ningarna till regler om kallelse av vittne och sakkunnig i 36 och 40 kap. 
Sedan år 1987 (SFS 1987:747) finns det nämligen inga speciella regler 
om kallelse av sakkunnig (se angående sådana äldre lydelse av 40 kap. 
11 § första stycket). Bestämmelserna i andra stycket tredje meningen 
har utformats i enlighet med Lagrddets förslag. 

50 kap. 17 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 15 §. 

50 kap. 18 § 

Paragrafen överensstämmer i huvudsak med nuvarande 16 § första och 
andra styckena. De ändringar som görs är av redaktionell natur. En 
avvikelse har gjorts från utredningsförslaget beträffande första stycket 
för att en hänvisning i 55 kap. 15 § skall bli mera rättvisande. Andra 
stycket har utformats i enlighet med Lagrddets förslag. Bestämmelserna 
i nuvarande 16 § tredje stycket om att det som en tillstädeskommen part 
anfört som regel inte får uppläsas har inga motsvarigheter i proposi
tionsförslaget. Anledningen till detta är att de av bestämmelserna be
rörda frågorna numera regleras genom hänvisningen i 37 kap. 3 § till 
36 kap. 16 § och av hänvisningen i 50 kap. 17 § till 43 kap. 5 §. 

50 kap. 19 och 20 §§ 

Paragraferna överensstämmer i sak med nuvarande 17 respektive 18 §. 
Lagtexten har utformats i enlighet med Lagrddets förslag. 

50 kap. 21 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 19 §. Ändringarna i 

paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket "överklagande" ersät
ter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). I första stycket har i förhållande till 
utredningsförslaget gjorts den ändringen att orden "sammanträde för" 
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har införts som en ersättning för orden "rättegångstillfälle för" vilka Prop. 1993/94: 190 
förekommer i den nuvarande lagtexten. Bestämmelserna i nuvarande 
21 § har tagits in i 13 §. Att orden "ett sammanträde" skjuts in i andra 
och tredje styckena mellan orden "eller till" och "en senare dag" 
underlättar enligt regeringens mening inte läsningen av paragrafen. 

50 kap. 22 § 

Paragrafen motsvarar nuvarande 20 §. Fristen för ansökan om återupp
tagande har bestämts till tre veckor i stället för till två veckor. Anled
ningen till detta är att fristen för överklagande av domar och beslut 
numera är tre veckor och inte som förr två veckor och att enhetliga 
frister i allmän domstol har ett egenvärde. Ändringarna i paragrafen är 
i övrigt en följd av att i förslaget uttrycket "överklagande" ersätter 
uttrycket "vad" (se avsnittet 5). Vissa av bestämmelserna i nuvarande 
22 § har tagits in i 14 §. 

50 kap. 23 § 

Ändringarna i paragrafen är av redaktionell natur. 

50 kap. 24 och 25 §§ 

Ändringarna i paragraferna är en följd av att i förslaget uttrycket "över
klagande" ersätter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). Bestämmelserna i 
25 § har utformats i enlighet med Lagrtuiets förslag. 

50 kap. 27 och 29 §§ 

Ändringarna i paragraferna är av redaktionell natur. 

51 kap. 

Bestämmelserna i 51 kap. som gäller brottmål överensstämmer till stora 
delar med bestämmelserna i 50 kap. som gäller tvistemål. Ändringarna 
i kapitlet överensstämmer därför i stor utsträckning med de ändringar 
som gjorts i 50 kap. Därför kan beträffande de flesta ändringarna hän
visas till det som sägs i kommentaren till 50 kap. Vissa skillnader före
ligger dock i förhållande till ändringarna i det kapitlet. Rubriken till 
kapitlet har utfonnats i enlighet med det som har angetts beträffande 
rubriken till 50 kap. 
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51 kap. I - 3 H 

Paragraferna överensstämmer liksom nu med motsvarande paragrafer 
för tvistemål i 50 kap. I - 3 §§. 

51 kap. 4 och 5 §§ 

Ändringarna i paragraferna är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). De första 
styckena i paragraferna överensstämmer liksom nu med motsvarande 
paragrafer för tvistemål i 50 kap. 4 och 5 §§. Bestämmelserna i nu
varande 4 § sista stycket om krav på egenhändigt undertecknande har 
tagits bort av skäl som angetts i avsnittet 6. I övrigt är ändringarna av 
redaktionell natur. 

51 kap. 6 och 7 §§ 

Paragraferna överensstämmer liksom nu med motsvarande paragrafer 
för tvistemål i 50 kap. 6 och 7 §§. 

51 kap. 8 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket "över
klagande" ersätter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). I fråga om första 
stycket första meningen, se vidare kommentaren till motsvarande 
bestämmelse för tvistemål i 50 kap. 8 §. I sista stycket har i 
propositionsförslaget för tydlighets skull ordet "personligen" skjutits in 
före ordet "närvarande" (jfr det som sägs i anslutning till lagrubriken). 

51 kap. 9 § 

Paragrafen handlar om svaret på överklagandet. Ur paragrafen har 
tagits bort en bestämmelse om att svarsskrivelsen skall vara egenhändigt 
undertecknad (se avsnittet 6). I övrigt har inte gjorts några sakliga 
ändringar (jfr kommentaren till 50 kap. 9 § angående tvistemål). 

51 kap. 10 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket "över
klagande" ersätter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). I fråga om 
utfonnningen av första stycket första meningen och andra stycket första 
meningen, se kommentaren till motsvarande bestämmelser för tvistemål 
i 50 kap. 10 §. Till tredje stycket har även lagts en bestämmelse mot-
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svarande den som nu finns i 12 §. Andra meningen i tredje stycket har Prop. 1993/94:190 
utformats i enlighet med LagrMets förslag. 

51 kap. 11 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 10 a §. Den har 
utfomiats på samma sätt som motsvarande paragraf för tvistemål i 50 
kap. 11 §. 

51kap.12 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 11 §. Såvitt gäller 
första och andra styckena har paragrafen utformats på samma sätt som 
motsvarande paragraf för tvistemål, dvs. 50 kap. 12 §. 

51 kap. 13 och 14 § 

Paragraferna motsvarar nuvarande 21 respektive 22 §§. Den nuvarande 
bestämmelsen i 22 § om att hovrätten utan hinder av tidigare beslut får 
förordna att huvudförhandling skall äga rum har ingen motsvarighet i 
lagförslaget (jfr 50 kap. 13 och 14 §). 

51kap.15 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 13 §. Såvitt gäller 
första stycket har paragrafen utformats på samma sätt som motsvarande 
paragraf för tvistemål, dvs. 50 kap. 15 §. 

51 kap. 16 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 14 §. Ändringarna i 
paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket "överklagande" er
sätter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). Bestämmelserna i andra stycket 
har utformats i enlighet med Lagrlulets förslag. I fråga om sista stycket, 
se kommentaren till de likalydande bestämmelserna i 50 kap. 16 §. 

51kap.17 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 15 § (jfr motsvarande 
bestämmelser för tvistemål i 50 kap. 17 §). 
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51kap.18 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 16 § första och andra 
styckena. Bestämmelserna i nuvarande 16 § tredje stycket har inte fått 
någon motsvarighet i propositionsförslaget (jfr kommentaren till 51 kap. 
18 §). 

51 kap. 19 - 20 §§ 

Paragraferna överensstämmer i sak med nuvarande 17 och 18 §§. De 
ändringar som görs är av redaktionell natur (jfr motsvarande bestäm
melser för tvistemål i 50 kap. 19 - 20 §§). Lagtexten har utformats i 
enlighet med Lagrtulets förslag. 

51 kap. 21 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 19 §. Ändringarna i 
paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket "överklagande" er
sätter uttrycket "vad" (se avsnittet 5). I förtydligande syfte har 
markerats att påföljderna för utevaro gäller redan när den kallade uteblir 
från ett visst förhandlingstillfälle (jfr t.ex. 46 kap. 15 §). Frågan synes 
inte ha uppmärksammats när orden "rättegångstillfälle för" togs bort ur 
paragrafen år 1984 (prop. 1983/84 :78; jfr i övrigt kommentaren till 
50 kap. 21 §). 

51 kap. 22 § 

Pa.ragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 20 § utom när det 
gäller fristen för ansökan om återupptagande som angetts till tre veckor 
i stället för två. Paragrafen har utformats på samma sätt som mot
svarande paragraf för tvistemål i 50 kap. 22 §. 

51 kap. 23 § 

Bestämmelserna i paragrafens första stycke om tilltrosbevisningens 
betydelse har behållits i sak oförändrade. De undantag som gäller har 
dock getts en annan redaktionell utformning. 

51 kap. 24 och 25 §§ 

Ändringarna i paragraferna är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). Såvitt gäller 
24 § finns motsvarande bestämmelser för tvistemål i 50 kap. 25 §. 
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51 kap. 27 och 29 H 

Paragraferna överensstämmer liksom nu med motsvarande paragrafer 
för tvistemål i 50 kap. 27 och 29 §§. 

51 kap. 30 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 31 §. Skillnaderna 
jämfört med det lagrummet är en följd av att i förslaget uttrycket "över
klagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). De nuvarande 
bestämmelserna i 30 § har av skäl som angetts under lagrubriken inte 
någon motsvarighet i förslaget. 

52 kap. 

Kapitlet handlar om överklaganden av beslut. Rubriken till kapitlet har 
utformats i enlighet med det som har angetts i inledningen av kom
mentaren till 50 kap. De nya reglerna i 49 kap. medför att i 
fortsättningen vissa överklaganden som enligt nu gällande regler sker 
med rättsmedlet "vad" och därmed handläggs enligt 50 eller 51 kap. i 
fortsättningen skall handläggas enligt 52 kap. (se kommentaren till 
49 kap. 5 §). I det fallet att både en dom och ett i domen intaget beslut 
överklagas skall dock som regel båda överklagandena handläggas enligt 
50eller51 kap. (se 13 §). 

52 kap. 1 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter uttrycket besvär (Se avsnittet 5). 

52 kap. 2 § 

Paragrafen överensstämmer med motsvarande paragrafer för tvistemål 
och brottmål i 50 kap. 3 § och 51 kap. 3 §. 

52 kap. 3 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter uttrycket besvär (se avsnittet 5). I första stycket 
femte punkten har införts en bestämmelse om att - när prövnings
tillstånd krävs - överklagandet skall innehålla uppgifter om de omstän
digheter som åberopas till stöd för att tillstånd skall meddelas Gfr t.ex. 
50 kap. 4 § första stycket femte punkten). Av skäl som angetts i av-
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snittet 6 krävs inte att överklagandet skall vara egenhändigt under- Prop. 1993/94:190 
tecknat. 

52 kap. 4 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter uttrycket "besvär" (se avsnittet 5). Mot
svarande bestämmelser för tvistemål och brottmål finns i 50 kap. 5 § 
och 51 kap. 5 §. 

52 kap. 5 och 6 §§ 

Paragraferna överensstämmer i sak med motsvarande bestämmelser för 
tvistemål och brottmål i 50 kap. 6 och 7 §§ och 51 kap. 6 och 7 §§. 

52 kap. 7 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket "över
klagande" ersätter uttrycket "besvär" (se avsnittet 5). I fråga om sådana 
handlingar som fogats till överklagandet, se kommentaren till 50 kap. 
8 §. 

52 kap. 8 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter uttrycket "besvär" (se avsnittet 5). I fråga om 
kravet på egenhändigt undertecknande, se avsnittet 6 (jfr kommentaren 
till 50 kap. 9 §). 

52 kap. 9 § 

Paragrafen har fått samma utformning som 50 kap. 10 § andra stycket. 

52 kap. 10 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 9 a § (jfr t.ex. 50 kap. 
11 §). 

52 kap. 11 § 

I paragrafen som i sak motsvarar nuvarande 52 kap. 10 § finns för 
närvarande bl.a. bestämmelser om att en part eller annan kan höras 
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muntligen i ett besvärsmål. Domstolsutredningen har övervägt men Prop. 1993/94: 190 
avstått från att föreslå bestämmelser som stärker muntligheten i de fall 
där det är ett beslut som överklagas. Det är här att märka att utred-
ningsförslaget huvudsakligen avser överklagande av processuella beslut 
i tvistemål och brottmål. Utredningens förslag till ny processlag skulle 
ju ersätta inte bara förvaltningsprocesslagen utan också ärendelagen och 
gälla även vid överklagande hos hovrätten. Utredningen påpekar att en 
av anledningarna till att det i allmänhet går bra att ha en rent skriftlig 
besvärsprocess är att sakfrågorna inte brukar vara stridiga och att det 
därför inte behövs någon bevisupptagning eller att sakfrågorna är 
stridiga utan att det praktiskt sett finns någon muntlig bevisning att till-
gå. En stor andel av målen gäller enligt utredningen främst rä~frågor. 

Till nackdelarna med sammanträden i andra besvärsmål än sådana som 
avser häktning hör enligt utredningen - förutom att kostnaderna i vissa 
fall ökar - framför allt att ett avgörande kan försenas. Dessa nackdelar 
är särskilt framträdande vid överklaganden av processuella beslut, och 
samtidigt är i de allra flesta fall fördelarna med muntlighet särskilt små 
vid sådana överklaganden. Om det finns muntlig bevisning rörande en 
fråga som kan bli föremål för ett processuellt beslut, dvs. en rätte
gångsfråga, är det sålunda enligt utredningen nästan alltid lämpligt att 
denna presenteras i ett såvitt möjligt ursprungligt skick i samband med 
prövningen av själva saken. 

Även såvitt gäller parternas möjligheter att argumentera muntligen kan 
enligt utredningen på goda grunder hävdas att det räcker att de får göra 
detta i huvudmålet. I vart fall bör det enligt utredningen inte ske någon 
mera allmän reform som ger parterna en vidgad rätt att vid över
klagande av ett processuellt beslut få tillfälle till muntlig argumentering. 
Man har nämligen enligt utredningen anledning att i största möjliga 
utsträckning undvika att överklaganden av processuella frågor medför 
att det uppstår vad som kan uppfattas som dubbla huvudprocesser. I den 
mån det för viss typ av processuell fråga skulle anses föreligga ett 
behov av muntlighet vilket inte kan tillgodoses genom den nuvarande 
regeln om anordnande av förhör, bör enligt utredningen reformbehovet 
tillgodoses genom en lagstiftning särskilt inriktad på den typen av 
frågor. 

Remissinstanserna har godtagit utredningens ställningstagande. Hov
rätten för Västra Sverige påstår dock att utredningen synes ha ha förbi
gått det förhållandet att vissa besvärsmål - med utredningsförslaget -
inte kan anses avse enbart processuella frågor. Hovrätten syftar på de 
interimistiska beslut som fattas vid tingsrätterna i mål om bland annat 
vårdnad och umgänge. Hovrätten hävdar att det måste anses som en 
brist i utredningsförslaget att inte rätt till muntlig förhandling öppnats 
för de interimistiska beslut som kommer att handläggas enligt 52 kap. 

Även interimistiska beslut är givetvis ett slags processuella beslut. I 
vart fall utgör frågor om sådana beslut rättegångsfrågor enligt rätte
gångsbalken, och varje rättegångsfråga avser såväl rättsfrågor som 
sakfrågor. Det speciella med de interimistiska besluten (och vissa andra 
typer av processuella beslut) är att frågor om saken får en preliminär 138 
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rial och - särskilt i vissa fiuniljerättsliga förhållanden - att en verk- Prop. 1993/94: 190 
ställighet av beslutet kan komma att få betydelse för prövningen av 
sjäJva saken. Man kan därför tycka att en ökad muntlighet vid överkla-
gande av de interimistiska besluten har fördelar. Emellertid är inte bara 
fördelarna utan också nackdelarna med muntlighet vid överklagande 
särskilt framträdande i fråga om de interimistiska besluten. 

Mot den bakgrunden bör inte i rättegångsbalken upptas någon mer 
allmän regel om ökad muntlighet vid överklagande av beslut. Ett behov 
av speciella regler för vissa måltyper bör som Domstolsutredningen 
menat beaktas i samband med reformer på de skilda materiella rätts
områden där behovet kan göra sig gällande. Såvitt gäller domstols
ärendena kommer behovet av lagstiftning att uppmärksanunas i samband 
med den i avsnittet 5 omtalade reformen av ärendelagstiftningen. Så 
länge den nuvarande ärendelagen gäJler bör beaktas bl.a. rättsfallen 
NJA 1991 s. 18 8 och 1992 s. 3 63 och 513 i fråga om parts rätt till 
muntlighet i vissa fall. 

Det skall sägas att det i nuvarande 11 § för närvarande finns en be
stämmelse om att besvärsmål skall företas till avgörande så snart ske 
kan. Domstolsutredningen föreslår att denna regel som inte har några 
motsvarigheter när det gäller andra slags mål enligt rättegångsbalken 
upphävs, eftersom den i sin onyanserade utformning inte säger något 
annat än en sjäJvklarhet. Detta har godtagits av alla remissinstanser 
utom av Riksdagens ombudsmän som menar att bestämmelsen 
korresponderar med bestämmelserna i 50 och 51 kap. att när målets 
beredande avslutats hovrätten skall bestämma tid för huvudförhandling. 

De sist nämnda reglerna anger emellertid knappast mer än vid vilken 
tidpunkt en viss processuell åtgärd skall företas. Några uttryckliga 
allmänna regler om att domstolarna skall handlägga mål så snabbt som 
möjligt behövs inte och behovet av att åstadkomma en särskilt skyndsam 
behandling av vissa målgrupper bör tillgodoses genom bestämmelser i 
arbetsordningar m.m. om förtur. Den nuvarande bestämmelsen i 
52 kap. I 0 § bör därför upphävas. Vissa överklaganden av beslut bör 
givetvis liksom hittills behandlas med förtur i hovrätterna. 

I sista stycket har för tydlighets skull ordet "personligen" skjutits in 
före ordet "närvarande" Gfr det som sägs i anslutning till lagrubriken). 
I övrigt har paragrafen ändrats endast redaktionellt. 

52 kap. 12 § 

Ändringarna i paragrafen är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter uttrycket "besvär" (se avsnittet 5). 

52 kap. 13 § 

I paragrafen har tagits in bestämmelser som medför att i hovrätten 
överklaganden av domar och överklaganden av beslut skall kunna 
handläggas gemensamt i samma utsträckning som nu. Första stycket ger 
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huvudregeln om gemensam handläggning för sådana fall där en part Prop. 1993 /94: 190 
eller intervenient överklagat ett beslut som tagits in i en dom eller som 
får överklagas endast i samband med överklagande av dom och även 
domen är överklagad (av parten eller någon annan). Bestämmelsen om 
att målen i dessa fall skall handläggas gemensamt i hovrätten enligt 50 
eller 51 kap. motsvarar den nuvarande regeln om att talan mot beslutet 
skall föras antingen i samma ordning som talan mot domen eller att 
beslutet får överklagas endast i samband med överklagande av dom (se 
nuvarande 49 kap. 3 §, 5 § andra stycket och 8 § första stycket). 

Enligt nuvarande 49 kap. 5 § första stycket behandlas emellertid 
sådana fall där ett i domen upptaget beslut rör ett ombud, en försvarare, 
ett vittne, en sakkunnig eller någon annan som inte är part eller in
tervenient på ett annat sätt. Talan skall nämligen enligt de nuvarande 
reglerna föras genom besvär. I förslaget kommer samma princip till 
uttryck genom ett undantag i paragrafens andra stycke för dessa fall 
från den i första stycket givna huvudregeln. Uttrycket "var part eller 
intervenient i tingsrätten" inbegriper också den som inträder som 
intervenient i processen först genom överklagandet. Att det i de fall 
som avses i andra stycket inte skall ske en "gemensam" handläggning 
utesluter inte att målen vid behov handläggs "samtidigt". 

Huruvida 50 eller 51 kap. blir tillämpligt i första styckets fall bestäms 
i första hand av om det gäller en tvistemåls- eller brottmålsdom (se 
även 51 kap. 30 § som medför att ett överklagande av en brottmålsdom 
i vissa fall skall behandlas enligt tvistemålsreglerna). 

Om endast beslutet överklagas, sker handläggningen i hovrätten med 
nuvarande regler enligt bestämmelserna för "vad". Enligt förslaget kom
mer i stället reglerna om överklagande av beslut att vara tillämpliga. 
Målet får därmed en både enklare och mer adekvat behandling. Skulle 
vid gemensam handläggning överklagandet av domen återkallas eller 
förfalla, skall målet angående det överklagade beslutet i fortsättningen 
handläggas enligt 52 kap. Detsamma gäller om dispens skulle beviljas 
endast såvitt avser beslutet. 

De nuvarande bestämmelserna i 13 § har av skäl som angetts under 
lagrubriken inte någon motsvarighet i förslaget. 

53 kap. 

I kapitelrubriken har orden "av hovrätt" tagits bort (jfr rubriken till 
balkens femte avdelning). 

53 kap. 1 § 

Ändringarna i paragrafen är av redaktionell natur. 
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53 kap. 2 § 

I paragrafen som reglerar förfarandet i sådana brottmål som skall tas 
upp omedelbart i hovrätt har en regel om skriftligt svaromål gjorts 
obligatorisk. I praktiken torde skriftliga svaromål alltid krävas in även 
med de nu gällande reglerna. I fråga om de i andra punkten för när
varande använda uttrycken "delgivas" och "erforderlig", se kom
mentaren till 50 kap. 10 §). 

54 kap. 

Kapitlet upptar bestämmelser om överklagande av hovrättsavgöranden. 
Det som sägs i kommentaren till 49 kap. angående överklaganden av 
tingsrättsavgöranden har i stor utsträckning betydelse även när det gäller 
överklaganden av hovrättsavgöranden. I fråga om kapitelrubriken, se 
det som sägs om rubriken till 49 kap. 

54 kap. 1 och 2 §§ 

Ändringarna i paragraferna är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). Paragraferna 
har fått samma utformning som 49 kap. 1 och 2 §§. 

54 kap. 3 § 

Paragrafen handlar om överklagande av hovrätts slutliga beslut. 
Ändringarna i paragraferna är en följd av att i förslaget uttrycket "över
klagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). Första stycket 
överensstämmer i sak med det som nu gäller enligt 2 §. I andra stycket 
har införts bestämmelser från nuvarande 6 § om överklagande av ett 
hovrättsbeslut genom vilket mål återförvisas till tingsrätt. När ett sådant 
beslut får överklagas rör det sig nämligen om ett slutligt beslut (se t.ex. 
1949 års kommentar till rättegångsbalken av Gärde m.fl. s. 815). 

Som ett tredje stycke har i paragrafen tagits in bestämmelserna om 
överklagande av beslut om ersättning i nuvarande 2 a §. Också i det 
fallet är det ett slutligt beslut som överklagas. 

54 kap. 4 och 5 §§ 

Paragraferna motsvarar nuvarande 3 och 4 §§. De ändringar som görs i 
paragraferna föranleds av att bestämmelserna i 49 kap. har disponerats 
om. 
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54 kap. 6 § 

Paragrafen motsvarar nuvarande S §. Ändringarna i paragraferna är en 
följd av att i förslaget uttrycket "överklagande" ersätter flera äldre 
uttryck (se avsnittet 5). De nuvarande bestämmelserna i 6 § har tagits in 
i 3 § andra stycket. 

54 kap. 7 - 10 §§ 

Ändringarna i paragraferna är av redaktionell natur. 

54 kap. 11 § 

Paragrafen motsvarar i sak nu gällande ordning. Innebörden av 
paragrafen är att ett prövningstillstånd kan beviljas i en vidare om
fattning än som följer av kravet på dispensskäl i l 0 §. Tredje stycket 
andra punkten avser sådana fall där parten med nu gällande regler skall 
föra talan mot ett beslut i samma ordning som talan mot domen eller det 
slutliga beslutet (se nu gällande 49 kap. 5 § andra stycket och 49 kap. 
5 § i förslaget). Tredje stycket tredje punkten avser sådana fall där 
parten får överklaga ett beslut endast i samband med överklagande av 
domen eller det slutliga beslutet (se nu gällande 49 kap. 3 § och 8 § 
första stycket och 49 kap. 3 § andra stycket och 4 § i förslaget). Tredje 
stycket första punkten har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. 

54 kap. 12 - 15 §§ 

Paragraferna överensstämmer i sak med nuvarande 11 a - 14 §§. 
Ändringarna i paragraferna är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). 

54 kap. 16 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 15 §. Vissa ändringar 
i paragrafen är en följd av att uttrycket "överklagande" ersätter flera 
äldre uttryck (se avsnittet 5). 

Lagrådet påpekar i sitt yttrande att avfattningen av paragrafen kan ge 
upphov till tvekan angående bestämmelsens närmare innebörd. I sin 
ursprungliga lydelse upptog 12 § bestämmelser om att vid överklagande 
av ett hovrättsavgörande prövningstillstånd enligt l 0 § i vissa fall inte 
fick meddelas annat än på viss angiven grund. I 14 § andra stycket 
upptogs förutom nuvarande bestämmelser även en bestämmelse om att 
hovrätten i domar och beslut sk'Ulle ange på vilka grunder pröv
ningstillstånd med hänsyn till utgången i hovrätten fick meddelas. Pro
cesslagberedningen uttalade i samband med balkens införande bl.a. att 
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då hovrätten enligt 14 § meddelat underrättelse rörande förbud mot Prop. 1993/94: 190 
fullföljd av talan eller rörande begränsning i rätten att erhålla pröv-
ningstillstånd parten i viss utsträckning syntes böra ha möjlighet att 
påkalla prövning av hovrättens beslut (se NJA Il 1943 s. 706). Parten 
borde enligt beredningen ha denna rätt "så snart han ansåg hovrättens 
beslut oriktigt". Enligt beredningen borde parten samtidigt ha att söka 
ändring i domen eller beslutet. Bestämmelserna om detta togs in i 15 § 
första stycket som kom att hänvisa till 14 § i dess helhet. 

Bestämmelserna i 14 § om att hovrätt i samband med dom eller 
slutligt beslut skulle ha att ange på villren grund prövningstillstånd 
kunde meddelas togs bort i samband med en fullföljdsreform år 1971 
(prop. 1971:45; SFS 1971:218). Som en följd av detta begränsades hän
visningen i 15 § till att gälla 14 § första stycket. Emellertid kom i 15 § 
att kvarstå en bestämmelse om att parten skulle ha rätt att påkalla 
prövningen enligt paragrafen "i samband med fullföljande av talan mot 
domen eller beslutet". Som framgår av åtskilliga rättsfall har parten 
även efter 1971 års refonn kvar sin rätt att genast överklaga ett beslut 
av det slag som avses med hänvisningen till 14 §. Att orden "domen 
eller" behölls trots att 14 § första stycket inte kom att innehålla någon 
bestämmelse om domar kan inte tolkas på det sättet att parten alternativt 
skulle kunna vänta med ett överklagande till dess att hovrätten meddelar 
dom eller slutligt beslut. En sådan ordning skulle generellt sett leda till 
nackdelar med avseende på bl.a. processkosbladerna genom att det 
slutliga avgörandet av de viktiga rättegångsfrågor det gäller skjuts upp. 
Mot den nu redovisade bakgrunden har i propositionsförslaget orden 
"domen eller" utgått. 

54 kap. 17 § 

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 16 §. Ändringarna i 
paragrafen är en följd av att uttrycket "överklagande" ersätter flera 
äldre uttryck (se avsnittet 5). 

55 kap. 

Kapitlet avser rättegången i Högsta domstolen vid överklagande av en 
hovrättsdom. Ändringarna i kapitlet överensstämmer i huvudsak med de 
ändringar som har gjorts i 50 och 51 kap. I fråga om kapitelrubrikens 
utfonnning, se kommentaren till 50 kap. 

55 kap. l § 

J>-aragrafen handlar om överklagande av hovrättsdomar. Enligt nu 
gällande regler är fristen för överklagande till Högsta domstolen fyra 
veckor. Domstolsutredningen föreslår att den skall förkortas till tre 
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veckor som är den vanligen förekommande fristen för olika slags över- Prop. 1993 /94: 190 
klaganden (se dock även t.ex. 13 kap. 65 §vattenlagen och 17 kap. 1 § 
fastighetsbildningslagen). Utredningen anger som skäl att en längre frist 
förr torde ha kunnat vara motiverad med hänsyn till att parter vid 
överklagande till Högsta domstolen normalt hade att skaffa fram och 
nedsätta fullföljdsavgift och belopp till säkerhet för motparts kostnader 
(jfr processlagberedningen i NJA Il 1943 s. 710). Utredningen påpekar 
att dessa skyldigheter avskaffats men att man för brottmålens del också 
kan åberopa att endast Riksåklagaren är allmän åklagare vid Högsta 
domstolen och att därför den åklagare som drivit målet i lägre rätt 
måste informera honom om målet inom klagotiden. Utredningen menar 
emellertid att sådan information numera kan ges snabbare och enklare 
än förr. 

Riksåklagaren avstyrker förslaget om en förkortning av fristen. Han 
påpekar att en åklagare som anser att en hovrättsdom bör överklagas 
först måste för egen del bedöma om det finns tillräckliga skäl för 
fullföljd och därefter underställa Riksåklagaren frågan. Ett överklagande 
till Högsta domstolen kräver enligt vad Riksåklagaren uttalat ofta 
ingående rättsliga och sakliga överväganden och erfarenhetsmässigt upp
står inte sällan svårigheter att inom den utsatta tiden färdigställa och 
inge en revisionsinlaga. Förslaget skulle enligt vad Riksåklagaren uttalar 
leda till ytterligare tidspress med risk för att mer ingående bedömningar 
som ofta är nödvändiga inte hinner göras. Enligt Riksåklagarens mening 
kan det inte anses vara förenat med några olägenheter att tiden för full
följd till Högsta domstolen behålls, trots att det innebär en avvikelse i 
förhållande till det som gäller beträffande t.ex. Regeringsrätten. 

Även Överåklagaren i Stockholm har avstyrkt förslaget om en ned
kortning av tiden från fyra till tre veckor medan Överåklagaren i 
Malmö ställt sig tvekande. Hovrätten för Övre Norrland samt Ronneby, 
Kristinehamns och Vänersborgs tingsrätter har i motsats härtill uttryck
ligen tillstyrkt en avkortning av tiden. 

Med en klagotid uppgående till endast tre veckor skulle verkställighet 
kunna komma till stånd något snabbare i en del fall. De krav som ställs 
på den som med framgång vill överklaga till Högsta domstolen är dock 
generellt sett större än de som annars ställs på en klagande, och mot 
den bakgrunden behålls i förslaget den nuvarande klagotiden om fyra 
veckor. I övrigt har paragrafen utformats med 50 kap. I § som förebild. 

55 kap. 2 - 6 §§ 

Paragraferna motsvarar nuvarande 3 - 7 §§. Ändringarna i paragraferna 
är en följd av att i förslaget uttrycket "överklagande" ersätter flera äldre 
uttryck (se avsnittet 5). Paragraferna har utformats i nära anslutning till 
motsvarande paragrafer för tvistemål och brottmål i hovrätt (se 50 kap. 
3 - 7 §§och 51 kap. 3 - 7 §§). 
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55 kap. 7 § 

Paragrafen som handlar om prövningstillstånd vid överklagande av en 
dom motsvarar nuvarande 11 §. Förslagen i lagrådsremissen innebär 
inte någon ändring i sak av reglerna i nuvarande 8 § om att ett 
överklagande av en dom skall delges motparten. I sak behålls även 
regleringen i nuvarande 11 § om att Högsta domstolen i de fall där 
prövningstillstånd behövs sedan skriftväxlingen avslutats skall bestämma 
om sådant tillstånd skall meddelas men att när det finns skäl till det 
frågan får tas upp utan att skriftväxling har skett. LagrM.et påpekar i 
sitt yttrande att kommunikation av en revisionsinlaga som regel sker 
enbart när revisionssvaranden antas kunna tillföra tillståndsprövningen 
viktiga synpunkter. Mot den bakgrunden och med förebild i ut
fonnningen av nuvarande 56 kap. 8 § föreslår lagrådet att reglerna i 
nuvarande 55 kap. 8 § ändras så att ett överklagande av en hovrättsdom 
i tvistemål skall delges om "Högsta domstolen finner att klagandens 
motpart bör höras angående överklagandet". Lagrådet menar att det kan 
förutsättas att Högsta domstolen även utan en uttrycklig regel därom 
kommer att iaktta att en parts intressen inte träds för när. 

Regeringen har förståelse för de skäl som ligger bakom Lagrådets 
förslag. Regleringen för överklagande av domar bör emellertid vara 
sådan att det inte ens formellt är möjligt att ändra en dom utan att den i 
lägre rätt vinnande parten hörts. De syften som ligger bakom Lagrådets 
förslag synes dock kunna uppnås genom en omdisponering av vissa 
bestämmelser i 55 kap. utan att man gör avkall på det kravet. I 
propositionsförslaget upptas för den skull redan i 7 § nuvarande be
stämmelser i 11 § om prövningstillstånd vilka i lagrådsremissen togs 
upp i 10 §. Förslaget får till följd att nuvarande 8 - 10 §§ som i 
lagrådsremissen betecknats som 7 - 9 kan behålla sina nuvarande be
teckningar. 

5S kap. 8 - 10 §§ 

Ändringarna i paragraferna - som i lagrådsremissen hade beteck
ningarna 7 - 9 §§ - är en följd av att i förslaget uttrycket 
"•överklagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). Bestäm
melserna i 8 § första stycket har utformats i huvudsaklig överens
stämmelse med det Lagrödet föreslagit beträffande 7 § första stycket i 
det till lagrådet remitterade förslaget. 

55 kap. Il - 15 H 

Paragraferna motsvarar nuvarande 12 - 15 §§. De ändringar som görs 
är av redaktionell natur. Bestämmelserna i nuvarande 11 § har tagits in 
i 7 §. De nuvarande bestämmelserna i 16 § har inga motsvarigheter i 
förslaget (se det som sägs i anslutning till lagrubriken). Bestämmelserna 
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i 55 kap. 13 § andra stycket har utformats i enlighet med Lagrddets Prop. 1993/94:190 
förslag. 

56 kap. 

Kapitlet avser rättegången i Högsta domstolen vid överklagande av ett 
hovrättsbeslut samt handläggningen av vissa till Högsta domstolen 
hänskjutna prejudikatfrågor. Ändringarna överensstämmer i huvudsak 
med de som gjorts i 52 kap. 

56 kap. 1 § 

I paragrafen finns bestämmelser om bl.a. fristen för överklagande av 
hovrätts beslut. När det gäller utgångspunkten för beräkningen av 
fristen är den nuvarande regeln i fråga om beslut under rättegången som 
meddelats vid ett sammanträde den dag då beslutet meddelas. För 
övriga beslut räknas tiden från det att den som vill överklaga fick del av 
beslutet. 

I fråga om överklaganden av tingsrätters beslut genomfördes år 1984 
den ändringen att fristen skall räknas från dagen för beslutet, om be
slutet meddelas vid ett sammanträde eller om det vid ett sammanträde 
har tillkännagetts när beslutet kommer att meddelas (se prop. 
1983/84:78 s. 60). Motsvarande föreslås nu för hovrättsbeslutens del. 
Därför har paragrafen i det nu berörda hänseendet utformats med 
52 kap. l § som förebild. 

56 kap. 2 - 10 §§ 

Pru'agraferna motsvarar nuvarande 3 - 11 §§. Ändringarna i para
graferna är en följd av att i förslaget uttrycket "överklagande" ersätter 
uttrycket "besvär" (se avsnittet 5). Paragraferna har utformats i nära 
anslutning till motsvarande bestämmelser för hovrätt i 52 kap. 2 - 6 §§, 
7 § första stycket och 8 - 10 §§. 

56 kap. 11 § 

Hänvisningen till nuvarande 52 kap. 10 § behöver i fortsättningen avse 
52 kap. 11 §. Bestämmelserna i nuvarande 52 kap. 11 § föreslås 
upphävda. I 52 kap. 13 § har tagits in en regel om det fallet att såväl en 
dom som ett i domen upptaget beslut överklagas. Den regeln innebär att 
det skall ske en gemensam handläggning enligt 50 eller 51 kap. Samma 
princip behöver tillämpas vid överklagande hos Högsta domstolen av ett 
beslut, men i sådant fall behöver 55 kap. tillämpas i stället för 50 eller 
51 kap. 146 



56 kap. 12 § 

Ändringarna i paragraferna är en följd av att i förslaget uttrycket 
"överklagande" ersätter uttrycket "besvär" (se avsnittet 5). 

56 kap. 13 - 15 §§ 

Ändringarna avser endast hänvisningar till paragrafer som fått ett nytt 
nummer. 

57 kap. 

Ändringarna i kapitlet är av redaktionell natur. I fråga om 
kapitelrubriken, se kommentaren till rubriken till 53 kap. 

58 kap. 

Kapitlet upptar bestämmelser om de särskilda rättsmedlen "resning" och 
"återställande av försutten tid" (se 59 kap. om det särskilda rättsmedlet 
"besvär över domvilla"). 

Högsta domstolen har i sitt remissyttrande tagit upp en fråga som inte 
har berörts av Domstolsutredningen men som enligt domstolens mening 
förtjänar att övervägas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Högsta dom
stolen påpekar att om en skrivelse med överklagande i rätt tid har getts 
in till överrätten i stället för till den domstol som dömt eller beslutat 
den omständigheten att skrivelsen kommit in till den lägre domstolen 
först därefter inte skall föranleda att den avvisas (se t.ex. 50 kap. 3 §). 
Bestämmelser om detta infördes år 1973 (prop. 1973 :30; Ju U 1973: 17; 
rskr. 1973: 168; SFS 1973 :240). Motsvarande bestämmelser saknas när 
det gäller de särskilda rättsmedlen. Högsta domstolen uppger att efter
som hovrätterna numera kan pröva inte bara domvillobesvär utan även 
ansökningar om resning och återställande av försutten tid problemen 
med ansökningar som ges in till fel instans har ökat. Domstolen finner 
det angeläget att lagstiftningsåtgärder vidtas för att hindra att det upp
kommer rättsförluster när en ansökan eller inlaga i ett extraordinärt mål 
eller ärende visserligen kommit in till Högsta domstolen i tid men inte 
till hovrätten eller omvänt (se 58 kap. 4 och 12 §§ samt 59 kap. 2 §). 

En reform med den inriktning Högsta domstolen föreslagit kan inte 
komma till stånd utan att det har förekommit en remissbehandling. 
Frågan får därför tas upp i ett senare sammanhang. 

58 kap. 11 § 

Enligt paragrafens nuvarande lydelse får en tid för fullföljande av talan 
mot dom eller beslut eller för ansökan om återvinning eller återupp-
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tagande återställas, om ansökan görs av den som försuttit tiden på grund Prop. 1993/94:190 
av laga förfall som han inte kunnat i rätt tid anmäla. Domstolsutred-
ningen föreslår att man tar bort orden "som han inte kunnat i rätt tid 
anmäla", eftersom dessa syftar på den regel i 32 kap. 7 § som föreslås 
upphävd. 

Hovrätten för Västra Sverige har förklarat sig ha svårt att förstå skälet 
för att ta bort kravet på att laga förfall om möjligt skall anmälas i rätt 
tid och avstyrker därför förslaget. Domstolsutredningens förslag 
förefaller emellertid välgrundat och har därför lagts till grund för den 
nya lydelsen. 

59 kap. 1 - 9 §§ 

Ändringarna i kapitlet föranleds av att uttrycket "klagan över domvilla" 
ersätter uttrycket "besvär över domvilla" och att uttrycket "över
klagande" ersätter flera äldre uttryck (se avsnittet 5). Rubriken samt 3 
och 9 §§ har utformats i enlighet med Lagr/idets föslag. 

Övergångsbestämmelser 

De allra flesta bestämmelser i särskilda lagar på de allmänna dom
stolarnas område vilka inte är förenliga med ändringarna i rättegångs
balken föreslås nu ändrade. Som angetts i avsnittet 5 kommer dock 
några sådana bestämmelser att finnas kvar under ett övergångsskede. 
Det gäller bl.a. bestämmelser om besvär från länsstyrelse till hovrätt. 
För den skull föreskrivs i andra punkten att om det i en lag eller för
fattning som har beslutats av regeringen förekommer en hänvisning till 
en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag i stället 
den nya bestämmelsen skall tillämpas. Detta innebär i de fall där talan 
skall fullföljas hos hovrätt genom besvär att reglerna om överklagande 
av tingsrätts beslut kommer att gälla. 

När en dom eller ett beslut har meddelats före ikraftträdandet bör 
äldre bestämmelser gälla i fråga om rätten att överklaga domen eller be
slutet och i fråga om vad parten skall iaktta. Detta innebär vid över
klagande av ett tingsrättsavgörande som meddelats före ikraftträdandet 
att dels 49 kap., dels 50 kap. l, 2 och 4 §§ eller 51 kap. I, 2 och 4 §§ 
eller 52 kap. 1 och 3 §§ skall gälla i sin äldre lydelse. Såvitt gäller 
rättegången i den högre instansen och såvitt gäller vidare överklagande 
bör dock de nya reglerna gälla. Detta kan innebära att enstaka mål vilka 
redan börjat handläggas enligt de nuvarande reglerna för vademål eller 
revisionsmål i fortsättningen skall handläggas enligt de nya reglerna för 
rättegången vid överklagande av beslut. Detta leder i så fall till att må
let kan ges en enklare och mera adekvat behandling. Det kan knappast 
uppstå några större praktiska olägenheter av den föreslagna ordningen. 
Ett byte av handläggningsordning behövs endast när det gäller sådana 
fall i vilka ett beslut som tagits upp i dom, t.ex. angående ansvaret för 148 



rättegångskostnader, har överklagats utan att också själva domen har Prop. 1993/94: 190 
överklagats. Någon formell ornlottning behöver inte ske. 

11.2 Förslaget till lag om ändring i äktenskapsbalken 

Hänvisningen i 17 kap. 9 § till 59 kap. RB behöver i fqrtsättningen avse 
5 § med dess bestämmelser om den situationen att överklagande skulle 
ha skett hos tingsrätt. 

11.3 Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

Bestämmelserna i 12 kap. 21 § om överklagande från länsstyrelse till 
hovrätt lämnas av skäl som angetts i den allmänna motiveringen 
(avsnittet 5) utanför reformen. 

Bestämmelserna i 19 kap. 14 § om besvär till hovrätt har ändrats i en
lighet med det som har sagts i avsnittet 5. Delvis har bestämmelserna 
utformats med 2 kap. 19 § sjölagen (1994:000) som förebild. Det skall 
nämnas att enligt 19 kap. 3 § andra stycket jordabalken rätte
gångsbalken är subsidiärt tillämplig hos inskrivningsmyndigheten. 

I det föreslagna uttryckssättet "bestämmelserna i rättegångsbalken om 
överklagande av tingsrättsbeslut" ligger inte någon begränsning till 
bestämmelserna i 52, 54 och 56 kap. RB. Vid prövningen i hovrätt av 
ett överklagat tingsrättsbeslut gäller nämligen även balkens tre första 
avdelningar (och fjärde avdelningen i den utsträckning det sker hänvis
ningar till den avdelningen). Som exempel på kapitel i rättegångsbalken 
vilka kan behöva tillämpas vid överklagande av ett beslut av inskriv
ningsmyndigheten kan nämnas 11 kap. om part och ställföreträdare, 
12 kap. om rättegångsombud, 16 kap. om omröstning, 32 kap. om 
frister och laga förfall och 33 kap. om inlagor. Att förfarandets i 
princip skriftliga och enkla natur gör att en tillämpning av de i 
exemplen anförda kapitlen sällan ställs på sin spets är en annan sak. Det 
skall nämnas att i samtliga fall tvistemålsbestämmelserna och inte 
brottmålsbestämmelserna i balkens tre första avdelningar bör tillämpas, 
eftersom målet inte angår någon fråga om ansvar för brott. 

Ändringarna i lagen ingår som ett led i arbetet med att på sikt kunna 
upphäva 21 § rättegångsbalkens promulgationslag. 

Det bör observeras att enligt 58 a § lagen (1970:995) om införande av 
nya jordabalken bestämmelserna om besvärstid i 19 kap. 14 § andra 
stycket jordabalken träder i kraft först den dag regeringen bestämmer. 
Till dess gäller att klagotiden är två veckor från den dag expeditionen i 
ärendet hölls sökanden till handa, dock minst fyra veckor från den in
skrivningsdag till vilken beslutet är att hänföra. I detta läge föreslås inte 
någon avkortning av klagotiden till tre veckor, som är den normala när 
det gäller beslut av myndigheter. 
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11.4 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 

Bestämmelserna i 37 kap. 8 § om överklagande av ett beslut av över
vakningsnämnd genom besvär till hovrätt har ändrats i enlighet med det 
som har sagts i avsnittet 5. Detta innebär bl.a. att till paragrafen har 
lagts en bestämmelse om att skrivelsen med överklagandet skall ges in 
till nämnden. I sak gäller detta redan nu som en följd av att förvalt
ningslagen (1986:223) är tillämplig hos nämnden (se 23 § den lagen). 
Klagotiden är enligt förvaltningslagen i nonnala fall tre veckor från den 
dag då klaganden fick del av beslutet. Nämnden har vid överklagande 
att iaktta bl.a. reglerna angående omprövning i 27 och 28 §§ för
valtningslagen. 

Det skall nämnas att ett överklagande enligt paragrafen av ett beslut 
angående omhändertagande enligt 28 kap. 11 § brottsbalken i undan
tagsfall kan kräva en muntlig förhandling i hovrätten. En särskild 
bestämmelse om rätten till muntlighet kan tills vidare undvaras med 
hänsyn till de förslag som Domstolsutredningen lagt fram beträffande 
övervakningsnämnderna. Dessa övervägs för närvarande inom Justitie
departementet. 

11.5 Förslaget till lag om ändring i utsökningsbalken 

Bestämmelserna i 3 kap. 10 - 12 §§ samt 13 kap. 14 och 16 §§ om 
besvär till hovrätt har ändrats i enlighet med det som har sagts i 
avsnittet 5. Detsamma gäller rubriken till 18 kap. Rubrken närmast före 
18 kap. 17 § är numera missvisande och föreslås därför upphävd. 

11.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1955:227) om 
inskrivning av rätt till luftfartyg 

Bestämmelserna i 51 och 52 §§ om besvär till hovrätt har ändrats i 
enlighet med det som har sagts i avsnittet 5. Detta innebär bl.a. att till 
51 § har lagts en bestämmelse om att en klagande skall ge in sin 
skrivelse till inskrivningsdomaren. I sak gäller detta redan nu som en 
följd av en allmän grundsats för överklagande. Förvaltningslagen 
(1986:223) torde inte vara tillämplig hos inskrivningsdomaren (jfr 
Hellners/Malmqvist, Nya förvaltningslagen med kommentarer, Stock
holm 1987, s. 53). 

11.7 Förslaget till lag om ändring i miljöskyddslagen 
(1969:387) 

Bestämmelserna i 59 och 60 §§ ändras som en följd av att systemet för 
överklagande görs enhetligt (se avsnittet 5) samtidigt som 61 § föreslås 
upphävd. De nuvarande bestämmelserna i 61 § första stycket ges enligt 
förslaget motsvarigheter i 60 § andra stycket. Ingen uttrycklig be
stämmelse ges dock i förslaget om att hänvisningen till rättegångsbalken 
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skall avse även Koncessionsnämndens befattning med ärendet. Hänvis- Prop. 1993/94:190 
ningen till rättegångsbalkens bestämmelser bör nämligen tolkas på det 
sättet att det är nämnden som har att avvisa ett för sent inkommet över-
klagande. De nuvarande bestämmelserna i 61 § andra stycket om rätte-
gångskostnader m.m. har överförts till 60 § tredje stycket. De nu-
varande bestämmelserna i 61 § tredje stycket avsåg ursprungligen att ge 
möjlighet att förelägga betydligt högre vite än som var tillåtet enligt 
9 kap. 8 § RB. I det lagrummet finns dock inte längre några bestämmel-
ser om storleken av vite. Sådana bestämmelser finns i stället i lagen 
(1985 :206) om viten och för viten enligt den lagen föreskrivs inga 
maximibelopp. Några särbestämmelser om vite behövs därför inte 
längre i miljöskyddslagen. 

59 § 

I fråga om ändringarna kan hänvisas till det som sägs i kommentaren 
till 49 kap. 5 § RB. Mindre sakliga skillnader finns till följd av att ett 
överklagande av vissa i dom upptagna beslut inte längre skall hanteras 
enligt reglerna för överklagande av dom annat än om också själva 
domen överklagas. Det gäller t.ex. beslut om kvarstad. 

60 § 

I paragrafen har tagits in bestämmelser som ersätter de nuvarande 
bestämmelserna i 59 § om sättet för överklagande och de nuvarande 
bestämmelserna i 61 §. Skulle både ett beslut om saken och ett beslut 
om fördelningen av rättegångskostnaderna överklagas (enligt 59 § andra 
respektive tredje stycket) skall målen handläggas gemensamt till följd av 
bestämmelserna i 52 kap. 13 § RB. 

11. 8 Förslaget till lag om ändring i ackordslagen (1970: 84 7) 

Bestämmelserna i 41 § om besvär till hovrätt har ändrats i enlighet med 
det som har sagts i avsnittet 5. 

11. 9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1971 :289) om 
allmänna förvaltningsdomstolar 

Bestämmelsen i 3 § om minimiantalet regeringsråd har ändrats från att 
gälla 18 till att gälla 16 (se avsnittet 7). 

11.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:371) 
om rättegången i arbetstvister 

De relativt många ändringar som görs i 2 kap. 3 § samt 4 kap. 12, 13, 
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15 och 16 §§är huvudsakligen av redaktionellt slag och föranledda av Prop. 1993/94:190 
att rättegångsbalkens system för överklagande görs enhetligt enligt det 
som har sagts i avsnittet 5. Mindre sakliga skillnader finns dock till 
följd av att ett överklagande av vissa i dom upptagna beslut inte längre 
skall hanteras enligt reglerna för överklagande av dom annat än om 
också själva domen överklagas. 

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § om att en inlaga skall vara underteck
nad av den som fullföljer talan eller av hans ombud har ingen motsva
righet i förslaget Gfr avsnittet 6). I rättegångsbalken har de av reformen 
berörda bestämmelserna om att bevisning skall "förebringas" ändrats till 
att bevisningen skall "läggas fram". I 4 kap. 15 § ändras emellertid 
ordet "förebringas" till "tas upp", eftersom det fallet att en i tingsrätten 
upptagen muntlig bevisning skall läggas fram genom t.ex. protokoll inte 
torde omfattas. 

Bestämmelserna i 4 kap. 15 § tredje stycket samt övergångsbe
stämmelserna har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. 

11.11 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:839) 
om statens va-nämnd 

Bestämmelserna i 19 - 21 §§ har ändrats som en följd av att systemet 
för överklagande görs enhetligt enligt det som har sagts i avsnittet 5. De 
nuvarande bestämmelserna i 23 § som avser överklagande till Högsta 
domstolen kan upphävas, eftersom de är onödiga. Av rättegångsbalkens 
regler framgår nämligen att ett hovrättsbeslut enligt rättegångsbalken får 
överklagas till Högsta domstolen enligt reglerna i 54 kap., om inte 
annat följer av en särskild bestämmelse, och 22 §, till vilken hänvisning 
sker i nuvarande 23 §, blir givetvis tillämplig även i Högsta domstolen. 

19 § 

I fråga om de sakliga ändringarna kan hänvisas till det som sägs i 
kommentaren till 49 kap. 5 § RB Gfr lagförslaget under 11.7). Mindre 
sakliga skillnader finns till följd av att ett överklagande av vissa beslut 
som nämnden meddelar i samband med ett avgörande av saken inte 
längre skall hanteras enligt reglerna för överklagande av det beslut ge
nom vilket saken avgörs annat än om också det beslutet överklagas. 

20 § \ 

Bestämmelserna i nuvarande andra stycket om fristen för överklagande 
har förts över till 21 §. 
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21 § 

Paragrafen har i huvudsak getts samma utformning som 60 § första och 
andra styckena i det under 11. 7 upptagna lagförslaget. 

11.12 Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen 
(1980: 100) 

En bestämmelse i 15 kap. 7 § om "besvär" har ändrats till att avse 
"överklagande av beslut" i enlighet med det som har sagts i avsnittet 5. 

11.13 Förslaget ti Il lag om ändring i lagen (1982: 80) 
om anställningsskydd 

Orden "genom besvär" har tagits bort ur 43 § som en följd av att 
systemet för överklagande görs enhetligt enligt det som har sagts i 
avsnittet 5. 

11.14 Förslaget till lag om ändring i vattenlagen 
(1983:291) 

De relativt många ändringar som görs i 13 kap. 65 och 67 - 69 §§ är 
huvudsakligen av redaktionellt slag och föranledda av att rätte
gångsbalkens system för överklagande görs enhetligt enligt det som har 
sagts i avsnittet 5. Mindre sakliga skillnader finns dock till följd av att 
ett överklagande av vissa i dom upptagna beslut inte längre skall 
hanteras enligt reglerna för överklagande av dom annat än om också 
själva domen överklagas. De nuvarande bestämmelserna i 13 kap. 66 § 
som innebär att talan mot ett beslut i visst fall skall föras i samma 
ordning som talan mot dom har i förslaget upphävts därför att de blir 
onödiga med det nya systemet för överklagande (jfr 52 kap. 13 § RB). 
I 68 § upptas inte någon motsvarighet till nu gällande regler om att även 
sådana handlingar som fogats till en vade- eller besvärsinlaga skalI 
översändas (jfr kommentaren till 50 kap. 8 § RB). 

11.15 Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:404) 
om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 

Bestämmelserna i 38 och 39 §§ samt rubriken närmast före 38 § om 
besvär till hovrätt har ändrats i enlighet med det som har sagts i avsnit
tet 5. 
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38 § 

I första stycket har införts dels en bestänunelse från 39 § om var 
överklaganden skall ges in, dels en hänvisning till rättegångsbalkens 
regler om överklagande av tingsrätts beslut Gfr t.ex. det i 11.3 upptagna 
lagförslaget). 

39 § 

Bestämmelserna i nuvarande första stycket har förts in i 38 §. 

11.16 Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:649) 
om företagshypotek 

Bestämmelserna i 4 kap. 24 § om besvär till hovrätt har ändrats i 
enlighet med det som har sagts i avsnittet 5 Gfr det i 11.3 upptagna 
förslaget). Det kan nämnas att i 4 kap. 3 § sägs att för behandlingen av 
inskrivningsärenden rättegångsbalken gäller i tillämpliga delar. 

11.17 Förslaget till lag om ändring i konkurslagen 
(1987:672) 

Ändringen som avser 16 kap. 9 § är en följd av att systemet för över
klagande görs enhetligt enligt det som har sagts i avsnittet 5. 

11.18 Förslaget till lag om ändring i sjölagen 
(1994:000) 

Till 2 kap. 19 § har lagts en bestämmelse om att vid överklagande skall 
tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tings
rättsbeslut. Dessutom har en redaktionell ändring gjorts. I fråga om 
tidpunkten för ikraftträdande har Lagrådets förslag följts. 
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Domstolsutredningens lagförslag 

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken 
dels att 32 kap. 7 §, 50 kap. 30 § och 51 kap. 31 § skall upphöra att 

gälla, 1 

dels att rubrikerna före 50 och 51 kap, skall ha följande lydelse, 
dels att 3 kap. 6 och 7 §§, 8 kap. 8 §, 12 kap. 3 §, 17 kap. 7, 12 

och 13 §§, 29 kap. 3 §, 30 kap. 5, 10 och 11 §§, 32 kap. 2 §, 33 kap. 
3 §, 42 kap. 17 a §, 49 kap., 50 kap. 1 - 25, 27 och 29 §§, 51 kap. 1 -
25, 27, 29 och 30 §§, 52 - 57 kap., 58 kap. 11 § samt 59 kap. skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
6 §2 

En avdelning av högsta domstolen är domför med fem ledamöter. 
Fler än sju ledamöter får inte sitta i rätten. 

Om prövningen är av enkel be- Om prövningen är av enkel be-
skaffenhet, är avdelningen domför skaffenhet, är avdelningen domför 
med tre ledamöter vid prövning av med tre ledamöter vid prövning av 

1. frågor om förening av mål 1. frågor om förening av mål 
enligt 14 kap. 7 a §, enligt 14 kap. 7 a §. 

2. besvtir över hovrätts avvis- 2. överklagande av hovrätts av-
ningsbeslut som avses i 54 kap. visningsbeslut som avses i 54 kap. 
16 §, 18 §, 

3. frågor om avvisning av revi
sionstalan enligt 55 kap. 6 och 
7 §§ eller av besvtirstalan enligt 
56 kap. 6 och 7 §§, 

3. frågor om avvisning av ett 
överklagande till högsta domsto
len, 

4. frågor om häktning och rese- 4. frågor om häktning och rese-
förbud som avses i 55 kap. 8 § förbud som avses i 55 kap. 7 § 
andra stycket tredje meningen, andra stycket tredje meningen, 

5. ansökningar om resning eller 5. ansökningar om resning eller 
återställande av försutten tid eller återställande av försutten tid eller 

6. klagan angående domvilla. 6. besvtir över domvilla. 
Har högsta domstolen tidigare lämnat en ansökan om resning från 

samma sökande beträffande samma avgörande utan bifall och anför 
sökanden inget nytt som är av betydelse för prövningen av ansökningen, 
är avdelningen domför med en ledamot, om ansökningen avslås eller 
avvisas. 

Frågor om prövningstillstånd får 
avgöras av en ledamot. Fler än tre 

Frågor om prövningstillstånd får 
avgöras av en ledamot. Fler än tre 

1Senaste lydelse av 32 kap. 7 § 1987:747. 
2Senaste lydelse 1989:352. 
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ledamöter får inte delta. Frågor 
om prövningstillstånd som har 
förklarats vilande enligt 54 kap. 
I I § andra stycket avgörs dock av 
de ledamöter som prövar målet. 

ledamöter får inte delta. Frågor Prop. 1993/94: 190 
om prövningstillstånd som har Bilaga 1 

Vid beslut om avskrivning av 
mål efter återkallelse och vid 
prövning av frågor som avses i 
55 kap. 8 § andra stycket första 
och andra meningarna är avdel
ningen domför med en ledamot. 

förklarats vilande enligt 54 kap. 
12 § andra stycket avgörs dock av 
de ledamöter som prövar målet. 

Vid beslut om avskrivning av 
mål efter återkallelse och vid 
prövning av frågor som avses i 
55 kap. 7 § andra stycket första 
och andra meningarna är avdel
ningen domför med en ledamot. 

7 §3 
Då avdelning behandlar ansökan 

om resning eller besvar över 
domvilla i något av högsta dom
stolen avgjort mål, må ej ledamot, 
som deltagit i det tidigare 
avgörandet, tjänstgöra på avdel
ningen, om domfört antal leda
möter ändå är att tillgå inom dom
stolen. 

Då avdelning behandlar ansökan 
om resning eller klagan över 
domvilla i något av högsta dom
stolen avgjort mål, får inte leda
mot, som deltagit i det tidigare 
avgörandet, tjänstgöra på avdel
ningen, om domfört antal leda
möter ändå finns att tillgå inom 
domstolen. 

8 kap. 
8 §4 

Har inträde i advokatsamfundet 
viigrats ndgon eller har rulgon 
uteslutits dlirur, må han föra talan 
mot beslutet. Då det organ inom 
samfundet, som äger vidtaga åt
gärd enligt 7 §. meddelat beslut i 
fråga som dlir avses, må talan mot 
beslutet föras av justitiekanslern. 

Talan skall föras genom besvär 
till högsta domstolen. 

Den som vagrats inträde i eller 
uteslutits ur advokatsamfundet får 
överklaga beslutet. Justitiekanslern 
får överklaga ett beslut enligt 7 § 
av samfundets styrelse eller rulgot 
annat organ inom samfundet. 

överklagande sker till högsta 
domstolen. 

12 kap. 
3 §5 

Lagfaren domare i eller rättsbil- Lagfaren domare i eller rättsbil-
dad befattningshavare vid allmiin dad befattningshavare vid domstol 
domstol eller allmän åklagare eller eller allmän åklagare eller 
kronofogde må ej vara ombud, kronofogde får inte vara ombud, 
med mindre regeringen eller myn- utan att regeringen eller en myn
dighet som regeringen bestämmer dighet som regeringen bestämmer 

3Senaste lydelse 1972:147. 
4Senaste lydelse 1963: 149. 
5Senaste lydelse 1981:828. 
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giver lov därtill. Vad nu sagts 
skall dock ej avse den som, under 
tjänstledighet, i utbildningssyfte 
tjänstgör såsom biträde åt advokat. 

Ej nu2 nämndeman vid den dom
stol han tillhör fara annans talan. 

medger detta. Vad som har sagts 
nu galler inte den som, under 
tjänstledighet, i utbildningssyfte 
tjänstgör såsom biträde åt advokat. 

En nämndeman får inte vara om
bud vid den domstol han tillhör. 

17 kap. 
7 §6 

Dom skall avfattas skrift/i gen En dom skall avfattas skrift/i gt 
och i skilda avdelningar angiva: och i skilda avdelningar ange: 

I . domstolen samt tid och ställe 1. domstolen samt tid och ställe 
för domens meddelande; 

2. parterna samt deras ombud 
eller biträden; 

3. domslutet; 
4. parternas yrkanden och invän

dningar samt de omständigheter, 
varå de grundats; samt 

5. domskälen med uppgift å vad 
i målet är bevisat. 

Högre rätts dom skall, i den nu2n 
det finnes erforderligt, innehålla 
redogörelse för lägre rätts dom. 

);ger part fullfalja talan mot dom 
eller söka återvinning, skall i do
men givas tillkiinna, vad han där
vid har att iakttaga. Om under
rtittelse, som tillika skall meddelas 
i hovrätts dom, stadgas i 54 kap. 
14 §. 

för domens meddelande, 
2. parterna samt deras ombud 

eller biträden, 
3. domslutet, 
4. parternas yrkanden och invän

dningar samt de omständigheter, 
på vilka de grundats, 

5. domskälen med uppgift om 
vad som är bevisat i målet. 

En högre rätts dom skall i den 
utsträckning det är lämpligt in
nehålla en redogörelse för lägre 
rätts dom. 

Om en part har rätt att överkla
ga domen eller att ansöka om åter
vinning, skall domen innehålla 
uppgift om det och om vad han 
därvid har att iaktta. 

12 § 
\bd i 2 och 9 §§ är stadgat om 

dom äge motsvarande tilllämpning 
i fråga om slutligt beslut. Å sådant 
beslut skola ock bestämmelserna i 
7 och 10 §§ tillämpas, om frågans 
beskaffenhet fordrar det. Medde
las slutligt beslut i samband med 
dom, skall det upptagasi domen. 

Äger part fullfelja talan mot slut
ligt beslut eller göra ansökan om 
återupptagande, skall i beslutet gi
vas till kiinna, vad han därvid har 
att iakttaga. Om underrtittelse, 

6Senaste lydelse 1976:567. 

Det som sägs i 2 och 9 §§ om 
dom skall tillämpas i fråga om 
slutligt beslut. I fråga om sådant 
beslut skall även 7 och 10 §§ 
tillämpas, om frågans beskaffenhet 
fordrar det. Meddelas slutligt be
slut i samband med dom, skall det 
tas upp i domen. 

Om en part har rätt att över
klaga det slutliga beslutet eller att 
ansöka om återupptagande, skall 
beslutet innehålla uppgift om det 

Prop. 1993/94:190 
Bilaga 1 

157 



som tillika skall meddelas i hov
rtitts beslut, stadgas i 54 kap. 
14 §. 

och om vad han därvid har att 
iaktta. 

13 § 
Beslut, som ej är sI1:1tiigt, skall, i Ett beslut, som inte är slutligt, 

den mnn det erfordras, angiva de skall i den utstrtickning det behövs 
skäl, varå beslutet grundas. ange de skäl som det grundas på. 

Har den som vill föra talan mot Om den som vill överklaga ett 
beslut under rättegången att anm- beslut under rättegången måste 
äla missnöje, skall det tillkännagi- anmäla missnöje, skall det anges i 
vas. Skall mot sådant beslut talan beslutet. Får sådant beslut över
föras särskilt, give ratten ock det klagas särskilt, skall det anges. 
till kanna. Den som vill föra talan Ratten skall på begliran liJmna 
mot beslutet äge hos rätten erhålla underrättelse om hur överklagande 
underrättelse om vad han eljest skall göras. 
har att iakttaga. 

Meddelas beslut, som ej är slut
ligt, i samband med dom eller 
slutligt beslut, skall det upptagas 
dLJri. Skall mot beslutet föras 
stJ.rskild talan, give rätten till 
ktJ.nna, vad den som vill fullfölja 
talan har att iakttaga. 

Om underrättelse, som· tillika 
skall meddelas i hovrätts beslut, 
stadgas i 54 kap. 14 §. 

Meddelas ett beslut, som inte är 
slutligt, i samband med dom eller 
slutligt beslut, skall det tas upp i 
domen eller det slutliga beslutet. 
Får beslutet överklagas särskilt, 
skall rätten ange vad den som vill 
överklaga har att iaktta. 

29 kap. 
3 §' 

Vid omröstning skall den mening gälla som omfattas av mer än 
hälften av ledamöterna. Om någon mening har fått hälften av rösterna 
och denna är den lindrigaste eller minst ingripande för den tilltalade, 
skall den meningen gälla. Kan ingen mening anses som lindrigare eller 
mindre ingripande, gäller den mening som fått hälften av rösterna, 
bland dem ordförandens. 

Om det framförs flera meningar än två utan att någon av dem skall 
gälla, skall de röster som är ogynnsammast för den tilltalade läggas 
samman med de röster som är därnäst minst förmånliga för honom. Om 
det behövs, skall sammanläggningen fortsätta till dess någon mening 
skall gälla. Kan inte någon mening anses som ogynnsammare för den 
tilltalade, skall den mening gälla som har fått flest röster. Har flera 
meningar fått lika många röster, gäller den som biträtts av den främste 
bland dem som röstat för någon av dessa meningar. 

Ingen mening skall anses lindrigare eller mindre ingripande än någon 
annan mening vid omröstning enligt 2 § tredje stycket. 

'Senaste lydelse 1988: 1369. 
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Vid avgörande av en frdga om 
prövningstillstdnd enligt 49 kap. 
13 § skall, om en av ledamöterna 
vill bevilja prövningstillstdnd, 
hans mening galla som hovrättens 
beslut. 

30 kap. 
5 §8 

Dom skall avfattas skrift/i gen En dom skall avfattas skrift/i gt 
och i skilda avdelningar angiva: och i skilda avdelningar ange: 

1. domstolen samt tid och ställe 1. domstolen samt tid och ställe 
för domens meddelande; 

2. parterna samt deras ombud 
eller biträden och den tilltalades 
försvarare; 

3. domslutet; 
4. parternas yrkanden och de 

omständigheter, vard de grundats; 
samt 

5. domskälen med uppgift å vad 
i målet är bevisat. 

Högre rätts dom skall, i den mdn 
det finnes eiforderligt, innehålla 
redogörelse för lägre rätts dom. 

Ä°ger part ful/folja talan mot 
dom, skall i domen givas till 
/r.änna, vad han därvid har att 
iakttaga. Om underrättelse, som 
tillika skall meddelas i hovrätts 
dom, stadgas i 54 kap. 14 §. 

för domens meddelande, 
2. parterna samt deras ombud 

eller biträden och den tilltalades 
försvarare, 

3. domslutet, 
4. parternas yrkanden och de 

omständigheter, på vilka de grun
dats, 

5. domskälen med uppgift om 
vad som är bevisat i målet. 

En högre rätts dom skall i den 
utsträckning det är //impli gt in
nehålla en redogörelse för lägre 
rätts dom. 

Om en part har rätt att över
klaga domenska11 domen innehålla 
uppgift om det och om vad han 
därvid har att iaktta. 

10 §9 

lbd i 2 och 7 §§ är stadgat om Det som sägs i 2 och 7 §§ om 
dom äge motsvarande tillämpning dom skall tillämpas i fråga om 
i fråga om slutligt beslut. I den slutligt beslut. När inte annat är 
mdn ej annat föreskrivits, skola föreskrii•et skall även 5 och 8 §§ 
ock bestämmelserna i 5 och 8 §§ tillämpas i frdga om sådant beslut, 
tillämpas d sådant beslut, om om frågans beskaffenhet fordrar 
frågans beskaffenhet fordrar det. det. Meddelas slutligt beslut i 
Meddelas slutligt beslut i samband samband med dom, skall det tas 
med dom, skall det upptagas i do- upp i domen. 
men. 
Å

0

ger part ful/fe/ja talan mot 
slut/i gt beslut eller göra ansökan 

8Senaste lydelse 1969: 101. 
9Senaste I ydelse 1982: 1123. 

Om en part har rätt att över
klaga det slut/i ga beslutet eller an 
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om återupptagande, skall i beslutet 
givas till känn<i, vad han därvid 
har att iakttaga. Om underrtittelse, 
som tillika skall meddelas i 
hovrtitts beslut, stadgas i 54 kap. 
14 §. 

ansöka om återupptagande, skall 
beslutet innehålla uppgift om det 
och om vad han därvid har att 
iaktta. 

11 § 
Beslut, som ej är slutligt, skall, i Ett beslut, som inte är slutligt, 

den mån det erfordras, angiva de skall i den utsträckning det behövs 
skäl, vard beslutet grundas. ange de skäl som det grundas pd. 

Har den som vill föra talan nwt Om den som vill överklaga ett 
beslut under rättegången att an- beslut under rättegången måste 
mäla missnöje, skall det tillkänn<i- anmäla missnöje, skall det anges i 
givas. Skall nwt stidlint beslut beslutet. Fdr beslutet överklagas 
talan föras särskilt, give rtitten ock särskilt, skall det anges. Rtitten 
det till känn<i. Den som vill föra skall pd begtiran lämn<i under
talan mot beslutet äge hos rätten rättelse om hur överklagande skall 
erhålla underrättelse om vad han göras. 
eljest har att iakttaga. 

Meddelas beslut, som ej är slut
ligt, i samband med dom eller 
slutligt beslut, skall det upptagas 
däri. Skall nwt beslutet föras sär
skild talan, give rätten till känn<i, 
vad den som villfullfölja talan har 
att iakttaga. 

Om underrtittelse. som tillika 
skall meddelas i hovrätts beslut, 
stadgas i 54 kap. 14 §. 

Meddelas ett beslut, som inte är 
slutligt, i samband med dom eller 
slutligt beslut, skall det tas upp i 
domen eller det slutliga beslutet. 
Fdr beslutet överklagas särskilt, 
skall rätten ange vad den som vill 
överklaga har att iaktta. 

32 kap. 
2 §10 

Skall stämning eller vade-, be- Skall en stämning eller ett över-
svärs- eller revisionsinlaga del- klagande delges genom en parts 
givas genom parts försorg och har försorg och har, när rätten företar 
ej, då rätten företager målet, till målet till avgörande, till rätten 
denn<i inkommit bevis, att del- inte kommit in ndgot bevis om att 
givning skett inom föreskriven tid delgivning skett på föreskrivet sätt 
och på föreskrivet sätt, samt ej och inte heller motparten inställt 
heller motparten inställt sig eller sig eller yttrat sig över saken, 
avgivit svaromål, genmäle eller skall partens talan förklaras för
förklaring, vare partens talan för- fallen. Underrättelse om vad som 
fallen. Underrättelse härom skall har sagts nu skall tas in i rättens 
intagas i rättens föreläggande om medgivande till panen att om-
delgivningen. besörja delgivningen. 

10Senaste lydelse 1970:429. 
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33 kap. 
3 §Il 

Inlaga eller annan handling En handling anses ha kommit in 
anses ha inkommit till rätten den till rätten den dag då handlingen 
dag då handlingen eller avi om eller en avi om betald postför
betald postförsändelse, i vilken sändelse, i vilken handlingen är 
handlingen är innesluten, anlänt innesluten, anlänt till rätten eller 
till rätten eller kommit behörig kommit en behörig tjänsteman till 
tjänsteman till handa. Underrättas handa. Underrättas rätten särskilt 
rätten särskilt om att telegram till om att meddelande till rätten 
rätten anlänt till telegrafanstalt, anlänt till en telecentral, anses 
anses telegrammet ha inkommit meddelandet ha kommit in redan 
redan när underrä~lsen nått behö- när underrättelsen nått behörig 
rig tjänsteman. tjänsteman. 

Kan det antagas att handlingen Om det inte lir osannolikt att 
eller avi om denna viss dag av- handlingen eller en avi om denna 
lämnats i rättens kansli eller viss dag avlämnats i rättens kansli 
avskilts för rätten på postanstalt, eller avskilts för rätten på 
anses den ha inkommit den dagen, postanstalt, anses den ha kommit 
om den kommit behörig tjänste- in den dagen, om den kommit be
rnan till handa närmast följande hörig tjänsteman till handa när-
arbetsdag. mast följande arbetsdag. 

Telegram eller annat meddelande F.tt meddelande som inte är 
som ej är undertecknat skall undertecknat skall bekräftas av 
bekräftas av avsändaren genom avsändaren genom egenhändigt 
undertecknad handling, om rätten undertecknad handling, om rätten 
begär det. begär det. Om meddelandet inte 

bekrtiftas, skall det inte beaktas. 
F.tt meddelande skall godtas som 

egenhändigt undertecknat utan 
hinder av att det kommit in genom 
telefax, om det har avsäntsfrlm en 
telefon med nummer som kan 
htinföras till ndgon som 
undertecknat meddelandet 

42 kap. 
17 a §12 

I 56 kap. 15 - 17 §§ finns be- I 56 kap. 13 - 15 §§ finns be-
stämmelser om att tingsrätten får stämmelser om att tingsrätten får 
hänskjuta en fråga till prövning av hänskjuta en fråga till prövning av 
högsta domstolen. högsta domstolen. 

11Senaste lydelse 1973 :240. 
12Senaste lydelse 1989:352. 

11 Riksdagen 1993194. l saml. Nr 190 
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49 kap. Prop. 1993/94:190 
Om fullföljd av talan mot under- Om överklagande av tingsräJJs Bilaga 1 
räJJs dom och beslut domar och beslut 

1 §13 

Talan mot underrtins dom skall En tingsrlilts dom fdr överklagas 
foras genom vad. om inte anna1 tir foreskrivet. 

Har parterna skriftligen avtalat att inte överklaga en dom som med
delas med anledning av en uppkommen tvist eller en framtida tvist som 
kan härledas till ett viss! angivet rättsförhållande, gäller avtalet, om 
saken är sådan att förlikning därom är tillåten. Ett avtal som ingåtts före 
tvistens uppkomst gäller dock inte i mål som avses i 1 kap. 3 d § första 
stycket. 

En utfästelse att inte överklaga som har gjorts efter domen gäller, om 
saken är sådan att förlikning därom är tillåten. 

Den, mot vilken en tredskodom givits, får inte överklaga domen. Be
stämmelser om hans rätt till återvinning i anledning av sådan dom finns 
i 44 kap. 9 §. 

1 a §•• 
När en tingsrätt meddelar dom i 

fall som avses i 17 kap. 5 § andra 
stycket, bestämmer rätten med 
hänsyn till omständigheterna om 
talan mot domen skall foras sär
skill eller endast i samband med 
talan mot tingsrättens slutliga 
avgörande. Talan fors genom vad. 

2§ 
Talan mot underrtins slutliga 

beslut skall foras genom besvtir. 
Meddelas i samband med dom 
beslut, varigenom saken till viss 
del ej upptages till prövning, skall 
dock talan mot beslutet foras 
genom vad. 

Äger part göra ansökan om åter
upptagande av mål, som avgjorts 
genom slutligt beslut, md han ej 
fullfölja talan mot beslutet. 

13Senaste lydelse 1989:656. 
14Senaste lydelse 1990:443. 

2§ 
När en tingsrätt meddelar dom i 

fa11 som avses i 17 kap. 5 § andra 
stycket, bestämmer rätten med 
hänsyn till omständigheterna om 
domen skall /d överklagas särskilt 
eller endasl i samband med över
klagande av tingsrättens slutliga 
avgörande. 

3§ 
Å

0

ven en slutligt beslut av tings
riin fdr överklagas, om inte annat 
tir fereskrivet. Har en part riin an 
ansöka om återupptagande av en 
mål, som avgjorts genom slutligt 
beslut, /dr han dock inte överklaga 
beslutet. 

F.tt beslut som inte tir slutligt fdr 
överklagas endast i samband med 
överklagande av tingsriinens dom 
eller slut/i ga beslut, om inte annat 
är fereskrivet. 
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3 §u 

Har en tingsrätt i beslut under 
rättegången ogillat jäv mot domare 
eller invändning om rättegångs
hinder, skall den part som vill 
fara talan mot beslutet anmäla 
missnöje. Sådan anmälan skall 
göras genast, om beslutet med
delats vid ett sammanträde, och 
annars inom en vecka från den 
dag då parten fick del av beslutet. 
Försummar parten detta, har han 
inte längre rätt att fara talan mot 
beslutet. Om en part anmäler 
missnöje, bestämmer rätten med 
hänsyn till omständigheterna, om 
talan skall faras särskilt eller 
endast i samband med talan mot 
dom eller slutligt beslut. Stirskild 
talan skall faras genom besvär. 

4 §16 

Talan mot underrätts beslut 
under rätteglmgen skall faras 
särskilt, om rätten 

1. avvisat ombud, biträde eller 
försvarare eller ogillat ett yrkande 
härom; 

2. ogillat tredje mans yrkande att 
få som intervenient de/Jaga i 
rättegången; 

3. förelagt en part eller någon 
annan att förete skriftligt bevis 
eller att tillhandahålla föremål för 
syn eller besiktning eller också 
enligt 3 kap. 3 § 5 tryckfrihets
förordningen, 9 § första stycket 5 
radioansvarighetslagen (1966:756) 
eller I 1 § 5 lagen (1982:521) om 
ansvarighet för radio- och 
kassettidningar funnit det vara av 
synnerlig vikt att en uppgift som 

15Senaste lydelse 1987:747. 
16Senaste lydelse 1985 :415. 

4§ 
Har en tingsrätt i beslut under 

rättegången ogillat jäv mot domare 
eller invändning om rättegångs
hinder, skall den part som vill 
överklaga beslutet fars/ anmäla 
missnöje. Sådan anmälan skall 
göras genast, om beslutet med
delats vid ett sammanträde, och 
annars inom en vecka från den 
dag n/Jr parten fick del av be
slutet. Försummar parten detta, 
har han inte längre rätt att över
kiaga beslutet. Om en part anmä
ler missnöje, bestämmer rätten 
med hänsyn till omständigheterna, 
om överklagande ftlr ske särskilt 
eller endast i samband med över
klagande av dom eller slutligt 
beslut. 

5 § 
En beslut ftlr överklagas särskilt, 

om beslutet innebär att tingsrätten 

1. avvisat ett ombud, ett biträde 
eller en försvarare eller ogillat ett 
yrkande om detta, 

2. ogillat tredje mans yrkande att 
få delta i rättegången som inter
venient eller mtllsägande eller 
ock.stl enligt 13 kap. 7 § prövat en 
frtlga om övenagande av ett 
käromtll, 

3. förelagt en part eller någon 
annan att förete ett skriftligt bevis 
eller att tillhandahålla ett föremål 
för syn eller besiktning eller också 
enligt 3 kap. 3 § 5 tryckfrihets
förordningen, 9 § första stycket 5 
radioansvarighetslagen (1966:756) 
eller 11 § 5 lagen (1982:521) om 
ansvarighet för radio- och 
kassettidningar funnit det vara av 
synnerlig vikt att en uppgift som 
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avses där lämnas vid vittnesförhör 
eller förhör med en part under 
sanningsförsäkran 

4. utlåtit sig angående ådömande 
av förelagt vite eller häkte eller 
om ansvar för förseelse i rätte
gången eller angående skyldighet 
för någon, som ej lir part eller 
intervenient, att gottgöra i rlitte
gdngen vållad kostnad; 

5. utlåtit sig angående ersättning 
eller förskott av allmänna medel 
till målsägande eller angående 
ersättning eller förskott till biträ
de, försvarare, vittne, sakkunnig 
eller annan, som ej är part eller 
intervenient,· 

6. utlåtit sig i tvistemål angående 
kvarstad eller annan åtgärd enligt 
15 kap. eller i brottmål angående 
häktning eller åtgärd, som avses i 
25-28 kap.; 

7. avslagit begäran om biträde 
eller försvarare eller till sådant 
uppdrag ftJrordnat annan än part 
föreslagit; 

8. utlåtit sig i annat fall än som 
avses i 5 eller 7 i fråga som gäller 
allmän rättshjälp; eller 

9. avslagit begäran om rättshjälp 
åt misstänkt i brottmål eller om 
ersättning eller förskott till part, 
som åtnjuter sådan förmån. 

Särskild talan skall ftJras genom 
besvär. Å

0

r frdga om beslut, som 
avses i 1, 2, 3, 7, 8 eller 9, åligge 
den som vill ftJra talan att, om 
beslutet meddelats i>id sam
man1rlide ftJr förhandling, genast 
och eljest inom en vecka från den 
dag, då han erhöll del dtirav, an
mlila missnöje; ftJrsummas det, 
äge han ej vidare rätt till talan. 
Rätten pröve genast, om anmälan 
rätteligen gjorts. 

I frdga om missnöjesanmälan av 
myndigheter, som enligt lag eller 
ferordnande med stöd av lag är 
behöriga att överklaga beslut som 

avses där lämnas vid vittnesförhör 
eller förhör med en part under 
sanningsförsäkran' 

4. prövat en frdga angående 
ådömande av förelagt vite eller 
häkte eller om ansvar för förseelse 
i rättegången eller angående skyl
dighet för någon att erslitta rtJ.tte
gdngskostnad, 

5. prövat en frdga angående er
sättning eller förskott av allmänna 
medel till målsägande eller an
gående ersättning eller förskott till 
ett biträde, en försvarare, ett vitt
ne, en sakkunnig eller ndgon an
nan, 

6. prövat en frdga i tvistemål an
gående kvarstad eller annan åtgärd 
enligt 15 kap. eller i brottmål an
gående häktning eller någon stulan 
åtgärd som avses i 25-28 kap., 

7. avslagit en begäran om biträ
de eller försvarare eller till ett 
sådant uppdrag utsett någon annan 
än part föreslagit; 

8. prövat en frdga om allmän 
rtJ.ttshjälp i annat fall än som avses 
i S eller 7, 

9. avslagit en begäran om rätts
hjälp åt misstänkt i brottmål eller 
om ersättning eller förskott till en 
part, som åtnjuter sådan förmån, 
eller 

10. prövat en frdga enligt 
33 kap. brottsbalken angdende av
rlikning av anhdllnings- och hlik
testid m.m. 
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avses i andra stycket, galler ftJl
jande. Har beslutet meddelaJs vid 
sammantrlide ftJr ftJrhandling vid 
vilken myndigheten inte har varit 
ftJreträdd, skall missnöje anmtilas 
senast en vecka .frdn dagen ftJr 
beslutet. 

5§ 
Har underrätt i samband med 

dom eller slutligt beslut meddelaJ 
beslut i .frdga, som avses i 4 §, 
och rör .frdgan ombud, bitrtide, 
ftJrsvarare, vittne, sakkunnig eller 
annan, som ej ar pan eller inter
venient, skall mot beslutet ftJras 
stirskild talan genom besvtir. \bd 
nu sagts gälle ock, om underrtJtt i 
samband med dom eller slutligt 
beslut meddelat beslut om skyldig
het ftJr dklagare att ersätta rätte
gdngskostnad. 

Dd eljest i samband med dom 
eller slutligt beslut meddelats be
slut i .frdga, som avses i 4 §, eller 
beslut om skyldighet ftJr pan eller 
intervenient eller statsverket att er
sätta rättegdngskostnad, skall ta
lan mot beslutet ftJras i samma 
ordning som talan mot domen 
eller det slutliga beslutet. 

6§ 
Menar part, att genom underrätts 

beslut målet onödigt uppeh/Jlles, 
tige han mot beslutet ftJra stirskild 
talan genom besvlir. 

7 §17 

Har tingsrätten förklarat en do
mare jävig eller bifallit en begäran 
om rättshjälp åt misstänkt i brott
mål eller ftJrordnat målsägandebi
träde, får tingsrättens beslut inte 
överklagas. 

17Senaste lydelse 1988:610. 

6§ 
Den som vill överklaga ett sd

dant beslut som avses i 5 § 1, 2, 
3, 7, 8 eller 9 skall ftJrst anmtila 
missnöje, om beslutet har med
delaJs under rättegtlngen. 

Anmtilan skall göras genast, om 
beslutet meddelaJs vid ett samman
trlide, och annars inom en vecka 
.frdn den dag ntir parten fick del 
av beslutet. Försummar panen 
detta, har han inte längre rätt att 
överklaga beslutet. 

I .frdga om missnöjesanmtilan av 
myndigheter, som enligt lag eller 
ftJrordnande med stöd av lag lir 
behöriga att överklaga beslUJ som 
avses i ftJrsta stycket, gäller 
ftJljande. Har beslutet meddelaJs 
vid sammantrlide vid vilken myn
digheten inte har varit ftJreträdd, 
skall missnöje anmtilas senast en 
vecka .frdn dagen ftJr beslUJet. 

7 § 
Anser en part att tingsrättens 

beslut gör att målet ftJrsenas i 
onödan, /dr han överklaga beslutet 
särskilt. 

8§ 
Har tingsrätten förklarat en do

mare jävig eller bifallit en begäran 
om rättshjälp åt misstänkt i brott
mål eller utsett ndgon till måls
ägandebiträde, får tingsrättens be
slut inte överklagas. 
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8§ 
h i dena kapitel eller eljest i 

lag ej annat stadgat. må nwt un
de "ätts beslut talan föras allenast 
i samband med talan nwt dom 
eller slutligt beslut. 

nu bemlJtande av motpartens 
ändringsyrkande må part, ehuru 
han ej fullföljt talan nwt dom eller 
slut/i gt beslut, påkalla prövning av 
beslut, nwt vilket slirskild talan ej 
må föras. 

Skall ej slirskild talan föras nwt 
beslut, varigenom rätten förelagt 
vite eller annan påföljd, lige den, 
som är missnöjd med beslutet, i 
samband med slirskild talan nwt 
beslut, varigenom föreläggandet 
tillämpats, påkalla prövning av 
dess giltighet. 

9 §18 

Tingsrätts beslut, varigenom 
missnöjesanmälan eller ansökan 
om återvinning eller återuppta
gande eller vade- eller besvärs
talan avvisats, får överklagas ge
nom besvlir. I annat fall får inte 
frågan, huruvida sådan anmälan 
eller ansökan gjorts eller talan 
annars fullföljts på föreskrivet sätt 
eller inom rätt tid, prövas av 
hovrätten. 

JO§ 
\lut underrätt föreskrivit om 

sättet för fullföljd av talan skall 
/linda till efterrättelse. 

9§ 
För an benUJta motpartens änd

ringsyrkande far en part, trots an 
han inte har överklagat, beglira 
prövning av en beslut som inte får 
överklagas slirskilt. 

Om en beslut genom vilket rätten 
förelagt vite eller annan påföljd 
inte far överklagas slirskilt, kan 
den som är missnöjd med beslutet, 
beglira an beslutet prövas i sam
band med an han överklagar en 
beslut genom vilket föreläggandet 
har tillämpats. 

10 § 
En tingsrätts beslut genom vilket 

en missnöjesanmälan eller en an
sökan om återvinning eller åter
upptagande eller en överklagande 
har avvisats, får överklagas. I 
andra fall får hovrätt inte pröva 
fråga om en sådan anmälan eller 
ansökan gjorts eller överklagande 
sken inom rätt tid. 

11 § 
Har part, som enligt 3 § anmält 

missnöje med underräns beslut 
under rättegången, hänvisats att 
föra särskild talan mot beslutet, 
skall målet vila i avbidan på ut
gången av panens klagan. Finner 

18Senaste lydelse 1989:656. 

Har en part, som enligt 4 § an
mält missnoJe med tingsrätts 
beslut under rättegången, hänvi
sats att överklaga beslutet särskilt, 
skall målet vila till dess över
klagandet prövats. Rätten får dock 
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rätten förberedelsen i målet böra 
fonsättas, nul dock rättenforordna 
därom. 

besttimma att förberedelsen i målet Prop. 1993/94: 190 

AnmLiles missnöje enligt 4 §, äge 
rätten, om särskilda skäl.foranleda 
därtill, forordna, att målet skall 
vila i avbidan på utgdngen av den 
missnöjdes klagan. 

Ej nul i annat fall lin nu sagts 
klagan över underrlitts beslut 
under rättegången föranleda uppe
håll med målets behandling. 

skall fonsätta. Bilaga I 

AnmLils missnöje enligt 6 §, f<lr 
rätten forklara nullet vilande till 
dess överklagandet prövats, om 
det finns särskilda skäl. 

I andra fall lin som har sagts nu 
fdr ett överklagande av tingsrätts 
beslut under rättegången inte för
anleda uppehåll med målets be
handling. 

12 §19 

Talan mot tingsrättens dom eller I tvistenull krä~·s prövningstill-
beslut i null som handlagts av en st<lnd for att hovrätten skall pröva 
lagfaren domare enligt I kap. tingsrättens avgörande 
3 d § forsta stycket f<lr inte prövas 1. vid överklagande av tings
av hm•rätten i vidare nuln än som rättens dom eller beslut i null som 
foljer av 13 §, om inte hovrätten handlagts av en lagfaren domare 
meddelat prövningstillstånd. enligt 1 kap. 3 d § forsta stycket, 

Prövningstillstånd behövs inte 
vid talan nwt beslut som rör nå
gon annan än en part eller en in
tervenient, beslut varigenom tings
rätten ogillat jäv mot en domare, 
beslut angående utdömande av 
forelagt vite eller om ansvar for en 
rlittegångsforseelse eller beslut va
rigenom en missnöjesanmälan eller 
en vade- eller besvlirstalan av-
visats. 

I fråga om meddelade prövnings
tillstånd skall 54 kap. 11 § tredje 

19Senaste lydelse 1990:443. 

och 
2. vid överklagande av tings

rättens dom eller beslut i andra 
tvistenull där forlikning om saken 
lir tillåten, där det värde som sägs 
i 1 kap. 3 d § uppenban inte över
stiger basbeloppet enligt lagen 
(1962:381) om allmän fors/ikring. 

Prövningstillstånd behövs inte 
vid överklagande av 

1. avgörande i null som av tings
rlitt handlagts i särskild samman
sättning, 

2. beslut som rör någon annan 
än en part eller en intervenient, 

3. beslut genom vilket tingsrätten 
ogillat jäv mot en domare, eller 

4. beslut genom vilket en miss
nöjesanmälan eller en ansökan om 
återvinning eller ett överklagande 
avvisats. 

I fråga om meddelade prövnings
tillstånd skall 54 kap. 12 § tredje 
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stycket och 13 § gälla i tillämpliga stycket och 15 § gälla i tillämpliga Prop. 1993/94: 190 
delar. delar. Bilaga I 

13 §20 

Prövningstillstånd får meddelas 
endast om 

1. det är av vikt för ledning av 
rättstillämpningen att talan prövas 
av högre rätt, 

20Införd genom 1987:747. 

13 § 
Prövningstillstånd behiJvs, om 

öklagaren, mölsäganden eller den 
tilltalade överklagat en dom i 
brotmull genom vilken tingsratten i 
påfoljdsdelen endast diJmt den 
tilltalade till böter eller frikänt 
honom från ansvar for brott for 
vilket det inte stadgats svårare 
straff än flingelse i sex mönader. 
Om tingsratten i sin dom aven 
prövat enskilda ansprök genterrwt 
den tilltalade, krävs prövningstill
stånd, om det sanunanlagda vtirdet 
av vad den tilltalade ålagts i fråga 
om enskilda ansprök uppenbart 
inte överstiger ett basbelopp enligt 
lagen (1962:381) om allmLin 
forslikring. 

Första stycket gäller inte riks
öklagarens, justitiekanslerns och 
justitieombudsmannens överkla
ganden. 

I fråga om meddelade prövnings
tillstånd skall 54 kap. 12 § tredje 
stycket och 15 § gtilla i tillämpliga 
delar. 

Om det kravs prövningstillstånd 
vid överklagande av en dom, 
gäller kravet på prövningstillstånd 
aven vid överklagande av ett be
slut som får överklagas i samband 
med överklagande av domen. 

14 § 
Prövningstillstånd får meddelas 

endast om 
1 . det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagan
det prövas av högre rätt, 
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2. anledning förekommer till 
ändring i det slut vartill tingsrätten 
kommit eller 

2. anledning förekommer till Prop. 1993/94: 190 

3. det annars föreligger synner
liga skäl att pröva talan. 

14 §21 

Talan mot tingsrättens beslut an
gående frågor som avses i l kap. 
3 d § förs i samma ordning som 
talan mot beslut varigenom rätten 
ogillat en invändning om rätte
gångshinder. 

15 §'22 
Kan talan mot tingsranens dom 

eller beslut prövas av hovränen 
endast om denna meddelat pröv
ningstillst<lnd, skall tingsranen i 
samband med underrättelse om 
vad som galler ifr/Jga omfullföljd 
av talan upplysa parterna om 
dena och därvid ocks<l ange in
neh<lllet i 13 §. 

ändring i det slut vartill tings- Bilaga 1 
rätten kommit eller 

3 . det annars finns synnerliga 
skäl att pröva överklagandet. 

15 § 
Tingsrättens beslut angående frå

gor som avses i l kap. 3 d § över
klagas p<l samma sätt som beslut 
genom vilket rätten ogillat en 
invändning om rättegångshinder. 

16 § 
Kravs sarskilt tillst<lnd för pröv

ning i hovrätten, skall tingsranens 
dom eller beslut inneh<llla uppgift 
om det och om de grunder p<l 
vilket s/Jdant tillst<lnd meddelas. 

50 kap. 
Om vad i tvistemål Om prövningen av överklagade 

domar i tvistemål 

1 §23 

Vill n/Jgon part vädja mot tings
rättens dom i ett tvistemål, skall 
han ge in en vadeinlaga till tings
rätten. Inlagan skall ha kommit in 
till rätten inom tre veckor från den 
dag d<l domen meddelades. 

En part, som vill överklaga 
tingsrättens dom i ett tvistemål, 
skall göra dena skrift/i gt. Över
klagandet skall ges in till tingsrät
ten. Det skall ha kommit in till 
rätten inom tre veckor från den 
dag nar domen meddelades. 

2 §24 

Har ena parten enligt 1 § vadjat Har ena parten överklagat tings-
mot tingsrättens dom, f<lr ocks<l rättens dom, har motparten rätt an 

21Senaste lydelse 1989:656. 
22lnförd genom 1987:747. 
23Senaste lydelse 1987 :74 7. 
24Senaste lydelse 1987:747. 
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motparten, även om han inte 
iakttagit vad som sägs i den para
grafen, fora talan mot domen. 
Han skall dock inom en vecka 
från den dag, då vadetiden gick 
ut, ge in sin vadeinlaga till tings
rätten. 

Om den första vadetalan återkal
las eller av annat skäl förfaller, är 
också den senare vadetalan forfal
Ien. 

göra detta inom en vecka från den 
dag då den i 1 § angivna tiden 
gick ut. 

Om det första överklagandet 
återkallas eller av annat skäl för
faller, är också det senare över
klagandet forf allet. 

3 §25 

Finnes vadetalan ej vara ful/foljd 
inom rätt tid, skall den av under
rätten avvisas. Har vadeinlaga in
kommit till hovrätten fore vadeti
dens utgdng, skall den omständig
heten att inlagan inkommit till 
underrtJtten forst dlirefter ej for
anledil att den avvisas. 

7ingsrtJtten prövar om överkla
gandet har gjorts i rtJtt tid. Ett 
överklagande som gjorts for sent 
skall avvisas av tingsrätten. 

Överklagandet skall dock inte 
avvisas om det inom tiden for 
överklagande har kommit in till 
hovrtJtten. I ett sddilnt fall skall 
hovrtJtten sändil överklagandet 
vidilre till tingsrätten och sam
tidigt famna uppgift om vilken dilg 
det kom in till hovrätten. 

4 §16 
I vadeinlagan skall vadekäran- I överklagandet skall klaganden 

den uppgiva: 
1. den dom, mot vilken talan 

fores; 
2. grunderna för vadetalan med 

angivande, i vilket avseende 
underrättens domskäl enligt käran
dens mening äro oriktiga; samt 

3. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen, som 
käranden yrkar. 

Om prövningstillstånd behövs, 
skall käranden i vadeinlagan ange 
de omständigheter som han åbero
par till stöd för att sådant tillstånd 
skall meddelas. 

Käranden skall i vadeinlagan 
uppgiva de bevis han vill dberopa 

25Senaste lydelse 1990:44 3. 
26Senaste lydelse 1987:747. 

uppge: 
I. den dom som överklagas, 

2. grunderna för överklagandet 
med uppgift om i vilket avseende 
tingsrättens domskäl enligt klagan
dens mening är oriktiga, 

3. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen, som 
klaganden yrkar. 

Om prövningstillstånd behövs, 
skall klaganden ocksd ange de om
ständigheter som han åberopar till 
stöd för att sådant tillstånd skall 
meddelas. 

Klaganden skall vidilre uppge de 
bevis han dberopar och vad som 
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och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skriftligt bevis, som 
ej tidigare ferebragts, skall i hu
vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid vadeinlagan. Vill käranden att 
femyat förhör med vittne eller 
sakkunnig eller part skall äga rum 
eller förnyad syn d stället skall 
Milas, skall han angiva det i 
vadeinlagan jämte skälen därtill. I 
vadeinlagan skall käranden ock 
angiva, om han vill, att motparten 
skall infinna sig personligen vid 
huvudförhandling i hovrätten. 

lbdeinlagan skall vara egenhän
digt undertecknad av käranen eller 
hans ombud. 

skall styrkas med varje bevis. Om 
beviset inte tidigare har fere
bringats, skall i mål där ferlikning 
om saken ar tillåten klaganden 
uppge anledningen till det. Skrift
liga bevis, som inte tidigare fere
bringats, skall ges in tillsammans 
med överklagandet. Vill klaganden 
att det skall Milas ett nytt förhör 
med ett vittne, en sakkunnig eller 
en part eller förnyad syn pd 
stället, skall han ange det och 
samtidigt ange sina skäl. Han 
skall ocksd ange om han vill att 
motparten skall infinna sig person
ligen vid huvudförhandling 
hovrätten. 

5 §27 

Avvisas ej vadetalan, skall un- Om inte överklagandet avvisas 
derrätten efter utgången av den i enligt 3 §, skall tingsrätten efter 
2 § angivna tiden utan dröjsmål utgången av den i 2 § angivna 
till hovrätten insända vadeinlagan tiden överlämna överklagandet ti/1-
med därvid fogade handlingar sammans med övriga handlingar i 
samt akten. målet till hovrätten. 

Framställes i vadeinlagan yrkan
de, som pdkallar omedelbar pröv
ning, såsom begäran om kvarstad 
eller om hävande av sådan åtgärd 
eller av ferordnande, att dom må 
verkställas utan hinder av att den 
icke äger laga kraft, skall insan
dandet ske genast; till dess den i 
2 § angivna tiden utgdtt, skall 
dock avskrift av vadeinlagan vara 
att tillgd vid underrätten. 

Har i överklagandet framställts 
ett yrkande, som kräver omedelbar 
prövning, såsom begäran om kvar
stad eller om upphävande av ett 
beslut om sådan åtgärd eller av ett 
beslut om att dom fdr verkställas 
trots att den inte har laga kraft, 
skall överklagandet samt övriga 
handlingar i målet sändas in ge
nast. Till dess den i 2 § angivna 
tiden har gdtt ut, skall dock en 
kopia av överklagandet finnas 
tillgänglig vid tingsrätten. 

6§ 
Föreligger mot vadetalans upp

tagande annat hinder än i 3 § 
stigs, må talan av hovrätten ome
delbart avvisas. 

27Senaste lydelse 1981 :828. 

Om det finns ndgot annat hinder 
mot att ta upp överklagandet till 
prövning än som avses i 3 §, fdr 
hovrätten omedelbart avvisa 
överklagandet. 
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Uppfyller vadeinlagan ej före
skrifterna i 4 § eller är den eljest 
ofullständig, skall hovrätten före
lägga vadekäranden att avhjälpa 
bristen. 

Följer vadekäranden inte ett fö
reläggande enligt första stycket, 
skall vadetalan avvisas, om vade
inlagan är så ofullständig att den 
inte utan väsentlig olägenhet kan 
läggas till grund för en rättegång i 
hovrätten. 

Uppfyller överklagandet inte fö
reskrifterna i 4 § eller är det på 
annat sätt ofullständigt, skall hov
rätten förelägga klaganden att av
hjälpa bristen. 

Följer klaganden inte ett föreläg
gande enligt första stycket, skall 
överklagandet avvisas, om det är 
så ofullsttindigt att det inte utan 
väsentlig olägenhet kan läggas till 
grund för en rättegång i hovrätten. 

8 §29 

För målets beredande skall vade- Överklagandet skall, om inte an-
inlagan med därvid fogade lulnd- nat följer av andra stycket, med 
lingar delgivas vadesvaranden och tillhlJrande lulndlingar delges mot
föreläggande meddelas honom att parten med föreläggande att svara 
inkomma med skriftligt genmäle. skriftligt inom viss tid. 

Om det är uppenbart att vadeta- Om det är uppenbart att överkla-
lan är ogrundad, får hovrätten gandet är ogrundat, får hovrätten 
dock genast meddela dom i målet genast meddela dom i målet. 
utan att någon åtgärd enligt första 
stycket vidtas. 

Har underrätten avslagit yrkande 
om kvarstad eller annan åtgärd 
enligt 15 kap. eller förordnat om 
hävande av sådan åtgärd, äge 
hovrätten omedelbart bevilja åt
gärden att gälla, till dess annor
lunda förordnas. Har underrätten 
beviljat åtgärd, som nu sagts, eller 
forordnat, att dom må verkställas 
utan hinder av att den icke äger 
laga kraft, äge ock hovrätten 
omedelbart förordna, att vidare 
åtgtird för verkställighet ej må äga 
rum. 

Har tingsrätten avslagit ett yr
kande om kvarstad eller någon 
annan åtgärd enligt 15 kap. eller 
upphävt ett beslut om en sådan åt
gärd, får hovrätten omedelbart be
vilja åtgärden att gälla tills vidare. 
Har tingsrätten beviljat en åtgärd, 
som lulr sagts nu eller förklarat att 
domen får verkställas trots att den 
inte lulr laga kraft, får hovrätten 
omedelbart besluta att tingsrättens 
beslut tills vidare inte skall gälla. 

9 §30 

Genmälet skall, om ej vadekä- Om inte klagandens yrkande 
randens yrkande medgives, inne- medges, skall motparten i sin svar 
hålla yttrande rörande de av ho- yttra sig rörande de av klaganden 

28Senaste lydelse 1984: 131. 
29Senaste lydesle 1984: 131. 
30Senaste lydelse 1963: 149. 
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nom anförda grunderna för vade
talan och angivande av de omstän
digheter vadesvaranden vill an
föra. 

Svaranden skall i genmälet upp
giva de bevis han vill dberopa och 
vad han vill styrka med varje 
stirskilt bevis. Skrift/i gt bevis, som 
ej tidigare förebragts, skall i hu
vud.skrift eller styrkt avskrift fogas 
vid genmälet. Vill svaranden, att 
förnyat förhör med vittne eller 
sakkunnig eller part under san
ningsförstikran skall tiga rum eller 
förnyad syn d stället skall Milas, 
skall han angiva det i genmälet 
jtimte sktilen därtill. I genmälet 
skall svaranden ock angiva, om 
han vill, att motparten skall in
finna sig personligen vid huvud
förhandling i hovrätten. 

Genmälet skall vara egenhtindigt 
undertecknat av svaranden eller 
hans ombud. 

anförda grunderna för överkla
gandet och ange de omständighe
ter han sjtilv vill anföra. 

Svaret skall inneMlla uppgift om 
de bevis parten dberopar och om 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. Om beviset inte förebringats 
tidigare, skall i mdl där förlikning 
om saken tir tilldten uppgift läm
nas om anledningen till det. Skrift
liga bevis, som inte tidigare före
bringats, skall ges in till hov
rlitten. Vill parten att det skall 
Milas nytt förhör med ett vittne, 
en sakkunnig eller en part eller 
förnyad syn pd stället, skall han 
ange det i svaret och samtidigt 
ange sina sktil. I svaret skall par
ten ocksd ange om han vill att 
klaganden skall infinna sig per
sonligen vid huvudförhandling i 
hovrätten. 

JO §31 

Genmälet skall med därvid foga Hovrlitten skall ge klaganden 
tillfälle att ta del av svaret med 
tillhlJrande handlingar. 

de handlingar delgivas vadektiran
den. 

Finnes för målets beredande 
ytterligare skriftväxling erforder
lig, tige hovrättenförordna därom. 
Hovrätten iige tillika meddela 
närmare bestämmelser om 
skriftväxlingen och därvid även 
föreskriva, i vilket avseende part 
skall yttra sig. P-art md föreläggas 
att inkomma med mer än en skrift, 
endast om särskilda skäl äro där
till. 

h ytterligare skriftväxling nöd
viindig, /dr hovrätten besluta om 
sddan. Om det behlJvs /dr hovrät
ten meddela närmare bestäm-
melser om skriftväxlingen och 
därvid även föreskriva i vilket av
seende en part skall yttra sig. En 
part fdr föreläggas att komma in 
med mer än en skrift endast om 
det finns särskilda skäl. 

Under förberedelsen får sammanträde hållas, om det behövs för en 
ändamålsenlig handläggning av målet. 

Vad som sagts om sammanträde per telefon i 42 kap. 10 § skall gälla 
även vid sammanträde enligt denna paragraf. 

31 Senaste lydelse 1989:656. 
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JO a §n JJ § 
Behövs prövningstillstånd, beslutar hovrätten sedan skriftväxlingen 

avslutats, om sådant tillstånd skall meddelas. När det finns skäl för det, 
får frågan upptas utan att skriftväxling skett. 

11 § 
Finner hovrätten erforderligt, 

att yttrande inhämtas av sakkun
nig, skriftligt bevis företes, före
mål tillhandahålles för syn eller 
besiktning, bevis upptages utom 
huvudförhandlingen eller annan 
förberedande åtgärd vidtages, skall 
beslut dlirom utan dröjsmål med
delas. 

Vill part, att åtgärd, som nu 
sagts, vidtages, skall han, så snart 
ske kan, göraframställning därom 
hos hovrätten. 

12 §33 

I fråga om hovrättens skyldighe
ter under förberedelsen skall 
42 kap. 8 § andra stycket tilläm
pas. 

32Senaste lydelse 1987:747. 
33Senaste lydelse 1989:656. 

12 § 
Om hovrätten anser det behtivligt 

att en yttrande av sakkunnig in
hämtas, en skriftligt bevis företes, 
en föremål tillhandahålls för syn 
eller besiktning, en bevis upptas 
utom huvudförhandlingen eller 
någon annan förberedande åtgärd 
företas, skall hovrätten besluta om 
det. 

Om en part vill att en åtgärd en
ligt första stycket skall företas, 
skall han så snart som möjligt 
anmäla det till hovrätten. 

I fråga om hovrättens skyl
digheter under förberedelsen skall 
42 kap. 8 § andra stycket tilläm
pas. 

13 § 
F.Jt mål avgörs efter huvudför

handling. Hovrätten får dock av
göra målet utan sådan forhand
ling, 

1. om klagandens ändringsyrkan
de har medgetts, 

2. om det är uppenbart att änd
ringsyrkandet är ogrundat, 

3. om båda parter har begärt att 
målet skall avgöras utan huvud
förhandling eller forklarat att de 
inte har något att invända mot 
det, eller 

4. om värdet av det som överkla
gandet gäller uppenbart inte upp-
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13 § 
Så snart målets beredande avslu

tats, bestämme hovrätten tid för 
huvudferhand/ingen. För behand
ling av ränegångsfråga eller del 
av saken, som må avgöras sär
skilt, må huvudförhandling utsät
tas, ehuru målet i övrigt ej är be
rett till huvudförhandling. 

14 § 
Till huvudförhandlingen skola 

parterna kallas. 
\bdekäranden skall föreläggas 

att komma tillstädes vid påföljd att 
hans vadetalan eljest förfaller. 
Skall han infinna sig personligen, 

går till det basbelopp enligt lagen Prop. 1993/94: 190 
(1962:381) om allmän försakring Bilaga 1 
som gallde vid tidpunkten för 
tingsrättens dom och inte båda 
parter har beglirt huvudförhand-
ling; 

Vid berakningen av vardet enligt 
första stycket 4 bortses från rätte
gångskostnader och sådan ranta 
som har upplupit efter det an 
talan vticlcts. 

Ett mål får alltid avgöras utan 
huvudförhandling, om det ar 
uppenbart an sådan förhandling är 
obehövlig. 

För. prövning som inte avser 
sjtilva saken behöver huvudför
handling inte hållas. 

14 § 
Innan en mål avgörs utan huvud

förhandling, skall parterna ltimnas 
tillfälle an slutfera sin talan, om 
det inte ar uppenbart an de redan 
gjort dena. 

Trots tidigare beslut får hovrät
ten besluta, an huvudförhandling 
skall liga rum. 

15 § 
Så snart förberedelsen avslutats, 

skall hovrätten, om inte målet av
görs utan huvudförhandling, be
sUimma tid för sådan ferhandling, 
om möjligt efter samråd med par
terna. För behandling av rätte
gångsfrågor eller sådana delar av 
saken som får avgöras särskilt får 
huvudförhandling sättas ut, trots 
an målet i övrigt inte är flirdigt 
för huvudförhandling. 

16 § 
Till huvudförhandlingen skall 

parterna kallas. 
Klaganden skall föreläggas att 

inställa sig vid påföljd att överkla
gandet annars förfaller. Skall han 
infinna sig personligen, skall hov-
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forelägge hovrätten tillika vite. 
lbdesvaranden skall, om han är 
skyldig att infinna sig personligen 
eller hans närvaro eljest finnes 
vara av betydelse för målets hand
läggning eller utredning, föreläg
gas vite; foreltigges ej vite, skall 
svaranden erinras om att målet må 
avgöras utan hinder av hans ute
varo. 

Hovrätten besttimme tillika, om 
vittne eller sakkunnig skall kallas 
till huvudförhandlingen. Parterna 
skola underrättas om beslutet. Om 
kallande av vittne eller sakkunnig 
gtille vad i 36 och 40 kap. tir 
stadgat. 

15 §34 

I övrigt skall vad som sägs i 
I kap. 9 § samt 43 kap. I - 6 §§, 
8 § andra - fjärde styckena och 10 
- 14 §§ tillämpas i fråga om hu
vudförhandling i hovrätten. 

Reglerna i 14 § i detta kapitel 
skall dock tillämpas i fråga om 
kallelser till uppskjuten huvud
förhandling och föreläggande för 
parterna. 

16 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

underrtiltens dom, i den mån det 
erfordras, upp/tisas samt vadektir
anden uppgiva, i vilken del domen 
överklagas och vilket yrkande han 
framställer. lbdesvaranden skall 
angiva, huruvida han medgiver 
eller bestrider yrkandet. 

Därefter skola, om ej hovrätten 
finner annan ordning lämpligare, 
först vadektiranden och sedan 
vadesvaranden utveckla sin talan. 
Pan skall yttra sig över vad 
motpanen anfört. Ager forhand
ling rum, ehuru svaranden icke tir 

34
senastc lydelse 1987:747. 

rätten ocksd forelägga honom vite. 
Om motparten är skyldig att in
finna sig personligen eller hans 
närvaro annars lir av betydelse för 
målets handläggning eller utred
ning, skall han föreläggas vite. 
Före//Jggs han inte vite, skall han 
upplysas om att målet kan komma 
att avgöras liven om han inte in
sttiller sig. 

Hovrätten skall ocksd besUimma 
vilka vittnen och sakkunniga som 
skall kallas till huvudförhandling
en. Parterna skall underrättas om 
beslutet. I frdga om kallelse till 
vittnen och sakkunniga gtiller 36 
och 40 kap. 

17 § 
I övrigt skall vad som sägs i 

1 kap. 9 § samt 43 kap. l - 6 §§, 
8 § andra - fjärde styckena och 10 
- 14 §§ tillämpas i fråga om hu
vudförhandling i hovrätten. 

Reglerna i 16 § i detta kapitel 
skall dock tillämpas i fråga om 
kallelser till uppskjuten huvud
förhandling och föreläggande för 
parterna. 

18 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

tingsrtittens dom redovisas i be
hövlig omfattning. Klaganden skall 
uppge i vilken del domen över
klagas och vilket yrkande han 
framställer. Motparten skall ange 
om han medger eller bestrider 
yrkandet. 

Därefter skall, om inte hovrätten 
anser ndgot annat lämpligare, 
först klaganden och sedan mot
parten utveckla sin talan. lbrje 
part skall yttra sig över vad den 
andra parten anfört. Om forhand
lingen tiger rum trots att klagan-
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tillstädes, skall genom hovrti!tens 
fersorg, i den mån det erfordras, 
ur handlingarna framläggas vad 
han anfört. 

Vad tillstädeskommen part anfört 
under skriftväxlingen eller eljest 
vid målets beredande må ej upp
läsas i annat fall, an då hans 
utsaga vid förhandlingen avviker 
från den tidigare utsagan eller han 
underl/Jter att yttra sig eller eljest 
särskilda skäl äro därtill. 

17 § 
Sedan parterna utvecklat sin ta

lan, skall bevisningen förebringas. 
Äger huvudförhandling rum, 
ehuru vadesvaranden icke är 
tillstädes, skall den av honom vid 
underrtl!ten ferebragta bei•isnin
gen, i den mån det erfordras, 
framläggas genom hovrättens 
fersorg. 

Om ej särskilda skäl feranleda 
annat, bör bevis, som skall före
bringas genom protokoll och andra 
handlingar från underrätten, fram
läggas, innan bevis rörande sam
ma omständighet omedelbart upp
tages av hovrätten. Aro rörande 
samma omständighet flera bevis, 
böra de förebringas i ett sam
manhang. 

18 § 
Efter bevisningens ferebringande 

äge parterna anfera i•ad de till 
slutferande av sin talan akta 
nödigt. 

19 § 
Uteblir vadekäranden från rätte

gångstillfli.lle fer huvudförhand
ling, vare hans vadetalan ferfal
len. 

Uteblir vadesvaranden och har 
vite förelagts honom, äge hovrät-

12 Riksdagen 1993194. J sam/. Nr 190 

dens motpart inte är närvarande, 
skall hovrti!ten se till att det i den 
utsträckning det behövs ur hand
lingarna /iiggs fram vad han an
fört. 

Vad en vid Jwvudferhandlingen 
nlirvarande part har anfört under 
ferberedelsen far läsas upp endast 
om hans utsaga vid förhandlingen 
avviker från den tidigare utsagan 
eller om han inte yttrar sig eller 
om det finns särskilda skäl. 

19 § 
Sedan parterna utvecklat sin 

talan, skall bevisningen förebring
as. Om huvudferhandlingen äger 
rum trots att klagandens motpart 
inte är närvarande, skall hovrti!ten 
se till att den bevisning, som han 
ferebringat i tingsrtl!ten, läggs 
fram ur handlingarna i den ut
sträckning bevisningen har bef)•
delse fer målet i hovrätten. 

Om inte särskilda skälferanleder 
annat, bör ett bevis, som inte 
omedelbart skall tas upp av hov
rti!ten, före bringas innan bevis 
rörande samma omständighet 
omedelbart tas upp av hovrätten. 
Finns det flera bevis i fråga om 
samma omständighet, bör dessa 
förebringas i ett sammanhang. 

20 § 
Sedan bevisningen ferebringats 

får parterna muntligt slutfera sin 
talan. 

21 § 
Uteblir klaganden från huvudför

handling, ferfaller överklagandet. 

Uteblir klagandens motpart och 
har vite förelagts honom, f/J.r 
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ten, då saken är sådan, att förlik
ning därom ej är tillåten, i stället 
för att förelägga nytt vite fiJrord
na, att han skall hämtas till rätten 
antingen omedelbart eller till se
nare dag. 

Kommer part tillstädes genom 
ombud, då föreläggande med
delats honom vid vite att infinna 
sig personligen, och är saken så
dan, att förlikning därom ej är 
tillåten, äge hovrätten i sttillet för 
att förelägga nytt vite förordna, 
att han skall hämtas till rätten an
tingen omedelbart eller till senare 
dag. 

Har vite förelagts part eller skall 
part hämtas till rätten och finnes 
hlirntning ej kunna ske, må dock 
målet avgöras utan hinder av att 
parten inställt sig allenast genom 
ombud eller uteblivit. 

20 §35 

Har vadekärandens talan förfallit 
enligt 19 § och förelåg far hans 
utevaro Jaga förfall som han inte 
kunnat anmäla i tid, skall hovrät
ten på ansökan av honom åter
uppta målet. 

Ansökan om återupptagande 
skall göras skriftligen inom två 
veckor från den dag då beslutet 
meddelades. Om käranden uteblir 
på nytt, är hans rätt till återupp
tagande av målet forfallen. 

21 §36 

Hovrätten får avgöra mål utan 
huvudförhandling, 

1. om vadetalan medgivits, 
2. om det är uppenbart att va

detalan är ogrundad, 
3. om båda parter har begärt att 

målet skall avgöras utan huvud-

35Senaste lydelse 1984: 131. 
36Senaste lydelse 1984: 131. 

hovrätten, nlir saken är sådan att 
förlikning därom inte är tillåten, i 
stället för att förelägga nytt vite 
besluta att han skall hämtas till 
rätten antingen omedelbart eller 
till senare dag. 

lnsttiller sig part endast genom 
ombud, nlir han förelagts vid vite 
att infinna sig personligen, och är 
saken sådan att förlikning därom 
inre är tillåten, får hovrätten före
lägga nytt vite eller besluta att han 
skall hämtas till rätten antingen 
omedelbart eller till senare dag. 

Har vite förelagts en part eller 
skall parten hämtas till rätten och 
kan han inre htimtas, får dock må
let avgöras trots att parten inställt 
sig endast genom ombud eller 
uteblivit. 

22 § 
Har överklagandet förfallit enligt 

21 § skall hovrätten på ansökan 
av klaganden återuppta målet, om 
denne kan visa att han för sin 
utevaro haft Jaga förfall som han 
inte kunnat anmäla i tid. Ansökan 
om återupptagande skall göras 
skriftligen inom tre veckor från 
den dag ntir beslutet meddelades. 
Om klaganden uteblir på nytt, har 
han inte rätt till återupptagande av 
målet. 
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ferhandling eller forklarat sig inte 
ha något att erinra häremot, eller 

4. om värdet av det varom talan 
fullfo/jt s uppenban inte uppgtlr till 
det basbelopp enligt Lagen 
(1962:381) om allmän forsäkring 
som gällde vid tidpunkten for 
tingsrtittens dom och inte båda 
paner har begän huvudförhand
ling. 

Vid beräkningen av värdet enligt 
fersta stycket 4 bonses frtln rätte
gtlngskostnader och sådan ränta 
som har upplupit efter det att ta
lan väckts. 

En mål ftlr alltid avgöras utan 
huvudforhandling, om det är up
penban att sådan forhandling är 
obehövlig. 

För prövning ·som inte avser själ
va saken behöver huvudför
handling inte Milas. 

22 §37 

Har hmirätten beslutat, att mål 
skall avgöras utan huvudfijr
handling, och finnes ej uppenhan, 
att panerna redan slut.fön sin 
talan, skall tillflille dänill lämnas 
dem. 

Utan hinder av tidigare beslut 
äge hovrätten forordna, att hu
vudförhnndling skall äga rum. 

23 § 
Har vid huvudfijrhandlingen i 

underrätten rörande viss omstän
dighet vittne eller sakkunnig eller 
part under sanningsförsäkran hörts 
inför rätten eller syn d stället 
hållits och beror avgörandet även i 
hovrätten av tilltron till den 
bevisningen, må ändring i under-

37Senaste lydelse 1954:432. 

Har vid huvudförhandling 1 

tingsrätten rörande viss omstän
dighet vittne eller sakkunnig eller 
part under sanningsförsäkran hörts 
inför rätten eller syn pd stället 
hållits och beror avgörandet även i 
hovrätten av tilltron till den 
bevisningen, fdr tingsrättens dom 
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rättens dom i denna del ej ske, 
med mindre beviset upptagits dnyo 
vid huvudflJrhand/ingen i hov
rätten eller ock synnerliga skäl 
flJreligga, att dess värde är annat, 
än underrätten antagit. 

inte ändras i den delen utan att 
beviset tagits upp pd nytt vid 
huvudflJrhand/ing i hovrätten. Det 
som har sagts nu gltl/er dock inte 
om det finns synnerliga skäl att 
bevisets värde är en annat än 
tingsrätten antagit. 

24 § 
Har, då tredskodom givits, den Om den överklagande domen lir 

som yrkat sddan dom vädjat mot en tredskodom och tingsrätten tar 
domen och upptages av motparten upp en av klagandens motpart 
gjord ansökan om återvinning, gjord ansökan om återvinning, 
skall målet av hovrätten visas åter skall målet av hovrätten visas åter 
till underrätten att handläggas till tingsrätten att handläggas 
samband med återvinningsmålet. samband med återvinningsmålet. 

25 §38 

Innan hovrättens dom eller slut- Innan hovrättens dom eller slut-
liga beslut meddelats, får vadeta- liga beslut meddelats, får överkla-
lan återkallas. gandet återkallas. 

\fuiekäranden får inte ändra sin Klaganden får inte ändra sin ta-
talan att avse annan del av tings- lan att avse annan del av tings
rättens dom än den som uppgivits rättens dom än den som uppgivits 
i vadeinlagan. i överklagandet. 

I mål där förlikning om saken är tillåten får en part i hovrätten till 
stöd för sin talan åberopa omständigheter eller bevis, som inte tidigare 
har förebringats, endast om 

1. han gör sannolik1 att han inte kunnat åberopa omständigheten eller 
beviset vid tingsrätten eller 

2. han annars haft giltig ursäkt att inte göra det. 
Framställs först i hovrätten ett yrkande om kvittning, får det avvisas, 

om det inte utan olägenhet kan prövas i målet. 

27 § 
Föres talan om jäv mot domare i 

underrätten och finnes jävet grun
dat, skall hovrätten undanröja un
derrättens dom i vad den överkla
gats. 

Förs talan om jäv mot en do
mare i tingsrätten och finnes jävet 
grundat, skall hovrätten undanröja 
tingsrättens dom i den del den 
överklagats. 

29 § 
Undanröjer hovrätten under

rlittens dom och grundas beslutet 
ej därå, att underrätten varit obe
hörig eller eljest icke bort upptaga 

38Senaste lydelse 1989:656. 

Undanröjer hovrätten tingsrlit
tens dom på någon annan grund 
lin att tingsrlinen varit obehörig 
eller av något annat skäl inte bort 
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målet till prövning, skall hovrätten 
tillika visa målet åter till under
rätten för eiforderlig behandling. 

Om befogenhet far hovrätten att, 
då underrätten varit obehörig, 
hänvisa målet till annan underrätt 
stadgas i 10 kap. 20 §. 

ta upp målet till prövning, skall 
hovrätten även visa målet åter till 
tingsrätten tör fonsatt behandling. 

Om hovrlittens befogenhet att 
när tingsrlitten varit obehörig 
hänvisa målet till annan tingsrätt 
finns besttimmelser i 10 kap. 20 §. 

51 kap. 
Om vad i brottmål 

Vill part vädja mot underrätts 
dom i brottmål, skall han inom tre 
veckor från den dag, då domen 
gavs, till underrätten inkonuna 
med vadeinlaga. 

Om prövningen av överlclo.gade 
domar i brotbnål 

1 § 
En part, som vill överklaga 

tingsrättens dom i ett brottmål, 
skall göra detta skriftligt. över
klagandet skall ges in till tings
rätten. Det skall ha kommit in till 
rätten inom tre veckor från den 
dag när domen meddelades. 

2 § 
Har ena parten enligt 1 § vädjat 

mot underrätts dom, äge även 
motparten, ehuru han ej iakttagit 
vad i nämnda paragraf sägs, fara 
talan nwt domen; dock <lligge ho
nom att inom en vecka från den 
dag, då vadetiden utgick, till un
derrätten inkomma med vadein
laga. 

Återkallas eller förfaller eljest 
den forsta vadetalan, är ock den 
senare vadetalan faifallen. 

Har ena parten överklagat tings
rättens dom, har motparten rätt 
att göra detta inom en vecka från 
den dag då den i 1 § angivna tiden 
gick ut. 

Om det farsta överklagandet 
återkallas eller av annat skäl för
faller, är ocks<l det senare överkla
gandet foifallet. 

3 §39 

Finnes vadetalan ej varafullfoljd 
inom rätt tid, skall den av under
rätten avvisas. Har vadeinlaga in
kommit till hovrätten fore vadeti
dens utg<lng, skall den omständig
heten att inlagan inkommit till 
underrätten forst därefter ej for
an/eda att den avvisas. 

39Senaste lydelse 1990:443. 

nngsrätten prövar om överkla
gandet har gjons i rätt tid. Ett 
överklagande som gjorts for sent 
skall avvisas av tingsrätten. 

överklagandet skall dock inte 
avvisas om det inom tiden for 
överklagande har kommit in till 
hovrätten. 1 ett s<ldant fall skall 
hovrätten sända överklagandet vi-
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dare till tingsrätten och samtidigt Prop. 1993/94:190 
lämna uppgift om vilken dag det Bilaga 1 
kom in till hovrätten. 

4 §40 

I vadeinlagan skall vadekäran- I överklagandet skall klaganden 
den uppgiva: 

1. den dom, mot vilken talan 
fares; 

2. grunderna för vadetalan med 
angivande, i vilket avseende un
derrättens domskäl enligt käran
dens mening äro oriktiga; samt 

3. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen, som 
käranden yrkar. 

Käranden skall i vadeinlagan 
uppgiva de bevis han vill /iberopa 
och vad han vill styrkas med varje 
särskilt bevis. Skrift/i gt bevis, som 
ej tidigare forebragts, skall i hu
vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid vadeinlagan. Vill käranden, 
att famyat förhör med vittne eller 
sakkunnig skall äga rum eller 
fomyad syn å stället skall Milas, 
skall han angiva det i vadeinlagan 
jämte skälen därtill. I vadeinlagan 
skall käranden ock angiva, om 
han vill, att målsägande eller den 
tilltalade skall infinna sig person
ligen vid huvudförhandling i hov-
rätten. 

Är den tilltalade anhållen eller 
häktad, skall det angivas. 

'tbdeinlagan skall vara egenhiin
digt undertecknad av käranden 
eller hans omhud. 

uppge: 
1. den dom som överklagas, 

2. grunderna för överklagandet 
med uppgift om i vilket avseende 
tingsrättens domskäl enligt klagan
dens mening tJr oriktiga, 

3. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen, som 
klaganden yrkar. 

Om prövningstillstånd behöi•s, 
skall klaganden också ange de om
ständigheter som han /iberopar till 
stöd for att sddant tillstånd skall 
meddelas. 

Klaganden skall vidare uppge de 
bevis han /iberopar och vad som 
skall styrkas med varje bevis. 
Skrift/i ga bevis, som inte tidigare 
forebringats, skall ges in tillsam
mans med överklagandet. Vill kla
ganden att det skall Milas ett nytt 
förhör med ett vittne eller en 
sakkunnig eller förnyad syn på 
stället, skall han ange det och 
samtidigt ange sina skäl. Han 
skall också ange om han vill att 
målsäganden eller den tilltalade 
skall infinna sig personligen vid 
huvudförhandling i hovrätten. 

Är den tilltalade anhållen eller 
häktad, skall det anges. 

5 §41 

Avvisas ej vadetalan, skall un
derrätten efter utgången av den i 
2 § angivna tiden utan dröjsmål 

40Senaste lydelse 1963: l 49. 
41 Senaste lydelse 1947:616. 

Om inte överklagandet avvisas 
enligt 3 §, skall tingsrätten efter 
utgången av den i 2 § angivna 
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till hovrtJ.tten insamla vaåeinlagan 
med därvid fogade handlingar 
samt akten. 

Är den tilltalade häktad eller 
framställes i vaåeinlagan yrkande, 
som plikallar omedelbar prövning, 
såsom begäran om den tilltalades 
häktande eller om åtgärd, som av
ses i 25 - 28 kap., eller om 
hävande av sådan åtgärd, skall in
sämlandet ske genast; till dess den 
i 2 § angivna tiden utgått, skall 
dock avskrift av vadeinlagan vara 
att tillgå vid underrätten. 

tiden överllJmna överklagandet till
sammans med övriga handlingar i 
målet till hovrätten. 

Är den tilltalade häktad eller har 
i överklagandet framstallts ett yr
kande, som kräver omedelbar 
prövning, såsom begäran om den 
tilltalades häktande eller om åt
gärd, som avses i 25 - 28 kap. , 
eller om upphävande av ett beslut 
om sådan åtgärd, skall överklagan
det samt övriga handlingar i målet 
sandas in genast. Till dess den i 2 
§ angivna tiden har gått ut, skall 
dock en kopia av överklagandet 
finnas tillgänglig vid tingsrätten. 

6§ 
Föreligger mot vadetalans upp

tagande annat hinder än i 3 § 
sägs, må talan av hovrätten ome
delbart avvisas. 

Om det finns något annat hinder 
mot att ta upp överklagandet till 
prövning än som avses i 3 §, får 
hovrätten omedelbart avvisa över
klagandet. 

7 §42 

Uppfyller vadeinlagan ej före
skrifterna i 4 § eller är den eljest 
ofullständig, skall hovrätten före
lägga vaåekäranden att avhjälpa 
bristen. 

Följer vadekäranden inte ett 
föreläggande enligt första stycket, 
skall vaåetalan avvisas, om vade
inlagan är så ofullständig att den 
inte utan väsentlig olägenhet kan 
läggas till grund för en rättegång i 
hovrätten. 

Uppfyller överklagandet inte fö
reskrifterna i 4 § eller är det på 
annat sätt ofullständigt, skall hov
rätten förelägga klaganden att av
hjälpa bristen. 

Följer klaganden inte ett föreläg
gande enligt första stycket, skall 
överklagandet avvisas, om det är 
så ofullständigt att det inte utan 
väsentlig olägenhet kan läggas till 
grund för en rättegång i hovrätten. 

8 §43 

För målets beredande skall vaåe- överklagandet skall, om inte an-
inlagan med däri,.id fogade hand- nat följer av andra stycket, med 
lingar delges vadesvaranden, som tillhörande handlingar delges mor
ska[/ föreläggas att avge skrift/i gt parten med föreläggande att svara 
genmäle. skrift/i gt inom viss tid. 

42Senaste lydelse 1984:131. 
43Senaste lydelse 1987: 1211. 
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Om det är uppenbart att vadeta
lan är ogrundad, får hovrätten 
dock genast meddela dom i målet 
utan att någon tltgärd enligt forsla 
stycket vidtas. 

Om tingsrätten har avslagit ett 
yrkande om åtgärd, som avses i 
26 - 28 kap., eller forordnat om 
att en sådan åtgärd skall hlivas, 
får hovrätten omedelbart bevilja 
åtgärden att gälla till dess något 
annat bestäms. Om tingsrätten har 
beviljat åtgärd som nu sagts, får 
hovrätten omedelbart forordna att 
vidare tltgärd for verkställighet av 
beslutet inte fllr äga rum. I frågor 
om häktning eller reseförbud får 
hovrätten göra ändring i tingsrät
tens beslut även om motparten inte 
hörts. 

Om hovrätten beslutat häkta nå
gon som inte är närvarande vid 
rätten, skall 24 kap. 17 § tredje 
och fjärde styckena tillämpas. 

Om det är uppenbart att överkla
gandet är ogrundat, får hovrätten 
genast meddela dom i målet. 

Har tingsrätten avslagit ett 
yrkande om en åtgärd, som avses 
i 26 - 28 kap., eller upphlivt ett 
beslut om en sådan åtgärd, får 
hovrätten omedelbart bevilja åtgär
den att gälla tills vidare. Har 
tingsrätten beviljat en åtgärd, som 
har sagts nu, får hovrätten ome
delbart besluta att tingsrliltens be
slut tills vidare inte skall gälla. I 
frågor om häktning eller reseför
bud får hovrätten ändra tingsrät
tens beslut även om motparten inte 
hörts. 

Om hovrätten beslutat häkta 
någon som inte är närvarande vid 
rätten, skall 24 kap. 17 § tredje 
och fjärde styckena tillämpas. 

9 §44 

Genmälet skall innehålla ytt
rande rörande de av vadekäranden 
anförda grunderna för vadetalan 
och angivande av de omständig
heter vadesvaranden vill anföra. 

Svaranden skall i genmälet upp
giva de bevis han vill llberopa och 
vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skrift/i gt bevis, som 
ej tidigare forebragts, skall i hu
vud.skrift eller styrkt avskrift fogas 
vid genmälet. Vill svaranden, att 
fomyat förhör med vittne eller 
sakkunnig skall äga rum eller för
nyad syn ll stället skall hållas, 
skall han angiva det i genmälet 
jämte skälen därtill. I genmälet 
skall svaranden ock angiva, om 
han vill, att målsägande eller den 
tilltalade skall infinna sig person-

44Senaste lydelse 1963: 149. 

Motparten skall i sitt svar yttra 
sig rörande de av klaganden an
förda grunderna för överklagandet 
och ange de omständigheter han 
själv vill anföra. 

Svaret skall innehålla uppgift om 
de bevis parten llberopar och om 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. Skrift/i ga bevis, som inte 
tidigare forebringats, skall ges in 
till hovrätten. Vill parten att det 
skall hållas rry1t förhör med ett 
vittne eller en sakkunnig eller 
förnyad syn pll stället, skall han 
ange det i svaret och samtidigt an
ge sina skäl. I svaret skall parten 
ocksll ange om han vill att måls
ägande eller den tilltalade skall in
finna sig personligen vid huvud
förhandling i hovrätten. 
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ligen vid huvudförhandling 
hovrätten. 

Genmälet skall vara egenhändigt 
undertecknat av svaranden eller 
hans ombud eller, då den tilltala
de IJr svarande, hans fersvarare. 

10 §43 

Genmälet skall med därvid foga Hovrätten skall ge klaganden 
tillfolle att ta del av svaret med 
tillhiirande handlingar. 

de handlingar delgivas vadekäran
den. 

Finnes for målets beredande 
ytterligare skriftväxling eiforder
lig, äge hovrätten forordna därom. 
Hovrätten IJge tillika meddela när
mare bestämmelser om skriftväx
lingen och därvid även föreskriva, 
i vilket avseende part skall yttra 
sig. Part må föreläggas att in
komma med mer än en skrift, en
dast om särskilda skäl liro därtill. 

Är ytterligare skriftväxling nlJd
vlJndig, /dr hovrätten besluta om 
sddan. Om det behövs f<lr hovrät
ten meddela närmare bestämmel
ser om skriftväxlingen och därvid 
även föreskriva i vilket avseende 
en part skall yttra sig. En partf<lr 
föreläggas att komma in med mer 
än en skrift endast om det finns 
särskilda skäl. 

Under förberedelsen får sammanträde hållas, om det behövs för en 
ändamålsenlig handläggning av målet. 

Vad som sagts om sammanträde per telefon i 45 kap. 13 § och 
47 kap. 10 § skall gälla även vid sammanträde enligt denna paragraf. 

11 § 
Finner hovrätten eiforderligt, att 

yttrande inhämtas av sakkunnig, 
skriftligt bevis företes, föremål 
tillhandahålles för syn eller besikt
ning, bevis upptages utom huvud
förhandlingen eller annan förbe
redande åtgärd vidtages, skall be
slut dlirom utan dröjsmål med
delas. 

43Senaste lydelse 1989:656. 

11 § 
Behövs prövningstillst<lnd, be

slutar hovrätten sedan skriftväx
lingen avslutats, om s<ldant till
st<lnd skall meddelas. När det 
finns skäl for det, /lir fr/igan tas 
upp utan att skriftväxling har 
skett. 

12 § 
Om hovrätten anser det behövligt 

att ett yttrande av sakkunnig in
hämtas, ett skriftligt bevis företes, 
ett föremål tillhandahålls för syn 
eller besiktning, ett bevis upptas 
utom huvudförhandlingen eller 
någon annan förberedande åtgärd 
foretas, skall hovrätten besluta om 
det. 
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Vill part, att åtgärd, som nu 
sagts, vidtages, skall han, så snart 
ske kan, göraframställning därom 
hos hovrätten. 

Finnes i mål om allmänt åtal for
undersökningen böra .fullständigas 
eller, om forundersökning ej ägt 
rum, sådan böra foretagas, äge 
hovrätten meddela åklagaren före
läggande därom. 

12 §46 

Hovrätten får bestämma att den 
som är anhållen eller häktad skall 
inställas till sammanträde enligt 
JO§ tredje stycket. 

46Senaste lydelse 1989:656. 

Om en part vill att en åtgärd en
ligt ftJrsta stycket skall foretas, 
skall han så snart som möjligt an
mäla det till hovrätten. 

Behöver i mål om allmänt åtal 
åtgtJrd enligt 23 kap. foretas får 
hovrätten meddela åklagaren före
läggande om det. 

Om den, som behöver vara när
varande vid sammanträde enligt 
JO § tredje stycket är anhållen 
eller häktad, skall hovrätten se till 
att han kan inställa sig. 

13 § 
En mål avgörs efter huvudfor

handling. Hovrätten får dock av
göra målet utan sådan forhand
ling, 

1. om åklagaren har överklagat 
endast till den tilltalades formån, 

2. om endast den tilltalade över
klagat och hans ändringsyrkande 
godtas av motparten, 

3. om det är uppenbart att över
klagandet är ogrundat, eller 

4. om det inte finns anledning att 
döma den tilltalade till ansvar 
eller an lul.öma honom påfoljd 
eller döma honom till annan på
foljd än böter eller villkorlig dom 
eller sådana påfoljder i ftJrening. 

Med de påfoljder som anges i 
forsla stycket 4 likställs utdömande 
av vite och, om det inte samtidigt 
är fråga om forverkande av vill
korligt medgiven frihet från fang
elsestraff, beslut enligt 34 kap. 1 § 
fersta stycket 1 brottsbalken. 
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13 §47 

Så snart målets beredande avslu
tats, skall hovrätten bestämma tid 
för huvudfarhandlingen. För be
handling av rättegångsfrågor eller 
sådana delar av saken som får av
göras särskilt får huvudförhand
ling sättas ut, trots att målet i öv
rigt inte är färdigt för huvudför
handling. 

h den tilltalade häktad, skall 
huvudförhandling hållas inom fyra 
veckor efter utgången av den tid 
som anges i 2 §, om det inte till 
följd av åtgärder som avses i 11 § 
eller andra omständigheter är nöd
vändigt med längre uppskov. Har 
den tilltalade häktats efter ut
gången av den tid som anges i 
2 §, skall tiden räknas från den 
dag han häktades. 

47Senaste lydelse 1989:650. 

Har i fall som avses i farsta 
stycket en part begärt huvudfar
handling, skall sddan Milas, om 
det inte ar uppenbart obehövligt. 

Avser överklagandet även annat 
an ansvar, j?Jr målet avgöras utan 
huvudfarhandling endast om denna 
talan enligt 50 kap. 13 § j?Jr prö
vas utan huvudfarhandling. 

För prövning som inte avser 
sjtilva saken behöver huvudfar
handling inte Milas. 

14 § 
Innan ett mål avgörs utan huvud

farhandling, skall parterna lämnas 
tillfalle att slutfora sin talan, om 
det inte är uppenbart att de redan 
gjort detta. 

Trots tidigare beslut /dr hovrät
ten besluta, att huvudfarhandling 
skall äga rum. 

15 § 
Så snart förberedelsen avslutats, 

skall hovrätten, om inte målet av
görs utan huvudförhandling, be
stämma tid för sddan farhandling, 
om möjligt efter samrdd med par
terna. För behandling av rätte
gångsfrågor eller sådana delar av 
saken som får avgöras särskilt får 
huvudförhandling sättas ut, trots 
att målet i övrigt inte är färdigt 
för huvudförhandling. 

Om den tilltalade är häktad, 
skall huvudförhandling hållas 
inom fyra veckor efter utgången 
av den tid som anges i 2 §, om 
det inte till följd av åtgärder som 
avses i 12 § eller andra omstän
digheter är nödvändigt med längre 
uppskov. Har den tilltalade häktats 
efter utgången av den tid som 
anges i 2 §, skall tiden räknas från 
den dag han häktades. 
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14 §48 

Till huvudförhandlingen skall 
parterna kallas. 

En enskild vadekärande skall fö
reläggas att komma tillstädes vid 
påföljd att hans vadetalan annars 
förfaller. Skall han infinna sig 
personligen, skall han ocksli erin
ras om bestämmelsen i 19 § första 
stycket andra meningen. En en
skild vadesvarande skall, om han 
är skyldig att infinna sig person
ligen eller hans närvaro annars är 
av betydelse för målets hand
läggning eller utredning, föreläg
gas vite. Finns det i fråga om den 
tilltalade anledning anta att han 
inte skulle iaktta ett sådant före
läggande, får hovrätten forordna 
att han skall hämtas till rätten. 

16 § 
Till huvudförhandlingen skall 

parterna kallas. 
En enskild klagande skall 

föreläggas att inställa sig vid på
följd att överklagandet annars för
fitller. Skall han infinna sig per
sonligen, skall hovrätten också 
upplysa honom om bestämmelsen i 
21 § första stycket andra me
ningen. Om en enskild motpart är 
skyldig att infinna sig personligen 
eller hans närvaro annars är av 
betydelse för målets handläggning 
eller utredning, skall han före
läggas vite. Finns det i fråga om 
den tilltalade anledning anta att 
han inte skulle fe/ja ett sådant 
föreläggande, får hovrätten besluta 
att han skall hämtas till rätten. Om 

Meddelas inte något sådant fore- hovrätten inte foreliigger motpar
liiggande eller forordnande skall ten vite eller beslutar att han skall 
svaranden erinras om att målet hämtas skall hovrätten upplysa ho
kan komma att avgöras utan nom om att målet kan komma att 
hinder av att han uteblir. Hov- avgöras utan hinder av att han 
rättenforordnar om inställande! av uteblir. Hovrätten skall se till att 
en tilltalad, som är anhållen eller en tilltalad, som är anhållen eller 
häktad. häktad, kan inställa sig. 

Skall i mål om allmänt åtal målsägande höras i anledning av 
åklagarens talan, skall han vid vite kallas att vid huvudförhandlingen 
infinna sig personligen. 

Hovrätten besttimme tillika, om 
vittne eller sakkunnig skall kallas 
till huvudförhandlingen. Parterna 
skola underrättas om beslutet. Om 
kallande av vittne eller sakkunnig 
gälle vad i 36 och 40 kap. är 
stadgat. 

15 §49 

I övrigt skall vad som sägs i 
I kap. 9 § samt 46 kap. 1 - 5 §§, 
6 § andra stycket, 7 - 9, 11, 13, 
16 och 17 §§ tillämpas i fråga om 

48Senaste lydelse 1984: 131. 
49Senaste lydelse 1987:747. 

Hovrätten skall också besttimma 
vilka vittnen och sakkunniga som 
skall kallas till huvudförhandling
en. Parterna skall underrättas om 
beslutet. I fråga om kallelse till 
vittnen och sakkunniga gäller 36 
och 40 kap. 

17 § 
I övrigt skall vad som sägs i 

1 kap. 9 § samt 46 kap. 1 - 5 §§, 
6 § andra stycket, 7 - 9, Il, 13, 
16 och 17 § § tillämpas i fråga om 
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huvudförhandling i hovrätten. huvudförhandling hovrätten. 
Reglerna i 14 § i detta kapitel Reglerna i 16 § i detta kapitel 
skall dock tillämpas i fråga om skall dock tillämpas i fråga om 
kallelser till uppskjuten huvudför- kallelser till uppskjuten huvudför
handling och föreläggande för handling och föreläggande för 
parterna. parterna. 

När ett mål sätts ut till fortsatt När ett mål sätts ut till fortsatt 
eller ny huvudförhandling, får eller ny huvudförhandling, får 
hovrätten förordlUl om lämpliga hovrätten besluta om lämpliga 
åtgärder för att målet vid den åtgärder för att målet vid den 
förhandlingen skall kunna slut- förhandlingen skall kunna slutfö-
föras. ras. 

I fråga om sådana åtgärder gäller 10 - 12 §§ i detta kapitel. 

16 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

underrättens dom, i den mån det 
erfordras, uppläsas sanu vadekä
randen uppgiva, i vilken del 
domen överklagas och vilket yr
kande han framställer. Tillfälle 
skall lämnas vadesvaranden att 
yttra sig över yrkandet. 

Åklagaren eller målsäganden, dJ 
talan föres allelUlst av denne, skall 
därefter utveckla åtalet, i den mån 
det erfordras för prövning av va- . 
deta/an. Har talan fullföljts av den 
tilltalade, må dock, om hovrätten 
finner det lämpligare, först den 
tilltalade och därefter åklagaren 
eller målsäganden utveckla sin 
talan. P-art skall erhålla tillfälle att 
bemöta vad motparten anfört. 
Äger huvudförhandling rum, 
ehuru vadesvaranden icke är 
tillstädes, skall genom hovrättens 
försorg, i den mån det erfordras, 
ur handlingarna framlägga vad 
han anfört. 

17 § 
Sedan parternas talan framlagts, 

skall bevisningen förebringas. Den 
vid underrätten förebragta bevis
ningen skall genom hovrättens för
sorg, i den mån det lir av 

18 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

tingsrättens dom redovisas i be
hövlig onifattning. Klaganden skall 
uppge i vilken del domen över
klagas och vilket yrkande han 
framställer. Motparten skall läm
lUlS tillfälle att yttra sig över 
yrkandet. 

Dtirefter skall åklagaren eller, 
om talan förs endast av måls
äganden, denne utveckla åtalet i 
den utstrtickning det behövs för 
prövningen av överklagandet. Har 
den tilltalade överklagat får dock, 
om hovrätten finner det lämp
ligare, först den tilltalade och där
efter åklagaren eller målsäganden 
utveckla sin talan. \brje part skall 
få tillfälle att bemöta vad den 
andra parten anfört. Om förhand
lingen äger rum trots att kla
gandens motpart inte är närva
rande, skall hovrätten se till att 
det i den utstrtickning det behövs 
ur handlingarna läggs fram vad 
han anfört. 

19 § 
Sedan parterna utvecklat sin 

talan, skall bevisningen förebring
as. Hovrätten skall se till att den 
bevisning, som förebringats i 
tingsrätten, läggs fram ur hand-
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betydelse för målet i hovrätten, 
framläggas stuian den föreligger i 
protokoll och andra handlingar; 
finner hovrätten det lämpligare 
och samtycka parterna dlirtill, må 
dock bevisningen förebringas av 
parterna. 

Om ej särskilda skäl föranleda 
annat, bör bevis, som skall före
bringas genom protokoll och 
andra handlingar frön under
rätten, framläggas, innan bevis 
rörande samma omständighet ome
delbart upptages av hovrätten. Äro 
rörande samma omständighet flera 
bevis, böra de förebringas i ett 
sammanhang. 

18 § 
Efter bevisningens förebringande 

tige parterna an.fora vad de till 
slutforande av sin talan akta 
nödigt. 

19 §so 

Om en enskild vadektirande ute
blir från huvudförhandling, för

faller hans vadetalan. Detsamma 
gäller, om en enskild vadektiran
de, som tllagts att infinna sig per
sonligen, inställer sig endast ge
nom ombud och hovrätten inte an
ser sig ändå kunna avgöra målet. 

Om en enskild vadesvarande ute
blir och vite har förelagts honom, 
får hovrätten i stället för att före
lägga nytt vite besluta att han skall 
hämtas till rätten antingen ome
delbart eller till en senare dag. 
Detsamma gäller om en enskild 
vadesvarande, som vid vite före
lagts att infinna sig personligen, 
inställer sig endast genom ombud. 

Underlåter i mål om allmänt åtal 
en målsägande, som skall höras i 
anledning av åklagarens talan, att 

50Senaste lydelse 1984: 131. 

lingarna i den utstrtickning bevis
ningen har betydelse ftJr målet 
hovrätten. 

Om inte särskilda skälftJranleder 
annat, bör ett bevis, som inte 
omedelbart skall tas upp av hov
rätten, ftJrebringas innan bevis 
rörande samma omständighet ome
delbart tas upp av hovrätten. 
Finns det flera bevis i frtlga om 
samma omständighet, bör dessa 
förebringas i ett sammanhang. 

20 § 
Sedan bevisningen förebringats 

fllr parterna muntligt slut.fora sin 
talan. 

21 § 
Uteblir en enskild klagande från 

huvudförhandling, förfaller över
klagandet. Detsamma gäller, om 
en enskild klagande, som förelagts 
att infinna sig personligen, in
ställer sig endast genom ombud 
och hovrätten inte anser sig ändå 
kunna avgöra målet. 

Uteblir klagandens motpart och 
har vite förelagts honom, får hov
rätten i stället för att förelägga 
nytt vite besluta att han skall 
hämtas till rätten antingen ome
delbart eller till senare dag. Det
samma gäller om en enskild mot
part, som vid vite förelagts att in
finna sig personligen, inställer sig 
endast genom ombud. 

Underlåter i mål om allmänt åtal 
en målsägande, som skall höras i 
anledning av åklagarens talan, att 
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infinna sig personligen, 
andra stycket. 

gäller infinna sig personligen, gäller 

Om vite har förelagts vade
svaranden eller om denne skall 
hämtas till rätten och hämtning 
inte kan ske, får hovrätten avgöra 
målet trots att vadesvaranden 
inställt sig endast genom ombud 
eller uteblivit. Ett mål får ock.så 
avgöras om en enskild vadekäran
de, som förelagts att infinna sig 
personligen, inställt sig endast ge

nom ombud. 

20 §51 

Har vadekärandens talan förfallit 
enligt 19 § och förelåg för hans 
utevaro eller underlåtenhet att 
infinna sig personligen laga förfall 
som han inte kunnat anmäla i tid, 
skall hovrätten på ansökan av 
honom återuppta målet. 

Ansökan om återupptagande 
skall göras skriftligen inom två 
veckor från den dag då beslutet 
meddelades. Om käranden sedan 
målet återupptagits uteblir från 
huvudforhandling eller underlåter 
att följa ett föreläggande att infin
na sig personligen, är hans rätt till 
återupptagande av måletförfallen. 

21 §52 

Hovrätten får avgöra mål utan 
huvudforhandling, 

1. om talan av åklagaren fors 
endast till den tilltalades formån, 

2. om talan, som fors av den 
tilltalade, biträtts av motparten, 

3. om det är uppenbart att vade
talan är ogrundad, eller 

4. om det inte finns anledning att 
döma den tilltalade till ansvar 
eller att ådöma honom påfoljd 

51 Senaste lydelse 1984:131. 
52Senaste lydelse 1984: 131. 

andra stycket. 
Om vite har förelagts klagandens 

motpart eller om denne skall häm
tas till rätten och hämtning inte 
kan ske, får hovrätten avgöra 
målet trots att han inställt sig en
dast genom ombud eller uteblivit. 
Ett mål får ock.så avgöras om en 
enskild klagande, som förelagts att 
infinna sig personligen, inställt sig 
endast genom ombud. 

22 § 
Har överklagandet förfallit enligt 

21 § skall hovrätten på ansökan 
av klaganden återuppta målet, om 
denne kan visa att han for sin 
utevaro eller underlåtenhet att 
infinna sig personligen haft laga 
förfall som han inte kunnat anmäla 
i tid. 

Ansökan om återupptagande 
skall göras skriftligen inom tre 
veckor 'från den dag när beslutet 
meddelades. Om klaganden uteblir 
på rrytt eller underlåter att följa ett 
föreläggande att infinna sig per
sonligen, har han inte rätt till 
återupptagande av målet. 
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eller döma honom till annan 
pdfeljd an böter eller villkorlig 
dom eller sådana pdföljder 
ferening. 

Med de påföljder som anges i 
första stycket 4 likställs utdöman
de av vite och, om det inte sam
tidigt är fråga om förverkande av 
villkorligt medgiven frihet från 
fängelsestraff, förordnande enligt 
34 kap. I § första stycket I 
brottsbalken. 

Har i fall som avses i första 
stycket en part begärt huvudför
handling, skall sådan hållas, om 
det inte är uppenbart obehövligt. 

Förs talan även om annat än 
ansvar, får målet avgöras utan 
huvudförhandling endast om denna 
talan enligt 50 kap. 21 § får 
prövas utan huvudförhandling. 

För prövning som inte avser 
själva saken behöver huvudför
handling inte hållas. 

22 §53 

Har hovratten beslutat, att mdl 
skall avgöras utan huvudferhand
ling, och finnes ej uppenban. att 
panerna redan slutfen sin talan, 
skall tillflille dänill liimnas dem. 

Utan hinder av tidigare beslut 
tige hovratten ferordna, att hu
vudferhandling skall tiga rum. 

23 § 
Har vid huvudferhandlingen i 

underratten rörande viss omstän
dighet vittne eller sakkunnig hörts 
inför rätten eller syn d stället 
hållits och beror avgörandet även i 
hovrätten av tilltron till den be
visningen, md lindring i under-

53Senaste lydelse 1954:432. 

Har vid huvudferhandling i 
tingsrtitten rörande viss omstän
dighet vittne eller sakkunnig hörts 
inför rätten eller syn pd stället 
hållits och beror avgörandet även i 
hovrätten av tilltron till den be
visningen, får tingsrattens dom 
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rattens dom i denna del ej ske 
annat an till den tilltalades fer
nuln, med mindre beviset upptagits 
tinyo vid huvudfljrhandlingen i 
hovrätten eller ock synnerliga skäl 
fljreligga, att dess värde är annat, 
än underrätten antagit. 

23 a §54 

Har tingsrätten funnit att den 
tilltalade skall dömas för den 
åtalade gärningen och överklagas 
domen bara beträffande annat än 
denna fråga, skall hovrätten pröva 
frtlgan endast om 

1 . det i denna del föreligger 
något förhållande som skulle 
kunna utgöra grund för resning 
enligt 58 kap. 2 § eller kunna 
medföra undanröjande av domen 
på grund av domvilla eller 

2. målets utgång vid tingsrätten i 
samma del uppenbarligen beror på 
förbiseende eller misstag. 

Beträffande fråga som avses i 
fljrsta stycket 1 eller 2 behöver 
hänsyn tas endast till omständig
heter som har åberopats av part. 

inte andras i den delen utan att 
beviset tagits upp pd nytt vid 
huvudferhandling i hovrätten. Det 
som har sagts nu gtJller dock inte 
om det finns synnerliga skäl att 
bevisets värde är en annat än 
tingsrätten antagit. 

Har tingsrätten funnit att den 
tilltalade skall dömas för den 
åtalade gärningen och överklagas 
domen bara beträffande annat än 
frågan om han beglJJt gtJmingen 
eller frtlgan hur denna skall bedö
mas, for hovrätten pröva dessa 
frågor endast om 

1 . det i denna del föreligger 
något förhållande som skulle 
kunna utgöra grund för resning 
enligt 58 kap. 2 § eller kunna 
medföra undanröjande av domen 
på grund av domvilla eller 

2. målets utgång vid tingsrätten i 
samma del uppenbarligen beror på 
förbiseende eller misstag. 

Beträffande fråga som avses i 
andra stycket 1 eller 2 behöver 
hänsyn tas endast till omständig
heter som har åberopats av part. 

24 § 
Innan hovrättens dom eller slut

liga beslut meddelats, nu} vadeta
lan återkallas. Åklagare, som i 
hovrätten fört talan mot den till
talade, äge till hans förmån ändra 
sin talan. 

lbdekiiranden äge ej ändra sin 
vadetalan att gälla annan gärning 
än den som avses i vadeinlagan. 

Innan hovrättens dom eller slut
liga beslut meddelats, får överkla
gandet återkallas. Åklagare, som i 
hovrätten fört talan mot den till
talade, .fdr till hans förmån ändra 
sin talan. 

Klaganden /dr inte ändra sin 
talan att gälla annan gärning än 
den som avses i överklagandet. 

25 §55 

Hovrätten får inte med anledning Hovrätten får inte med anledning 
av den tilltilades talan eller slulan av den tilltalades överklagande 

54Införd genom 1989:656. 
55Senaste lydelse 1988:1370. 
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talan, som _dklagaren for till hans 
förmån, döma till en brottspåföljd 
som är att anse som svårare eller 
mer ingripande för den tilltalade 
än den som tingsrätten dömt till. 
Hovrätten får dock besluta om 
överlämnande till särskild vård 
eller, om tingsrätten beslutat om 
sådan vård, döma till annan på
följd. 

Hovrätten får inte heller med an
ledning av talan som anges i 
första stycket besluta om utvis
ning, om tingsrätten inte meddelat 
sådant beslut, eller bestämma 
längre tid än tingsrätten gjort för 
förbud för den tilltalade att åter
vända till Sverige. 

eller av dklagarens överklagande Prop. 1993/94: 190 
till hans förmån, döma till en Bilaga I 
brottspåföljd som är att anse som 
svårare eller mer ingripande för 
den tilltalade än den som tingsrät-
ten dömt till. Hovrätten får dock 
besluta om överlänmande till sär-
skild vård eller, om tingsrätten be-
slutat om sådan vård, döma till 
annan påföljd. 

Hovrätten får inte heller med an
ledning av överklagande som 
anges i första stycket besluta om 
utvisning, om tingsrätten inte 
meddelat sådant beslut, eller 
bestämma längre tid än tingsrätten 
gjort för förbud för den tilltalade 
att återvända till Sverige. 

27 § 
Föres talan om jäv mot domare i 

underrtitten och finnes jävet grun
dat, skall hovrätten undanröja 
underrtittens dom i vad den över
klagats. 

Förs talan om jäv mot en do
mare i tingsrätten och finnes jävet 
grundat, skall hovrätten undanröja 
tingsrättens dom i den del den 
överklagats. 

29 § 
Undanröjer hovrätten under

rtittens dom och grundas beslutet 
ej därå, att underrtitten varit obe
hörig eller eljest icke bort upptaga 
målet till prövning, skall hovrätten 
tillika visa målet åter till un
derrtitten för erforderlig behand
ling. 

Om befogenhet for hovrtitten att, 
dlJ underrtitten varit obehörig, 
hänvisa målet till annan underrtitt 
stadgas i 19 kap. 11 §. 

Undanröjer hovrätten tingsrät
tens dom p<l n<lgon annan grund 
tin att tingsrätten varit obehörig 
eller av n<lgot annat sktil inte bort 
ta upp målet till prövning, skall 
hovrätten tiven visa målet åter till 
tingsrätten för fonsatt behandling. 

Om hovrättens befogenhet att 
nlir tingsrätten varit obehörig 
hänvisa målet till annan tingsrtitt 
finns bestämmelser i 19 kap. 11 §. 

30 § 
Sedan hovrättens dom eller slut

liga beslut vunnit laga kraft, skall 
den från underrtitten mottagna 
akten jtimle avskrift av domen 
eller beslutet översändas till un
derrätten. 

Har tingsrtittens dom överklagats 
endast i fråga om annat tin an
svar, skall m<llet i hovrtitten 
behandlas som tvistem<ll. 
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52 Kap. 

Om besvär Om prövningen av överklagade 
beslut 

1 §~ 
Vill mlgon överklaga en tings

rätts beslut, skall han ge in en be
svarsinlaga till tingsrätten. 

Inlagan skall ha kommit in till 
rätten inom tre veckor från den 
dag då beslutet meddelades. Om 
ett beslut under rättegången inte 
har meddelats vid sammanträde 
ftJr ftJrhandling och det inte heller 
vid något sådant sammanträde har 
tillkännagivits när beslutet kom
mer att meddelas, skall dock be
svarstiden räknas från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. 
Klagan över beslut om någons 
häktande eller kvarhållande i häkte 
eller om åläggande av reseförbud 
eller i fråga, som avses i 49 kap. 
6 §, är inte inskränkt till viss tid. 

Den som vill överklaga en tings
rätts beslut skall göra detta skrift
ligt. överklagandet skall ges in till 
tingsrätten. 

överklagandet skall ha kommit 
in till rätten inom tre veckor från 
den dag nar beslutet meddelades. 
Om ett beslut under rättegången 
inte har meddelats vid samman
träde och det inte heller vid något 
sammanträde har tillkännagivits 
när beslutet kommer att meddelas, 
skall dock tiden ftJr överklagande 
räknas från den dag nar klaganden 
fick del av beslutet. Fn överkla
gande av ett beslut om någons 
häktande eller kvarhållande i häkte 
eller om åläggande av reseförbud 
eller i fråga, som avses i 49 kap. 
6-7 §, är inte inskränkt till viss 
tid. 

I 49 kap. finns bestämmelser om att den, som vill överklaga ett 
beslut, i vissa fall först skall anmäla missnöje. 

2 §57 

Finnes besvärstalan ej vara ful/
ftJljd inom rätt tid, skall den av 
underrätten avvisas. Har besvars
inlaga inkommit till hovratten ftJre 
besvtirstidens utgtlng, skall den 
omsttindigheten att inlagan inkom
mit till underrätten forst därefter 
ej ftJranleda att den avvisas. 

56Senaste lydelse 1990:443. 
57Senaste lydelse 1990:443. 

Tingsrätten prövar om överkla
gandet har gjorts i rätt tid. Ett 
överklagande som gjorts för sent 
skall avvisas av tingsrätten. 

Överklagandet skall dock inte 
avvisas om det inom tiden för 
överklagande har kommit in till 
hovratten. I ett sådant fall skall 
hovrätten stinda överklagandet vi
dare till tingsrätten och samtidigt 
liimna uppgift om vilken dag det 
kom in till hovrtinen. 

Prop. 1993/94:190 
Bilaga 1 
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3 §58 

I besvlirsinlagan skall klaganden I överklagandet skall klaganden 
uppgiva: uppge: 

1. det beslut, mot vilket talan 1. det beslut som överklagas, 
föres; 

2. grunderna för besvlirstalan; 2. grunderna för överklagandet 
Sam/ 

3. den ändring i beslutet, som 
klaganden yrkar. 

Klaganden skall i besvlirsinlagan 
uppgiva de bevis han vill dberopa 
och vad han vill styrka med varje 
slirskilt bevis. Skrift/i gt bevis, som 
ej tidigare förebragts, skall i hu
vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid besvlirsinlagan. 

Besvlirsinlagan skall vara egen
hlindigt undertecknad av klagan
den eller hans ombud. 

3. den ändring i beslutet, som 
klaganden yrkar. 

Om prövningstillsttlnd behövs, 
skall klaganden ockscl ange de 
omstllndigheter som han dberopar 
till stöd för att stldant tillsttlnd 
skall meddelas. 

Klaganden skall vidare uppge de 
bevis han tlberopar och vad som 
skall styrkas med varje bevis. 
Skri.ftli ga bevis, som inte tidigare 
förebringats, skall ges in tillsam
mans med överklagandet. 

4 § 
Avvisas ej besvlirstalan, skall 

underrlitten utan dröjsmål till 
hovrätten insända besvlirsinlagan 
med därvid fogade handlingar 
samt huvudskrift eller styrkt av
skrift av akten, sclvitt angclr den 
fullföljda frclgan. 

Om inte överklagandet avvisas 
enligt 2 §, skall tingsrlitten till 
hovrätten överlämna överklagan
det med tillhörande handlingar 
samt de handlingar i akten som 
har betydelse för prövningen av 
överklagandet. 

5 § 
Föreligger mot besvlirstalans 

upptagande annat hinder än i 2 § 
sligs, må talan av hovrätten 
omedelbart avvisas. 

Om det finns något annat hinder 
mot att ta upp överklagandet till 
prövning än som avses i 2 §, får 
hovrätten omedelbart avvisa över
klagandet. 

6 §59 

Uppfyller besvlirsinlagan ej före- Uppfyller överklagandet inte fö-
skrifterna i 3 § eller är den eljest reskrifterna i 3 § eller är det pcl 
ofullstlindi g, skall hovrätten före- annat slitt ofullstandi gt, skall 
lägga klaganden att avhjälpa hovrätten förelägga klaganden att 
bristen. avhjälpa bristen. 

Följer klaganden inte ett förelåg- Följer klaganden inte ett föreläg-
gande enligt första stycket, skall gande enligt första stycket, skall 

58Senaste lydelse 1963: 149. 
59Senaste lydelse 1984: 131. 
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besvtJrstalan avvisas, om besvärs
inlagan är så ofullständig att den 
inte utan väsentlig olägenhet kan 
läggas till grund för en rättegång i 
hovrätten. 

överklagandet avvisas, om det är Prop. 1993/94: 190 
så ofullsttJndigt att det inte utan Bilaga 1 
väsentlig olägenhet kan läggas till 
grund för en rättegång i hovrätten. 

7 §60 

Finnes motparten böra höras Om hovrätten finner att kJagan-
över besvären, skall besvärsinla- dens motpart bör höras angdende 
gan med diirvid fogade handlingar överklagandet, skall detta med 
delgivas motparten och föreläg- tillMrande handlingar delges ho
gande meddelas honom att in- nom med föreläggande att svara 
komma med skriftlig förklaring. skriftligt inom viss tid. 

Ej må, med mindre tillfelle läm- Tingsrättens beslut far inte utan 
nats motparten an förklara sig, an motparten har liJmnats tillfelle 
andring göras i underranens be- an yttra sig andras såvitt angår 
slut, såvitt angår hans rätt. hans rätt. 

Har underränen i tvistemål av- Har tingsrätten i tvistemål avsla-
slagit yrkande om kvarstad eller git en yrkande om kvarstad eller 
annan åtgärd enligt 15 kap. eller någon annan åtgärd enligt 15 kap. 
j{jrordnat om hävande av sådan eller upphävt en beslut om en 
åtgärd eller i brottmål avslagit yr- sådan åtgärd eller i brottmål 
kande om åtgärd, som avses i 26 - avslagit yrkande om en åtgärd, 
28 kap. , eller förordnat om som avses i 26 - 28 kap. , eller 
havande av sådan åtgärd, lige förordnat om upphlivande av en 
hovrätten omedelbart bevilja åt- beslut om en sådan åtgärd, fllr 
gärden att gälla, till dess annor- hovrätten omedelbart bevilja åtgär
lunda förordnas. Har underränen den att gälla tills vidare. Har 
beviljat åtgärd, som nu sagts, eller tingsrätten beviljat en åtgärd, som 
förordnat, att beslut må verkställas har sagts nu eller förklarat att 
utan hinder av att det icke tiger beslutet fllr verkställas trots att det 
laga kraft, llge hovrätten omedel- inte har laga kraft, far hovrätten 
bart förordna, att vidare lltglird omedelbart besluta att tingsränens 
för verkstlillighet ej må aga rum. beslut tills vidare inte skall gälla. 
Å

0

r fråga om häktning eller rese- Ocksll nar fråga tlr om häktning 
förbud, må hovrätten ock utan eller reseförbud fllr hovrätten utan 
motpartens hörande göra lindring i motpartens hörande andra tings-
underrättens beslut.- rattens beslut. 

8 §61 

Förklaringen skall innehålla ytt- Motparten skall i sin svar yttra 
rande rörande de av klaganden sig rörande de av klaganden an
anförda grunderna för besvlirsta- förda grunderna för överklagandet 
Ian och angivande av de omstän- och ange de omständigheter han 
digheter förklaranden vill anföra. sjlilv vill anföra. 

60Senaste lydelse 1981 :828. 
61 Senaste lydelse 1963:149. 
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Förklaranden skall i förklaringen 
uppgiva de bevis han vill /Jberopa 
och vad han vill styrka med varje 
sarskill bevis. Skriftligt bevis, som 
ej tidigare förebragts, skall i hu
vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid förklaringen. 

Förklaringen skall vara egenhän
digt undertecknad av förklaranden 
eller hans ombud eller, dil i brott
mlll den tilltalade är förklarande, 
hans försvarare. 

Svaret skall inneMlla uppgift om 
de bevis parten /Jberopar och om 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. Skriftliga bevis, som inte 
tidigare förebringats, skall ges in 
till hovrlitten. 

9 § 
Har förklaring inkommit och fin

nes ytterligare skriftväxling erfor
derlig, age hovrätten förordna 
diirom. Hovrätten äge tillika med
dela närmare bestämmelser om 
skriftväxlingen och därvid även 
föreskriva, i vilket avseende part 
skall yttra sig. Part mll föreläggas 
att inkomma med mer än en skrift, 
endast om särskilda skäl äro 
diirtill.-

9 a §62 

Behövs prövningstillstånd och 
har motparten hörts över be
svären, beslutar hovrätten sedan 
skriftväxlingen avslutats, om så.
dant tillstånd skall meddelas. När 
det finns skäl för det, får frågan 
upptas utan att skriftväxling skett. 

10 §63 

Om det är nödvändigt för utred
ningen i målet att en part eller 
någon annan hörs muntligen, får 
hovrätten förordna om detta på 
lämpligt sätt. Hovrätten förordnar 
om inställandet av den som är 
anhållen eller häktad. 

62Senaste lydelse 1987:747. 
63Senaste lydelse 1987: 121 l. 

Är ytterligare skriftväxling nöd
vandig. får hovrätten besluta om 
sMan. Om det behövs får hovrät
ten meddela närmare bestämmel
ser om skriftväxlingen och därvid 
även föreskriva i vilket avseende 
en part skall yttra sig. En part får 
föreläggas att komma in med mer 
än en skrift endast om det finns 
särskilda skäl. 

JO§ 
Behövs prövningstillstånd och 

har motparten hörts angående 
överklagandet, beslutar hovrätten 
sedan skriftväxlingen avslutats, 
om så.dant tillstånd skall meddelas. 
När det finns skäl för det, får 
frågan tas upp utan att skrift
växling har skett. 

11 § 
Om det är nödvändigt för utred

ningen i målet att en part eller 
någon annan hörs muntligt, får 
hovrätten besluta om detta på 
lämpligt sätt. Hovrätten skall se 
till att den, som är anhållen eller 
häktad, kan inställa sig. 

Prop. 1993/94:190 
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Vad som sägs i 43 kap. 8 § fjär- Vad som sägs i 43 kap. 8 § fjär-
de stycket gäller även vid förhör de stycket gäller även vid ett 
enligt första stycket. förhör enligt första stycket. 

Om hovrätten beslutat häkta någon som inte är närvarande vid rätten, 
skall 24 kap. 17 § tredje och fjärde styckena tillämpas. 

11 § 
Sedan erforderliga /itgärder vid

tagits, skall målet sö snart ske kan 
av hovrätten företagas till av
görande. 

12 § 
Innan hovrättens slutliga beslut Innan hovrättens slutliga beslut 

meddelats, må besvärstalan åter- meddelats för överklagandet åter-
kallas. kallas. 

13 § 
Sedan hovrättens slutliga beslut 

vunnit laga kraft, skall den frön 
underrätten mottagna akten jämte 
avskrift av beslutet översändas till 
underrätten. 

Har part eller intervenient över
klagat ett beslut, som tagits upp i 
dom eller som för överklagas 
endast i samband med överkla
gande av dom, och är även domen 
överklagad, skall mö/en i 
hovrätten handläggas gemensamt 
enligt 50 eller 51 kap. 

Det som har sagts nu gäller dock 
inte om beslutet angör ett ombud, 
en försvarare, ett vittne, en sak
kunnig eller någon annan som inte 
varit part eller intervenient. 

53 Kap. 

Om mål, som upptages ome- Om mål som tas upp omedelbart 
delbart av hovrätt 

1 § 
I tvistemål, som skall upptagas 

omedelbart av hovrätt, tige vad 
om rättegången vid underrätt är i 
42-44 kap. stadgat motsvarande 
tillämpning. 

I tvistemål, som skall tas upp 
omedelbart av en hovrätt, tilläm
pas bestämmelserna om rätte
gången vid tingsrätt i 42-44 kap. 

Prop. 1993/94: 190 
Bilaga 1 
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2 §64 

I brottmål, som skall upptagas I brottmål, som skall tas upp 
omedelbart av hovrätt, lJge vad omedelbart av en hovrätt, tilläm
om rättegången vid underrlilt lJr i pas bestlJmmelserna om rätte-
45-47 kap. stadgat motsvarande gången vid tingsrlilt i 45-47 kap. 
tillilmpning; i dylikt mål gälle med följande avvikelser. 
dock följande avvikelser: 

1 . Hovrätten äge ej uppdraga åt 
åklagaren att utfärda stämning. 

2. Hovrätten äge fiJr målets 
beredande i stämningen förelägga 
den tilltalade att till hovrlilten in
komma med skriftligt genmäle. 
Genmälet skall med därvid fogade 
handlingar delgivas åklagaren. 
Finnes för målets beredande ytter
ligare skriftväxling eiforderlig, 
äge hovrätten fiJrordna därom. 
Rätten lige tillika meddela när
mare bestämmelser om skriftväx
lingen och därvid även föreskriva, 
i vilket avseende part skall yttra 
sig. 

3. I stället för den tid av en 
vecka, som i 45 kap. 14 §, 46 
kap. 11 § och 47 kap. 22 § lir 
föreskriven för hållande av 
huvudförhandling i mål, vari den 
tilltalade är anhållen eller häktad, 
skall gälla en tid av två veckor. 

4. Förekommer ej anledning till 
ådömande av annan påföljd än 
böter, lige hovrätten fiJretaga 
målet till avgörande utan huvud
förhandling; därom giille vad i 
51 kap. 22 § stadgats. 

1. Hovrätten for inte uppdra åt 
åklagaren att utfärda stämning. 

2. Hovrätten skall i stämningen 
förelägga den tilltalade att svara 
skriftligt inom viss tid. Åklagaren 
skall ges tillflille att ta del av sva
ret med tillhtJrande handlingar. h 
ytterligare skriftväxling nödvän
dig, for hovrätten besluta om så
dan. Om det belWvs får rätten 
meddela närmare bestämmelser 
om skriftväxlingen och därvid 
även föreskriva, i vilket avseende 
en part skall yttra sig. 

3. I stället för den tid av en 
vecka, som enligt 45 kap. 14 §, 
46 kap. 11 § och 47 kap. 22 § i 
vissa fall gäller för hållande av 
huvudförhandling, skall gälla en 
tid av två veckor. 

4. Om det inte förekommer an
ledning döma till annan påföljd än 
böter, får hovrätten avgöra målet 
utan huvudförhandling. I sådant 
fall tillämpas 51 kap. 14 §. 

54 kap. 

Om fullfoljd av talan 
hovrätts dom och beslut 

mot Om över/clagande av hovrätts 
domar och beslut 

1 §65 

Talan mot hovrlilts dom skall En hovrlilts dom får överklagas, 
fiJras genom ansökan om revision. om inte annat ar fiJreskrivet. 

MSenaste lydelse 1964: 166. 
65Senaste lydelse 1989:656. 
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Har parterna skriftligen avtalat att inte överklaga en dom som Prop. 1993 /94: 190 
meddelas med anledning av en uppkommen tvist eller en framtida tvist Bilaga 1 
som kan härledas till ett visst angivet rättsförhållande, gäller avtalet, om 
saken är sådan att förlikning därom är tillåten. Ett avtal som ingåtts före 
tvistens uppkomst gäller dock inte i mål som avses i 1 kap. 3 d § första 
stycket. 

En utfästelse att inte överklaga som har gjorts efter domen gäller, om 
saken är sådan att förlikning därom är tillåten. 

Den, mot vilken en tredskodom givits, får inte överklaga domen. Be
stämmelser om hans rätt till återvinning i anledning av sådan dom finns 
i 44 kap. 9 § och 53 kap. I §. 

1 a §66 

När en hovrätt meddelar dom i 
fall som avses i 17 kap. 5 § andra 
stycket, bestämmer hovrätten med 
hänsyn till omständigheterna om 
talan mot domen skall foras sär
skilt eller endast i samband med 
talan mot hovrättens slutliga av
görande. Talan fors genom an
sökan om revision. 

2 § 
Talan mot hovräm slutliga be

slut skall foras genom besvär. 
Meddelas i samband med dom 
beslut, varigenom saken till viss 
del ej upptages till prövning, skall 
dock talan mot beslutet foras ge
nom ansökan om revision. 

Äger part göra ansökan om åter
upptagande av mål, som avgjorts 
genom slutligt beslut, må han ej 
fullfölja talan mot beslutet. 

2 a §61 

Hovrättens beslut i en överkla
gad fråga angående ersättning till 
offentlig försvarare får inte över
klagas. Hovrätten får dock tillåta 
att beslutet ·överklagas, om det fö-

66lnförd genom 1990:443. 
67lnförd genom 1989:352. 

2 § 
När en hovrätt meddelar dom i 

fall som avses i 17 kap. 5 § andra 
stycket, bestämmer hovrätten med 
hänsyn till omständigheterna om 
domen skall /<l överklagas särskilt 
eller endast i samband med över
klagande av hovrättens slutliga av
görande. 

3§ 

Å
0

ven ett slutligt beslut av en 
hovrätt far överklagas, om inte 
annat lir foreskrivet. Har en part 
rätt att ansöka om återupptagande 
av ett mål, som avgjorts genom 
slutligt beslut, f<lr han inte över
klaga beslutet. 

Ett beslut av en hovrätt genom 
vilket ett mål <lterforvisats till 
tingsrätten /dr överklagas endast 
om hovrattens prövning innefattar 
ett avgörande av en fr<lga som in
verkar p<l målets utg<lng. 

4§ 

Hovrättens beslut i en överkla
gad fråga angående ersättning till 
offentlig försvarare får inte över
klagas. Hovrätten får dock tillåta 
att beslutet överklagas, om det fö-
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religger särskilda skäl för en 
prövning om tillstånd skall ges 
enligt JO § första stycket I . 

3§ 
\bd i 49 kap. 3 - 5, 7 och I I §§ 

lir stadgat i frdga om talan mot 
underrätts beslut äge motsvarande 
tillämpning beträffande talan mot 
hovrätts beslut, som ej är slutligt, 
i där uppkommen eller ditfullfoljd 
fråga, som avses i nämnda lag
rum. 

4 § 
Beträffande hovrätts beslut i 

annat fall än nu sagts gälle vad i 
49 kap. 8 §lir stadgat. 

5 §68 

Dd hovrätten ogillat yrkande om 
häktning eller reseförbud eller 
havt ett beslut om häktning eller 
reseförbud, får talan mot beslutet 
foras endast i samband med talan 
mot hovrättens dom eller slutliga 
beslut. 

6§ 
över beslut, varigenom hovrätt 

visat mål dter till underrätt, må ej 
klagas; innefattar hovrättens pröv
ning avgörande av frdga, som in
verkar pd målets utgdng, äge dock 
part utan hinder av vad nu sagts 
fullfolja talan däremot. 

7§ 
Har hovrätt funnit underrätten 

behörig att upptaga mål, må talan 
däremot ej foras, med mindre in
vändningen mot underrättens be
hörighet grundas d omständighet, 
som vid fullfoljd högre rätt haft att 
självmant beakta. 

68Senaste lydelse 1987:1211. 

religger särskilda skäl för en 
prövning om tillstånd skall ges 
enligt 11 § första stycket I . 

5§ 
Det som sligs i 49 kap. 4 - 6, 8 

och 11 §§ om överklagande av 
tingsrätts beslut skall tillämpas 
beträffande överklagande av en 
hovrätts beslut, som inte är slut
ligt, i där uppkommen eller dit 
överklagad fråga som avses i de 
nämnda lagrummen. 

6§ 
Beträffande hovrättens beslut i 

annat fall än som har sagts nu 
tillämpas 49 kap. 3 § andra 
stycket och 9 §. 

7§ 
Om hovrätten ogillat ett yrkande 

om häktning eller reseförbud eller 
upphavr ett beslut om häktning 
eller reseförbud, får beslutet över
klagas endast i samband med 
överklagande av hovrättens dom 
eller slutliga beslut. 

8§ 
Har hovrätten funnit att tingsrät

ten varit behörig att ta upp målet, 
for hovrättens beslut om detta 
överklagas endast om in
vändningen mot tingsrättens 
behörighet grundas pd omständig
het, som vid överklagande den 
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8 §69 

Talan får inte foras mot hovrät
tens beslut angående jäv mot 
domare i tingsrätt eller i någon dit 
fullfeljd fråga som avses i 49 kap. 
4 § första stycket 7 eller 9 eller 
6 §. Talan får inte heller foras 
mot hovrättens beslut att meddela 
prövningstillstånd. 

9 §70 

Talan mot hovrätts dom eller 
slutliga beslut i mål eller ärende 
som väckts vid tingsrätt får inte 
komma under högsta domstolens 
prövning utan att högsta domsto
len meddelat parten tillstånd till 
detta enligt JO §. Detsamma gäller 
talan mot hovrätts slutliga beslut i 
ett ärende som har direkt samband 
med ett mål eller ärende som nu 
sagts, dock inte beslut som avses i 
16 §. 

Första stycket gäller inte talan, 
som i mål om allmänt åtal fors av 
riksåklagaren, justitiekanslern 
eller justitieombudsman. 

JO §71 

Prövningstillstånd må meddelas 
allenast 

I . om det är av vikt för ledning 
av rättstillämpningen att talan 
prövas av högsta domstolen; eller 

2. om det föreligger synnerliga 
skäl till sådan prövning, såsom att 
grund för resning föreligger eller 

69Senaste lydelse 1987:747. 
70Senaste lydelse 1989:352. 
71 Senaste lydelse 1971 :218. 

högre rätten haft att självmant 
beakta. 

9§ 
Ett beslul får inte överklagas, 

om beslutet innebär att hovrätten 
1. prövat en fråga angående jäv 

mot domare i tingsrätt, 
2. prövat en till hovrätten över

klagad fråga som avses i 49 kap. 
5 § första stycket 7 eller 9 eller 
7 §,eller 

3. meddelat prövningstillstånd. 

JO§ 
Ett överklagande av hovrättens 

dom eller slutliga beslut i mål 
eller ärende som väckts vid tings
rätt får inte prövas av högsta dom
stolen i vidare mån än som fram
går av 11 §, om inte högsta dom
stolen meddelat parten pröv
ningstillstånd. Detsamma gäller ett 
överklagande av hovrätts slutliga 
beslut i ett ärende som har direkt 
samband med ett mål eller ärende 
som sagts nu, dock inte beslut 
som avses i 18 §. 

Första stycket gäller inte riks
åklagarens, justitiekanslerns eller 
justitieombudsmannens överkla
ganden i mål om allmänt åtal. 

11 § 
Prövningstillstånd får meddelas 

endast om 
I . det är av vik1 för ledning av 

rättstillämpningen att överklagan
det prövas av högsta domstolen, 
eller 

2. det föreligger synnerliga skäl 
till sådan prövning, såsom att 
grund för resning föreligger eller 
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domvilla förekommit eller att må
lets utgång i hovrätten uppenbar
ligen beror på grovt förbiseende 
eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd meddelas 
i ett av två eller flera likartade 
mål, som samtidigt fereligga till 
bedömande, nul prövningstillstånd 
meddelas även i övriga mål. 

11 §12 

domvilla förekommit eller att må
lets utgång i hovrätten uppenbar
ligen beror på grovt förbiseende 
eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd meddelas 
i ett av två eller flera likartade 
mål, som samtidigt fereligger till 
bedömande, får prövningstillstånd 
meddelas även i övriga mål. 

12 § 
Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss fråga i målet, vars 

prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatfråga) 
eller en viss del av målet. 

I avvaktan på att prövning sker i enlighet med ett prövningstillstånd 
som begränsats enligt första stycket får högsta domstolen förklara 
frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt 
vilande helt eller delvis. 

Meddelas prövningstillstånd utan 
sådan begränsning som avses i 
första stycket, gäller det domen 
eller det slutliga beslutet i dess 
helhet, såvitt parten far talan mot 
detta, samt beslut, som överklagas 
i samband med talan mot domen 
eller det slutliga beslutet. 

I den nuln prövningstillstånd · ej 
meddelas och fråga därom ej för
klaras vilande, skall hovrättens 
dom eller slutliga beslut stå fast. 
Erinran därom skall intagas 
högsta domstolens beslut. 

11 a §73 

Vid talan som avses i 9 § andra 
stycket får högsta domstolen, om 
målet väckts vid tingsrätt, besluta 

72Senaste lydelse 1989:352. 
73Införd genom 1989:352. 

F:tt prövningstillstånd, som med
delas utan sådan begränsning som 
avses i första stycket, gäller, sövitt 
parten överklagat, 

1 . domen eller det slutliga be
slutet i dess helhet, 

2. sM.ant beslut som tagits in i 
domen eller det slutliga beslutet 
och som inte angör ett ombud, ett 
vittne, en sakkunnig eller någon 
annan, som inte är part, 

3. sM.ant beslut, som för över
klagas endast i samband med att 
domen eller det slutliga beslutet 
överklagas. 

I den utsträckning prövningstill
stånd inte meddelas och fråga om 
tillstönd inte heller förklaras vilan
de, skall hovrättens dom eller slut
liga beslut stå fast. En erinran om 
detta skall tas in i högsta dom-
stolens beslut. 

13 § 
Vid överklagande som avses i 

9 § andra stycket får högsta dom
stolen, om målet väckts vid tings-
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att begränsa prövningen av målet rätt, besluta att begränsa pröv
till en viss prejudikatfråga. ningen av målet till en viss preju

dikatfråga. 
Ett beslut som avses i första stycket får meddelas att gälla till dess 

annorlunda bestäms. Ett sådant beslut fattas enligt de regler som gäller 
för beslut om prövningstillstånd. Meddelas beslut enligt detta stycke, 
skall målet i övrigt vila. 

I den mån högsta domstolen inte 
prövar målet, skall hovrättens dom 
eller slutliga beslut stå fast. En 
upplysning om detta skall tas in i 
det beslut varigenom prövning 
vägras. 

12 §74 

Vid avgörandet av om pröv
ningstillstånd skall meddelas be
höver hänsyn tas endast till om
ständigheter som har åberopats av 
sökanden. 

13 §75 

Förs i mål eller ärende, som 
väckts vid underrätt, talan mot 
hovrätts beslut, som ej är slutligt, 
och har ej i anledning av talan 
mot hovrättens dom eller slutliga 
beslut meddelats prövningstill
stånd, som enligt 11 § tredje 
stycket gäller även beslutet, 
tillämpas 9 - 12 §§. 

14 §16 

Då hovrätt meddelar beslut, 
varemot talan enligt 5, 6, 7 eller 
8 § ej må föras skall hovrätten i 
beslutet giva det till känna. 

Kan talan mot hovrätts dom eller 
beslut ej komma under högsta 
domstolens prövning, med mindre 
högsta domstolen meddelat panen 
tillstånd dänill, give hovrätten i 
samband med underrättelse om 

74Införd genom 1981 : 1088. 
75Senaste lydelse 1989:352. 
76Senaste lydelse 1971 :218. 

I den utstrlickning högsta dom
stolen inte prövar målet, skall 
hovrättens dom eller slutliga be
slut stå fast. En upplysning om 
detta skall tas in i det beslut ge
nom vilket prövning vägras. 

14 § 
Vid avgörandet av om pröv

ningstillstånd skall meddelas be
höver hänsyn tas endast till så
dana omständigheter som har 
åberopats av klaganden. 

15 § 
Avser överklagandet ett ej slut

ligt beslut av hovratten i ett mål 
eller ärende, som väckts vid tings
rätt, och har inte i anledning av 
talan mot hovrättens dom eller 
slutliga beslut meddelats pröv
ningstillstånd, som enligt 12 § 
tredje stycket gäller även beslutet, 
skall JO - 14 §§ tillämpas. 

16 § 
Om ett beslut av en hovrätt 

enligt 3 § andra stycket eller 7, 8 
eller 9 § inte får överklagas, skall 
beslutet inneMlla uppgift om det. 

Krävs särskilt tillstånd för pröv
ning i högsta domstolen, skall 
hovrättens dom eller beslut inne
Mlla uppgift om det och om de 
grunder på vilka sådant tillstånd 
meddelas. 
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talans fullfoljande det till känna 
med angivande av innehållet i 
JO§. 

15 §77 

Anser part, att underrättelse, 
som hovrätten enligt 14 § forsta 
stycket meddelat, är oriktig, <Jge 
han i samband med fullfoljande av 
talan mot domen eller beslutet pd
kalla prövning av frågan. 

Ej må i annat fall än i forsla 
stycket sägs frdga, som där avses, 
komma under högsta domstolens 
prövning. \lut hovrätt i övrigt 
jOreskrivit om sättet for fullfoljd av 
talan skall lända till efterrättelse. 

16 § 
Över hovr<Jtts beslut, varigenom 

missnöjesanmälan eller ansökan 
om återvinning eller återupptagan
de eller revisions- eller besvärsta
lan mot hovrätts dom eller beslut 
avvisats, må klagan foras genom 
besvär. EJ må i annat fall frdga, 
huruvidil sådan anmälan eller an
sökan gjorts eller talan eljest full
feljt s pli foreskrivet sätt eller inom 
rätt tid, komma under högsta 
domstolens bedömande. 

17 § 
Om en part anser att en under

rättelse, som hovrätten meddelat 
enligt 16 § forsla stycket, är 
oriktig, får han i samband med ett 
överklagande av domen eller be
slutet beg<Jra an högsta domstolen 
prövar frågan om rätt an över
klaga. I annat fall /dr frdgan inte 
prövas av högsta domstolen. 

18 § 
· Ett beslut genom vilket hovrätten 
avvisat en missnöjesanmälan, en 
ansökan om återvinning eller åter
upptagande eller ett överklagande 
av hovrätts dom eller beslut får 
överklagas. I annat fall får en frå
ga om sådan anmälan eller an
sökan gjorts eller överklagande 
skett inom rätt tid, inte prövas av 
högsta domstolen. 

55 kap. 

Om revision 

Vill part söka revtswn av hov
rätts dom, skall han inom fyra 
veckor frdn den dilg, dd domen 

77Senaste lydelse 1971:218. 

Om prövningen av överklagade 
domar 

1 § 
En part, som vill överklaga hov

rllttens dom, skall göra detta 
skriftligt. Överklagandet skall ges 
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gavs, till hovrätten inkomma med 
revisionsinlaga. 

3 §78 

Finnes revisionstalan ej vara 
ful(!Oljd inom rätt tid, skall den av 
hovrätten avvisas. Har revisions
inlaga inkommit till hlJgsta dom
stolen före revisionstidens utgång, 
skall den omständigheten att in
lagan inkommit till hovrätten först 
därefter ej föranleda att den av
visas. 

4 §79 

I revisionsinlagan skall revi
sionskäranden uppgiva: 

1. den dom, mot vilken talan 
fe res; 

2. grunderna för revisionstalan 
med angivande, i vilket avseende 
hovrättens domskäl enligt käran
dens mening äro oriktiga; samt · 

3. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen, som 
käranden yrkar. 

Erfordras prövningstillstånd, 
skall käranden i revisionsinlagan 
ange de omständigheter han åbe
ropar till stöd för att sådant till
stånd skall meddelas. 

Käranden skall i revisionsin
lagan uppgiva de bevis han vill 
åberopa och vad han vill styrka 
med varje särskilt bevis. I tviste
mål skall käranden, om beviset ej 
tidigare förebragts, uppgiva anled
ningen härtill. Åberopar käranden 
skriftligt bevis, som ej tidigare 

78Senaste lydelse 1990:443. 
79Senaste lydelse 1981: 1088. 

in till hovrätten. Det skall ha kom
mit in till rtitten inom tre veckor 
från den dag när domen med
delades. 

2§ 
Hovrtitten prövar om överkla

gandet har gjorts i rtitt tid. F.tt 
överklagande som gjorts för sent 
skall avvisas av hovrätten. 

överklagandet skall dock inte 
avvisas om det inom tiden för 
överklagande har kommit in till 
hiJgsta domstolen. I ett sådant fall 
skall hlJgsta domstolen sända 
överklagandet vidare till hovrätten 
och samtidigt lämna uppgift om 
vilken dag det kom in till hiJgsta 
domstolen. 

3§ 
I överklagandet skall klaganden 

uppge: 
1. den dom som överklagas, 

2. grunderna för överklagandet 
med uppgift om i vilket avseende 
hovrättens domskäl enligt klagan
dens mening är oriktiga, 

3. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen, som 
klaganden yrkar. 

Om prövningstillstånd behövs, 
skall klaganden också ange de om
ständigheter han åberopar till stöd 
för att sådant tillstånd skall med
delas. 

Klaganden skall vidare uppge de 
bevis han vill åberopa och vad 
som skall styrkas med varje bevis. 
I tvistemål skall klaganden, om 
beviset inte tidigare har före
bringats, uppge anledningen till 
det. Skriftligt bevis, som inte ti
digare förebringats, skall ges in 
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före bragts, skall det i huvudskrift 
eller styrkt avskrift fogas vid revi
sionsinlagan. I revisionsinlagan 
skall kiiranden ock angiva, om 
han vill, att motparten eller i 
brottmål målsägande eller den till
talade skall infinna sig personligen 
vid huvudförhandling i högsta 
domstolen. 

Är i brottmål den tilltalade an
hållen eller häktad, skall det 
angivas. 

Revisionsinlagan skall vara 
egenhändigt undertecknad av 
käranden eller hans ombud. 

5 §so 

Avvisas ej revisionstalan, skall 
hovrätten efter revisionstidens ut
gtlng utan dröjsmål till högsta 
domstolen insända revisionsinla
gan med därvid fogade handlingar 
samt underrlittens och hovrättens 
akter i målet. Är i brottmål den 
tilltalade häktad eller framställes i 
revisionsinlagan yrkande, som 
ptikallar omedelbar prövning, 
såsom i tvistemål begäran om 
kvarstad eller om hävande av 
sådan åtgärd eller av förordnande, 
att dom må verkställas utan hinder 
av att den icke äger laga kraft, 
eller i brottmål begäran om den 
tilltalades häktande eller om 
åtgärd, som avses i 25-28 kap., 
eller om hlivande av sådan åtgärd, 
skall insändandet ske genast. 

6§ 
Föreligger mot revisionstalans 

upptagande annat hinder än i 3 § 
sägs, må talan av högsta domsto
len omedelbart avvisas. 

so senaste lydelse 1981 : 828. 

tillsammans med överklagandet. 
Klaganden skall ockstl ange om 
han vill att motparten eller i brott
mål målsägande eller den tilltalade 
skall infinna sig personligen vid 
huvudförhandling i högsta domsto
len. 

Är i brottmål den tilltalade an
hållen eller häktad, skall det 
anges. 

4§ 

Om inte överklagandet avvisas 
enligt 2 §, skall hovrätten efter 
utgtlngen av tiden fer överkla
gande överlämna överklagandet 
tillsammans med övriga hand
lingar i målet till högsta domsto
len. Är i brottmål den tilltalade 
häktad eller framställs i överkla
gandet ett yrkande, som kräver 
omedelbar prövning, såsom i 
tvistemål begäran om kvarstad 
eller om upphävande av ett beslut 
om en sådan åtgärd eller av ett 
beslut om att dom ftlr verkställas 
trots att den inte har laga kraft, 
eller i brottmål begäran om den 
tilltalades häktande eller om åt
gärd, som avses i 25-28 kap., 
eller om upphävande av ett beslut 
om sådan åtgärd, skall överkla
gandet samt övriga handlingar 
målet sändas in genast. 

5 § 
Om det finns ntlgot annat hinder 

mot att ta upp ett överklagande till 
prövning än som avses i 3 §, ftlr 
högsta domstolen omedelbart 
avvisa överklagandet. 
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7 §81 

Uppfyller revisionsinlagan ej fö
reskrifterna i 4 § första, tredje 
eller femte stycket eller är den 
eljest ofullsUindi g, skall högsta 
domstolen förelägga revisionskä
rwulen att avhjälpa bristen. 

Följer revisionskäranden inte ett 
föreläggande enligt första stycket, 
skall revisionstalan avvisas, om 
revisionsinlagan är så ofullständig 
att den inte utan väsentlig olä
genhet kan läggas till grund för en 
rättegång i högsta domstolen. 

8 §82 

För mlllets beredande skall revi
sionsinlagan med därvid fogade 
handlingar delgivas revisionssva
randen och foreläggande meddelas 
honom att inkomma med skrift/i gt 
genmäle. 

Har hovrätten i tvistemål avslagit 
yrkande om kvarstad eller annan 
åtgärd enligt 15 kap. eller forord
nat om hävande av sådan åtgärd 
eller i brottmål avslagit yrkande 
om åtgärd, som avses i 26-28 
kap., eller forordnat om hävande 
av åtgärd, som där sägs, äge 
högsta domstolen omedelbart 
bevilja åtgärden att gälla, till dess 
annorlunda forordnas. Har hov
rätten beviljat åtgärd, som nu s
agts, eller forordnat, att dom mll 
verkställas utan hinder av att den 
icke äger laga kraft, eller fastställt 
underrätts beslut därom, äge 
högsta domstolen ock omedelbart 
ferordna, att vidare åtgtird for 
verksttillighet ej mll liga rum. h 
fråga om häktning eller reseför
bud, mll högsta domstolen utan 
motpartens hörande göra ändring i 
hovrättens beslut. 

81Senaste lydelse 1984:131. 
82Senaste lydelse 1981:828. 
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6§ 
Uppfyller överklagandet inte 

föreskrifterna i 3 § första, tredje 
eller femte stycket eller är det på 
annat stJtt ofullstlindigt, skall hög
sta domstolen förelägga klaganden 
att avhjälpa bristen. 

Följer klaganden inte ett föreläg
gande enligt första stycket, skall 
överklagandet avvisas, om det är 
så ofullständigt att det inte utan 
väsentlig olägenhet kan läggas till 
grund för en rättegång i högsta 
domstolen. 

7§ 
Överklagandet skall med tillhö

rande handlingar delges motparten 
med foreläggande att svara 
skrift/i gt inom viss tid. 

Har hovrätten i tvistemål avslagit 
ett yrkande om kvarstad eller 
någon annan åtgärd enligt 15 kap. 
eller upphävt ett beslut om sådan 
åtgärd eller i brottmål avslagit ett 
yrkande om en åtgärd, som avses 
i 26-28 kap., eller upphävt ett 
beslut om sådan åtgärd, får högsta 
domstolen omedelbart bevilja 
åtgärden att gälla tills vidare. Har 
hovrätten beviljat en åtgärd, som 
har sagts nu, eller fork/arat att 
domen får verkställas trots att den 
inte har laga kraft, eller fastställt 
tingsrätts beslut om det, får högsta 
domstolen omedelbart besluta att 
tingsrättens eller hovrättens beslut 
tills vidare inte skall gälla. I 
frågor om häktning eller reseför
bud får högsta domstolen ändra 
hovrättens beslut även om 
motparten inte höns. 
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9 §83 

Genmälet skall, om ej i tvistemål 
revisionskärandens yrkande medgi
ves, innehålla yttrande rörande de 
av honom anförda grunderna för 
revisionstalan och angivande av 
de omständigheter revisionssvaran
den vill anföra. 

Svaranden skall i genmälet upp
giva de bevis han vill tiberopa och 
vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. I tvistemål skall 
svaranden, om beviset ej tidigare 
ferebragts, uppgiva anledningen 
härtill. Åberopar svaranden skrift-

. ligt bevis, som ej tidigare fere
bragts, skall det i huvudskrift eller 
styrkt avskrift fogas vid genmälet. 
I genmälet skall svaranden ock 
angiva, om han vill, att motparten 
eller i brottmål målsägande eller 
den tilltalade skall infinna sig 
personligen vid huvudförhandling i 
högsta domstolen. 

Genmälet skall vara egenhändigt 
undertecknat av svaranden eller 
hans ombud eller, då i brottmlll 
den tilltalade är svarande, hans 
fersvarare. 

JO§ 
Genmälet skall med därvid foga

de handlingar delgivas revisions
käranden. 

Finnes fer målets beredande 
ytterligare skriftväxling erforder
lig, äge högsta domstolen ferord
na därom. Högsta domstolen äge 
tillika meddela näimare bestäm
melser om skriftväxlingen och 
därvid även föreskriva, i vilket av
seende part skall yttra sig. P-art 
må föreläggas att inkomma med 
mer än en skrift, endast om sär
skilda skäl äro därtill. 

83Senaste lydelse 1963: 149. 

8§ 
Om inte i tvistemål klagandens 

yrkande medges, skall motparten i 
sitt svar yttra sig rörande de av 
klaganden anförda grunderna för 
överklagandet och ange de om
ständigheter han själv vill anföra. 

Svaret skall innehålla uppgift om 
de bevis parten tiberopar och om 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. Om beviset inte ferebringats 
tidigare, skall i tvistemål uppgift 
lämnas om anledningen till det. 
Skriftliga bevis, som inte tidigare 
ferebringats, skall ges in till 
högsta domstolen. I svaret skall 
liven anges om parten vill att mot
parten eller i brottmål målsägande 
eller den tilltalade skall infinna sig 
personligen vid huvudförhandling i 
högsta domstolen. 

9§ 
Hovrätten skall ge klaganden 

tillflille att ta del av svaret med 
tillhörande handlingar. 
h ytterligare skriftväxling nöd

vandig. får högsta domstolen be
slUJa om sådan. Om det behövs får 
högsta domstolen meddela när
mare bestämmelser om skriftväx
lingen och därvid även föreskriva, 
i vilket avseende en part skall 
yttra sig. En part/år föreläggas att 
komma in med mer än en skrift, 
endast om det finns särskilda skäl. 
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11 §84 

Erfordras prövningstillstånd, 
skall högsta domstolen sedan 
skriftväxlingen har avslutats be
stämma om sådant tillstånd skall 
meddelas. När det finns skäl till 
det får frågan tas upp trots att s
kriftväxling inte har ägt rum. 

12 §85 

Högsta domstolen får utan hu
vudförhandling avgöra 

1. en prejudikatfråga, 
2. ett mål, vari högsta domstolen 

med stöd av bestämmelserna i 
12 a § i allt väsentligt grundar 
avgörandet i övrigt på hovrättens 
bedömning, 

3. ett mål som har tagits upp 
omedelbart av hovrätten, eller 

4. ett sådant mål eller en sådan 
fråga i ett mål som skall avgöras 
av högsta domstolen i dess helhet 
eller med tolv ledamöter. 

Beträffande avgörande i övrigt i 
högsta domstolen av mål utan hu
vudförhandling skall i tvistemål 50 
kap. 21 § och i brotunål 51 kap. 
21 § tillämpas. 

12 a §86 

Om högsta domstolen med 
tillämpning av bestämmelserna i 
54 kap. 11 eller 11 a § har prövat 
en prejudikatfråga får domstolen, 
om ytterligare prövning krävs, 
helt eller delvis grunda sitt av
görande av målet i övrigt på 
hovrättens bedömning eller, med 
undanröjande av lägre rätts dom, 
återförvisa målet till lägre rätt för 
fortsatt handläggning. 

84Senaste lydelse 1981: 1088. 
8~Senaste lydelse 1989:352. 
86Senaste lydelse 1990:443. 

JO§ Prop. 1993/94:190 
BehlJvs prövningstillstånd, be- Bilaga 1 

sluJar högsta domstolen sedan 
skriftväxlingen avslutats om sådant 
tillstånd skall meddelas. När det 
finns skäl for det, får frågan tas 
upp utan att skriftväxling skett. 

11 § 
Högsta domstolen får utan hu

vudförhandling avgöra 
1. en prejudikatfråga, 
2. ett mål, vari högsta dom

stolen med stöd av bestämmel
serna i 12 § i allt väsentligt 
grundar avgörandet i övrigt på 
hovrättens bedömning, 

3. ett mål som har tagits upp 
omedelbart av hovrätten, eller 

4. ett sådant mål eller en sådan 
fråga i ett mål som skall avgöras 
av högsta domstolen i dess helhet 
eller med tolv ledamöter. 

Beträffande avgörande i övrigt i 
högsta domstolen av mål utan hu
vudförhandling skall i tvistemål 50 
kap. 13 § och i brotunål 51 kap. 
12 § tillämpas. 

12 § 
Om högsta domstolen med 

tillämpning av bestämmelserna i 
54 kap. 12 eller 13 § har prövat 
en prejudikatfråga får domstolen, 
om ytterligare prövning krävs, 
helt eller delvis grunda sitt av
görande av målet i övrigt på hov
rättens bedömning eller, med un
danröjande av lägre rätts dom, 
återförvisa målet till lägre rätt för 
fortsatt handläggning. 
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En prejudikatfråga får avgöras genom dom även i andra fiill än som 
avses i 17 kap. 5 § andra stycket. 

13 § 
Part må ej i tvistemål i högsta 

domstolen till stöd för sin talan 
åberopa omständighet eller bevis, 
som ej tidigare flirebragts, med 
mindre han gör sannolikt, att han 
icke kunnat åberopa omständighe
ten eller beviset vid lägre rätt eller 
han eljest haft giltig ursäkt att ej 
göra det. Framställes först i 
högsta domstolen yrkande om 
kvittning, må det avvisas, om det 
ej utan olägenhet kan prövas i 
målet. 

I tvistemål fllr en part i högsta 
domstolen till stöd för sin talan 
åberopa omsttindigheter eller 
bevis, som inte tidigare ferebring
ats, endast om 

1. han gör sannolikt att han inte 
kunnat åberopa omständigheten 
eller beviset vid lägre rätt eller 

2. han annars haft giltig ursäkt 
att inte göra det. 

Framsttills först i högsta domsto
len en yrkande om kvittning, får 
det avvisas, om det inte utan 
olägenhet kan prövas i målet. 

14 § 
Har vid huvudförhandling i lägre 

rätt rörande viss omständighet 
vittne eller sakkunnig eller part 
under sanningsförsäkran hörts 
inför rätten eller syn ö stället 
hållits och beror avgörandet även i 
högsta domstolen av tilltron till 
den bevisningen, må i denna del 
tindring i hovrättens dom i 
tvistemål eller i brottmål annat tin 
till den tilltalades fermån ej ske, 
med mindre hovrätten, ehuru be
viset ej upptagits vid huvudför
handling i hovrätten, därutinnan 
gjort ändring i underrättens dom 
eller ock synnerliga skäl fereligga, 
att bevisets värde är annat, än 
hovrätten antagit. 

Har vid huvudförhandling i lägre 
rätt rörande viss omständighet 
vittne eller sakkunnig eller part 
under sanningsförsäkran hörts 
inför rätten eller syn på stället 
hållits och beror avgörandet även i 
högsta domstolen av tilltron till 
den bevisningen, får hovrättens 
dom tindras i den delen endast om 
hovrätten i samma del tindrat 
tingsrtittens dom utan an ta upp 
beviset vid huvudförhandling. \bd 
nu sagts gtiller dock inte om i 
brottmål tindringen är till fermån 
for tilltalad eller om det finns syn
nerliga skäl att bevisets värde är 
en annat, än hovrätten antagit. 

15 §87 

Beträffande rättegången i högsta Beträffande rättegången i högsta 
domstolen skall i övrigt i tvistemål domstolen skall i övrigt i tvistemål 
50 kap. 10 § tredje och fjärde 50 kap. 10 § tredje och fjärde 
styckena, 11 - 20 §§, 22 §, 24 § styckena, 12 §, 14 - 22 §§, 24 § 
och 25 § första och andra och 25 § första och andra 
styckena samt i brottmål 51 kap. styckena samt i brottmål 51 kap. 

87Senaste lydelse 1989:656. 
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8 § fjärde stycket, 10 § tredje och 
fjärde styckena, 11 - 20 §§, 22, 
23 a, 24, 25 och 31 §§ tillämpas. 

Vad som sägs i 50 kap. 26 -
29 §§ rörande tvistemål samt i 
51 kap. 26 - 29 §§ rörande brott
mål om undanröjande av under
rätts dom och om återförvisning 
gäller för högsta domstolen i fråga 
om lägre rätts dom. 

16 § 
Sedan högsta domstolens dom 

eller slut/i ga beslut givits, skola de 
frdn hovrätten mottagna akterna 
jämte avskrifter av domen eller 
beslutet översändas, hovrättsakten 
till hovrätten och underrättsakten 
till underrätten. 

8 § fjärde stycket, 10 § tredje och 
fjärde styckena, 12 §. 14 - 22 §§. 
samt 24, 25 och 31 § tillämpas. 

Vad som sägs i 50 kap. 26 -
29 §§ rörande tvistemål samt i 
51 kap. 26 - 29 §§ rörande brott
mål om undanröjande av tingsrätts 
dom och om återförvisning gäller 
för högsta domstolen i fråga om 
lägre rätts dom. 

56 kap. 

Om ben•är och om hänskju
tande av prejudikatfrågor88 

Om prövningen a•• Ö•·erklagade 
beslut och av hänskjutna 
prejudikatfrågor 

1 §89 

Vill någon anfora besvär mot Den som vill överklaga en hov
hovrätts beslut, skall han inom rätts beslut skall göra detta 
fyra veckor från den dag, då be- skriftligt. överklagandet skall ges 
slutet meddelades, till hovrätten in till tingsrätten. 
inkomma med besvärsinlaga. Har överklagandet skall ha kommit in 
beslut under rättegången medde- till rätten inom tre veckor från 
lats annorledes än vid samman- den dag när beslutet meddelades. 
träde for forhandling, skall dock Om ett beslut under rättegången 
besvärstiden räknas från den dag inte har meddelats vid samman
då klaganden erhöll del av be- träde och det inte heller vid något 
slutet. Klagan över beslut om nå- sammanträde har tillkännagetts 
gons häktande eller kvarhållande i när beslutet kommer att meddelas, 
häkte eller om åläggande av skall dock tiden for överklagande 
reseförbud är inte inskränkt till räknas från den dag när klaganden 
viss tid. fick del av beslutet. F:tt över-

Om skyldighet att anmäla miss- klagande av ett beslut om någons 
nöje mot hovrätts beslut i fr/J.ga, häktande eller kvarhållande i häkte 

88Senaste lydelse av rubriken 1989:352. 
89Senaste lydelse 1981:1294. 
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som avses i 49 kap. 3 § eller 4 § 
forsta stycket 1, 2, 3, 7, 8 eller 9, 
stadgas i 54 kap. 3 §. 

3 §90 

Finnes besvärstalan ej vara full
foljd inom rätt tid, skall den av 
hovrätten avvisas. Har besvärs
inlaga inkommit till högsta dom
stolen fore besvärstidens utgöng, 
skall den omständigheten att 
inlagan inkommit till hovrätten 
forst därefter ej foran/edil att den 
avvisas. 

4 §91 

I besvärsinlagan skall klaganden 
uppgiva: 

l . det beslut, nwt vilket talan 
fores; 

2. grunderna för besvärstalan; 
Sam/ 

3. den ändring i beslutet, som 
klaganden yrkar. 

Erfordras prövningstillstånd, 
skall klaganden i besvärsinlagan 
ange de omständigheter han åbe
ropar till stöd för att sådant till
stånd skall meddelas. 

Klaganden skall i besvärsinlagan 
uppgiva de bevis han vill dberopa 
och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skriftligt bevis, som 
ej tidigare forebragts, skall i 
huvudskrift eller styrkt avskrift 
fogas vid hesvärsinlagan. 

Besvärsinlagan skall vara 

90Senaste lydelse 1990:443. 
91 Senaste lydelse 198 I : I 088. 

eller om åläggande av reseförbud 
är inte inskränkt till viss tid. 
Av besttimmelser i 49 kap. och 54 
kap. 3 § foljer att den, som vill 
överklaga ett beslut, i vissa fall 
forst skall anmll.la missnöje. 

2§ 
Hovrätten prövar om överkla

gandet har gjorts i rätt tid. Ett 
överklagande som gjorts for sent 
skall avvisas av hovrätten. 

Överklagandet skall dock inte 
avvisas om det inom tiden for 
överklagande har kommit in till 
högsta domstolen. I ett sådant fall 
skall högsta domstolen sändil över
klagandet vidilre till hovrätten och 
samtidigt lämna uppgift om vilken 
dilg det kom in till högsta dom
stolen. 

3§ 
I överklagandet skall klaganden 

uppge: 
l. det beslut som överklagas, 

2. grunderna för överklagandet, 

3. den ändring i beslutet, som 
klaganden yrkar. 

Om prövningstillstånd behövs, 
skall klaganden också ange de 
omständigheter som han åberopar 
till stöd för att sådant tillstånd 
skall meddelas. 

Klaganden skall vidilre uppge de 
bevis han dberopar och vad som 
skall styrkas med varje bevis. 
Skriftliga bevis, som inte tidigare 
forehringats, skall ges in tillsam
mans med överklagandet. 
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egenhändigt undertecknad av 
klaganden eller hans ombud. 

5 § 
Avvisas ej besvärstalan, skall 

hovrätten utan dröjsmål till högsta 
domstolen insända besvärsinlagan 
med därvid fogade handlingar 
samt huvudskrift eller styrkt av
skrift av underrättens och hov
rättens akter i målet, sllvitt angör 
den ful/faljda frllgan. 

6§ 
Föreligger mot besvärstalans 

upptagande annat hinder än i 3 § 
sägs, må talan av högsta domsto
len omedelbart avvisas. 

7 §92 

Uppfyller besvärsinlagan ej före
skrifterna i 4 § första, tredje eller 
fjärde stycket eller är den eljest 
ofullständig, skall högsta dom
stolen förelägga klaganden att av
hjälpa bristen. 

Följer klaganden inte ett föreläg
gande enligt första stycket, skall 
besvärstalan avvisas, om be
svärsinlagan är så ofullständig att 
den inte utan väsentlig olägenhet 
kan läggas till grund för en rätte
gång i högsta domstolen. 

8§ 
Finnes motparten böra höras 

över besvären, skall besvärsin
lagan med därvid fogade hand
lingar delgivas motparten och 
foreläggande meddelas honom att 
inkomma med skrift/i g forklaring. 

91Senaste lydelse 1984:131. 

4§ 
Om inte överklagandet avvisas 

enligt 2 §, skall hovrätten till 
högsta domstolen överlämna över
klagandet med tillhörande hand
lingar samt de handlingar i tings
rllltens och hovrättens akter som 
har betydelse for prövningen av 
överklagandet. 

5 § 
Om det finns nllgot annat hinder 

mot att ta upp överklagandet till 
prövning än som avses i 3 §, fllr 
högsta domstolen omedelbart 
avvisa överklagandet. 

6§ 
Uppfyller överklagandet inte 

föreskrifterna i 3 § första, tredje 
eller fjärde stycket eller är det pll 
annat slllt ofullständigt, skall hög
sta domstolen förelägga klaganden 
att avhjälpa bristen. 

Följer klaganden inte ett föreläg
gande enligt första stycket, skall 
överklagandet avvisas, om det är 
så ofullständigt att det inte utan 
väsentlig olägenhet kan läggas till 
grund för en rättegång i högsta 
domstolen. 

7 § 
Om högsta domstolen finner att 

klagandens motpart bör höras 
angllende överklagandet, skall 
detta med tillhörande handlingar 
delges honom med foreläggande 
att svara skrift/i gt inom viss tid. 
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9 §93 

Förklaringen skall inneMlla 
yttrande rörande de av klaganden 
anförda grunderna för besvars
talan och angivande av de omstän
digheter ftJrklaranden vill anföra. 

Förklaranden skall i ftJrklaringen 
uppgiva de bevis han vill liberopa 
och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skrift/i gt bevis, som 
ej tidigare ftJrebragts, skall i hu
vudskri.ft eller styrkt avskrift fogas 
vid ftJrklaringen. 

Förklaringen skall vara egenhän
digt undertecknad av forklaranden 
eller hans ombud eller, då i 
brottmål den tilltalade ar forkla
rande, hans forsvarare. 

JO§ 
Har ftJrklaring inkommit och 

finnes ytterligare skriftväxling er
forderlig, äge högsta domstolen 
ftJrordna därom. Högsta domstolen 
äge tillika meddela närmare be
stämmelser om skriftväxlingen och 
därvid även föreskriva, i vilket 
avseende part skall yttra sig. Part 
må föreläggas att inkomma med 
mer än en skrift, endast om 
särskilda skäl äro därtill. 

11 § 
Erfordras prövningstillstånd och 

har motparten hörts över be
svaren, bestiimme högsta dom
stolen, sedan skriftväxlingen av
slutats, om sådant tillstånd skall 
meddelas. När skäl aro därtill, må 

frågan upptagas, ehuru 
skriftväxling ej ägt rum. 

}2 §9A 

Beträffande rättegången i högsta 
domstolen skall i övrigt 52 kap. 

93 Senaste I ydelse 1963: I 4 9. 
94Senaste lydelse 1989:352. 

8§ 
Motparten skall i sitt svar yttra 

sig rörande de av klaganden an
förda grunderna för överklagandet 
och ange de omständigheter han 
sjalv vill anföra. 

Svaret skall inneMlla uppgift om 
de bevis parten liberopar och om 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. Skriftliga bevis, som inte 
tidigare ftJrebringats, skall ges in 
till r/Jtten. 

9§ 
h ytterligare skriftväxling nöd

vtindig, får högsta domstolen be
sluta om sådan. Om det behövs får 
högsta domstolen meddela när
mare bestämmelser om skriftväx
lingen och därvid även föreskriva, 
i vilket avseende en part skall 
yttra sig. En part/år föreläggas att 
komma in med mer än en skrift, 
endast om det finns särskilda skäl. 

JO§ 
Behövs prövningstillstånd och 

har motparten hörts angående 
överklagandet, beslutar högsta 
domstolen sedan skriftväxlingen 
avslutats om sådant tillstånd skall 
meddelas. När det finns skäl för 
det, f<lr frågan tas upp utan att 
skriftväxling har skett. 

11 § 
Beträffande rättegången i högsta 

domstolen skall i övrigt 52 kap. 
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JO - 12 §§ samt 55 kap. 12 a § 
första stycket tillämpas. 

13 § 
Sedan högsta domstolens slutliga 

beslut meddelats, skola de från 
hovrätten mottagna akterna jämte 
avskrifter av beslutet överstindas, 
hovrtittsaklen till hovrätten och 
underrtittsaklen till underrätten. 

14 §95 

Vad i detta kapitel är stadgat äge 
motsvarande tillämpning i fråga 
om besvär, som avses i 8 kap. 
8 §; i dylikt mål fl/i./le dock följan
de avvikelser: 

l . Den som vill anfera besvär 
skall inom fyra veckor från den 
dag, då han erhöll del av beslutet, 
till advokatsamfundet inkomma 
med besvärsinlaga. 

2. Om ej särskilda skäl foran/e
da annat, skola klaganden och, då 
talan fores av justitiekanslern, 
även motparten höras muntligen i 
högsta domstolen. 

3. Tillfälle skall lämnas det 
organ inom advokatsamfundet, 
som meddelat beslutet, att inkom
ma med skriftlig förklaring och 
att, då part höres muntligen, 
därvid yttra sig. 

4. Advokatsamfundets beslut att 
awisa en besvärstalan får över
klagas till högsta domstolen genom 
besvtir. Därvid tillämpas I. 

15 §96 

11 - 13 §§ samt 55 kap. 12 § 
första stycket tillämpas. 

12 § 
I fråga om överklagande enligt 

8 kap. 8 § tillämpas besttimmel
serna i 1 - 11 §§ med följande 
avvikelser. 

I. överklagandet skall ges in till 
advokatsamfundet. Det skall ha 
kommit in till samfundet inom tre 
veckor från den dag när 
klaganden fick del av beslutet. 

2. Om inte särskilda skäl foran
/eder annat, skall klaganden och, 
när talan fors av justitiekanslern, 
även motparten höras muntligt i 
högsta domstolen. 

3. Tillfälle skall lämnas det 
organ inom advokatsamfundet, 
som meddelat beslutet, att inkom
ma med skriftlig förklaring och att 
yttra sig i samband med att part 
hörs muntligt. 

4. F:tt beslut av advokatsamfun
det genom vilket överklagandet 
avvisas får överklagas till högsta 
domstolen. Därvid tillämpas l. 

13 § 
Om parterna har ingått ett sådant avtal som avses i 49 kap. 1 § om att 

inte överklaga tingsrättens dom, får tingsrätten med parternas samtycke 
hänskjuta en viss fråga i målet till prövning av högsta domstolen. 

95Senaste lydelse 1989: 113. 
96lnförd genom 1989:352. 
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16 §97 

En fråga som hänskjutits enligt 
15 § får inte komma under högsta 
domstolens prövning utan att 
domstolen meddelat tillstånd till 

14 § 
En fråga som hänskjutits enligt 

13 § får inte komma under högsta 
domstolens prövning utan att dom
stolen meddelat tillstånd till detta. 

detta. Sådant tillstånd får ges en- Sådant tillstånd får ges endast i 
dast i den mån det gäller en sådan den mån det gäller en sådan 
prejudikatfråga som avses prejudikatfråga som avses 
54 kap. 11 § första stycket. 54 kap. 12 § första stycket. 

Frågan om prövningstillstånd får prövas utan att parterna fått tillfälle 
att yttra sig. 

17 §98 

Om prövningstillstånd meddelas 
enligt I 6 §, skall högsta domstolen 
pröva prejudikatfrågan med 
tillämpning av reglerna i 8, JO 
och 12 §§. 

15 § 
Om prövningstillstånd meddelas 

enligt I 4 §, skall högsta domstolen 
pröva prejudikatfrågan med 
tillämpning av reglerna i 7, 9 och 
11 §§. 

57 Kap. 

Om mål, som upptages omedel- Om mål som tas upp omedelbart 
bart av högsta domstolen 

l § 
I mål, som skall upptagas ome

delbart av högsta domstolen, äge 
vad i 53 kap. är stadgat motsva
rande tillämpning. 

I mål, som skall tas upp omedel
bart av högsta domstolen, skall 
53 kap. tillämpas. 

58 kap. 
11 § 

Har någon försuttit Jaga tid för 
ful/foljande av talan mot dom eller 
beslut eller för ansökan om åter
vinning eller återupptagande och 
foreltig for hans underltitenhet 
laga fotfall, som Ju.m icke kunde i 
rätt tid anmäla, må på ansökan av 
honom den försuttna tiden 
återställas. 

97lnförd genom 1989:352. 
98lnförd genom 1989:352. 

Har någon försuttit Jaga tid för 
överklagande av dom eller beslut 
eller för ansökan om återvinning 
eller återupptagande, ftir på an
sökan av honom den försuttna 
tiden återställas, om han hade 
laga fotfall. 
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59 Kap. 

Om besvär över domvilla Om klagan angående domvilla 

1 §99 

Dom, som vunnit laga kraft, 
skall på besvtir av den, vilkens 
rätt domen rör, på grund av 
domvilla undanröjas 

1. om målet har tagits upp trots 
att det har förelegat ett rätte
gångshinder, som högre rätt haft 
att beakta självmant vid ett över
klagande, 

2. om domen givits mot någon, 
som inte har varit rätteligen stämd 
och inte heller har fört talan i 
målet, eller genom domen någon, 
som inte har varit part i målet, 
lider förfång, 

3. om domen är så mörk eller 
ofullständig att det inte framgår 
därav, hur rätten dömt i saken 
eller 

4. om i rättegången förekommit 
annat grovt rätte gångsfel, som kan 
antas ha inverkat på målets 
utgång. 

Besvtir över domvilla enligt 
första stycket 4 som grundas på en 
omständighet som inte tidigare har 
åberopats i målet skall avvisas, 
om klaganden inte gör sannolikt 
att han har varit förhindrad att 
åberopa omständigheten i rätte
gången eller han annars haft giltig 
ursäkt att inte göra det. 

Dom, som vunnit laga kraft, 
skall efter klagan av den, vilkens 
rätt domen rör, på grund av 
domvilla undanröjas 

1 . om målet har tagits upp trots 
att det har förelegat ett rätte
gångshinder, som högre rätt haft 
att beakta självmant vid ett över
klagande, 

2. om domen givits mot någon, 
som inte har varit rätteligen stämd 
och inte heller har fört talan i 
målet, eller genom domen någon, 
som inte har varit part i målet, 
lider förfång, 

3. om domen är så mörk eller 
ofullständig att det inte framgår av 
domen, hur rätten har dömt i 
saken eller 

4. om i rättegången förekommit 
något annat grovt rättegångsfel, 
som kan antas ha inverkat på 
målets utgång. 

Klagan angående domvilla enligt 
första stycket 4 som grundas på en 
omständighet som inte tidigare har 
åberopats i målet skall avvisas, 
om klaganden inte gör sannolikt 
att han har varit förhindrad att 
åberopa omständigheten i rätte
gången eller han annars haft giltig 
ursäkt att inte göra det. 

2 §100 

Den som vill besvära sig över Den som vill klaga angti.ende 
domvilla skall ge in en skriftlig domvilla skall göra detta skriftligt. 
besvärsinlaga till hovrätten, om Klagan skall ges in till hovrätten, 
domen meddelats av tingsrätt, och om domen meddelats av tingsrätt, 
i annat fall till högsta domstolen. och i annat fall till högsta domsto

len. 

99Senaste lydelse 1989:656. 
100Senaste lydelse 1989:656. 
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Besvär skall föras, om de grun
das på någon omständighet som 
avses i t § I eller 4, inom sex 
månader från det att domen vann 
laga kraft, och, om besvaren 
grundas på någon omständighet 
som avses i 1 § 2, inom sex 
månader från det att klaganden 
fick kännedom om domen. Fick 
han kännedom om domen, innan 
den vann laga kraft, skall tiden 
räknas från den dag, då domen 
vann laga kraft. 

Om klagan grundas på någon 
omständighet som avses i 1 § I 
eller 4 skall den ges in inom sex 
månader från det att domen vann 
laga kraft. Grundas klagan på 
någon omständighet som avses i 
1 § 2 skall den ges in inom sex 
månader från det att klaganden 
fick kännedom om domen. Fick 
han kännedom om domen, innan 
den vann laga kraft, skall tiden 
räknas från den dag, då domen 
vann laga kraft. 

3 §101 

Om besvar över domvilla och I frdga om klagan angdende 
.full.följd av talan mot hovrätts domvilla och överklagande av 
beslut i sådant ärende äge i övrigt hovrätts beslut i sådant ärende 
vad i 52, 54 och 56 kap. ar skall i övrigt 52, 54 och 56 kap. 
stadgat motsvarande tillämpning; tillämpas. I frdga om klagan, som 
betrtiffande besvär, som skola skall prövas omedelbart av högsta 
upptagas omedelbart av högsta domstolen, gäller dock inte be
domstolen, gälle dock ej bestäm- stämmelsema om prövningstill-
melsema om prövningstillstånd. stånd. 

Rätten äge, ntir skäl äro därtill, När det finns anledning till det 
.förordna, att, till dess annorlunda fdr rätten besluta att domen tills 
.föreskrives, vidare dtgärd för vidare inte fdr verkställas. 
verkställighet av domen ej md tiga 
rum. 

Undanröjes domen och grundas 
beslutet ej därd, att rätten varit 
obehörig eller eljest icke bort 
upptaga målet till prövning, skall 
tillika .förordnas, att ny handlägg
ning skall äga rum vid den rätt, 
som meddelat domen. 

Om ersättning för kostnad gälle 
vad om rättegångskostnad är 
stadgat. 

Undanröjs domen av annat skäl 
an att rätten varit obehörig eller 
av annan anledning inte bort ta 
upp målet till prövning, skall 
ratten samtidigt besluta att ny 
handläggning skall äga rum vid 
den rätt, som meddelat domen. 

I frdga om ersättning för kostnad 
gäller bestämmelserna om rätte
gångskostnad. 

4 § 
lbd i l - 3 §§ lir stadgat om 

dom tige motsvarande tillämpning 
beträffande rättens beslut. 

101 Senaste lydelse 1971 :218. 

Det som sägs i 1 - 3 §§ om dom 
skall tillämpas liven beträffande 
rättens beslut. 
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4 a §102 

Om talan mot avgörande av 
annan myndighet än tingsrätt 
skulle ha full[Oljt s i tingsrätt eller 
hovrätt, arifOrs besvtir över dom
villa i ärendet skriftligen hos 
hovrätten. 

I fråga om besvtJr enligt första 
stycket tillämpas l §, 2 § andra 
stycket och 3 §. 

5 §103 

Strafföreläggande, som godkänts 
av den misstänkte, skall efter 
besvär undanröjas: 

l , om godkännandet icke kan 
anses som en giltig viljeförklaring; 

2. om vid ärendets behandling 
förekommit sådant fel, att före
läggandet bör anses ogiltigt; eller 

3. om föreläggandet eljest ej 
överensstämmer med lag. 

Har strafföreläggande undan
röjts, må ej därefter för samma 
gärning dömas till eller föreläggas 
svårare straff. 

6 §104 

Den som vill besvära sig över 
strafföreläggande skall till den un
derrätt, som tigt upptaga åtal för 
brottet, inkomma med besvärs
inlaga. 

Ben•tir skola foras inom ett år, 
sedan åtgärd för verkställighet av 
föreläggandet företogs hos den 
misstänkte. Om besvär, som nu 
sagts, tiga i övrigt bestämmelserna 
i 52 kap. 2, 3 och 5 - 12 §§ mot
svarande tillämpning. Bestämmel
se som avser hovrätt gäller därvid 
i stället underrätten. 

i 02Införd genom 1988: 145 l. 
103Senaste lydelse 1959:257. 
104senaste lydelse 1966:249. 

5 § 
Om ett avgörande av annan myn

dighet än tingsrätt skulle ha 
överklagats i tingsrätt eller hov
rätt, far klagan ang<lende domvilla 
i ärendet göras skriftligt hos 
hovrätten. 

I fråga om klagan enligt första 
stycket tillämpas l §, 2 § andra 
stycket och 3 §. 

6§ 
Strafföreläggande, som godkänts 

av den misstänkte, skall efter 
klagan undanröjas: 

1. om godkännandet inte kan 
anses som en giltig viljeförklaring, 

2. om vid ärendets behandling 
har förekommit sådant fel, att 
föreläggandet bör anses ogiltigt, 
eller 

3. om föreläggandet av annan 
anledning inte överensstämmer 
med lag. 

Har strafföreläggande undan
röjts, för därefter inte för samma 
gärning dömas till eller föreläggas 
svårare straff. 

7§ 
Den som vill klaga ang<lende 

strafföreläggande skall göra detta 
skriftligt. Klagan skall ges in till 
den tingsrätt, som haft att ta upp 
åtal för brottet. 

Klagan skall ha kommit in till 
tingsrätten inom ett år efter det att 
åtgärd för verkställighet av 
föreläggandet företogs hos den 
misstänkte. I fröga om handlägg
ningen skall 52 kap. 2, 3 och 5 -
12 §§tillämpas. Bestämmelse som 
avser hovrätt gäller därvid i stället 
tingsrätten. 
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7 §105 

Om ful/foljd av talan mot under
rtittens beslut i anledning av 
besvtir över strafföreläggande äga 
besttimmelserna i 49 och 52 kap. 
motsvarande tilliimpnin g. 

Mot hovrättens beslut må talan 
ej feras. 

8 §106 

I mål, som avses i 6 eller 7 §, 
äger rätten, när skäl äro där till, 
ftJrordna, att till dess annorlunda 
ftJreskrives, vidare dl gärd ftJr verk
ställighet av strafföreläggandet ej 
får aga rum. 

9 §107 

Bestämmelserna i 5 - 8 §§ äga 
motsvarande tillämpning i fråga 
om besvar över godkänt föreläg
gande av ordningsbot. I mål om 
besvär över sådant föreläggande är 
allmän åklagare motpan till den 
misstänkte. 

8§ 
I frdga om överklagande av 

tingsrtJ.ttens beslut i anledning av 
klagan angdende strafföreläggande 
gtiller 49 och 52 kap. 

Hovrättens beslut får inte över
klagas. 

9§ 
Ntir det finns anledning till det 

får rtJ.tten i mål som avses i 7 eller 
8 § besluta att strafföreläggandet 
tills vidare inte /dr verksUillas. 

JO§ 
Bestämmelserna i 6 - 9 § § skall 

tilliimpas aven i fråga om godkänt 
föreläggande av ordningsbot. I 
mål om klagan angdende sådant 
föreläggande är allmän åklagare 
motpart till den misstänkte. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 
2. Förekommer det i en lag eller en författning som har beslutats av 

regeringen en hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en 
föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften. 

3. Har en dom eller ett beslut meddelats före ikraftträdandet, gäller 
äldre bestämmelser i fråga om överklagande och krav på prövnings
tillstånd. 

4. I fråga om behörighet att vara ombud eller biträde gäller äldre be
stämmelser, om talan i målet väckts före ikraftträdandet. 

105Införd genom 1966:249. 
106Införd genom 1966:249. 
107lnförd genom 1968: 193. 
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Justitiedepartementets lagförslag angående 49 kap. 
12 a § rättegångsbalken 

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs att 49 kap. 12 a § rättegångsbalken skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

49 kap. 
12 a §1 

I brottmål krävs prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva en 
tingsrätts dom genom villren den tilltalade inte dömts till annan påföljd 
än böter eller frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är 
föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader. 

Om tingsrätten i sin dom även 
prövat enskilt anspråk mot den 
tilltalade, gäller i den delen be
stämmelserna i 12 §. Krävs inte 
prövningstillstllnd enligt första 
stycket eller meddelas stuiant 
prövningstillstllnd och avser den 
fullföljda talan frllgan om den till
talade skall dömas för den dtalade 
gärningen krävs inte prövnings
tillstllnd för enskilt ansprllk i an
ledning av gärningen. 

Första stycket gäller inte om domen överklagas av Riksåklagaren, 
Justitiekanslern eller Justitieombudsman. 

Krav på prövningstillstånd enligt första eller andra stycket omfattar 
även beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av 
dom. 

I fråga om meddelade prövningstillstånd skall 54 kap. 11 § tredje 
stycket och 13 §§ gälla. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. 

'Senaste lydelse 1993:514. 
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Advokatsamfundets lagförslag 

Förslag till lag om ändring i 8 kap. 4 § andra stycket RB 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Verksamhet som advokat får Verksamhet som advokat får 
icke bedrivas i bolag med annan icke bedrivas i bolag med annan 
än advokat eller i aktiebolag om ej än advokat om ej advokatsam
advokatsamfundets styrelse med- fundets styrelse medgiver undan-
giver undantag. tag. 
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Förhållandet mellan nuvarande och föreslagna 
paragrafbeteckningar i 49 - 56 kap. RB 

Nuvarande beteckning Föreslagen beteckning 

49:1 49:1 +49:2 
49:la 49:1 
49:2 49:3 
49:3 49:4 
49:4 49:5+49:6 
49:5 49:5 
49:6 49:7 
49:7 49:8 
49:8 49:3+49:9 
49:9 49:10 
49:10 
49:11-12 49:11-12 
49:12a 49:13 
49:13 49:14 
49:14 49:4 
49:15 49:15 
50:1-10 50:1-10 
50:10 a 50: 11 
50: 11 50:12 
50:12 50:12 
50:13 50:15 
50:14 50:16 
50:15 50:17 
50:16 50:18 
50:17 50:19 
50:18 50:20 
50:19 50:21 
50:20 50:22 
50:21 50:13 
50:22 50:14 
50:23-29 50:23-29 
50:30 
51:1-10 51:1-10 
51:10a 51: 11 
51: 11 51: 12 
51 :12 51 :10 
51: 13 51: 15 
51: 14 51: 16 
51: 15 51: 17 
51: 16 51: 18 
51 :17 51: 19 
51: 18 51:20 

15 Riksdagen 1993194. J sam/. Nr 190 
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51: 19 51 :21 Prop. 1993/94:190 
51:20 51:22 Bilaga 4 
51 :21 51:13 
51:22 51: 14 
51:23 51:23 
51 :24-29 51 :24-29 
51:30 
51 :31 51 :30 
52: 1-9 52:1-9 
52:9 a 52:10 
52:10 52: 11 
52:11 
52:12 52:12 
52:13 
53:1-2 53:1-2 
54:1 54:1 +54:2 
54:1 a 54:1 
54:2 54:3 
54:2 a 54:3 
54:3 54:4 
54:4 54:5 
54:5 54:6 
54:6 54:3 
54:7-11 54:7-11 
54: 11 a 54:12 
54:12 54:13 
54:13 54:14 
54:14 54:15 
54:15 54:16 
54:16 54:17 
55:1 55:1 
55:3 55:2 
55:4 55:3 
55:5 55:4 
55:6 55:5 
55:7 55:6 
55:8 55:8 
55:9 55:9 
55:10 55:10 
55: 11 55:7 
55:12 55:11 
55: 12 a 55:12 
55:13-15 55:13-15 
55:16 
56:1 56:1 
56:3 56:2 
56:4 56:3 
56:5 56:4 226 
56:6 56:5 



56:7 
56:8 
56:9 
56:10 
56: 11 
56:12 
56:13 
56:14 
56:15 
56:16 
56:17 

56:6 
56:7 
56:8 
56:9 
56:10 
56: 11 

56:12 
56:13 
56:14 
56:15 
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Lagrådsremissens lagförslag 

2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken 
dels att 32 kap. 7 §, 50 kap. 30 § och 51 kap. 31 § skall upphöra att 

gälla,2 

dels att rubrikerna före 50 och 51 kap, skall ha följande lydelse, 
dels att 3 kap. 4, 6 och 7 §§, 8 kap. 4 och 8 §§, 17 kap. 7, 12 och 

13 §§, 30 kap. 5, 10 och 11 §§, 32 kap. 2 §, 33 kap. 3 §, 42 kap. 17 
a §, 49 kap., 50 kap. 1-25, 27 och 29 §§, 51 kap. 1-23, 24, 25, 27, 29 
och 30 §§, 52-57 kap., 58 kap. 11 § samt 59 kap. skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
4 §3 

Högsta domstolen utgöres av Högsta domstolen besttlr av 
tjugotvtl justitieråd eller det högre tjugo justitieråd eller det högre 
antal som av slirskilda sk/il finnes antal som behövs. Justitieråden 
erforderligt. Justitieråden skola skall vara lagfarna. De ftlr inte in
vara lagfarna. De ftl icke inneha neha eller utöva ntlgot annat 
eller utöva annat ämbete. ämbete. 

Regeringen förordnar ett av justitieråden att vara domstolens ord
förande. 

Högsta domstolen skall vara Högsta domstolen skall vara 
delad i två eller flera avdelningar. delad i två eller flera avdelningar. 
Avdelningarna äro lika behöriga Avdelningarna är lika beh_öriga att 
att upptaga mål, som Högsta ta upp mål som Högsta domstolen 
domstolen handlägger. handlägger. 

Högsta domstolens ordförande är Högsta domstolens ordförande är 
tillika ordförande på en avdelning. liven ordförande på en avdelning. 
Ordförande på annan avdelning är Ordförande på annan avdelning är 
det justitieråd som regeringen för- det justitieråd som regeringen för-
ordnar. ordnar. 

Justitieråden indelas till tjänst- Justitieråden indelas till tjänst-
göring på avdelningarna för viss göring på avdelningarna för viss 
tidsperiod enligt grunder som tidsperiod enligt de grunder som 
Högsta domstolen beslutar. Högsta domstolen beslutar. 

När ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig 
omständighet inte kan tjänstgöra i Högsta domstolen, får den som avgått 
med ålderspension från sin tjänst som justitieråd förordnas att tillfälligt 
tjänstgöra som ersättare. Vad som i lag eller annan författning 
föreskrivs om justitieråd skall även tillämpas på ersättare. 

2Senaste lydelse av 32 kap. 7 § 1987:747. 
3Senaste lydelse 1991: 1819. 
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6 §. 
En avdelning av Högsta domstolen är domför med fem ledamöter. 

Fler än sju ledamöter får inte sitta i rätten. 
Om prövningen är av enkel be- Om prövningen är av enkel be-

skaffenhet, är avdelningen domför skaffenhet, är avdelningen domför 
med tre ledamöter vid prövning av med tre ledamöter vid prövning av 

I . frågor om förening av mål enligt 14 kap. 7 a §, 
2. besvlJr över hovrätts avvis- 2. överklagande av hovrätts av-

ningsbeslut som avses i 54 kap. visningsbeslut som avses i 54 kap. 
16 §, 17 §, 

3. frågor om avvisning av revi
sionstalan enligt 55 kap. 6 och 
7 §§ eller av besvtirstalan enligt 
56 kap. 6 och 7 §§, 

3. frågor om avvisning av en 
överklagande hos Högsta domsto
len, 

4. frågor om häktning och rese- 4. frågor om häkming och rese-
förbud som avses i 55 kap. 8 § förbud som avses i 55 kap. 7 § 
andra stycket tredje meningen, andra stycket tredje meningen, 

5. ansökningar om resning eller återställande av försutten tid eller 
6. besvtir över domvilla. 6. klagan över domvilla. 
Har Högsta domstolen tidigare lämnat en ansökan om resning från 

samma sökande beträffande samma avgörande utan bifall och anför 
sökanden inget nytt som är av betydelse för prövningen av ansökningen, 
är avdelningen domför med en ledamot, om ansökningen avslås eller 
avvisas. 

Frågor om prövningstillstånd får avgöras av en ledamot. Fler än tre 
ledamöter får inte delta. Frågor om prövningstillstånd som har för
klarats vilande enligt 54 kap. 11 § andra stycket avgörs dock av de 
ledamöter som prövar målet. 

Vid beslut om avskrivning av Vid beslut om avskrivning av 
mål efter återkallelse och vid mål efter återkallelse och vid 
prövning av frågor som avses i 55 
kap. 8 § andra stycket första och 
andra meningarna är avdelningen 
domför med en ledamot. 

prövning av frågor som avses i 55 
kap. 7 § andra stycket första och 
andra meningarna är avdelningen 
domför med en ledamot. 

7 §5 

Dtl avdelning behandlar ansökan 
om resning eller besvtir över 
domvilla i ndgot av Högsta dom
stolen avgjort nu:l/, nu:l ej ledamot, 
som deltagit i det tidigare av
görandet, tjänstgöra på avdel
ningen, om domfort antal leda
möter ändå tir att tillgå inom dom
stolen. 

•senaste lydelse 1989:352. 
5Införd genom 1972: 14 7. 

NlJr en avdelning behandlar 
ansökan om resning eller klagan 
över domvilla i en nu:ll som 
avgjorts av Högsta domstolen, /dr 
inte ndgon ledamot som deltagit i 
det tidigare avgörandet tjänstgöra 
på avdelningen, om tillrtickligt an
tal ledamöter ändå finns att tillgå 
inom domstolen. 
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8 kap. 
4 §6 

Vid utövande av sin verksamhet En advokat skall i sin verksam-
skall advokat redbart och nitiskt het redbart och nitiskt utföra de 
utföra honom anförtrodda uppdrag 
och i allt iakttaga god advokatsed. 
Om tystnadsplikt för advokat vid 
allmän advokatbyrå foreskrivs i 
9 kap. 9 § sekretesslagen 
(1980: 100). Annan advokat är 
skyldig att, där god advokatsed sd 
fordrar, förtiga vad han erfar i sin 
yrkesutövning. 

l#!rksamhet som advokat /dr icke 
bedrivas i bolag med annan lin 
advokat eller i aktiebolag, om ej 
advokatsamfundets styrelse 
medgiver undantag. 

Det dligger advokat att hålla 
penningmedel och andra till
gångar, som tillhöra hans huvud
man, skilda från vad honom till
hör. 

uppdrag som anförtrotts honom 
och iaktta god advokatsed. I frdga 
om tystnadsplikt för advokat vid 
allmän advokatbyrå finns be
sttJmmelser i 9 kap. 9 § sekre
tesslagen (1980: 100). Annan advo
kat är skyldig att förtiga vad han 
.fdr kannedom om i sin yrkesutöv
ning ntJr god advokatsed kräver 
detta. 

I advokatverksamhet som bedrivs 
i bolagsfonn /dr endast advokat 
vara delägare eller bolagsman, 
om inte advokatsamfundets 
styrelse medger undantag. 

En advokat är skyldig att hålla 
sina huvudmäns pengar och andra 
tillgångar avskilda från det som 
tillhör honom själv. 

8 §7 

Har inträde i advokatsamfundet 
vägrats någon eller har någon 
uteslutits därur, md han fora talan 
mot beslutet. Dd det organ inom 
samfundet, som äger vidtaga dt
gllrd enligt 7 §, meddelat beslut i 
frdga som där avses, md talan mot 
beslutet foras av justitiekanslern. 

Talan skall foras genom besvär 
till Högsta domstolen. 

Den som vägrats inträde i eller 
uteslutits ur advokatsamfundet får 
överklaga beslutet hos Högsta 
domstolen. Justitiekanslern /lir hos 
Högsta domstolen överklaga ett 
beslut enligt 7 § av samfundets 
styrelse eller något annat organ 
inom samfundet. 

17 kap. 
7 §8 

Dom skall avfattas skriftligen En dom skall avfattas skriftligen 
och i skilda avdelningar angiva: och i skilda avdelningar ange 

1. domstolen samt tid och ställe 1. domstolen samt tid och ställe 
för domens meddelande; 

2. parterna samt deras ombud 
eller biträden; 

6Senaste lydelse 1980: 101. 
7Senaste lydelse 1963: 149. 
8Senaste lydelse 1976:567. 

för domens meddelande, 
2. parterna samt deras ombud 

eller biträden, 
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3. domslutet; 
4. parternas yrkanden och in

vändningar samt de omständig
heter, van} de grundats; samt 

5. domskälen med uppgift ö vad 
i målet är bevisat. 

Högre rätts dom skall, i den mån 
det finnes erforderligt, innehålla 
redogörelse för lägre rätts dom. 

Äger part fallfolja talan mot dom 
eller söka återvinning, skall i 
domen givas till känna, vad han 
därvid har att iakttaga. Om un
derrättelse, som tillika skall med
delas i hovrätts dom, stadgas i 54 
kap. 14 §. 

3. domslutet, 
4. parternas yrkanden och in

vändningar samt de omständig
heter som dessa grundats pö och 

5. domskälen med uppgift om 
vad som är bevisat i målet. 

En högre rätts dom skall i den 
utsträckning det behLJvs innehålla 
en redogörelse för lägre rätts 
dom. 

Av domen skall det framgö om 
en part har rätt att överklaga eller 
att ansöka om återvinning och vad 
parten i stulant fall skall iaktta. 

12 § 
\bd i 2 och 9 §§ är stadgat om 

dom äge motsvarande tilllämpnin g 
i fråga om slutligt beslut. Å sådant 
beslut skola ock bestämmelserna i 
7 och JO §§ tillämpas, om frå
gans beskaffenhet fordrar det. 
Meddelas slutligt beslut i samband 
med dom, skall det upptagas i 
domen. 

Å·ger part fallftilja talan mot 
slutligt beslut eller göra ansökan 
om återupptagande, skall i beslutet 
givas till känna, vad han därvid 
har att iakttaga. Om underrättelse, 
som tillika skall meddelas i 
hovrätts beslut, stadgas i 54 kap. 
14 §. 

Det som sögs i 2 och 9 §§ om 
dom skall tillämpas i fråga om 
slutligt beslut. Beträffande ett 
sådant beslut skall även 7 och 
10 §§ tillämpas, om det behLJvs 
med hlinsyn till frågans beskaffen
het. Meddelas slutligt beslut i 
samband med dom, skall det tas in 
i domen. 

Av beslutet skall det framgö om 
en part har rätt att överklaga 
eller att ansöka om återupptagande 
och vad parten i södant fall skall 
iaktta. 

13 § 
Beslut, som ej är slutligt, skall, i 

den mån det erfordras, angiva de 
skäl, varö beslutet grundas. 

Har den som vill fora talan mot 
beslut under rättegången att anm
äla missnöje, skall det tillkännagi
vas. Skall mot sådant beslut talan 
foras särskilt, give rätten ock det 
till känna. Den som vill fora talan 
mot beslutet äge hos rätten erhlilla 
underrättelse om vad han eljest 
har att iakttaga. 

Ett beslut som inte är slutligt 
skall i den utsträckning det behövs 
ange de skäl som det grundas pö. 

Om den som vill överklaga ett 
beslut under rättegången måste 
anmäla missnöje, skall det anges i 
beslutet. För ett sådant beslut 
överklagas särskilt, skall ocksd det 
anges. Rätten skall pö begäran 
liimna den som vill överklaga 
upplysning om vad denne i övrigt 
skall iaktta. 
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Meddelas beslut, som ej är slut
ligt, i samband med dom eller 
slutligt beslut, skall det upptagas 
däri. Skall mot beslutet foras 
slirskild talan, give rätten till 
kiinna, vad den som vill fullfölja 
talan har att iakttaga. 

Om ett beslut som inte är slutligt Prop. 1993194:190 
meddelas i samband med dom Bilaga 5 

Om underra.ttelse, som tillika 
skall meddelas i Jwvrtilts beslut, 
stadgås i 54 kap. 14 §. 

eller slutligt beslut, skall det tas in 
i domen eller det slutliga beslutet. 
Fdr beslutet överklagas slirskilt, 
skall rätten ange vad den som vill 
överklaga skall iaktta. 

30 kap. 
s §9 

Dom skall avfattas skriftligen En dom skall avfattas skriftligen 
och i skilda avdelningar angiva: och i skilda avdelningar ange 

I . domstolen samt tid och ställe I. domstolen samt tid och ställe 
för domens meddelande; 

2. parterna samt deras ombud 
eller biträden och den tilltalades 
försvarare; 

3. domslutet; 
4. parternas yrkanden och de 

omständigheter, vard de grundats; 
Samt 

S. domskälen med uppgift d vad 
i målet är bevisat. 

Högre rätts dom skall, i den mdn 
det finnes erforderligt, innehålla 
redogörelse för lägre rätts dom. 

Å'ger pan fullfölja talan mot 
dom, skall i domen givas till 
känna, vad han därvid har att 

iakttaga. Om underra.ttelse, som 
tillika skall meddelas i Jwvra.tts 
dom, stadgas i 54 kap. 14 §. 

för domens meddelande, 
2. parterna samt deras ombud 

eller biträden och den tilltalades 
försvarare, 

3. domslutet, · 
4. parternas yrkanden och de 

omständigheter som dessa grun
dats pd och . 

5. domskälen med uppgift om 
vad som lir bevisat i målet. 

En högre rätts dom skall i den 
utsträckning det behiJvs innehålla 
en redogörelse för lägre rätts 
dom. 

Av domen skall det framgd om 
en part har ratt att överklaga och 
vad parten i sMant fall skall 
iaktta. 

10 §10 

lbd i 2 och 7 §§ är stadgat om Det som sligs i 2 och 7 §§ om 
dom äge motsvarande tillämpning dom skall tillämpas i fråga om 
i fråga om slutligt beslut. /. den slutligt beslut. När inte annat är 
mdn ej annat fereskrivits, skola föreskrivet skall även 5 och 8 §§ 
ock bestämmelserna i 5 och 8 §§ tillämpas beträffande ett sådant 
tillämpas d sådant beslut, om beslut, om det behövs med hänsyn 
frågans beskaffenhet fordrar det. till frågans beskaffenhet. 
Meddelas slutligt beslut i samband Meddelas slutligt beslut i samband 

9Senaste lydelse 1969: 101. 
10Senaste lydelse 1982: 1123. 
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med dom, skall det upptagas i do
men. 

Å
0

ger part fullfolja talan mot 
slutligt beslut eller göra ansökan 
om återupptagande, skall i beslutet 
givas till kiinna, vad han dlirvid 
har att iakttaga. Om underrättelse, 
som tillika skall meddelas i hov
rätts beslut, stadgas i 54 kap. 
14 §. 

med dom, skall det tas in i do
men. 

Av beslutet skall det framgd om 
en part har ratt att överklaga eller 
alt ansöka om återupptagande och 
vad parten i s/Jdant fall skall 
iaktta. 

11 § 
Beslut, som ej är slutligt, skall, i En beslut som inte är slutligt 

den mån det erfordras, angiva de skall i den utstrtJckning det behövs 
skäl, vard beslutet grundas. ange de skäl som det grundas pd. 

Har den som vill ftjra talan mot Om den som vill överklaga ett 
beslut under rättegången att an- beslut under rättegången m/Jste 
mäla missnöje, skall det tillkänna- anmäla missnöje, skall det anges i 
givas. Skall mot s/Jdant beslut beslutet. F/Jr ett s/Jdant beslut 
talan JO ras särskilt, give rätten ock överklagas särskilt, skall ocksd det 
det till känna. Den som vill fora anges. Ratten skall på begäran 
talan mot beslutet lige hos ratten liimna den som vill överklaga upp
erhålla underrättelse om vad han lysning om vad denne i övrigt 
eljest har att iakttaga. skall iaktta. 

Meddelas beslut, som ej är slut- Om ett beslut, som inte är slut-
ligt, i samband med dom eller ligt meddelas i samband med dom 
slutligt beslut, skall det upptagas eller slutligt beslut, skall det tas in 
dliri. Skall mot beslutet ftjras i domen eller det slutliga beslutet. 
särskild talan, give rätten till Fdr beslutet överklagas särskilt, 
kiinna, vad den som vill fullfolja skall rätten ange vad den som vill 
talan har att iakttaga. överklaga skall iaktta. 

Om underrtlnelse, som tillika 
skall meddelas i hovrlilts beslut, 
stadgas i 54 kap. 14 §. 

32 kap. 
2 §Il 

Skall stämning eller vade-, be- Skall en stämning eller ett över-
svars- eller revisionsinlaga del- klagande delges genom en parts 
givas genom parts försorg och har försorg och har det, nar rätten 
ej, då rätten foretager målet, till skall avgöra målet, inte kommit 
denna inkommit bevis, att del- in något bevis till rätten om att 
givning skett inom ftjreskriven tid delgivning skett på föreskrivet sätt 
och på föreskrivet sätt, samt ej och har inte heller motparten 
heller motparten inställt sig eller inställt sig eller yttrat sig över 
avgivit svaromål, genmäle eller saken, är partens talan förfallen. 

11Senaste lydelse 1970:429. 
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förklaring, vare partens talan för
fallen. Underrättelse hiirom skall 
intagas i rättens före/iiggande om 
delgivningen. 

En upplysning om detta skall tas 
in i rättens medgivande till parten 
an ombesörja delgivningen. 

33 kap. 
3 §12 

Inlaga eller annan handling En handling anses ha kommit in 
anses ha inkommit till rätten den till rätten den dag då handlingen 
dag då handlingen eller avi om eller en avi om betald postför
betald postförsändelse, i vilken sändelse som innehåller hand
hmdlingen är innesluten, anlänt tingen anlänt till rätten eller kom
till rätten eller kommit behörig mit en behörig tjänsteman till han
tjänsteman till handa. Underrättas da. Underrättas rätten särskilt om 
rätten särskilt om att telegram till att ett meddelande till rätten anlänt 
rätten anlänt till telegrafanstalt, till ett telebefordringsföretag, an
anses telegrammet ha inkommit ses meddelandet ha kommit in re
redan när underrättelsen nått behö- dan när underrättelsen nått en be-
rig tjänsteman. hörig tjänsteman. 

Kan det antagas att handlingen Kan det antas att handlingen 
eller avi om denna viss dag av- eller en avi om denna en viss dag 
lämnats i rättens kansli eller av- har lämnats i rättens kansli eller 
skilts för rätten på postanstalt, an- avskilts för rätten på postanstalt, 
ses den ha inkommit den dagen, anses den ha kommit in den dagen, 
om den kommit behörig tjänste- om den kommit en behörig 
man till handa närmast följande tjänsteman till handa närmast 
arbetsdag. följande arbetsdag. 

Telegram eller annat meddelande Om det behövs fdr rätten beglira 
som ej är undertecknat skall be- an ett telefax eller annat med
kräftas av avsändaren genom delande som saknar avsändarens 
undertecknad handling, om rätten underskrift i original bekräftas av 
begar det. avsändaren genom en i original 

undertecknad handling. Har rlit
ten begärt en sil.dan bekräftelse 
men inte fdtt n/J.gon, fdr rätten 
bortse frdn meddelandet. 

42 kap. 
17 a §13 

I 56 kap. 15 - 17 §§ finns be- I 56 kap. 13 - 15 §§ finns be-
stämmelser om att tingsrätten får stämmelser om att tingsrätten får 
hänskjuta en fråga till prövning av hänskjuta en fråga till prövning av 
Högsta domstolen. Högsta domstolen. 

12Senaste lydelse 1973 :240. 
13Införd genom 1989:352. 
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49 kap. Prop. 1993/94:190 
Om fullföljd av talan mot under- Om räaen alt överklaga tingsrätts Bilaga 5 
rätts dom och beslut domar och beslut 

I §14 

Talan mot underrätts dom skall En tingsrlins domför överklagas, 
foras genom vad. om inte annat är foreskrivet. 

Har panerna skriftligen avtalat Nar en tingsrätt meddelar dom i 
att inte överklaga en dom som fall som avses i 17 kap. 5 § 
meddelas med anledning av en andra stycket, skall rätten med 
uppkommen tvist eller en framtida hänsyn till omständigheterna be
tvist som kan härledas till ett visst stämma om domen skall få över
angivet rättsforhållande, gäller av- klagas stirskilt eller endast i sam
talet, om saken är stJdan att for- band med att tingsrättens slutliga 
likning därom är tillåten. Ett avtal avgörande överklagas. 
som ingåtts fore tvistens uppkomst 
gäller dock inte i mål som avses i 
1 kap. 3 d §första stycket. 

En utfiisrelse att inte överklaga 
som har gjons efter domen gäller, 
om saken är stJdan att förlikning 
därom är tillåten. 

Den, mot vilken en tredskodom givits, får inte överklaga domen. Be
stämmelser om hans rätt till återvinning i anledning av sådan dom finns 
i 44 kap. 9 §. 

1 a §IS 

När en tingsrätt meddelar dom i 
fall som avses i 17 kap. 5 § andra 
stycket, bestämmer rätten med 
hänsyn till omständigheterna om 
talan mot domen skall foras 
särskilt eller endast i samband 
med talan mot tingsrättens slutliga 
avgörande. Talan förs genom vad. 

2 § 
Talan mot underrätts slutliga 

beslut skall föras genom besvär. 

14Senaste lydelse 1989:656. 
15Införd genom 1990:443. 

2 § 
Har panerna skrift/i gen ai1a/a1 

att inte överklaga en dom som 
meddelas med anledning av en 
uppkommen tvist eller en framtida 
tvist som kan härledas till ett visst 
angivet rättsförhållande. gäller av
talet, om forlikning om saken är 
tillåten. Ett awal som ingtJ.tts fore 
tvistens uppkomst gäller dock inte 
i mål som avses i 1 kap. 3 d § 
forsta stycket. 

En utfiistelse att inte överklaga 
som har gjons efter domen gäller, 
om förlikning om saken är tilltJ.ten. 

3 § 
En tingsrätts slutliga beslut ftJ.r 

överklagas, om inte anruit är 
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Meddelas i samband med dom 
beslut, varigenom saken till viss 
del ej upptages till prövning, skall 
dock talan mot beslutet foras 
genom vad. 

Å·ger part göra ansökan om åter
upptagande av mål, som avgjorts 
genom slutligt beslut, må han ej 
fullfolja talan mot beslutet. 

3 §16 

Har en tingsrätt i beslut under 
rättegången ogillat jäv mot domare 
eller invändning om rättegångs
hinder, skall den part som vill 
fora talan mot beslutet anmäla 
missnöje. Sådan anmälan skall 
göras genast, om beslutet med
delats vid ett sammanträde, och 
annars inom en vecka från den 
dag då parten fick del av beslutet. 
Försummar parten detta, har han 
inte längre rätt att fora talan mot 
beslutet. Om en part anmäler 
missnöje, besttimmer rätten med 
hänsyn till omständigheterna, om 
talan skall foras särskilt eller 
endast i samband med talan mot 
dom eller slutligt beslut. Stirskild 
talan skall foras genom besvtir. 

4 §17 

Talan mot underrtitts beslut 
under rtitteg<lngen skall foras stir
skilt, om rCitten 

l . avvisat ombud, biträde eller 
försvarare eller ogillat ett yrkande 
hlirom; 

2. ogillat tredje mans yrkande att 
få som intervenient deltaga i 
rättegången; 

16Senaste lydelse 1987:747. 
17Senaste lydelse 1993: 1408. 

ftJreskrivet. Har en part ratt att 
ansöka om återupptagande av ett 
mål som avgjorts genom ett 
slutligt beslut, f<lr han dock inte 
överklaga beslutet. 

Andro beslut f<lr överklagas en
dast i samband med överklagande 
av dom eller slutligt beslut, om 
inte annaJ ar ftJreskrivet. 

4§ 
Har en tingsrätt i beslut under 

rättegången ogillat jäv mot domare 
eller invändning om rättegångs
hinder eller beslutat i en fr<lga 
som avses i 1 kap. 3 d §, skall den 
part som vill överklaga beslutet 
forst anmäla missnöje. Sådan 
anmälan skall göras genast, om 
beslutet meddelats vid ett sam
manträde, och annars inom en 
vecka från den dag då parten fick 
del av beslutet. Försummar parten 
detta, har han inte längre rätt att 
överklaga beslutet. Om en part an
mäler missnöje, skall rätten med 
hänsyn till omständigheterna be
sttimma om beslutet skall f<l över
klagas särskilt eller endast i sam
band med att dom eller slutligt 
beslut överklagas. 

5§ 
En tingsrtitts beslut f<lr över

klagas sarskilt, om tingsrtitten i 
beslutet 

I. avvisat ett ombud, ett biträde 
eller en försvarare eller ogillat ett 
yrkande om detta, 

2. ogillat tredje mans yrkande att 
få delta i rättegången som inter
venient eller målsägande eller 
enligt 13 kap. 7 § prövat en fr<lga 
om övertagande av ett ktiromål, 
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3. förelagt en part eller någon 
annan att förete skriftligt bevis 
eller att tillhandahålla föremål för 
syn eller besiktning eller vid pröv
ning enligt 3 kap. 3 § andra 
stycket 4 eller 5 tryckfrihets
förordningen eller 2 kap. 3 § 
andra stycket 4 eller 5 yttrande
frihetsgrundlagen funnit det vara 
av synnerlig vikt att en uppgift 
som avses där lämnas vid vitt
nesförhör eller förhör med en part 
under sanningsförsäkran; 

4. utlåtit sig angöende ådömande 
av förelagt vite eller häkte eller 
om ansvar för förseelse i rätte
gången eller angående skyldighet 
för någon, som ej är part eller 
intervenient, att gottgöra i rätte
gången vållad kostnad; 

5. utlåtit sig angöende ersättning 
eller förskott av allmänna medel 
till målsägande eller angående 
ersättning eller förskott till biträ
de, försvarare, vittne, sakkunnig 
eller annan, som ej är part eller 
intervenient; 

6. utlåtit sig i tvistemål angående 
kvarstad eller annan åtgärd enligt 
15 kap. eller i brottmål angående 
häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a §, åtgärd som avses i 
25-28 kap. eller omhändertagande 
enligt 28 kap. brottsbalken; 

7. avslagit begäran om biträde 
eller försvarare eller till sådant 
uppdrag förordnat annan än part 
föreslagit; 

8. utlåtit sig i annat fall än som 
avses i 5 eller 7 i fråga som gäller 
allmän rtittshjälp; eller 

9. avslagit begäran om rättshjälp 
åt misstänkt i brottmål eller om 
ersättning eller förskott till part, 
som åtnjuter sådan förmån. 

Särskild talan skall faras genom 
besvär. Är fråga om beslut, som 
avses i 1, 2, 3, 7, 8 eller 9, åligge 
den som vill föra talan att, om 

3. förelagt en part eller någon Prop. 1993/94:190 
annan att lilgga fram skriftligt be- Bilaga 5 
vis eller att tillhandahålla föremål 
för syn eller besiktning eller vid 
prövning enligt 3 kap. 3 § andra 
stycket 4 eller 5 tryckfrihets-
förordningen eller 2 kap. 3 § 
andra stycket 4 eller 5 yttrande-
frihetsgrundlagen funnit det vara 
av synnerlig vikt att en uppgift 
som avses där lämnas vid vitt-
nesförhör eller förhör med en part 
under sanningsförsäkran, 

4. prövat en fråga om utdöm
ande av förelagt vite eller häkte 
eller om ansvar för förseelse i 
rättegången eller om skyldighet för 
någon att ersätta rätteglings
kostnad, 

5. prövat en fråga om ersättning 
eller förskott av allmänna medel 
till målsägande eller angående 
ersättning eller förskott till ett 
biträde, en försvarare, ett vittne, 
en sald"llnnig eller någon annan, 

6. prövat en fråga i tvistemål om 
kvarstad eller annan åtgärd enligt 
15 kap. eller i brottmål om häkt
ning, restriktioner enligt 24 kap. 
5 a §, en åtgärd som avses i 25-28 
kap. eller omhändertagande enligt 
28 kap. brottsbalken, 

7. avslagit en begäran om biträ
de eller försvarare eller till ett 
sådant uppdrag utsett någon annan 
än parten föreslagit, 

8. prövat en fråga som gäller 
rättshjälp i annat fall än som avses 
i 5 eller 7, 

9. avslagit en begäran om rätts
hjälp åt misstänkt i brottmål eller 
om ersättning eller förskott till en 
part som beviljats sådan förmån 
eller 

JO. prövat en fråga enligt 33 
kap. brottsbalken om avräkning av 237 
anhållnings- och häktestid m.m. 



beslutet meddelats vid samman
träde för förhandling, genast och 
eljest inom en veckafrån den dag, 
då han erhlJ/l del därav, anmäla 
missntJje; försummas det, äge han 
ej vidare rätt till talan. Rätten 
pröve genast, om anmälan 
rätteligen gjons. 

I fråga om missntJjesanmälan av 
myndigheter, som enligt lag eller 
förordnande med stöd av lag är 
behöriga att överklaga beslut som 
avses i andra stycket, gäller föl
jande. Har beslutet meddelats vid 
sammanträde för förhandling vid 
vilken myndigheten inte har varit 
företrädd, skall missntJje anmälas 
senast en vecka från dagen för 
beslutet. 

5§ 

Har underrätt i samband med 
dom eller slutligt beslUJ meddelat 
beslut i fråga, som avses i 4 §. 
och rör frågan ombud, biträde, 
försvarare, vittne, sakkunnig eller 
annan, som ej är pan eller inter
venient, skall mot beslutet föras 
särskild talan genom besvär. \tu.i 
nu sagts gälle ock, om underrätt i 
samband med dom eller slutligt 
beslut meddelat beslut om sJ..yl
dighet för åklagare att ersätta 
rättegångskostnad. 

Då eljest i samband med dom 
eller slutligt beslut meddelats 
beslut i fråga, som avses i 4 §, 
eller beslut om sJ..)·ldighet för pan 
eller intervenient eller statsverket 
att ersätta rättegångskostnad, skall 
talan mot beslutet foras i samma 
ordning som talan mot domen 
eller det slutliga beslutet. 

6§ 

Menar part, att genom underrätts 
beslut målet onödigt uppehålles, 
äge han mot beslutet fora särskild 
talan genom besvär. 

6§ 
Den som vill överklaga ett så

dant beslut som avses i 5 § 1, 2, 
3, 7, 8 eller 9 skall farst anmäla 
missntJje, om beslutet har med
delats under rättegången. Anmälan 
skall göras genast, om beslutet 
meddelats vid ett sammanträde, 
och annars inom en vecka från 
den dag då han fick del av 
beslutet. Den somfarswnmar detta 
har inte längre rätt att överklaga 
beslutet. 

Myndigheter som enligt lag eller 
föreskrifter som beslutats med stöd 
av lag är behöriga att överklaga 
beslut som avses i farsta stycket 
skall anmäla missntJje senast en 
vecka från dagen far beslutet, om 
detta har meddelats vid ett sam
manträde där myndigheten inte 
har varit företrädd. 

7§ 
Anser en part att ett beslut av 

tingsrätten medfor att målet 
forsenas i ontJdan, får han 
överklaga beslutet särskilt. 
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7 §18 

Har tingsrätten förklarat en do
mare jävig eller bifallit en begäran 
om rättshjälp åt misstänkt i brott
mål eller förordnat målsägande
biträde, får tingsrättens beslut inte 
överklagas. 

8§ 
h i detta kapitel eller eljest i 

lag ej annat stadgat, må mot un
derrätts beslut talan föras allenast 
i samband med talan mot dom 
eller slutligt beslut. 

Till bemiJtande av motpanens 
ändringsyrkande må pan, ehuru 
han ej fullföljt talan mot dom eller 
slutligt beslut, påkalla prövning av 
beslut, nwt vilket särskild talan ej 
må föras. 

Skall ej särskild talan föras mot 
beslut, varigenom rätten förelagt 
vite eller annan påföljd, äge den, 
som är missnöjd med beslutet, i 
samband med särskild talan mot 
beslut, varigenom föreläggandet 
tillämpats, p/Jkalla prövning av 
dess giltighet. 

9 §19 

Tingsrätts beslut, varigenom 
missnöjesanmälan eller ansökan 
om återvinning eller återupptagan
de eller vade- eller besvärstalan 
avvisats, får överklagas genom be
svär. I annat fall får inte frdgan, 
huruvida sådan anmälan eller 
ansökan gjorts eller talan annars 
fullföljts pd föreskrivet sätt eller 
inom rätt tid, prövas av hovrätten. 

JO§ 
\bd underrätt föreskrivit om 

sättet för fullföljd av talan skall 
Lända till efterrättelse. 

18Senaste lydelse 1988:610. 
19Senaste lydelse 1989:656. 

8§ 
Om tingsrätten förklarat en do

mare jävig eller bifallit en begäran 
om rättshjälp åt misstänkt i brott
mål eller förordnat någon till 
målsägandebiträde, får tingsrättens 
beslut inte överklagas. 

9§ 
För att bemiJta klagandens änd

ringsyrkande fdr motparten, trots 
att han inte har överklagat, be
glJra prövning av ett beslut som 
inte fdr överklagas slJrskilJ. 

Om ett beslut enligt vilket rätten 
förelagt vite eller annan påföljd 
inte får överklagas slJrskilt, kan 
den som är missnöjd med beslutet, 
beglJra att föreläggandets giltighet 
prövas i samband med att han 
överklagar ett beslut i vilket 
föreläggandet har tillämpats. 

JO§ 
En tingsrätts beslut enligt vilket 

en missnöjesanmälan, en ansökan 
om återvinning eller återupptagan
de eller ett överklagande har av
visats får överklagas. I andra fall 
får hovrätt inte pröva om en sådan 
anmälan eller ansökan gjorts eller 
ett överklagande skett inom rätt 
tid. 
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11 § 
Har part, som enligt 3 § anmält 

missnöje med underrlltts beslut 
under rättegången, hänvisats att 
fora stirskild talan mot beslutet, 
skall målet vila i avbidan på 
utgtmgen av partens klagan. 
Finner rätten förberedelsen i målet 
böra fortsattas, må dock rtitten 
forordna dlirom. 

Anmti/es missnöje enligt 4 §, tJge 
rätten, om särskilda skäl foran/eda 
dlirtill, flJrordna, att målet skall 
vila i avbidan på utgdngen ·av den 
missnöjdes klagan. 

Ej må i annat fall an nu sagts 
klagan över underratts beslut 
under rättegången flJranleda uppe
håll med målets behandling. 

Har en part som enligt 4 § an
mält missnöje med tingsrllttens 
beslut under rättegången hänvisats 
att överklaga beslutet sarskilt, 
skall målet vila till dess att 
överklagandet prövats. Rätten /dr 
dock bestlimma att förberedelsen i 
målet skall /ansatta. 

Anmaler någon missnöje enligt 
6 §, jlJr rätten flJrklara målet vi
lande till dess att dennes över
klagande prövats, om det finns sär
skilda skäl. 

I andra fall an som har sagts nu . 
jlJr ett överklagande av en tings
ratts beslut under rättegången inte 
leda till att målets behandling 
avbryts. 

12 §20 

I tvistemål där förlikning om saken är tillåten krävs prövningstillstånd 
för att hovrätten skall pröva tingsrättens dom eller beslut i mål som 
handlagts av en lagfaren domare enligt l kap. 3 d § första stycket och i 
annat mål där det värde som sägs i I kap. 3 d § tredje stycket 
uppenbart inte överstiger basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. 

Prövningstillstånd behövs inte om överklagandet avser 
I . ett avgörande i mål som skall handläggas av tingsrätt i särskild 

sammansättning, 
2. ett beslut som rör någon annan än en part eller en intervenient, 
3. ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv mot en domare, eller 
4. ett beslut genom vilket en missnöjesanmälan eller en ansökan om 

återvinning eller ett överklagande avvisats. 
I fråga om meddelade pröv- I fråga om meddelade pröv-

ningstillstånd skall 54 kap. 11 § ningstillstånd skall 54 kap. 11 § 
tredje stycket och 13 § gälla i tredje stycket och 14 § tilliimpas. 
tillämpliga delar. 

12a§21 13§ 
I brottmål krävs prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva en 

tingsrätts dom genom vilken den tilltalade inte dömts till annan påföljd 
än böter eller frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är 
föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader. 

20Senaste lydelse 1993:514. 
21 Införd genom 1993:514. 
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Om tingsrätten i sin dom även 
prövat enskilt anspråk mot den 
tilltalade, gäller i den delen be
stämmelserna i 12 §. 

Första stycket gäller inte om do
men överklagas av Riksåklagaren, 
Justitiekanslern eller Justitieom
budsman. 

Om tingsrätten i en dom i brott
mål även prövat enskilt anspråk 
mot den tilltalade, gäller i den de
len bestämmelserna i 12 §. Krävs 
inte prövningstillstlmd enligt första 
stycket, eller meddelas sådant 
prövningstillstdnd, och avser över
klagandet frdgan om den tilltalade 
skall dtJmas for den dtalade gär
ningen, behtJvs inte prövningstill
stdnd för ett överklagande an
gdende enskilt ansprdk med anled
ning av gamingen. 

Första stycket gäller inte om do
men överklagas av Riksåklagaren, 
Justitiekanslern eller Riksdagens 
ombudsmän. 

Krav på prövningstillstånd enligt första eller andra stycket omfattar 
även beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av 
dom. 

I fråga om meddelade pröv
ningstillstånd skall 54 kap. 11 § 
tredje stycket och 13 §gälla. 

13 §22 

Prövningstillstånd får meddelas 
endast om 

1 . det är av vikt för ledning av 
rättstillämpningen att talan prövas 
av högre rätt, 

2. anledning förekommer till 
ändring i det slut vanill tingsrätten 
kommit eller 

3. det annars fereligger synner
liga skäl att pröva talan. 

14 §23 

Talan mot tingsrättens beslut an
gtlende frdgor som avses i 1 kap. 
3 d § förs i sanuna ordning som 
talan mot beslut varigenom ratten 
ogillat en invändning om rtitte
gdngshinder. 

221nförd genom 1987:747. 
23Senaste lydelse 1989:656. 

16 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 190 

I fråga om meddelade pröv
ningstillstånd skall 54 kap. 11 § 
tredje stycket och 14 § tillämpas. 

14 § 
Prövningstillstånd får meddelas 

endast om 
1 . det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagan
det prövas av högre rätt, 

2. anledning förekommer till 
ändring i det slut tingsrätten kom
mit till eller 

3. det annars finns synnerliga 
skäl att pröva överklagandet. 
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15 §24 

Kan talan mot tingsrättens dom Krllvs prövningstillstånd i hov-
eller beslut prövas av hovrätten rätten, skall tingsrättens dom eller 
endast om denna meddelat pröv- beslut innelullla uppgift om det 
ningstillstdnd, skall tingsrätten i och om innehållet i 14 §. 
samband med underrättelse om 
vad som gäller i fråga om fullföljd 
av talan upplysa panerna om 
detta och därvid också ange in-
nehållet i 13 §. 

50 kap. 

Om vad i tvistemål Om överklagande av domar 
tvistemål 

l §23 

Vill någon pan vädja mot tings- En pan som vill överklaga tings-
rättens dom i ett tvistemål, skall rättens dom i ett tvistemål skall 
han ge in en vadeinlaga till tings- göra detta skriftligen. Skrivelsen 
rätten. Inlagan skall ha kommit in skall ges in till tingsrätten. Den 
till rätten inom tre veckor från den skall ha kommit in till rätten inom 
dag då domen meddelades. tre veckor från den dag då domen 

meddelades. 

2 §26 

Har ena parten enligt 1 § vädjat Om ena parten överklagat tings-
mot tingsrättens dom, /dr också rättens dom, har motparten rätt att 
motparten, även om han inte iakt- överklaga domen inom en vecka 
tagit vad som sägs i den paragra- från den dag då den i 1 § angivna 
fen, fora talan mot domen. Han tiden gick ut. En överklagande 
skall dock inom en vecka från den som gjons under sådan tid for
dag, då vadetiden gick ut, ge in faller, om det första överklagandet 
sin vadeinlaga till tingsrätten. återkallas eller av annat skäl 

Om den första vaderalan återkal- förfaller. 
!as eller av annat skäl förfaller, är 
också den senare vadetalan forfal-
len. 

24lnförd genom 1987:747. 
25Senaste lydelse 1987:747. 
26Senaste lydelse 1987:747. 

Prop. 1993/94:190 
Bilaga 5 

242 



3 §27 

Finnes vadetalan ej vara fullföljd F.Jt överklagande som kommit in 
inom rätt tid, skall den av under- for sent skall avvisas av tings
rätten avvisas. Har vadeinlaga in- rätten. överklagandet skall dock 
kommit till hovrätten fore vadeti- inte avvisas om det har kommit in 
dens utgång, skall den omständig- till till hovrätten inom klagotiden. 
heten att inlagan inkommit till 
underrätten först därefter ej för-
anleda att den avvisas. 

4 §28 

I vadeinlagan skall 
den uppgiva: 

vadekäran- överklagandet skall innehålla 

1. den dom, mot vilken talan 
föres; 

2. grunderna för vadetalan med 
angivande, i vilket avseende 
underrättens domskäl enligt käran
dens mening äro oriktiga; samt 

3. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen, som 
käranden yrkar. 

Om prövningstillstånd behövs, 
skall käranden i vadeinlagan ange 
de omständigheter som han åbe
ropar till stöd för att sådant till
stånd skall meddelas. 

Käranden skall i vadeinlagan 
uppgiva de bevis han vill åberopa 
och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skriftligt bevis, som 
ej tidigare farebragts, skall i hu
vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid vadeinlagan. Vill käranden att 
förnyat förhör med vittne eller 
sakkunnig eller part skall äga rum 
eller förnyad syn å stället skall 
hållas. skall han angiva det i 
vadeinlaganjämte skälen dänill. I 
vadeinlagan skall käranden ock 
angiva, om han vill, att motparten 
skall infinna sig personligen vid 
huvudförhandling i hovrätten. 

27Senaste lydelse 1990:443. 
28Senaste lydelse 1987 :74 7. 

uppgift om 
1. den dom som överklagas, 

2. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen som 
yrkas, 

3.grunderna för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening 
ar oriktiga, 

4. de omständigheter som åbe
ropas till stöd för att prövnings
tillstånd skall meddelas, om sådant 
tillstånd krävs, och 

5. de bevis som åberopas och 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. 

Om en omständighet eller ett 
bevis som åberopas i hovrätten 
inte lagts fram tidigare, skall kla
ganden i mål där forlikning om 
saken är tillåten forklara anled
ningen till det. Skrift/i ga bevis 
som inte lagts fram tidigare skall 
ges in samtidigt med överklagan
det. Vill klaganden att det skall 
hållas ett famyal förhör med ett 
vittne, en sakkunnig eller en part 
eller förnyad syn på stället, skall 
han ange det och skälen till detta. 
Han skall också ange om han vill 
att motparten skall infinna sig per-
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ll.uleinlagan skall vara egenhän
digt undertecknad av kllranden 
eller hans ombud. 

sonligen vid huvudförhandling 
hovrätten. 

5 §29 

Avvisas ej vadetalan, skall un- Om inte överklagandet avvisas 
derrätten efter utgången av den i enligt 3 §, skall tingsrlilten efter 
2 § angivna tiden utan dröjsmål utgången av den i 2 § angivna 
till hovrlilten insända vadeinlagan tiden överlämna detta och övriga 
med därvid fogade handlingar handlingar i målet till hovrätten. 
sam/ akten. 

Framställes i vadeinlagan yrkan
de, som ptlkallar omedelbar pröv
ning, såsom begäran om kvarstad 
eller om hävande av sådan åtgärd 
eller av forordnande, att dom må 
verkställas utan hinder av att den 
icke tiger laga kraft, skall insän
dandet ske genast; till dess den i 
2 § angivna tiden utg<lr;, skall 
dock avskrift av vadeinlagan vara 
att tillg<l vid underrätten. 

Handlingarna skall överlämnas 
genast, om klaganden framställt 
ett yrkande som kräver omedelbar 
prövning, såsom begäran om kvar
stad eller om upphävande av ett 
beslut om sådan åtgärd eller av ett 
beslut om att dom f<lr verkställas 
trots att den inte har laga kraft. 
Till dess att den i 2 § angivna 
tiden har g<ltt ut, skall dock en 
kopia av överklagandet finnas 
tillgänglig vid tingsrätten. 

6 § 
Föreligger mot vadetalans upp

tagande annat hinder än i 3 § 
sägs, må talan av hovrätten ome
delbart avvisas. 

Om det finns n<lgot annat hinder 
mot att ta upp ett överklagande till 
prövning än att detta kommit in 
for sent, f<lr hovrätten omedelbart 
avvisa överklagandet. 

7 §30 

Uppfyller vadeinlagan ej före- Uppfyller överklagandet inte fö-
skriftema i 4 § eller är den eljest reskriftema i 4 § eller är det p<l 
ofullständig, skall hovrätten före- annat sätt ofullständigt, skall hov
lägga vadekäranden att avhjälpa rätten förelägga klaganden att av-
bristen. hjälpa bristen. 

Följer vadekäranden inte en Följer klaganden inte foreläg-
foreläggande enligt forsla stycket, gandet, skall överklagandet av
skall vadetalan avvisas, om vade- visas, om det är så ofullständigt 
inlagan är så ofullständig art den att det inte utan väsentlig olä
inte utan väsentlig olägenhet kan genhet kan läggas till grund för en 
läggas till grund för en rättegång i rättegång i hovrätten. 
hovrätten. 

29Senaste lydelse 1981:828. 
30Senaste lydelse 1984:131. 

Prop. 1993/94:190 
Bilaga 5 

244 



8 §31 

För målets beredande skall vade- Om inle annat foljer av andra 
inlagan med därvid fogade hand- stycket skall överklagandet delges 
lingar delgivas vadesvaranden och motparten med foreläggande att 
foreläggande meddelas honom att svara skriftligt inom en viss tid. 
inkomma med skriftligt genmäle. 

Om det är uppenbart att vadeta
lan är ogrundad, får hovrätten 
dock genast meddela dom i målet 
utan att någon /Jtgtird enligt forsta 
stycket vidtas. 

Har underrtitten avslagit yrkande 
om kvarstad eller annan åtgärd 
enligt 15 kap. eller forordnat om 
hävande av sådan åtgärd, tige 
hovrätten omedelbart bevilja 
åtgärden att gälla, till dess annor
lunda forordnas. Har underrätten 
beviljat åtgärd, som nu sagts, eller 
forordnat, att dom må verkställas 
utan hinder av att den icke äger 
laga kraft, äge ock hovrätten 
omedelbart forordna, att vidare 

Om det är uppenbart att överkla
gandet är ogrunda!, får hovrätten 
genast meddela dom i målet. 

Har tingsrätten avslagit ett yr
kande om kvarstad eller någon 
annan åtgärd enligt 15 kap. eller 
upphävt ett beslut om en sådan åt
gärd, f<lr hovrätten omedelbart 
bevilja åtgärden att gälla tills 
vidare. Har tingsrätten beviljat en 
s<ldan åtgärd eller forklarat att 
domen f<lr verkställas trots att den 
inte har laga kraft, får hovrätten 
omedelbart besluta att tingsrättens 
beslut tills vidare inre skall 

lugärdfor verkställighet ej må äga verkställas. 
rum. 

9 §32 

Genmälet skall, om ej vadekä- Om inte klagandens yrkande 
randens yrkande medgives, medges, skall motparten i sin 
innehålla yttrande rörande de av skrivelse yttra sig över de grunder 
honom anforda grunderna for for överklagandet som klaganden 
vadetalan och angivande av de anfort och ange de omständigheter 
omständigheter vadesvaranden vill han själv vill anföra. 
anföra. 

Svaranden skall i genmälet upp
giva de bevis han vill åberopa och 
vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skrift Li gt bevis, som 
ej tidigare forebragts, skall i hu
vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid genmälet. Vill svaranden, att 
förnyat förhör med vittne eller 
sakkunnig eller part under san
ningsforsäkran skall äga ruin eller 
förnyad syn d stället skall hållas, 

31Senaste lydelse 1984:131. 
32Senaste lydelse 1963: 149. 

Skrivelsen skall innehålla uppgift 
om de bevis parten åberopar och 
om vad som skall styrkas med 
varje bevis. Om en omständighet 
eller ett bevis som åberopas i hov
rätten inte lagts fram tidigare, 
skall parten i mål där forlikning 
om saken ar tilldten forklara an
ledningen till det. Skrift/i ga bevis 
som inte lagts fram tidigare, skall 
ges in till hovrätten. Vill parten 
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skall han angiva det i genmälet 
jämte skälen därtill. I genmälet 
skall svaranden ock angiva, om 
han vill, att nwtparten skall in
finna sig personligen vid huvud
förhandling i hovrätten. 

Genmälet skall vara egenhändigt 
undertecknat av svaranden eller 
hans ombud. 

att det skall hållas ett förnyat 
förhör med ett vittne, en sakkun
nig eller en part eller förnyad syn 
ptl stället, skall han ange det och 
skälen till detta. Han skall också 
ange om han vill att klaganden 
skall infinna sig personligen vid 
huvudförhandling i hovrätten. 

JO §33 

Genmäil't skall med därvid foga- Hovriitten skall sända över 
de handlingar delgivas vadekäran- svarsskrivelsen till klaganden. 
den. 

Finnes för målets beredande 
ytterligare skriftväxling erforder
lig, äge hovriittenförordna därom. 
Hovrätten äge tillika meddela när
mare bestämmelser om skrift
växlingen och därvid även före
skriva, i vilket avseende part skall 
yttra sig. Part må föreläggas att 
inkomma med mer än en skrift, 
endast om särskilda skäl äro 
därtill. 

Om det behövs, ftlr hovriitten be
sluta om ytterligare skriftväxling. 
Hovrätten får ockstl meddela när
mare bestämmelser om skrift
växlingen och därvid bestämma i 
vilket avseende parten skall yttra 
sig. En part ftlr föreläggas att 
komma in med mer än en skrivelse 
endast om det finns särskilda skäl. 

Under förberedelsen får sammanträde hållas, om det behövs för en 
ändamålsenlig handläggning av målet. 

Vad som sagts om sammanträde per telefon i 42 kap. I 0 § skall gälla 
även vid sammanträde enligt denna paragraf. 

10 a §34 

Behövs prövnings till stånd, 
beslutar hovrätten sedan skrift
växlingen avslutats, om sådant till
stånd skall meddelas. När det 
finns skäl för det, får frågan upp
tas utan att skriftväxling skett. 

11 § 
Finner hovrätten elforderligt, att 

yttrande inhämtas av sakkunnig, 
skriftligt bevis företes, föremål 
tillhandahålles för syn eller besikt
ning, bevis upptages utom 

33Senaste lydelse 1989:656. 
34lnförd genom 1987 :747. 

11 § 
Behövs prövningstillstånd, skall 

hovrätten sedan skriftväxlingen 
avslutats besluta om sådant till
stånd skall meddelas. När det 
finns skäl för det, får frågan tas 
upp utan att skriftväxling har 
skett. 

12 § 
Om hovrätten anser att det 

behövs, skall hovrätten.besluta att 
ett yttrande av sakkunnig in
hämtas, ett skriftligt bevis läggs 
fram, ett föremål tillhandahålls för 
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huvudförhandlingen eller annan 
förberedande åtgärd vidtages, skall 
beslut därom utan dröjsm/Jl med
delas. 

Vill part, att åtgärd, som nu 
sagts, vidtages, skall han, så snart 
ske kan, göra framställning därom 
hos hovrätten. 

12 §35 

I frtJ.ga om hovrättens skyldighe
ter under forberedelsen skall 
42 kap. 8 § andra stycket tilläm
pas. 

35Senaste lydelse 1989:656. 

syn eller besiktning, ett bevis 
upptas utom huvudförhandlingen 
eller n/Jgon annan förberedande 
åtgärd fiJretas. 

Om en part vill att en åtgärd 
enligt fiJrsta stycket skall foretas, 
skall han så snart som möjligt 
begtira det hos hovrätten. 

I fr<lga om hovrättens skyl
digheter under förberedelsen skall 
42 kap. 8 § andra stycket tilläm
pas. 

13 § 
Hovrätten ftJ.r avgöra m/Jlet utan 

huvudfiJrhandling, 
1. om klagandens ändringsyrkan

de har medgetts, 
2. om det är uppenbart att 

överklagandet är ogrundat, 
3. om båda parter har begärt att 

m/Jlet skall avgöras utan huvud
förhandling eller förklarat att de 
inte har n/Jgot att invända mot det 
eller 

4. om värdet av det som överkla
gandet gäller uppenbart inte upp
går till det basbelopp enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring 
som gällde vid tidpunkten för 
tingsrättens dom och inte båda 
paner har begärt huvudförhand
ling. 

Vid beräkningen av värder enligt 
första stycket 4 bortses frtJ.n rätte
gtJ.ngskostnader och sådan ränta 
som avser tid efter det att talan 
väckts. 

Ett m/J/ ftJ.r alltid avgöras utan 
huvudförhandling, om det är 
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13 § 
Så snart målets beredande avslu

UJIS, besttimme hovrätten tid för 
huvudforhandlingen. För behand
ling av rlittegångsfråga eller del 
av saken, som mil avgöras sär
skilt, mil huvudförhandling utsät
tas, ehuru målet i övrigt ej är be
rett till huvudförhandling. 

14 § 
Till huvudförhandlingen skola 

parterna kallas. 
lbdekaranden skall föreläggas 

att komma tillstädes vid påföljd att 
hans vadetalan eljest förfaller. 
Skall han infinna sig personligen, 
foreliigge hovrätten tillika vite. 
\bdesvaranden skall, om han är 
skyldig att infinna sig personligen 
eller hans närvaro eljest finnes 
vara av betydelse för målets hand
läggning eller utredning, föreläg
gas vite; forelägges ej vite, skall 
svaranden erinras om att målet mil 
avgöras utan hinder av hans ute
varo. 

Hovrätten bestämme tillika, om 
vittne eller sakkunnig skall kallas 
till huvudförhandlingen. Parterna 
skola underrättas om beslutet. Om 
kallande av vittne eller sakkunnig 

uppenbart att sådanflJrhandling är 
obehiJvlig. 

För prövning som inte avser 
sjlilva saken behiJver huvudflJr
handling inle hållas. 

14 § 
Innan ett mål avgörs utan huvud

ferhandling, skall parterna liimnas 
tillfitlle att slutföra sin talan, om 
det inle lir uppenbart att de redan 
gjort detta. 

15 § 
Om inte målet enligt 13 § avgörs 

utan huvudförhandling, skall 
hovrätten bestlimma tid för sådan 
flJrhandling. Tiden skall om möj
ligt best/immas efter samråd med 
parterna. För behandling av en 
rlittegångsfråga eller sådan del av 
saken som får avgöras särskilt får 
huvudförhandling slittas ut trots 
att målet i övrigt inte är färdigt 
fer huvudförhandling. 

16 § 
Till huvudförhandlingen skall 

parterna kallas. 
Klaganden skall föreläggas att 

inställa sig vid påföljd att överkla
gandet annars förfaller. Skall han 
infinna sig personligen, skall 
hovrätten också ferelägga honom 
vite. Om motparten är skyldig att 
infinna sig personligen eller hans 
närvaro annars är av betydelse för 
målets handläggning eller ut
redning, skall han föreläggas vite. 
Föreläggs motparten inte vite, 
skall han upplysas om att målet 
kan komma att avgöras liven om 
han inte inställer sig. 

Hovrätten skall också bestämma 
vilka vittnen och sakkunniga som 
skall kallas till huvudförhandling
en. Parterna skall underrättas om 
beslutet. 
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gälle vad 36 och 40 kap. ar 
stadgat. 

15 §36 

I övrigt skall vad som sägs i 1 
kap. 9 § samt 43 kap. 1 - 6 §§, 
8 § andra - fjärde styckena och 10 
- 14 §§ tillämpas i fråga om hu
vudförhandling i hovrätten. Reg
lerna i 14 § i detta kapitel skall 
dock tillämpas i fråga om kallelser 
till uppskjuten huvudförhandling 
och roreläggande för parterna. 

16 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

underränens dom, i den mån det 
erfordras, upp/iisas samt vadekär
anden uppgiva, i vilken del domen 
överklagas och vilket yrkande han 
framställer. \bdesvaranden skall 
angiva, huruvida han medgiver 
eller bestrider yrkandet. 

Därefter skola, om ej hovrätten 
finner annan ordning lämpligare, 
först vadel«iranden och sedan 
vadesvaranden utveckla sin talan. 
Part skall yttra sig över vad 
nwtparten anfört. Å·ger förhand
ling rum, ehuru svaranden icke är 
tillstädes, skall genom hovrättens 
fersorg, i den mån det erfordras, 
ur handlingarna framläggas vad 
han anfort. 

\bd tillstädeskommen part anfört 
under skri/fväxlingen eller eljest 
vid målets beredande må ej upp-
1.iisas i annat fall, än då hans ut
saga vid förhandlingen avviker 
från den tidigare utsagan eller han 
underlåter att yttra sig eller eljest 
särskilda skäl äro därtill. 

36Senaste lydelse 1987:747. 

17 § 
I övrigt skall det som sägs i 

l kap. 9 § samt 43 kap. l - 6 §§, 
8 § andra - fjärde styckena och 10 
- 14 §§ tillämpas i fråga om hu
vudförhandling i hovrätten. Reg
lerna i 16 § i detta kapitel skall 
dock tillämpas i fråga om kallelser 
till uppskjuten huvudförhandling 
och föreläggande för parterna. 

18 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

den överklagade domen redovisas 
i den omfattning det behövs. 
Klaganden skall ange i vilken del 
domen överklagas och den 
lJndring i domen han yrkar. Mot
parten skall ange om han medger 
eller bestrider yrkandet. 

Därefter skall, om inte hovrätten 
anser något annat lämpligare, 
först klaganden och sedan mot
parten utveckla sin talan. \brje 
part skall yttra sig över vad den 
andra parten anfört. Om förhand
lingen äger rum trots an klagan
dens motpart inte är närvarande, 
skall hovrätten se till att det som 
denne anfort liiggs fram ur 
handlingarna i den utsträckning 
det behövs. 

Om en part är närvarande vid 
huvudförhandlingen får det som 
han har anfört under förberedelsen 
lii.sas upp endast om hans utsaga 
vid förhandlingen avviker från den 
tidigare utsagan eller om han inte 
yttrar sig eller om det annars finns 

särskilda skäl. 
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17 § 
Sedan parterna utvecklat sin 

talan, skall bevisningen forebring
as. Äger huvudforhandling rum, 
ehuru vadesvaranden icke är till
städes. skall den av honom vid un
derrätten forebragta bevisningen, i 
den mån det erfordras, .framläggas 
genom hovrättens forsorg. 

Om ej särskilda skäl foran/eda 
annat, bör bevis, som skall fore
bringas genom protokoll och 
andra handlingar .frlm under
rätten, .framläggas, innan bevis 
rörande samma omständighet 
omedelbart upptages av hovrätten. 
Å·ro rörande samma omständighet 
flera bevis, böra de förebringas i 
ett sammanhang. 

18 § 
Efter bevisningens forebringande 

äge parterna anfora vad de till 
s/utforande av sin talan akta 
nödigt. 

19 § 
Uteblir vadekäranden från rätte

gångstillfalle för huvudförhand
ling, vare hans vadetalan forfal
/en. 

Uteblir vadesvaranden och har 
vite förelagts honom, äge hovrät
ten, d/J saken är sådan, att forlik
ning därom ej är tillåten, i stället 
för att förelägga nytt vite forord
na, att han skall hämtas till rätten 
antingen omedelbart eller till 
senare dag. 

Kommer part tillstädes genom 
ombud, d/J fore/iiggande medde
lats honom vid vite att infinna sig 
personligen, och är saken sådan, 
att forlikning därom ej är tillåten, 
äge hovrätten i stället for att fö
relägga nytt vite forordna, att han 

19 § 
Sedan parterna utvecklat sin ta

lan, skall bevisningen läggas 
fram. Om huvudforhand/ingen 
äger rum trots att klagandens mot
part inte tlr närvarande, skall hov
rtJtten se till att den bevisning som 
han lagt fram i tingsrätten läggs 
fram ur handlingarna i den ut

sträckning bevisningen har be
tydelse for målet i hovrätten. 

Om inte särskilda skälforan/eder 
annat, bör en bevis som inre ome
delbart skall tas upp av hovrätten 
läggas fram innan bevis som rör 
samma omständighet omedelbart 
tas upp av hovrätten. Finns det 
flera bevis i fråga om samma 
omständighet, bör dessa läggas 
fram i ett sammanhang. 

20 § 
Sedan bevisningen lagts fram får 

parterna muntligt slutfora sin 
talan. 

21 § 
Uteblir klaganden från samman

träde för huvudförhandling, for
faller överklagandet. 

Uteblir klagandens motpaT1 och 
har vite förelagts honom, får hov
rätten, när forlikning om saken 
inre är tillåten, i stället för att 
förelägga nytt vite besluta att han 
skall hämtas till rätten antingen 
omedelbart eller till en senare dag. 

Om en paT1 inställer sig endast 
genom ombud när han forelagts 
vid vite att infinna sig per
sonligen, och är forlikning om sa
ken inre tillåten, får hovrätten fö
relägga nytt vite eller besluta att 
han skall hämtas till rätten an-
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skall hämtas till rätten antingen 
omedelbart eller till senare dag. 

Har vite förelagts part eller skall 
part hämtas till rätten och finnes 
hämtning ej kunna ske, må dock 
målet avgöras Ulan hinder av att 
parten inställt sig allenast genom 
ombud eller uteblivit. 

20 §31 

Har vadekärandens talan förfallit 
enJjgt 19 § och foreMg for hans 
utevaro Jaga förfall som han inte 
kunnat anmäla i tid, skall hovrat
ten på ansökan av honom åter
uppta målet. 

Ansökan om återupptagande 
skall göras skriftligen inom två 
veckor från den dag då beslutet 
meddelades. Om käranden uteblir 
på nytt, ar hans rätt till åter
upptagande av måletjOrfallen. 

21 §38 

Hovrätten får avgöra mål utan 
huvudförhandling, 

1. om vadetalan medgivits, 
2. om det är uppenbart att vade

talan är ogrundad, 
3. om blida parter har begärt att 

målet skall avgöras utan huvud
fOrhandling eller jOrklarat sig inte 
ha något att erinra häremot, eller 

4. om värdet av det varom talan 
.fullfOljt s uppenbart inte uppgår till 
det basbelopp enligt lagen 
(1962:381) om allmän jOrstikring 
som gtillde vid tidpunkten JOr 
tingsrattens dom och inte båda 
parter har begärt huvudförhand
ling. 

Vid bertikningen av värdet enligt 
jOrsta stycket 4 bortses från ratte
gångskostnader och sådan rtinta 

37Senaste lydelse 1984: 131. 
38Senaste lydelse 1984: 131. 

tingen omedelbart eller till en 
senare dag. 

Har vite förelagts en part eller 
skall parten hämtas till rätten och 
kan han inte hämtas, får dock 
målet avgöras trots att parten 
inställt sig endast genom ombud 
eller uteblivit. 

22 § 
Har överklagandet förfallit enligt 

21 § skall hovratten på ansökan 
av klaganden återuppta målet, om 
han jOr sin utevaro hade laga 
förfall som han inte kunde anmäla 
i tid. 

Ansökan om återupptagande 
skall göras skriftligen inom tre 
veckor från den dag då beslutet 
meddelades. Om klaganden uteblir 
på nytt, har han inte rätt att få 
målet återupptaget. 
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som har upplupit efter det att 
talan vadets. 

En mål /lir alltid avgöras utan 
huvudforhandling. om det ar 
uppenbart att stulanforhandling ar 
obehöi•lig. 

För prövning som inte avser 
sjlilva saken behöver huvudforha
ndling inte hållas. 

22 §39 

Har hovrätten beslutat, att mål 
skall avgöras utan huvudfor
handling, och finnes ej uppenbart, 
att parterna redtin slutfort sin 
talan, skall tillflille därtill lämnas 
dem. 

Utan hinder av tidigare beslut 
äge hovrätten forordna, att hu
vudforhandling skall äga rum. 

23 § 
Har vid huvudfarhandlingen i Har vid huvudforhandling i 

underrätten rörande viss omstän- tingsrätten rörande viss omstän
dighet vittne eller sakkunnig eller dighet vittne eller sakkunnig eller 
part under sanningsförsäkran hörts part under sanningsförsäkran hörts 
inför rätten eller syn li stället inför rätten eller syn pli stället 
hållits och beror avgörandet även i hållits och beror avgörandet även i 
hovrätten av tilltron till den be- hovrätten av tilltron till den 
visningen, må ändring i under
rättens dom i denna del ej ske, 
med mindre beviset upptagits dnyo 
vid huvudfarhandlingen i hov
rätten eller ock synnerliga skäl 
foreligga, att dess värde är annat, 
än underrätten antagit. 

bevisningen, /lir tingsrättens dom 
inte ändras i den delen utan att 
beviset tagits upp pli nytt vid hu
vudftJrhandling i hovrätten. En sli
dtin lindring fdr dock göras, om 
det finns synnerliga skäl far att 
bevisets värde är ett annat än 
tingsrätten antagit. 

24 § 
Har, då tredskodom givits, den Om den överklagade domen ar 

som yrkat stuian dom vädjat mot en tredskodom och tingsrätten tar 
domen och upptages av motparten upp en av klagandens motpart 
gjord ansökan om återvinning, gjord ansökan om återvinning, 

'
9Senaste lydelse 1954:432. 
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skall målet av hovrätten visas /Jter 
till underratten att handläggas 
samband med återvinningsmålet. 

skall målet av hovrätten /Jter- Prop. 1993/94: 190 
ftJrvisas till tingsratten för att Bilaga 5 
handläggas med återvinningsmålet. 

25 §40 

Innan hovrättens dom eller .slut- F:tt överklagande fllr /Jterkallas 
liga beslut meddelats, .fdr vadeta- innan hovrättens dom eller slutliga 
lan /Jterkallas. beslut meddelats. 

\bdekäranden får inte ändra sin 
talan att avse annan del av tings
rättens dom än den som uppgivits 
i vadeinlagan. 

I mål där förlikning om saken är 
tillåten får en part i hovrätten till 
stöd för sin talan åberopa 
omständigheter eller bevis, som 
inte tidigare har förebringats, 
endast om 

1. han gör sannolikt att han inte 
kunnat åberopa omständigheten 
eller beviset vid tingsrätten eller 

2. han annars haft giltig ursäkt 
att inte göra det. 

Framställs först i hovrätten ett 
yrkande om kvittning, får det 
avvisas, om det inte utan 
olägenhet kan prövas i målet. 

En klagande får inte ändra sin 
talan att avse en annan del av 
tingsrättens dom än den som upp
getts vid överklagandet. 

I mål där förlikning om saken är 
tillåten får en part i hovrätten till 
stöd för sin talan åberopa om
ständigheter eller bevis som inte 
tidigare har lagts fram endast om 
han gör sannolikt att han inte 
kunnat åberopa omständigheten 
eller beviset vid tingsrätten eller 
han annars haft giltig ursäkt att 
inte göra det. 

Yrkas först i hovrätten kvittning, 
får yrkandet avvisas, om det inte 
utan olägenhet kan prövas i målet. 

27 § 
Föres talan om jäv mot domare i 

underrätten och finnes jävet grun
dat, skall hovrätten undanröja 
underrättens dom i vad den över
klagats. 

Förs talan om jäv mot en do
mare i tingsratten och anser 
hovratten att jäv förelegat skall 
hovrätten undanröja tingsrattens 
dom i den del den överklagats. 

29 § 
Undanröjer hovrätten under

rattens dom och grundas beslutet 
ej därll, att underratten varit 
obehörig eller eljest icke bort 
upptaga målet till prövning, skall 
hovrätten tillika visa målet /Jter till 
underratten för erforderlig be
handling. 

Om befogenhet för hovrätten att, 
då underrätten varit obehörig, 

40Senaste lydelse 1989:656. 

Undanröjer hovrätten tingsrät
tens dom pll nllgon annan grund 
lin att tingsratten varit obehörig 
eller av nllgot annat skäl inte bort 
ta upp målet till prövning, skall 
hovrätten samtidigt /Jterförvisa 
målet till tingsrätten för fortsatt 
behandling. 

Bestlimmelser om hovrattens 
befogenhet att när tingsrätten varit 
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hänvisa målet till annan underrlitt 
stadgas i 10 kap. 20 §. 

obehörig hänvisa målet till annan 
tingsrlitt finns i 10 kap. 20 §. 

51 kap. 

Om vad i brotbnål 

Vill part vtidja mot underrlitts 
dom i brottmål, skall han inom tre 

veckor från den dag, då domen 
gavs, till underrätten inkomma 
med vadeinlaga. 

Om överklagande av domar 
brottmål 

1 § 
En part som vill överklaga tings

rlittens dom i ett brottmål skall 
göra detta skrift/i gen. Skrivelsen 
skall ges in till tingsrlitten. Den 
skall ha kommit in till rlitten inom 
tre veckor från den dag då domen 
meddelades. 

2§ 
Har ena parten enligt 1 § vtidjat 

mot underrlitts dom, äge även 
motparten, ehuru han ej iakttagit 
vad i nlimnda paragraf sägs, föra 
talan mot domen; dock åligge 
honom att inom en vecka från den 
dag, då vadetiden utgick, till un
derrätten inkomma med vadein
laga. 

Återkallas eller förfaller eljest 
den första vadetalan, är ock den 
senare vadetalan förfallen. 

Om ena parten överklagat tings
rlittens dom, har motparten ratt 
att överklaga domen inom en 
vecka från den dag då den i 1 § 
angivna tiden gick ut. Ett över
klagande som gjorts under stuian 
tid förfaller, om det första över
klagandet återkallas eller av annat 
skäl förfaller. 

3 §41 

Finnes vadetalan ej vara.fullföljd Ett överklagande som kommit in 
inom rätt tid, skall den av under- for sent skall avvisas av tings
rlitten avvisas. Har vadeinlaga in- rlitten. överklagandet skall dock 
kommit till hovrlitten fere vadeti- inte avvisas om det har kommit in 
dens utgång, skall den omständig- till hovrätten inom klagotiden. 
heten att inlagan inkommit till 
underrlitten ferst därefter ej for-
an/eda att den avvisas. 

41 Senaste lydelse 1990:443. 
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4 §42 

I vadeinwgan skall 
den uppgiva: 

vadekäran- Överklagandet skall innehålw 

l. den dom, mot vilken talan 
fores; 

2. grunderna för vadetalan med 
angii•ande, i vilket avseende unde
"®ens domskäl enligt kärandens 
mening äro oriktiga; samt 

3. i vilken del domen överkwgas 
och den ändring i domen, som 
käranden yrkar. 

Om prövningstillstånd behövs, 
skall käranden i vadeinlagan ange 
de omständigheter som han dbe
ropar till stöd för att sådant till
stånd skall meddelas. 

Käranden skall i vadeinlagan 
uppgiva de bevis han vill åberopa 
och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skrift/i gt bevis, som 
ej tidigare forebragts, skall i 
huvudskrift eller styrkt avskrift 
fogas vid vadeinlagan. Vill käran
den, att förnyat förhör med vittne 
eller sakkunnig skall äga rum eller 
förnyad syn å stället skall hållas, 
skall han angiva det i vadeinlagan 
jämte skälen dänill. I vadeinlagan 
skall käranden ock angiva, om 
han vill, att målsägande eller den 
tilltalade skall infinna sig person
ligen vid huvudförhandling i hov
rätten. 

Är den tilltalade anhållen eller 
häktad, skall det angivas. 

\luleinlagan skall vara egenhän
digt undenecknad av käranden 
eller hans ombud. 

uppgift om 
1. den dom som överkwgas, 

2. i vilken del domen överkwgas 
och den ändring i domen, som 
yrkas, 

3. grunderna för överkwgandet 
och i vilket avseende tingsrtiltens 
domskäl enligt klagandens mening 
är oriktiga, 

4. de omständigheter som dbe
ropas till stöd för att prövnings
tillstånd skall medddelas, om 
sådant tillstånd krävs, och 

5. de bevis som dberopas och 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. 

Skrift/i ga bevis som inte tidigare 
Uigts fram skall ges in samtidigt 
med överkwgandet. Vill kwganden 
att det skall hållas ett förnyat för
hör med ett vittne eller en sakkun
nig eller förnyad syn pd stället, 
skall han ange det och skälen till 
detta. Han skall också ange om 
han vill att målsägande eller den 
tilltalade skall infinna sig person
ligen vid huvudförhandling i hov
rätten. 

Är den tilltalade anhållen eller 
häktad, skall det anges. 

5 §43 

Avvisas ej vadetalan, skall un- Om inte överklagandet avvisas 
derrätten efter utgången av den i enligt 3 §, skall tingsrätten efter 
2 § angivna tiden utan dröjsmål utgången av den i 2 § angivna 

42Senaste lydelse 1993:514. 
43Senaste lydel~ 1947:616. 
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till hovrätten insända vadeinlagan 
med därvid fogade handlingar 
samt akten. 

tiden överlämna detta och övriga Prop. 1993/94: 190 

Är den tilltalade häktad eller 
framställes i vadeinlagan yrkande, 
som pdkallar omedelbar prövning, 
såsom begäran om den til/Jalades 
häktande eller om åtgärd, som av
ses i 25 - 28 kap., eller om 
hävande av sådan åtgärd, skall in
stJndandet ske genast; till dess den 
i 2 § angivna tiden utgått, skall 
dock avskrift av vadeinlagan varo 
att tillgå vid underrätten. 

handlingar i målet till hovrätten. Bilaga 5 

Handlingarna skall överlämnas 
genast, om den tilltalade ar häktad 
eller om klaganden framstall! ett 
yrkande som krtiver omedelbar 
prövning såsom begäran om att 
den till! alade skall häktas eller om 
åtgärd som avses i 25 - 28 kap. 
eller om upphävande av ett beslut 
om sådan åtgärd. Till dess att den 
i 2 § angivna tiden har gått ut, 
skall dock en kopia av över
klagandet finnas tillgänglig vid 
tingsrätten. 

6§ 
Föreligger mot vadetalans upp

tagande annat hinder än i 3 § 
sägs, må talan av hovrätten ome
delbart avvisas. 

Om det finns något annat hinder 
mot att ta upp ett överklagande till 
prövning än att detta kommit in 
ftir sent, får hovrätten omedelbart 
avvisa överklagandet. 

7 §4-4 

Uppfyller vadeinlagan ej före- Uppfyller överklagandet inte 
skrifterna i 4 § eller är den eljest · föreskrifterna i 4 § eller är det på 
ofullsttindi g, skall hovrätten före- annat sätt ofullständigt, skall 
lägga vadekäranden att avhjälpa hovrätten förelägga klaganden att 
bristen. avhjälpa bristen. 

Följer vadekäranden inte ett Följer klaganden inte ftire-
foreläggande enligt ftirsta stycket, läggandet, skall överklagandet 
skall vadetalan avvisas, om vade- avvisas, om det är så ofullständigt 
inlagan är så ofullständig att den att det inte utan väsentlig olä
inte utan väsentlig olägenhet kan genhet kan läggas till grund för en 
läggas till grund för en rättegång i rättegång i hovrätten. 
hovrätten. 

8 §45 

För målets beredande skall vade- Om inte annat ftiljer av andra 
inlagan med därvid fogade hand- stycket skall överklagandet delges 
Lingar delges vadesvaranden, som motparten med foreläggande att 
skall ftireläggas att avge skrift/i gt svara skrift Li gt inom en viss tid. 
genmäle. Uppgift om målsägandes Uppgift om · målsägandes eller 
eller vittnens ålder, yrke och bo- vittnens ålder, yrke och bo-

44Senaste lydelse 1984: 131. 
45Lydelse enligt prop. 1993/94:143. 
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stadsadress, som saknar betydelse 
för åtalet, skall inte framgå av de 
handlingar som delges den till
talade i mål om allmänt åtal. 

Om det är uppenbart att vadeta
lan är ogrundad, får hovrätten 
dock genast meddela dom i målet 
utan att någon lugärd enligt fersta 
stycket vidJas. 

Om tingsrätten har avslagit ett 
yrkande om åtgärd, som avses i 
26 - 28 kap., eller JOrordnat om 
att en sådan åtgärd skall hävas, 
får hovrätten omedelbart bevilja 
åtgärden att gälla till dess något 
annat bestäms. Om tingsrätten har. 
beviljat åtgärd som nu sagts, får 
hovrätten omedelbart ferordna att 
vidare /Jtgärd fer verkställighet av 
beslutet inte f/Jr äga rum. I frågor 
om häktning, reseförbud eller 
omhändertagande enligt 28 kap. 

stadsadress som saknar betydelse 
för åtalet skall inte framgå av de 
handlingar som delges den till
talade i mål om allmänt åtal. 

Om det är uppenbart att överkla
gandet är ogrundat, får hovrätten 
genast meddela dom i målet. 

Har tingsrätten avslagit ett 
yrkande om en åtgärd som avses i 
26 - 28 kap. eller upphävt ett 
beslut om en sådan åtgärd, får 
hovrätten omedelbart bevilja 
åtgärden att gälla tills vidare. Har 
tingsrätten beviljat en s/Jdan åt
gärd, får hovrätten omedelbart be
sluta att tingsrtittens beslut tills vi
dare inte skall verksttillas. I frågor 
om häktning, reseförbud eller 
omhändertagande enligt 28 kap. 
brottsbalken får hovrätten tindra 

brottsbalken får hovrätten göra tingsrättens beslut även om mot
ändring i tingsrättens beslut även parten inte hörts. 
om motparten inte hörts. 

Om hovrätten beslutat häkta någon som inte är närvarande vid rätten, 
skall 24 kap. 17 § tredje och fjärde styckena tillämpas. 

9 §46 

Genmälet skall innehålla ytt
rande rörande de av vadekäranden 
anfarda grunderna fer vadetalan 
och angivande av de omständig
heter vadesvaranden vill anföra. 

Svaranden skall i genmälet upp
giva de bevis han vill åberopa och 
vad han vill styrka med varje sti
rskilt bevis. Skrift/i gt bevis, som 
ej tidigare jOrebragts, skall i hu
vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid genmälet. Vill svaranden, att 
förnyat förhör med vittne eller 
sakkunnig skall äga rum eller 
förnyad syn /J stället skall hållas, 
skall han angiva det i genmälet 
jtimJe skälen därtill. I genmälet 

46Senaste lydelse 1963: 149. 

17 Riksdagen 1993194. 1 saml. Nr 190 

Motparten skall i sin skrivelse 
yttra sig över de grunder fer 
överklagandet som klaganden 
anfört och ange de omständigheter 
han sjtilv vill anföra. 

Skrivelsen skall innehålla uppgift 
om de bevis parten åberopar och 
om vad som skall styrkas med 
varje bevis. Skrift Liga bevis som 
inte lagts fram tidigare skall ges 
in till hovrtitten. Vill parten att det 
skall hållas förnyat förhör med ett 
vittne eller en sakkunnig eller 
förnyad syn på stället, skall han 
ange det och skälen till detta. Han 
skall också ange om han vill att 
målsäganden eller den tilltalade 
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skall svaranden ock angiva, om 
han vill, att målsägande eller den 
tilltalade skall infinna sig person
ligen vid huvudförhandling i hov
rätten. 

Genmälet skall vara egenhändigt 
undertecknat av svaranden eller 
hans ombud eller, då den tilltala
de lir svarande, hans forsvarare. 

skall infinna sig personligen vid 
huvudförhandling i hovrätten. 

Genmälet skall 

10 §47 

med därvid Hovrätten skall sanda över 
svarsskrivelsen till klaganden. 
Uppgift om målsägandes eller 
vittnens ålder, yrke och bostads
adress som saknar betydelse för 
åtalet skall inte framgå av de 
handlingar som sänds över till den . 
tilltalade i mål om allmänt åtal. 

fogade handlingar delgivas 
vadekäranden. Uppgift om måls
ägandes eller vittnens ålder, yrke 
och bostadsadress, som saknar 
betydelse för åtalet, skall inte 
framgå av de handlingar som del
ges den tilltalade i mål om allmänt 
åtal. 

Finnes for målets beredande 
ytterligare skriftväxling erforder
lig, äge hovrättenforordna därom. 
Hovrätten äge tillika meddela när
mare bestämmelser om skriftväx
lingen och därvid även foreskriva, 
i vilket avseende part skall yttra 
sig. Part må föreläggas att in
komma med mer än en skrift, en
dast om särskilda skäl äro därtill. 

Under förberedelsen får sam
manträde hållas, om det behövs 
för en ändamålsenlig handläggning 
av målet. 

Om det behövs, ftJ.r hovrätten 
beslwa om ytterligare skriftväx
ling. Hovrätten ftJ.r ockstJ. meddela 
närmare bestämmelser om skrift
växlingen och därvid bestlimma i 
vilket avseende parten skall yttra 
sig. En part ftJ.r föreläggas att 
komma in med mer än en skrivelse 
endast om det finns särskilda skäl. 

Under förberedelsen får 
sammanträde hållas, om det 
behövs för en ändamålsenlig 
handläggning av målet. Om den 
som beh/Jver vara nlirvarande är 
anMllen eller häktad; skall 
hovrätten se till att han kan 
insttilla sig. 

Vad som sagts om sammanträde per telefon i 45 kap. 13 § och 
47 kap. 10 § skall gälla även vid sammanträde enligt denna paragraf. 

10 a §48 

Behövs prövningstillstånd, 
beslutar hovrätten sedan skrift
växlingen avslutats, om sådant till-

47Lydelse enligt prop. 1993/94:143. 
481nförd genom 1993 :514. 

11 § 
Behövs prövningstillstånd, skall 

hovrätten sedan skriftväxlingen 
avslutats beslwa om sådant till-
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stånd ·skall meddelas. När det stånd skall meddelas. När det Prop. 1993/94: 190 
finns skäl för det, får frågan upp- finns skäl för det, får frågan tas Bilaga 5 
tas utan att skriftväxling skett. upp utan att skriftväxling har 

skett. 

11 § 
Finner hovrätten erforderligt, att 

yttrande inhämtas av sakkunnig, 
skriftligt bevis företes, föremål 
tillhandahålles för syn eller be
siktning, bevis upptages utom 
huvudförhandlingen eller annan 
förberedande åtgärd vidtages, skall 
beslut diirom utan dröjsmål med
delas. 

Vill part, att åtgärd, som nu 
sagts, vidtages, skall han, så snart 
ske kan, göra framställning därom 
hos hovrätten. 

Finnes i mål om allmänt åtalför
undersökningen böra fullständigas 
eller, om förundersökning ej ägt 
rum, stldan böra företagas, äge 
hovrätten meddela åklagaren före
läggande därom. 

12 §49 

Hovrätten f/Jr bestämma att den 
som är anhållen eller häktad skall 
inställas till sammanträde enligt 
JO § tredje stycket. 

49Senaste lydelse 1989:656. 

12 § 
Om hovrätten anser att det be

hövs, skall hovrätten besluta att 
ett yttrande av sakkunnig inhäm
tas, ett skriftligt bevis lliggs fram, 
ett föremål tillhandahålls för syn 
eller besiktning, ett bevis upptas 
utom huvudförhandlingen eller 
n/Jgon annan förberedande åtgärd 
företas. 

Om en part vill att en åtgärd en
ligt ftJrsta stycket skall företas, 
skall han så snart som möjligt 
begära det hos hovrätten. 

IJehöver i mål om allmänt åtal /Jt
gärd enligt 23 kap. företas, f/Jr 
hovrätten meddela åklagaren före
läggande om det. 

13 § 
Hovrätten får avgöra målet utan 

huvudförhandling. 
1. om åklagaren har överklagat 

endast till den tilltalades ftJrmån, 
2. om endast den tilltalade över

klagat och hans ändringsyrkande 
godtas av nwiparten, 

3. om det lir uppenbart att över
klagandet lir ogrundat eller 

4. om det inte finns anledning att 
döma den tilltalade till ansvar 
eller påföljd eller döma honom till 
annan påfo/jd än böter eller vill-
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13 §so 

Sd snart målets beredande avslu
tats, skall hovrätten bestämma tid 
för huvudforhandlingen. För be
handling av rättegdngsfrdgor eller 
sddana delar av saken som får 
avgöras särskilt får huvudför
handling sättas ut, trots att målet i 
övrigt inte är färdigt för hu
vudförhandling. 

h den tilltalade häktad, skall 
huvudförhandling hållas inom fyra 
veckor efter utgången av den tid 
som anges i 2 §, om det inte till 
följd av åtgärder som avses i 11 § 

50Senaste lydelse 1989:650. 

korlig dom eller sddana p4följder i 
förening. 

Med de pdfoljder som anges i 
första stycket 4 likställs vite och, 
om det inte samtidigt är frdga om 
ftJrverkande av villkorligt medgi
ven frihet frdn ftingelsestraff, 
ftJrordnande enligt 34 kap. 1 § 
första stycket 1 brottsbalken. 

Har i fall som avses i fersta 
stycket en part begärt huvudför
handling, skall sddan hdllar, om 
det inte lir uppenbart obehövligt. 

Avser överklagandet även annat 
än ansvar, /dr målet avgöras utan 
huvudferhandling endast om denna 
talan enligt 50 kap. 13 § fdr prö
vas utan huvudferhandling. 

För prövning som ime ai•ser 
själva saken behöver huvudfer
handling inte hdllas. 

14 § 
Innan ett mål avgörs utan huvud

förhandling, skall parterna lämnas 
ti//flille att slutföra sin talan, om 
det inte lir uppenbart att de T'f?dan 
gjort detta. 

15 § 
Om inte målet enligt 13 § avgörs 

utan huvudförhandling, skall 
hovrätten bestämma tid för sddan 
ferhandling. Tiden skall om möj
ligt besttimmas efter samrdd med 
parterna. För behandling av en 
rättegdngsfrdga eller sådan del av 
saken som får avgöras särskilt får 
huvudförhandling sättas ut trots att 
målet i övrigt inte är färdigt för 
huvudförhandling. 

Om den tilltalade är häktad, 
skall huvudförhandling hållas 
inom fyra veckor efter utgången 
av den tid som anges i 2 §, om 
det inte till följd av åtgärder som 
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eller andra omständigheter är nöd
vändigt med längre uppskov. Har 
den tilltalade häktats efter 
utgången av den tid som anges i 
2 §, skall tiden räknas från den 
dag han häktades. 

avses i 12 § eller andra omstän
digheter är nödvändigt med längre 
uppskov. Har den tilltalade häktats 
efter utgången av den tid som 
anges i 2 §, skall tiden räknas från 
den dag han häktades. 

14 §51 16 § 
Till huvudförhandlingen skall parterna kallas. 
En enskild vadekärande skall En enskild klagande skall 

föreläggas att komma tillstädes vid föreläggas att inställa sig vid på
påföljd att hans vadetalan annars följd att överklagandet annars för
förfaller. Skall han infinna sig fuller. Skall han infinna sig 
personligen, skall han ocks<l personligen, skall hovrätten ocks<l 
erinras om bestämmelsen i 19 § upplysa honom om bestämmelsen i 
första stycket andra meningen. En 21 § första stycket andra me
enskild vadesvarande skall, om ningen. Om en enskild motpart är 
han är skyldig att infinna sig per- skyldig att infinna sig personligen 
sonligen eller hans närvaro annars eller hans närvaro annars är av 
är av betydelse för målets hand- betydelse för målets handläggning 
läggning eller utredning, förelåg- eller utredning, skall han före
gas vite. Finns det i fråga om den läggas vite. Finns det i fråga om 
tilltalade anledning anta att han den tilltalade anledning anta att 
inte skulle iaktta ett sådant han inte skulle följa ett sådant 
föreläggande, får hovrätten förord- föreläggande, får hovrätten besluta 
na att han skall hämtas till rätten. att han skall hämtas till rätten. Om 
Meddelas inte n<lgot stuiant före- hovrtltten inte föreliigger motpar
liiggande eller förordnande skall ten vite eller beslutar att han skall 
svaranden erinras om att målet hämtas, skall hovrätten upplysa 
kan komma att avgöras utan honom om att målet kan komma 
hinder av att han uteblir. Hov- att avgöras även om han inte 
rätten förordnar om inställandet av inställer sig. Hovrätten skall se till 
en tilltalad, som är anhållen eller att en tilltalad som är anhållen 
häktad. eller häktad kan inställa sig. 

Skall i mål om allmänt åtal Skall i mål om allmänt åtal en 
målsägande höras i anledning av 
åklagarens talan, skall han vid vite 
kallas att vid huvudforhandlingen 
infinna sig personligen. 

Hovrätten bestämme tillika, om 
vittne eller sakkunnig skall kallas 
till huvudförhandlingen. P-arterna 
skola underrättas om beslutet. Om 
kallande av vittne eller sakkunnig 
gälle vad i 36 och 40 kap. tir 
stadgat. 

51 Senaste lydelse 1984: 131. 

målsägande höras med anledning 
av åklagarens talan, skall han vid 
vite kallas att infinna sig 
personligen. 

Hovrätten skall ocks<l bestämma 
vilka vittnen och sakkunniga som 
skall kallas till huvudförhandling
en. Parterna skall underrättas om 
beslutet. 
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15 §52 

I övrigt skall vad som sägs i 
I kap. 9 § samt 46 kap. 1 - 5 §§, 
6 § andra stycket, 7 - 9, 11, 13, 
16 och 17 §§ tillämpas i fråga om 
huvudförhandling i hovrätten. 
Reglerna i 14 § i detta kapitel 
skall dock tillämpas i fråga om 
kallelser till uppskjuten huvudför
handling och föreläggande för 
parterna. 

När ett mål sätts ut till fortsatt 
eller ny huvudförhandling, får 
hovrätten forordna om lämpliga 
åtgärder för att målet vid den 
förhandlingen skall kunna slut
föras. 

17 § 
I övrigt skall det som sägs i 

1 kap. 9 § samt 46 kap. 1 - 5 §§, 
6 § andra stycket, 7 - 9, 11, 13, 
16 och 17 §§ tillämpas i fråga om 
huvudförhandling i hovrätten. 
Reglerna i 16 § i detta kapitel 
skall dock tillämpas i fråga om 
kallelser till uppskjuten huvudför
handling och föreläggande för 
parterna. 

När ett mål sätts ut till fortsatt 
eller ny huvudförhandling, får 
hovrätten besluta om lämpliga 
åtgärder för att målet skall kunna 
slutföras vid den förhandlingen. 

I fråga om sådana åtgärder gäller lO - 12 §§ i detta kapitel. 

16 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

underrättens dom, i den mån det 
erfordras, uppläsas samJ vadekä
randen uppgiva, i vilken del 
domen överklagas och vilket yr
kande han framställer. Tillfälle 
skall lämnas vadesvaranden att 
yttra sig över yrkandet. 

Åklagaren eller målsäganden, då 
talan fores allenast av denne, skall 
därefter utveckla åtalet, i den mån 
det erfordras för prövning av va
detalan. Har talan fullfeljt s av den 
tilltalade, må dock, om hovrätten 
finner det lämpligare, forst den 
tilltalade och därefter dklagaren 
eller målsäganden utveckla sin 
talan. Prut skall erhålla tillfålle att 
bemöta vad motparten anfört. 
Äger huvudförhandling rum, 
ehuru vadesvaranden icke är till
städes, skall genom hovrättens for
sorg, i den mån det erfordras, ur 
handlingarna framläggas vad han 
anfert. 

5zsenaste lydelse 1987:747. 

18 § 
Vid huvudförhandlingen skall 

den Overklagade domen redovisas 
i den omfattning det behövs. 
Klaganden skall ange i vilken del 
domen överklagas och den 
t1ndring i domen han yrkar. Mot
parten skall lämnas tillfälle att 
yttra sig över yrkandet. 

Dlirejter skall åklagaren utveckla 
åtalet i den utsträckning det be
hövs för prövningen av överkla
gandet. Om talan fors endast av 
målsäganden, gäller detta i sUillet 
denne. Om hovrätten finner det 
lämpligare f/Jr dock en tilltalad 
som överklagat utveckla sin talan 
fore dklagaren eller målsäganden. 
lbrje part skall //J tillfälle att 
bemöta vad den andra parten 
anfört. Om forhandlingen äger 
rum trots att klagandens motpart 
inte är närvarande, skall hovrätten 
se till att det som denne anfort 
läggs fram ur handlingarna i den 
utsträckning det behövs. 
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Vid förhör med målsäganden 
eller den tilltalade må skriftlig 
uppteckning av vad han anfört in
för underrätten eller inför åkla
gare eller polismyndighet icke 
uppläsas i annat fall, än då hans 
utsaga vid förhöret avviker från 
den tidigare utsagan eller han vid 
forhöret underlåter att yttra sig. 

17 § 
Sedan panernas talan framlagts, 

skall bevisningen forebringas. Den 
vid underrätten forebragta bevis
ningen skall genom hovrättens for
sorg, i den mnn det är av betydel
se for mlllet i hovrätten, framläg
gas slulan den fore/igger i proto
koll och andra handlingar; finner 
Jwvrälten det lämpligare och sam
tycka panema dänill, må dock 
bevisningen forebringas av par
terna. 

Om ej särskilda skäl foranleda 
annat, bör bevis, som skall fore
bringas genom protokoll _Qch 
andra handlingar frdn under
rätten, framläggas, innan bevis 
rörande samma omständighet 
omedelbart upptages av hovrätten. 
Å

0

ro rörande samma omständighet 
flera bevis, böra de forebringas i 
ett sammanhang. 

18 § 
Efter bevisningens forebringande 

äge parterna anföra vad de till 
slutforande av sin talan akta 
nödigt. 

19 §53 

Om en enskild vadekärande ute
blir från huvudförhandling, för
faller hans vadetalan. Detsamma 
gäller, om en enskild vadekäran
de, som tilagts att infinna sig per-

53Senaste lydelse 1984:131. 

Vid förhör med målsäganden 
eller den tilltalade får skriftlig 
uppteckning av vad han anfört in
för tingsrätten eller inför åklagare 
eller polismyndighet läsas upp 
endast om hans utsaga vid förhöret 
avviker från den tidigare utsagan 
eller om han inte yttrar sig. 

19 § 
Sedan panema utvecklat sin 

talan, skall bevisningen läggas 
fram. Hovrätten skall se till att 
den bevisning som lagts fram i 
tingsrätten läggs fram ur hand
lingarna i den utsträckning bevis
ningen har betydelse for mlllet 
hovrätten. 

Om inte särskilda skäl foranleder 
annat, bör ett bevis som inte ome
delbart skall tas upp av hovrätten, 
läggas fram innan bevis som rör 
samma omständighet omedelbart 
tas upp av hovrätten. Finns det 
flera bevis i frdga om samma 
omständighet, bör dessa läggas 
fram i ett sammanhang. 

20 § 
Sedan bevisningen lagts fram får 

parterna muntligt slutföra sin 
talan. 

21 § 
Uteblir en enskild klagande från 

sammanträde for huvudförhand
ling, förfaller överklagandet. Det
samma gäller, om en enskild kla
gande som forelagts att infinna sig 
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sonligen, inställer sig endast ge
nom ombud och hovrätten inte an
ser sig ändå kunna avgöra målet. 

Om en enskild vadesvarande 
uteblir och vite har förelagts 
honom, får hovrätten i stället for 
att förelägga nytt vite besluta att 
han skall hämtas till rätten anting
en omedelbart eller till en senare 
dag. Detsamma gäller om en en
skild vadesvarande, som vid vite 
förelagts att infinna sig person
ligen, inställer sig endast genom 
ombud. 

personligen inställer sig endast ge
nom ombud och hovrätten inte an
ser sig ändå kunna avgöra målet. 

Uteblir en enskild motpart och 
har vite förelagts honom, får hov
rätten förelägga nytt vite eller be
sluta att han skall hämtas till 
rätten antingen omedelbart eller 
till en senare dag. Detsamma 
gäller om en enskild motpart som 
vid vite förelagts att infinna sig 
personligen, inställer sig endast 
genom ombud. 

Underlåter i mål om allmänt åtal en målsägande, som skall höras i an
ledning av åklagarens talan, att infinna sig personligen, gäller andra 
stycket. 

Om vite har förelagts vadesva
randen eller om denne skall häm
tas till rätten och hämtning inte 
kan ske, får hovrätten avgöra 
målet trots att vadesvaranden in
ställt sig endast genom ombud 
eller uteblivit. Ett mål får också 
avgöras om en enskild vadekär
ande, som förelagts att infinna sig 
personligen, inställt sig endast ge
nom ombud. 

20 §S4 

Har vadekärandens talan förfallit 
enligt I 9 § och forelåg far hans 
utevaro eller underlåtenhet att 
infinna sig personligen laga förfall 
som han inte kunnat anmäla i tid, 
skall hovrätten på ansökan av 
honom återuppta malet. 

Ansökan om återupptagande 
skall göras skriftligen inom två 
veckor från den dag då beslutet 
meddelades. Om käranden sedan 
malet återupptagits uteblir från 
huvudforhandling eller underlåter 
att falja ett föreläggande att infin
na sig personligen, är hans rätt till 
återupptagande av måletförfallen. 

s•Senaste lydelse 1984:131. 

Om vite har förelagts klagandens 
motpart eller om denne skall häm
tas till rätten och hämtning inte 
kan ske, får hovrätten avgöra 
målet trots att han inställt sig en
dast genom ombud eller uteblivit. 
Ett mål får också avgöras om en 
enskild klagande som förelagts att 
infinna sig personligen inställt sig 
endast genom ombud. 

22 § 
Har överklagandet förfallit enligt 

21 § skall hovrätten på ansökan 
av klaganden återuppta malet' om 
han for sin utevaro eller under
låtenhet att infinna sig personligen 
hade laga förfall som han inte 
kunde anmäla i tid. 

Ansökan om återupptagande 
skall göras skriftligen inom tre 
veckor från den dag då beslutet 
meddelades. Om klaganden uteblir 
på nytt eller inte foljer ett före
läggande att infinna sig per
sonligen, har han inte rätt att få 
målet återupptaget. 
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21 §ss 

Hovrätten får avgöra null utan 
huvudförhandling, 

1. om talan av dklagaren förs 
endast till den tilltalades förmån, 

2. om talan, som förs av den 
tilltalade, biträtts av motparten, 

3. om det är uppenbart att vade
talan ar ogrundad, eller 

4. om det inte finns anledning att 
d<Jma den tilltalade till ansvar 
eller att ådöma honom påföljd 
eller d<Jma honom till annan på
följd än böter eller villkorlig dom 
eller sådana påföljder i förening. 

Med de påföljder som anges i 
första stycket 4 likställs utdöman
de av vite och, om det inte sam
tidigt är fråga om förverkande av 
villkorligt medgiven frihet från 
fängelsestraff, förordnande enligt 
34 kap. l § första stycket 1 brotts
balken. 

Har i fall som avses i första 
stycket en part begärt huvudför
handling, skall sådan hållas, om 
det inte är uppenbart obehövligt. 

Förs talan även om annat än an
svar, får målet avgöras utan hu
vudförhandling endast om denna 
talan enligt 50 kap. 21 § får prö
vas utan huvudförhandling. 

För prövning som inte avser 
själva saken behöver huvudför
handling inte hållas. 

22 §56 

Har hovrätten beslutat, att null 
skall avgöras utan huvudförhand
ling, och finnes ej uppenbart, att 
parterna redan slutfört sin talan, 
skall tillflille därtill lämnas dem. 

53Senaste lydelse 1984: 131 . 
511Senaste lydelse 1954:432. 
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Utan hinder av tidigare ·beslut 
age hovratten förordna, att hu
vudförhandling skall aga rum. 

23 § 
Har vid huvudförhandlingen i Har vid huvudftJrhandling. 1 

underratten rörande viss omstän- tingsrlttten rörande viss omstän
dighet vittne eller sakkunnig hörts dighet vittne eller sakkunnig hörts 
inför rätten eller syn d stället inför rätten eller syn pd stället 
hållits och beror avgörandet även i hållits och beror avgörandet även i 
hovrätten av tilltron till den hovrätten av tilltron till den be-
bevisningen, md ändring i under
riJttens dom i denna del ej ske 
annat an till den tilltalades ftir
mdn, med mindre beviset upptagits 
dnyo vid huvudförhandlingen i 
hovrätten eller ock synnerliga skäl 
ftJreligga, att dess värde är annat, 
än underrlitten antagit. 

visningen, får tingsriJttens dom 
inte lJndras i den delen utan att 

beviset tagits upp pd nytt vid 
huvudförhandling i hovrätten. En 
sddan lindring får dock göras, om 
den ar till ftJrmån ftJr den till
talade eller om det finns synner-. 
liga skäl for att bevisets värde är 
en annat än tingsrätten antagit. 

24 § 
Innan hovrättens dom eller slut- Ett överklagande får återkallas 

liga beslut meddelats, md vadeta- innan hovrättens dom eller slutliga 
Ian återkallas. , Åklagare, som i beslut meddelats. Åklagare som i 
hovrätten fört talan mot den till- hovrätten fört talan mot den till
talade, tige till hans förmån andra talade får tindra sin talan till den-
sin talan. nes fönnån. 

lbdekäranden lige ej ändra sin En klagande får inte ändra sin 
vadetalan att gälla annan gärning talan att gälla en annan gärning än 
än den som avses i vadeinlagan. den som avses i överklagandet. 

25 §~7 

Hovrätten får inte med anledning Hovrätten får inte med anledning 
av den tilltalades talan eller sddan av den tilltalades överklagande 
talan, som åklagaren for till hans eller av åklagarens överklagande 
fönnån, döma till en brottspåföljd till hans förmån, döma till en 
som är att anse som svårare eller brottspåföljd som är att anse som 
mer ingripande för den tilltalade svårare eller mer ingripande för 
än den som tingsrätten dömt till. den tilltalade än den som tingsrät
Hovrätten får dock besluta om ten dömt till. Hovrätten får dock 
överlämnande till särskild vård besluta om överlämnande till 
eller, om tingsrätten beslutat om särskild vård eller, om tingsrätten 

~7Senaste lydelse 1988: 1370. 
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sådan vård, döma till annan på
följd. 

Hovrätten får inte heller med an
ledning av talan som anges i 
första stycket besluta om utvis
ning, om tingsrätten inte meddelat 
sådant beslut, eller bestämma 
längre tid än tingsrätten gjort för 
förbud för den tilltalade att åter
vända till Sverige. 

beslutat om sådan vård, döma till 
annan påföljd. 

Hovrätten får inte heller med an
ledning av ett överklagande som 
anges i första stycket besluta om 
utvisning, om tingsrätten inte har 
meddelat sådant beslut, eller be
stämma längre tid än tingsrätten 
gjort för förbud för den tilltalade 
att återvända till Sverige. 

27 § 
Föres talan om jäv mot domare i 

underrätten och finnes jävet grun
dat, skall hovrätten undanröja 
underrättens dom i vad den över
klagats. 

Förs talan om jäv mot en doma
re i tingsrätten och anser hov
rätten att jäv ferelegat, skall hov
rätten undanröja tingsrättens dom i 
den del den överklagats. 

29 § 
Undanröjer hovrätten under

rättens dom och grundas beslutet 
ej därå, att underrätten varit obe
hörig eller eljest icke bort upptaga 
målet till prövning, skall hovrätten 
tillika visa målet åter till under
rätten för erforderlig behandling. 

Om befogenhetfer hovrätten att, 
då underrätten varit obehörig, 
hänvisa målet till annan underrätt 
stadgas i 19 kap. l l §. 

30 § 
Sedan hovrättens dom eller slut

liga beslut vunnit laga kraft, skall 
den från underrätten mottagna 
akten jämte avskrift av domen 
eller beslutet översändas till un
derrätten. 

31 § 
Har talan mot underräns dom 

fullfeljt s allenast såvitt angår 
annat än ansvar, skall målet i 
hovrätten behandlas som tviste
mål. 

Undanröjer hovrätten tingsrät
tens dom på någon annan grund 
än att tingsrätten varit obehörig 
eller av något annat skäl inte bort 
ta upp målet till prövning, skall 
hovrätten samtidigt åteifOrvisa 
målet till tingsrätten ror fortsatt 
behandling. 

Bestämmelser om hovrättens 
befogenhet att när tingsrätten varit 
obehörig hänvisa målet till annan 
tingsrätt finns i 19 kap. l l §. 

30 § 
Har tingsrättens dom överklagats 

endast i fråga om annat än ansvar, 
skall målet i hovrätten behandlas 
som tvistemål. 
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52 Kap. 

Om besvär Om överklagande av beslut 
1 §59 

Vill någon överklaga en tings
rätts beslut, skall han ge in en be
svärsinlaga till tingsrätten. 

Inlagan skall ha kommit in till 
tingsrätten inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades. 
Om ett beslut under rättegången 
inte har meddelats vid samman
träde för förhandling och det inte 
heller vid något sMant samman
träde har tillkännagivits när be
slutet kommer att meddelas, skall 
dock besvärstiden räknas från den 
dag då klaganden fick del av be
slutet. Klagan över beslut om nå
gons häktande, kvarhållande i häk
te, tillstånd till restriktioner enligt 
24 kap. 5 a §, om åläggande av 
reseförbud eller i fråga, som avses 
i 49 kap. 6 §, är inte inskränkt till 
viss tid. 

Den som vill överklaga en tings
rätts beslut skall göra detta skrift
ligen. Skrivelsen skall ges in till 
tingsrätten. 

Skrivelsen skall ha kommit in till 
tingsrätten inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades. 
Om ett beslut under rättegången 
inte har meddelats vid samman-
träde och det inte heller vid något 
sammanträde har tillkännagetts när 
beslutet kommer att meddelas, 
skall dock klagotiden räknas från 
den dag då klaganden fick del av 
beslutet. FJt överklagande av ett 
beslut om någons häktande, kvar
hållande i häkte, tillstånd till re
striktioner enligt 24 kap. 5 a §, 
om åläggande av reseförbud eller i 
fråga som avses i 49 kap. 7 § är 
inte inskränkt till viss tid. 

I 49 kap. finns bestämmelser om att den, 
beslut, i vissa fall först skall anmäla missnöje. 

som vill överklaga ett 

2 §60 

Finnes besvärstalan ej vara full
feljd inom rätt tid, skall den av 
unJerrätten avvisas. Har be
svärsinlaga inkommit till hovrätten 
fere besvärstidens utgång, skall 
den omständigheten att inlagan 
inkommit till underrätten ferst 
dtirefter ej föranledn att den 
avvisas. 

FJt överklagande som kommit in 
for sent skall avvisas av tings
rätten. Överklagandet skall dock 
inte avvisas om det har kommit in 
till hovrätten inom klagotiden. 

3 §61 

I besvärsinlagan skall klaganden Överklagandet skall innehålla 
uppgiva: uppgift om 

59Senaste lydelse 1990:443. 
60Senaste lydelse 1993:1408. 
61 Senaste lydelse I 963: I 49. 
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1. det beslut, nwt vilket talan 
fores; 

2. grunderna för besvärstalan; 
samt 

3. den ändring i beslutet, som 
klaganden yrkar. 

Klaganden skall i besvtJrsinlagan 
uppgiva de bevis han vill tiberopa 
och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skriftligt bevis, som 
ej tidigare forebragts, skall i 
huvud.skrift eller styrkt avskrift 
fogas vid besvärsinlagan. 
Besvärsinlagan skall vara egen

händigt undenecknad av klagan
den eller hans ombud. 

2. den tJndring i beslutet som 
yrkas, 

3. grunderna för överklagandet, 
4. de omständigheter som tibe

ropas till stöd for att prövnings
tillsttind skall meddelas, om stidant 
tillsttuui kravs, och 

5. de bevis som tiberopas och 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. 

Skriftliga bevis som inte tidigare 
lagts fram skall ges in samtidigt 
med överklagandet. 

4 § 
Avvisas ej besvärstalan, skall 

underrätten utan dröjsmål till hov
rätten insända besvärsinlagan med 
därvid fogade handlingar sanu 
huvudskrift eller styrkt avskrift av 
akten, stivitt angtir den fullfoljda 
frdgan. 

Om inte överklagandet avvisas 
enligt 2 §, skall tingsrätten till 
hovrätten överlämna detta och 
övriga handlingar i målet som har 
betydelse for prövningen av över
klagandet. 

5 § 
Föreligger nwt besvärsätalans 

upptagande annat hinder än i 2 § 
sägs, må talan av hovrätten ome
delbart avvisas. 

Om det finns ntigot annat hinder 
nwt att ta upp ett överklagande till 
prövning än att detta kommit in 
for sent, ftir hovrätten omedelbart 
avvisa överklagandet. 

6 §6Z 

Uppfyller besvärsinlagan ej före- Uppfyller överklagandet inte fö-
skriftema i 3 § eller är den eljest reskriftema i 3 § eller är det pti 
ofullständig, skall hovrätten före- annat sätt ofullständigt, skall hov
lägga klaganden att avhjälpa bris- rätten förelägga klaganden att av-
ten. hjälpa bristen. 

Följer klaganden inte ett foreläg- Följer klaganden inte foreläg-
gande enligt forsta stycket, skall gandet, skall överklagandet av
besvärstalan avvisas, om besvärs- visas, om det är så ofullständigt 
inlagan är så ofullständig att den att det inte utan väsentlig olä
inte utan väsentlig olägenhet kan genhet kan läggas till grund för en 
läggas till grund för en rättegång i rättegång i hovrätten. 
hovrätten. 

6zSenaste lydelse 1984: 131. 
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7 §63 

Finnes motparten böra höras Om hovrätten finner att klagan-
över besvliren, skall besvärsin- dens motpart bör höras angtlende 
/agan med därvid fogade hand- överklagandet, skall överklagan
lingar delgivas motparten och det delges honom med föreläggan
föreläggande meddelas honom att de att svara skriftligt inom en viss 
inkomma med skrift/i g förklaring. tid. 

Ej mtl, med mindre tillfiille läm- Det överklagade beslutet får inte 
nats motparten att förklara sig, utan att motparten har lämnats 
ändring göras i underrättens tillfiille att yttra sig ändras såvitt 
beslut, såvitt angår hans rätt. angår hans rätt. 

Har underrätten i tvistemål av- Har tingsrlitten i tvistemål avsla-
slagit yrkande om kvarstad eller git ett yrkande om kvarstad eller 
annan åtgärd enligt 15 kap. eller någon annan åtgärd enligt 15 kap. 
förordnat om hävande av sådan eller upphävt ett beslut om en 
åtgärd eller i brotonål avslagit sådan åtgärd eller i brottmål av
yrkande om åtgärd, som avses i slagit yrkande om en åtgärd som 
26 - 28 kap., eller förordnat om avses i 26 - 28 kap. eller upphävt 
hävande av sådan åtgärd, lige hov- ett beslut om en sådan åtgärd, fdr 
rätten omedelbart bevilja åtgärden hovrätten omedelbart bevilja åtgär
att gälla, till dess annorlunda den att gälla tills vidare. Har 
förordnas. Har underrätten bevil- tingsrätten beviljat en sådan åt
jat åtgärd, som nu sagts, eller for- gärd eller förklarat att beslutet får 
ordnat, att beslut må verkställas verkställas trots att det inte har la
utan hinder av att det icke äger la- ga kraft, får hovrätten omedelbart 
ga kraft, äge hovrätten omedelbart besluta att tingsrättens beslut tills 
förordna, att vidare åtgärd for vidare inte skall verkställas. 
verkställighet ej mtl äga rum. Ar Hovrätten får också ändra tings
fråga om häktning, tillstånd till rlittens beslut i fråga om häktning, 
restriktioner enligt 24 kap. 5 a § tillstånd till restriktioner enligt 
eller reseförbud, mtl hovrätten ock 24 kap. 5 a § eller reseförbud 
utan motpartens hörande göra utan att höra motparten. 

ändring i underrättens beslut. 

8 §64 

Förklaringen skall innehålla ytt
rande rörande de av klaganden 
anförda grunderna for besvärsta

lan och angivande av de omstän
digheter förklaranden vill anföra. 

Förklaranden skall i förklaringen 
uppgiva de bevis han vill åberopa 
och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skrifili gt bevis, som 

63Senaste lydelse 1993: 1408. 
64Senaste lydelse 1963: 149. 

Motparten skall i sin skrivelse 
yttra sig över de grunder for 
överklagandet som klaganden an

fört och ange de omständigheter 
han själv vill anföra. 

Skrivelsen skall innehålla uppgift 
om de bevis parten åberopar och 
om vad som skall styrkas med 
varje bevis. Skriftliga bevis som 
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ej tidigare förebragts, skall i hu
vud.skrift eller styrkt avskrift fogas 
vid förklaringen. 

Förklaringen skall vara egenhän
digt undenecknad av förklaranden 
eller hans ombud eller, då i bron
mål den tilltalade ar förklarande, 
hans försvarare. 

inte tidigare lagts fram skall ges in 
till hovrätten. 

9 § 
Har förklaring inkommit och fin

nes ytterligare skriftväxling erfor
derlig, age hovrätten förordna 
dlJrom. Hovrätten äge tillika med
dela närmare bestämmelser om 
skriftväxlingen och därvid även 
föreskriva, i vilket avseende pan 
skall yttra sig. P-art må föreläggas 
att inkomma med mer än en skrift, 
endast om särskilda skäl äro 
dänill. 

9 a §63 

Behövs prövningstillstånd och 
har motparten hörts över be
svären, beslutar hovrätten sedan 
skriftväxlingen avslutats, om så
dant tillstånd skall meddelas. När 
det finns skäl för det, får frågan 
upptas utan att skriftväxling skett. 

JO §66 

Om det behövs for hovratten 
besluJa om ytterligare skrift
växling. Hovrätten f/J.r ocks/J. med
dela närmare bestämmelser om 
skriftväxlingen och därvid bestäm
ma i vilket avseende panen skall 
yttra sig. En partf/J.r föreläggas att 
komma in med mer än en skrivelse 
endast om det finns särskilda skäl. 

JO§ 
Behövs prövningstillstånd och 

har motparten hörts ang/J.ende 
överklagandet, skall hovrätten 
sedan skriftväxlingen avslutats be
slUla om sådant tillstånd skall med
delas. När det finns skäl för det, 
får frågan tas upp utan att skrift
växling har skett. 

Il § 
Om det är nödvändigt för utred- Om det är nödvändigt för utred-

ningen i målet att en part eller ningen i målet att en part eller 
någon annan hörs muntligen, får någon annan hörs muntligen, får 
hovrätten förordna om detta på hovrätten besluJa om detta på 
lämpligt sätt. Hovrätten förordnar lämpligt sätt. Hovrätten skall se 
om inställandet av den som är till att den som är anhållen eller 
anhållen eller häktad. häktad kan inställa sig. 

ltuJ som sägs i 43 kap. 8 § fjär- Det som sägs i 43 kap. 8 § fjär-
de stycket gäller även vid förhör de stycket gäller även vid en 
enligt första stycket. förhör enligt första stycket. 

Om hovrätten beslutat häkta någon som inte är närvarande vid rätten, 
skall 24 kap. 17 § tredje och fjärde styckena tillämpas. 

631nförd genom 1987:747. 
66Senaste lydelse 1987: 1211. 
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11 § 
Sedan erforderliga åtgärder vid

tagits, skall målet så snart ske kan 
av hovrtitten foretagas till av
görande. 

12 § 
Innan hovrättens slutliga beslut överklagandet får återkallas 

meddelats, må besvllrstalan åter- innan hovrättens slutliga beslut 
kallas. har meddelats. 

13 § 
Sedan hovrättens slutliga beslut 

vunnit laga kraft, skall den från 
underrtilten mottagna akten jämte 
avskrift av beslutet översändas till 
underrätten. 

Har en part eller intervenient 
överklagat ett beslut som tagits in 
i en i dom eller som får över
klagas endast i samband med att 
domen överklagas, och ar även 
domen överklagad, skall målen i 
hovrtitten handläggas gemensamt 
enligt 50 eller 51 kap. 

Första stycket gäller inte om 
beslutet angår ett ombud, en for
svaran?, ett vittne, en sakkunnig 
eller ndgon annan som inte var 
part eller intervenient i tings
rtitten. 

53 Kap. 

Om mål, som upptages ome- Om mål som tas upp omedelbart 
delbart av hovräJt 

I tvistemål, som skall upptagas 
omedelbart av hovrätt, äge vad 
om rättegången vid underrätt är i 
42-44 kap. stadgat motsvarande 
tillämpning. 

1 § 
I tvistemål som skall tas upp 

omedelbart av en hovrätt tillämpas 
bestämmelserna om rättegången 
vid tingsrätt i 42-44 kap. 

2 §67 

1 brotunål, som skall upptagas I brottmål som skall tas upp 
omedelbart av hovrätt, äge vad omedelbart av en hovrätt, tilläm
om rättegången vid underrätt ar i pas bestämmelserna om rätte-
45-47 kap. stadgat motsvarande gången vid tingsrätt i 45-47 kap. 
tillämpning; i dylikt mål gälle med följande avvikelser: 
dock följande avvikelser: 

67Senaste lydelse 1964: 166. 
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I . Hovrätten äge ej uppdraga åt 
åklagaren att utfärda stämning. 

2. Hovrätten äge flJr målets 
beredande i stämningen förelägga 
den tilltalade att till hovrätten in
komma med skriftligt genmäle. 
Genmälet skall med därvid fogade 
handlingar delgivas åklagaren. 
Finnes flJr målets beredande ytter
ligare skriftväxling erforderlig, 
äge hovrätten flJrordna därom. 
Rätten age tillika meddela när
mare bestämmelser om skriftväx
lingen och därvid även ftJreskriva, 
i vilket avseende part skall yttra 
sig. 

3. I stället för den tid av en 
vecka, som i 45 kap. 14 §, 
46 kap. 11 § och 47 kap. 22 § är 
föreskriven för hållande av 
huvudförhandling i mål, vari den 
tilltalade är anhållen eller häktad, 
skall gälla en tid av två veckor. 

4. Förekommer ej anledning till 
ådömande av annan påföljd än 
böter, äge hovrätten ftJretaga 
målet till avgörande utan huvud
förhandling; därom gälle vad i 
51 kap. 22 § stadgats. 

I. Hovrätten får inJe uppdra åt 
åklagaren att utfärda stämning. 

2. Hovrätten skall i stämningen 
förelägga den tilltalade att svara 
skriftligt inom en viss tid. Hov
rätten skall sanda över svaret till 
dklagaren. Om det behövs får hov
rätten besluta om ytterligare 
skriftväxling. Hovrätten får också 
meddela närmare bestämmelser 
om skriftväxlingen och därvid be
sU1mma i vilket avseende parten 
skall yttra sig. 

3. I stället för den tid om en 
vecka som gäller enligt 45 kap. 
14 §, 46 kap. 11 § och 47 kap. 
22 § för hållande av huvudför
handling i vissa fall skall en tid 
om två veckor gälla. 

4. Om det inJe .finns anledning 
att diJma till någon annan påföljd 
än böter, får hovrätten avgöra 
målet utan huvudförhandling. I 
sådant fall tillämpas 51 kap. I 4 §. 

54 kap. 

Om fullfoljd av talan mot hov
rätts dom och beslut 

Om rälten aJt överklaga hovräJts 
domar och beslut 

1 §68 

Talan mot hovrätts dom skall En hovrätts dom får överklagas, 
foras genom ansökan om revision. om inte annat är ftJreskrivet. 

Har parterna skrift/i gen avtalat När en hovrätt meddelar dom i 
att inte överklaga en dom som fall som avses i I 7 kap. 5 § andra 
meddelas med anledning av en stycket, skall hovrätten med hän
uppkommen tvist eller en framtida syn till omständigheterna besttim
tvist som kan härledas till ett visst ma om domen skall få överklagas 
angivet rättsftJrhållande, gäller särskilt eller endast i samband 
avtalet, om saken ar sådan att med att hovrättens slut/i ga avgö
ftJr/ikning därom är tillåten. &t rande överklagas. 

68Senaste lydelse 1989:656. 

18 Riksdagen 1993/94. 1 sam/. Nr 190 
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avtal som ingåtts fore tvistens upp
komst gäller dock inte i mål som 
avses i 1 kap. 3 d § forsta stycket. 

En utflistelse att inte överklaga 
som har gjorts efter domen gäller, 
om saken lir sådan att förlikning 
därom är tillåten. 

Den, mot vilken en tredskodom givits, får inte överklaga domen. Be
stämmelser om hans rätt till återvinning i anledning av sådan dom finns 
i 44 kap. 9 § och 53 kap. 1 §. 

1 a §69 

När en hovrätt meddelar dom i 
fall som avses i 17 kap. 5 § andra 
stycket, bestämmer hovrätten med 
hänsyn till omstlindigheterna om 
talan mot domen skall föras 
sllrskilt eller endast i samband 
med talan mot hovrättens slutliga 
avgörande. Talan fors genom an
sökan om revision. 

2 § 
Talan mot hovrätts slutliga be

slut skall föras genom besvär. 
Meddelas i samband med dom 
beslut, varigenom saken till viss 
del ej upptages till prövning. skall 
dock talan mot beslutet foras 
genom ansökan om revision. 

Å·ger part göra ansökan om åter
upptagande av mål, som avgjorts 
genom slutligt beslut, må han ej 
fullfolja talan mot beslutet. 

69Införd genom 1990:443. 

2 § 
Har parterna skriftligen avtalat 

att inte överklaga en dom som 
meddelas med anledning av en 
uppkommen tvist eller en .framtida 
tvist som kan härledas till ett visst 
angivet rättsforhållande, gllller av
talet, om förlikning om saken är 
tillåten. FJt avtal som ingåtts före 
tvistens uppkomst gäller dock inte 
i mål som avses i 1 kap. 3 d § 
första stycket. 

En utfltstelse att inte överklaga 
som har gjons efter domen gäller, 
om förlikning om saken är 
tillåten. 

3§ 
En hovrätts slutliga beslut får 

överklagas, om inte annat är 
föreskrivet. Har en part rlltt att 
ansöka om återupptagande av ett 
mål som avgjorts genom ett slut
ligt beslut, får han dock inte över
klaga beslutet. 

FJt beslut av en hovrätt enligt 
vilket ett mål dterforvisats till 
tingsrätten får överklagas endast 
om hovrättens prövning innefattar 
ett avgörande av en fråga som in
verkar på målets utgång. 
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2 a §10 

Hovrättens beslut i en överkla
gad fråga angllende ersättning till 
offentlig försvarare får inte över
klagas. Hovrätten får dock tillåta 
att beslutet överklagas, om det 
fareligger särskilda skäl för en 
prövning om tillstånd skall ges 
enligt 1 0 § första stycket 1 

3 § 
\bd i 49 kap. 3 - 5, 7 och 11 §§ 

lir stadgat i fr/Jga om talan nwt 
underrätts beslut äge nwtsvarande 
tillämpning beträffande talan nwt 
hovrätts beslut, som ej är slutligt, 
i där uppkommen eller dit fullfoljd 
fr/Jga, som avses i nämnda lag
rum. 

4§ 
&!träffande hovrätts beslut i 

annat fall än nu sagts gälle vad i 
49 kap. 8 § är stadgat. 

5 §71 

D/J hovrätten ogillat yrkande om 
häktning, tillstånd till restriktioner 
enligt 24 kap. 5 a § eller reseför
bud eller hävt ett beslut om häkt
ning, tillstånd till restriktioner 
enligt 24 kap. 5 a § eller reseför
bud, får talan nwt beslutet faras 
endast i samband med talan mot 
hovrättens dom eller slutliga 
beslut. 

6§ 
över beslut, varigenom hovrätt 

visat mål tuer till underrätt, må ej 
klagas; innefattar hovrättens pröv
ning avgörande av fr/Jga, som 
inverkar p/J målets utg/Jng, äge 

70Införd genom 1989:352. 
71 Senaste lydelse 1993:1408. 

Hovrättens beslut i en överkla
gad fråga om ersättning till of
fentlig försvarare får inte överkla
gas. Hovrätten får dock tillåta att 
beslutet överklagas, om det finns 
särskilda skäl för att pröva om 
tillstånd skall ges enligt 10 § 
första stycket 1. 

4§ 
Det som sägs i 49 kap. 4 - 6, 8 

och 11 §§ om överklagande av en 
tingsrätts beslut skall tillämpas vid 
överklagande av en hovrätts beslut 
som inte är slutligt i fr/Jgor som 
avses i de nämnda paragraferna 
och som uppkommit i hovrätten 
eller överklagats dit. 

5§ 
I fr/Jga om hovrättens beslut i 

annat fall än som anges i 3 eller 
4 § tillämpas 49 kap. 3 § andra 
stycket och 9 §. 

6§ 
Om hovrätten ogillat ett yrkande 

om häktning, tillstånd till 
restriktioner enligt 24 kap. 5 a § 
eller reseförbud eller upphävt ett 
beslut om häktning, tillstånd till 
restriktioner enligt 24 kap. 5 a § 
eller reseförbud, får beslutet 
överklagas endast i samband med 
att hovrättens dom eller slutliga 
beslut överklagas. 
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dock pan utan hinder av vad nu 
sagts fullfelja talan däremot. 

7 § 
Har hovrätt funnit underrätten 

behörig att upptaga mål, må talan 
däremot ej föras, med mindre 
invändningen mot underrättens 
behörighet grundas d omständig 
het, som vid fullfeljd hiJgre rätt 
haft att självmant beakta. 

Har hovrätten funnit att tingsrät
ten varit behörig att ta upp ett 
mål, far hovrättens beslut om detta 
överklagas endast om invänd
ningen mot tingsrättens behörighet 
grundas pd en omständighet som 
hiJgre ratt självmant skall beakta 
vid ett överklagande. 

8 §12 

Talan får inte föras nwt hovrät- Dr beslut får inte överklagas, 
tens beslut angdende jäv mot om hovrätten i beslutet 
domare i tingsrätt eller i någon dit 1. prövat en fråga om jäv mot 
fullfeljd fråga som avses i 49 kap. domare i tingsrätt, 
4 § första stycket 7 eller 9 eller 2. prövat en till hovrätten över-
6 §. Talan får inte heller föras klagad fråga som avses i 49 kap. 
mot hovrättens beslut att meddela 5 § första stycket 7 eller 9 eller 
prövningstillstånd. 7 § eller 

3. meddelat prövningstillstånd. 

9 §73 

Talan mot hovrätts dom eller Prövningstillstånd krävs for att 
slutliga beslut i nuil eller ärende, Högsta domstolen skall pröva 
som väckls vid tingsrätt får inte hovrättens dom eller slutliga beslut 
konuna under Högsta domstolens i mål eller ärende som väckls vid 
prövning utan att Högsta dom- tingsrätt. Detsamnw gäller hov
stolen meddelat panen tillstånd till rättens slut/i ga beslut i ett ärende 
detta enligt JO §. Detsamma gäller som har ett direkt samband med 
talan mot hovrätts slut/i ga beslut i ett sådant mål eller ärende utom i 
ett ärende som har direkt samband fall som avses i 17 §. 
med ett mål eller ärende som nu 
sagts, dock inte beslut som avses i 
16 §. 

Första stycket gäller inte talan, 
som i mål om allmänt åtal fors av 
Riksåklagaren, Justitiekanslern 
eller justitieombudsman. 

72Senaste lydelse 1987:747. 
73Senaste lydelse 1989:352. 

Första stycket gäller inte över
klaganden av Riksåklagaren, Justi
tiekanslern eller Riksdagens om
budsmän i mål om allmänt åtal. 
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10 §74 

Prövningstillstånd 
allenast 

må meddelas Prövningstillstånd far meddelas 

l . om det är av vikt för ledning 
av rättstillämpningen att talan 
prövas av Högsta domstolen; eller 

2. om det föreligger synnerliga 
skäl till sådan prövning, såsom att 
grund för resning föreligger eller 
domvilla förekommit eller att må-
Jets utgång i hovrätten uppenbar
ligen beror på grovt förbiseende 
eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd meddelas 
i ett av två eller flera likartade 
mål, som samtidigt flera likartade 
mål, som samtidigt föreligga till 
bedömande, må prövningstillstånd 
meddelas även i övriga mål. 

endast om 
l . det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överkla
gandet prövas av Högsta domsto
len eller 

2. det finns synnerliga skäl till 
sådan prövning, såsom att det 
finns grund för resning eller dom
villa förekommit eller att målets 
utgång i hovrätten uppenbarligen 
beror på grovt förbiseende eller 
grovt misstag. 

Om prövningstillstånd meddelas 
i ett av två eller flera likartade 
mål S0'11 har överklagats till 
Högsta domstolen får prövnings
tillstånd meddelas även i övriga 
mål. 

11 §7S 

Prövningstillstånd får begränsas till att gälla en viss fråga i målet, vars 
prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatfråga) 
eller en viss del av målet. 

I avvaktan på att prövning sker i enlighet med ett prövningstillstånd 
som begränsats enligt första stycket får Högsta domstolen förklara 
frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt 
vilande helt eller delvis. 

Meddelas prövningstillstånd utan 
sådan begränsning som avses i 
första stycket, gäller det domen 
eller det slutliga beslutet i dess 
helhet, såvitt parten för talan mot 
detta, samt beslut, som överklagas 
i samband med talanmot domen 
eller det slutliga beslutet. 

74Senaste lydelse 1971 :218. 

75Senaste lydelse 1989:352. 

Ett prövningstillstånd som med
delas utan sådan begränsning som 
avses i första stycket gäller 

1. domen eller det slutliga be
slutet i dess helhet i den utsträck
ning parten har överklagat, 

2. överklagade beslut som tagits 
in i domen eller det slutliga be
slutet och som inJe angår ett om
bud, ett vittne. en sakkunnig eller 
någon annan som inte var part 
eller intervenient i hovrätten, 

3. överklagade beslut som får 
överklagas endast i samband med 
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I den mån prövningstillstånd ej 
meddelas och fråga därom ej 
förklaras vilande, skall hovrättens 
dom eller slutliga beslut stå fast. 
Erinran därom skall intagas 
Högsta domstolens beslut. 

11 a §16 

Vid talan som avses i 9 § andra 
stycket får Högsta domstolen, om 
målet väckts vid tingsrätt, besluta 
att begränsa prövningen av målet 
till en viss prejudikatfråga. 

att domen eller det slutliga 
beslutet överklagas. 

I den utstrlickning prövningstiII
stånd inte meddelas och fråga om 
tillstånd inte heller förklaras 
vilande, skall hovrättens dom eller 
slutliga beslut stå fast. En upp
lysning om detta skall tas in i 
Högsta domstolens beslut. 

12 § 
Vid överklagande som avses i 

9 § andra stycket får Högsta dom
stolen, om målet väckts vid 
tingsrätt, besluta att begränsa 
prövningen av målet till en viss 
prejudikatfråga. 

Ett beslut som avses i första stycket får meddelas att gälla till dess 
annorlunda bestäms. Ett sådant beslut fattas enligt de regler som gäller 
för beslut om prövningstillstånd. Meddelas beslut enligt detta stycke, 
skall målet i övrigt vila. 

I den mån Högsta domstolen inte 
prövar målet, skall hovrättens dom 
eller slutliga beslut stå fast. En 
upplysning om detta skall tas in i 
det beslut varigenom prövning 
vägras. 

12 §77 

Vid avgörandet av om pröv
ningstillstånd skall meddelas be
höver hänsyn tas endast till om
ständigheter som har åberopats av 
sökanden. 

13 §78 

Förs i mål eller ärende, som 
väckts vid underrätt, talan mot 
hovrätts beslut, som ej är slutligt, 
och har ej i anledning av talan 
mot hovrättens dom eller slutliga 
beslut meddelats prövningstill-

76lnförd genom 1989:352. 

77Införd genom 1981 : I 08 8. 

78Senaste lydelse 1989:352. 

I den utsträckning Högsta dom
stolen inte prövar målet, skall 
hovrättens dom eller slutliga be
slut stå fast. En upplysning om 
detta skall tas in i det beslut enligt 
vilket prövning vägras. 

13 § 
Vid avgörandet av om pröv

ningstillstånd skall meddelas be
höver hänsyn tas endast till såda
na omständigheter som har åbero
pats av klaganden. 

14 § 
Avser överklagandet ett beslut av 

hovrätten som inte är slutligt och 
som meddelats i ett mål eller 
ärende som väckts vid tingsrätt 
skall 9 - 13 §§ til/iimpas. Detta 
galler dock inte om Högsta dom-
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stånd, som enligt 11 § tredje 
stycket gäller även beslutet, 
tilliimpas 9 - 12 § §. 

14 §79 
Dtl hovrätt meddelar beslut, 

varemot talan enligt 5, 6, 7 eller 
8 § ej mJ föras, skall hovrätten i 
beslutet giva det till känna. 

Kan talan mot hovrätts dom eller 
beslut ej komma under Högsta 
domstolens prövning, med mindre 
Högsta domstolen meddelat panen 
tillsttlnd dänill, give hovrätten i 
samband med underrättelse om 
talans ful/följande det till känna 
med angivande av innehållet i 10 
§. 

15 §BO 

Anser pan, att underrättelse, 
som hovrätten enligt 14 § första 
stycket meddelat, är oriktig, äge 
han i samband med ful/följande av 
talan mot domen eller beslutet 
pdkalla prövning av frågan. 

Ej mJ i annat fall än i första 
stycket sägs frtlga, som där avses, 
komma under Högsta domstolens 
prövning. lbd hovrätt i övrigt fö
reskrivit om sättet för fullföljd av 
talan skall lända till efterrättelse. 

16 § 
över hovräns beslut, varigenom 

missnöjesanmälan eller ansökan 
om återvinning eller återupp
tagande eller revisions- eller be
svärstalan mot hovrätts dom eller 
beslut avvisats, mJ klagan föras 
genom besvär. Ej mJ i annat fall 
frtlga, huruvida sådan anmälan 

79Senaste lydelse 197 l :218. 

80Senaste lydelse 1971 :218. 

stolen med anledning av talan mot Prop. 1993/94:190 
hovrättens dom eller slutliga Bilaga 5 
beslut har meddelat prövnings-
tillstånd som enligt 11 § tredje 
stycket gäller även beslutet. 

15 § 
Om ett beslut av en hovratt 

enligt 3 § andra stycket eller 6, 7 
eller 8 § inJe .ftlr överklagas, skall 
beslutet innehtllla uppgift om det. 

Kravs prövningstillsttlnd i Högsta 
domstolen, skall hovrättens dom 
eller beslut innehtllla uppgift om 
det och om innehållet i 10 §. 

16 § 
Om en pan anser att en uppgift 

enligt 15 § första stycket är 
oriktig, ftlr han i samband med att 
domen eller beslutet överklagas 
begära att Högsta domstolen prö
var frågan om rätt att överklaga. I 
annat fall ftlr frtlgan inJe prövas 
av Högsta domstolen. 

17 § 
Ett beslut genom vilket hovrätten 

avvisat en missnöjesanmälan, en 
ansökan om återvinning eller åter
upptagande eller ett överklagande 
av hovrätts dom eller beslut ftlr 
överklagas. I andra fallftlr Högsta 
domstolen inJe pröva om en sådan 
anmälan eller ansökan gjorts eller 
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eller ansökan gjorts eller talan 
eljest fullföljts på föreskrivet sätt 
eller inom rätt tid, komma under 
Högsta domstolens bedömande. 

ett överklagande skett inom rätt 
tid. 

55 kap. 

Om revision Om överklagande av domar 

1 § 
Vill pan söka rev1szon av hov

rätts dom, skall han inom fyra 
veckor från den dag, då domen 
gavs, till hovrätten inkomma med 
revisionsinlaga. 

3 §81 

Finnes revisionstalan ej vara 
fullföljd inom rätt tid, skall den av 
hovrätten avvisas. Har revi
sionsinlaga inkommit till Högsta 
domstolen före revisionstidens ut
gång, skall den omständigheten att 
inlagan inkommit till hovrätten 
först därefter ej föranleda att den 
avvisas. 

4 §82 

I revisionsinlagan skall revisions
ktiranden uppgiva: 

1. den dom, mot vilken talan 
föres; 

2. grunderna för revisionstalan 
med angivande, i vilket avseende 
hovrättens domskäl enligt käran
dens mening äro oriktiga; samt 

3. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen, som 
käranden yrkar. 

Erfordras prövningstillsttlnd, 
skall käranden i revisionsinlagan 
ange de omständigheter han tlbe-

81 Senaste lydelse 1990:443. 

82Senaste lydelse 1981: 1088. 

En pan som vill överklaga 
hovrättens dom skall göra detta 
skriftligen. Skrivelsen skall ges in 
till hovrätten. Den skall ha kommit 
in till rätten inom fyra veckor från 
den dag då domen meddelades. 

2§ 
F.tt överklagande som kommit in 

för sent skall avvisas av hovrätten. 
överklagandet skall dock inte av
visas om det har kommit in till 
Högsta domstolen inom klago
tiden. 

3§ 
överklagandet skall innehålla 

uppgift om 
1. den dom som överklagas, 

2. i vilken del domen överklagas 
och den ändring i domen som 
yrkas, 

3. grunderna för överklagandet 
och i vilket avseende hovrättens 
domskäl enligt klagandens mening 
är oriktiga, 

4. de omständigheter som tlbe
ropas till stöd för att pröv-
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ropar till stöd för att sådant 
tillsttlnd skall meddelas. 

Ktiranden skall i revisionsin
lagan uppgiva de bevis han vill 
tlberopa och vad han vill styrka 
med varje slirskilt bevis: I tviste
mlll skall käranden, om beviset ej 
tidigare förebragts, uppgiva an
ledningen hänill. Åberopar käran
den skrift/i gt bevis, som ej tidigare 
förebragts, skall det i huvudskrift 
eller styrkt avskrift fogas vid re
visionsinlagan. I revisionsinlagan 
skall käranden ock angiva, om 
han vill, att motparten eller i 
brottmål mil/sägande eller den till
talade skall infinna sig personligen 
vid huvudförhandling i Högsta 
domstolen. 

Är i brottmål den tilltalade an
hållen eller häktad, skall det 
angivas. 

Revisionsinlagan skall vara 
egenhändigt undenecknad av 
käranden eller hans ombud. 

5 §83 

Avvisas ej revisionstalan, skall 
hovrätten efter revisionstidens ut
gtlng utan dröjsmlll till Högsta 
domstolen insända revmonsin
lagan med därvid fogade hand
lingar sanu underrättens och hov
rättens akter i mil/el. Är i brottmål 
den tilltalade häktad eller fram
ställes i revisionsinlagan yrkande, 
som p/Jkallar omedelbar prövning, 
såsom i tvistemål begäran om 
kvarstad eller om hävande av 
sådan åtgärd eller av förordnande, 
att dom mil verkställas utan hinder 
av att den icke äger laga kraft, 
eller i brottmål begäran om den 
til/Jalades häktande eller om åt
gärd, som avses i 25-28 kap., 

83 Senaste lydelse 1981 : 828. 

ningstillsttlnd skall meddelas, om 
sådant tillstånd krävs, och 

5. de bevis som tlberopas och 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. 

Om en omständighet eller ett be
vis som tlberopas i Högsta dom
stolen inte lagts fram tidigare, 
skall klaganden i tvistemlll för
klara anledningen till det. Skrift
liga bevis som inte tidigare lagts 
fram skall ges in samJidigt med 
överklagandet. Klaganden skall 
ockstl ange om han vill att mot
parten eller i brottmål milisägan
den eller den tilltalade skall infin
na sig personligen vid huvudför
handling i Högsta domstolen. 

Är i brottmål den tilltalade an
hållen eller häktad, skall det 
anges. 

4§ 

Om inte överklagandet avvisas 
enligt 2 §, skall hovrätten efter 
utgtlngen av klagotiden överläm
na detta och övriga handlingar i 
mlllet till Högsta domstolen. 
Handlingarna skall överlämnas 
genast, om i brottmål den tilltala
de är häktad eller om klaganden 
framstäl/J en yrkande som kräver 
omedelbar prövning såsom i tvis
temål begäran om kvarstad eller 
om upphävande av en beslut om 
en sådan åtgärd eller av ett beslut 
om att dom ftlr verkställas trots att 
den inte har laga kraft, eller i 
brottmål begäran om att den till
talade skall häktas eller om åtgärd 
som avses i 25-28 kap. eller om 
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eller om hävande av sådan åtgärd, 
skall insllndandet ske genast. 

6§ 
Föreligger mot revisionstalans 

upptagande annat hinder än i 3 § 
sllgs, må talan av Högsta domsto
len omedelbart avvisas. 

7 §84 

Uppfyller revisionsinlagan ej 
föreskrifterna i 4 § första, tredje 
eller femte stycket eller är den 
eljest ofullständig, skall Högsta 
domstolen förelägga revisionskä
randen att avhjälpa bristen. 

Följer revisionskäranden inte ett 
föreläggande enligt första stycket, 
skall revisionstalan avvisas, om 
revisionsinlagan är så ofullständig 
att den inte utan väsentlig olä
genhet kan läggas till grund för en 
rättegång i Högsta domstolen. 

8 §85 

För målets beredande skall 
revisionsinlagan med därvid 
fogade handlingar delges revi
sionssvaranden och jOre/Liggande 
meddelas honom att inkomma med 
skriftligt genmäle. Uppgift om 
målsägandes eller vittnens ålder, 
yrke och bostadsadress, som sak
nar betydelse för åtalet, skall inte 
framgå av de handlingar som 
delges den tilltalade i mål om 
allmänt åtal. 

Har hovrätten i tvistemål avslagit 
yrkande om kvarstad eller annan 
åtgärd enligt 15 kap. eller förord
nat om hävande av sådan åtgärd 
eller i brottmål avslagit yrkande 
om åtgärd, som avses i 26 - 28 

8'Senaste lydelse 1984: 131. 

uLydelse enligt prop. 1993/94:143. 

upphävande av ett beslut om en 
sådan åtgärd. 

5 § 
Om det finns n'1got annat hinder 

mot att ta upp ett överklagande till 
prövning än att detta kommit in 
ftJr sent, f/ir Högsta domstolen 
omedelbart avvisa överklagandet. 

6§ 
Uppfyller överklagandet inte 

föreskrifterna i 3 § första stycket 
1-3 eller 5 eller andra stycket eller 
är det pd annat sätt ofullständigt, 
skall Högsta domstolen förelägga 
klaganden att avhjälpa bristen. 

Följer klaganden inte före
Uiggandet, skall överklagandet av
visas, om det är så ofullstllndi gt 
att det inte utan väsentlig olä
genhet kan läggas till grund för en 
rättegång i Högsta domstolen. 

7§ 
Överklagandet skall delges 

motpanen med före/Liggande att 
svara skrifili gt inom en viss tid. 
Uppgift om målsägandes eller 
vittnens ålder, yrke och bostads
adress som saknar betydelse för 
åtalet skall inte framgå av de 
handlingar som delges den till
talade i mål om allmänt åtal. 

Har hovrätten i tvistemål avslagit 
ett yrkande om kvarstad eller 
någon annan åtgärd enligt 15 kap. 
eller upphävt ett beslut om en 
sådan åtgärd eller i brottmål avsla
git ett yrkande om en åtgärd som 

Prop. 1993/94: 190 
Bilaga 5 

282 



kap., eller förordnat om hävande 
av åtgärd, som där sägs, äge 
Högsta domstolen omedelbart be
vilja åtgärden att gälla, till dess 
annorlunda förordnas. Har hov
rätt.en beviljat åtgärd, som nu 
sagts, eller förordnat, att dom må 
verkställas utan hinder av att den 
icke tiger laga kraft, eller fastställt 
underrätts beslut därom, äge 
Högsta domstolen ock omedelbart 
förordna, att vidare åtglird för 
verkställighet ej må äga rum. Å

0

r 
fråga om häktning eller reseför
bud, må Högsta domstolen utan 
motpartens hörande göra ändring i 
hovrättens beslut. 

9 §86 

Genmälet skall, om ej i tvistemål 
revisionskärandens yrkande medgi
ves. innehålla yttrande rörande de 
av honom anförda grunderna för 
revisionstalan och angivande av 
de omständigheter revisionssvaran
den vill anföra. 

Svaranden skall i genmälet upp
giva de bevis han vill åberopa och 
vad han vill styrka med varje sär
skilt bevis. I tvistemål skall sva
randen, om beviset ej tidigare 
ftJrebragts, uppgiva anledningen 
härtill. Åberopar svaranden skrift
ligt bevis, som ej tidigare ftJre
bragts, skall det i huvudskrift eller 
styrkt avskrift fogas vid genmälet. 
I genmälet skall svaranden ock an
giva, om han vill, att motparten 
eller i brottmål målsägande eller 
den tilltalade skall infinna sig 
personligen vid huvudförhandling i 
Högsta domstolen. 

Genmälet skall vara egenhändigt 
undertecknat av svaranden eller 
hans ombud eller, då i brottmål 

86Senaste lydelse 1963:149. 

avses i 26 - 28 kap. eller upphävt 
ett beslut om sådan åtgärd, får 
Högsta domstolen omedelbart be
vilja åtgärden att gälla tills vidare. 
Har hovrätten beviljat en sådan 
åtgärd eller förklarat att domen får 
verkställas trots att den inte har 
laga kraft, eller fastställt tingsrätts 
beslut om det, får Högsta dom
stolen omedelbart besluta att 
tingsrlittens eller hovrlittens beslut 
tills vidare inte skall verkställas. I 
frågor om häktning eller reseför
bud får Högsta domstolen lindra 
hovrättens beslut liven om mot
parten inte hörts. 

8§ 
Om inte i tvistemål klagandens 

yrkande medges, skall motparten i 
sin skrivelse yttra sig över de 
grunder ftJr överklagandet som 
klaganden anfört och ange de om
ständigheter han själv vill anföra. 

Skrivelsen skall innehålla uppgift 
om de bevis parten åberopar och 
om vad som skall styrkas med 
varje bevis. Om en omständighet 
eller ett bevis som åberopas i 
Högsta domstolen inte lagts fram 
tidigare, skall parten i tvistemål 
ftJrklara anledningen till det. 
Skriftliga bevis som inte lagts 
fram tidigare skall ges in till 
Högsta domstolen. Parten skall 
också ange om han vill att mot
parten eller i brottmål målsägan
den eller den tilltalade skall in
finna sig personligen vid huvud
förhandling i Högsta domstolen. 
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den tilltalade är svarande, hans 
ftJrsvarare. 

10 §87 

Genmälet skall med därvid 
fogade handlingar delges revi
sionskäranden. Uppgift om måls
ägandes eller vittnens ålder, yrke 
och bostadsadress, som saknar be
tydelse för åtalet, skall inte fram
gå av de handlingar som delges 
den tilltalade i mål om allmänt 
åtal. 

Finnes ftJr rrullets beredande 
ytterligare skriftväxling erforder
lig, lJge Högsta domstolen ftJrord
na diirom. Högsta domstolen äge 
tillika meddela närmare bestäm
melser om skriftväxlingen och 
därvid även ftJreskriva, i vilket 
avseende part skall yttra sig. Part 
rrul föreläggas att inkomma med 
mer än en skrift, endast om sär
skilda skäl äro därtill. 

11 §88 

Erfordras prövningstillstånd, 
skall Högsta domstolen sedan 
skriftväxlingen har avslutats be
stämma om sådant tillstånd skall 
meddelas. När det finns skäl till 
det får frågan tas upp trots att s
kriftväxling inte har ägt rum. 

12 §89 

Högsta domstolen får utan hu
vudförhandling avgöra 

1. en prejudikatfråga, 
2. ett mål, vari Högsta dom

stolen med stöd av bestämmelser
na i 12 a § i allt väsentligt grun-

87Lydelse enligt prop. 1993/94: 143. 
88Senaste lydelse 1981: 1088. 

89Senaste lydelse 1989:352. 

9 § 
Högsta domstolen skall sända 

över svarsskrivelsen till klaganden. 
Uppgift om målsägandes eller 
vittnens ålder, yrke och bostads
adress som saknar betydelse för 
åtalet skall inte · framgå av de 
handlingar som sänds över till den 
tilltalade i mål om allmänt åtal. 

Om det behövs får Högsta dom
stolen besluta om ytterligare 
skriftväxling. Högsta domstolen 
for också meddela närmare be
stämmelser om skriftväxlingen och 
därvid bestämma i vilket avseende 
parten skall yttra sig. En part får 
föreläggas att komma in med mer 
än en skrivelse endast om det finns 
särskilda skäl. 

JO§ 
Behövs prövningstillstånd, skall 

Högsta domstolen sedan skriftväx
lingen avslutats besluta om sådant 
tillstånd skall meddelas. När det 
finns skäl for det, får frågan tas 
upp utan att skriftväxling har 
skett.· 

11 § 
Högsta domstolen får utan hu

vudförhandling avgöra 
1. en prejudikatfråga, 
2. ett mål i vilket Högsta dom

stolen med stöd av bestämmelser
na i 12 § i allt väsentligt grundar 
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dar avgörandet i övrigt på hov- avgörandet i övrigt på hovrättens 
rättens bedömning, bedömning, 

3. ett mål som har tagits upp 3. ett mål som har tagits upp 
omedelbart av hovrätten, eller omedelbart av hovrätten eller 

4. ett sådant mål eller en sådan fråga i ett mål som skall avgöras av 
Högsta domstolen i dess helhet eller med tolv ledamöter. 

Beträffande avgörande i övrigt i Beträffande avgörande i övrigt i 
Högsta domstolen av mål utan hu- Högsta domstolen av mål utan hu
vudförhandling skall i tvistemål vudförhandling skall i tvistemål 
50 kap. 21 § och i brottmål 50 kap. 13 § och i brottmål 
51 kap. 21 §tillämpas. 51kap.13 §tillämpas. 

12a§90 12§ 
Om Högsta domstolen med Har Högsta domstolen med 

tillämpning av bestämmelserna i tillämpning av bestämmelserna i 
54 kap. 11 eller 11 a § har prövat 54 kap. 11 eller 12 § prövat en 
en prejudikatfråga får domstolen, prejudikatfråga, får domstolen, om 
om ytterligare prövning krävs, ytterligare prövning krävs, helt 
helt eller delvis grunda sitt av- eller delvis grunda sitt avgörande 
görande av målet i övrigt på hov- av målet i övrigt på hovrättens be
rättens bedömning eller, med un- dömning eller, med undanröjande 
danröjande av lägre rätts dom, av lägre rätts dom, återförvisa 
återförvisa målet till lägre rätt för målet till lägre rätt för fortsatt 
fortsatt handläggning. handläggning .. 

En prejudikatfråga får avgöras genom dom även i andra fall än som 
avses i 17 kap. 5 § andra stycket. 

13 § 
Pan må ej i tvistemål i Högsta I tvistemål får en part i Högsta 

domstolen till stöd för sin talan domstolen till stöd för sin talan 
åberopa omständighet eller bevis, 
som ej tidigare forebragts, med 
mindre han gör sannolikt, att han 
icke kunnat åberopa omständighe
ten eller beviset vid lägre rätt eller 
han eljest haft giltig ursäkt att ej 
göra det. Framställes först i 
Högsta domstolen yrkande om 
kvittning, må det avvisas, om det 
ej utan olägenhet kan prövas i 
målet. 

åberopa omständigheter eller bevis 
som inte lagts fram tidigare endast 
om han gör sannolikt att han inte 
kunnat åberopa omständigheten 
eller beviset vid lägre rätt eller 
han annars haft giltig ursäkt att 
inte göra det. 

Om det först i Högsta domstolen 
framställs ett yrkande om kvitt
ning, får det avvisas, om det inte 
utan olägenhet kan prövas i målet. 

14 § 
Har vid huvudförhandling i lägre 

rätt rörande viss omständighet 
vittne eller sakkunnig eller part 

90Senaste lydelse 1990:443. 

Har vid huvudförhandling i lägre 
rätt rörande viss omständighet 
vittne eller sakkunnig eller part 
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under sanningsförsäkran hörts 
inför rätten eller syn ll stället 
hållits och beror avgörandet även i 
Högsta domstolen av tilltron till 
den bevisningen, md i denna del 
lindring i hovrättens dom i 
tvistemdl eller i brottmål annat än 
till den tilltalades fomuln ej ske, 
med mindre hovrätten, ehuru 
beviset ej upptagits vid huvudför
handling i hovrätten, därutinnan 
gjort lindring i underrlitlens dom 
eller ock synnerliga skäJforeligga, 
att bevisets värde är annat, än 
hovrätten antagit. 

under sanningsförsäkran hörts Prop. 1993/94:190 
inför rätten eller syn pll stället Bilaga 5 
hållits och beror avgörandet även i 
Högsta domstolen av tilltron till 
den bevisningen, fllr hovrättens 
dom ändras i den delen endast om 
hovrätten i samma del ändrat 
tingsrättens dom utan att ta upp 
beviset vid huvudförhandling. En 
stulan ändring fllr dock göras, om 
den är till fomuln for den till-
talade eller om det finns synner-
liga skäl for att bevisets värde är 
ett annat än hovrätten antagit. 

15 §91 

IJeträffande rättegången i Högsta Vid rättegången i Högsta dom-
domstolen skall i övrigt i tvistemål stolen skall i övrigt foljande 
50 kap. 10 § tredje och fjärde besttimmelser tilUimpas: 
styckena, 11 - 20 §§, 22 §, 24 § 1. i tvistemål, 50 kap. 10 § 
och 25 § första och andra tredje och fjärde styckena, 12 §, 
styckena samt i brottmål 51 kap. 14 - 22 § §, 24 § och 25 § första 
8 § fjärde stycket, 10 § tredje och och andra styckena och 
fjärde styckena, 11 - 20 §§, 22, 2. i brottmål, 51 kap. 8 § fjärde 
23 a, 24, 25 och 31 §§ tillämpas. stycket, 10 § tredje och fjärde 

\bd som sägs i 50 kap. 26 - styckena, 12 §, 14 - 22 §§, samt 
29 §§ rörande tvistemål samt i 23 a, 24, 25 och 30 §§. Det som 
51 kap. 26 - 29 §§ rörande sägs i 50 kap. 26 - 29 §§ rörande 
brottmål om undanröjande av tvistemål samt i 51 kap. 26 -
underrätts dom och om återför- 29 §§ rörande brottmål om un
visning gäller för Högsta dom- danröjande av tingsrätts dom och 
stolen i fråga om lägre rätts dom. om återförvisning gäller för 

16 § 
Sedan Högsta domstolens dom 

eller slutliga beslut givits, skola de 
frlln hovrätten nuJttagna akterna 
jämte avskrifter av domen eller 
beslutet översändas, hovrättsakten 
till hovrMen och underrättsakten 
till underrätten. 

91 Senaste lydelse 1989:656. 

Högsta domstolen i fråga om lägre 
rätts dom. 
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56 kap. 

Om besvär och om hänskju
taruie av prejudikatfrågor92 

prejudikatfrågor 

Om överklagande av beslut 
och om hlinskjutaruie av 

1 §93 

Vill någon anfera besvär mot Den som vill överklaga en hov-
hovrätts beslut, skall han inom rätts beslut skall göra detta 
fyra veckor från den dag, då be- skriftligen. Skrivelsen skall ges in 
slutet meddelades, till hovrätten till hovrätten. 
inkomma med besvärsinlaga. Har Skrivelsen skall ha kommit in till 
beslut under rättegången medde- hovrätten inom fyra veckor från 
lats annorledes än vid samman- den dag då beslutet meddelades. 
träde for forhandling, skall dock Om ett beslut under rättegången 
besvärstiden räknas från den dag inte har meddelats vid samman
då klaganden erhöll del av be- träde och det inte heller vid något 
slutet. Klagan över beslut om nå- sammanträde har tillkännagetts 
gons häktande, kvarhållande i häk- när beslutet kommer att meddelas, 
te, tillstånd till restriktioner enligt skall dock klagotiden räknas från 
24 kap. 5 a § eller om åläggande den dag då klaganden fick del av 
av reseförbud är inte inskränkt till beslutet. Ett överklagaruie av ett 
viss tid. beslut om någons häktande, kvar-

Om skyldighet att anmlila miss- hållande i häkte, tillstånd till 
nöje mot hovräns beslut i fråga, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § 
som avses i 49 kap. 3 § eller 4 § eller om åläggande av reseförbud 
forsta stycket 1, 2, 3, 7, 8 eller 9, är inte inskränkt till viss tid. 
stadgas i 54 kap. 3 §. Av bestämmelser i 49 kap. och 

3 §94 

Finnes besvärstalan ej vara full
foljd inom rätt tid, skall den av 
hovrätten avvisas. Har besvärs
inlaga inkommit till Högsta dom
stolen fore besvärstidens utgång, 
skall den omständigheten att 
inlagan inkommit till hovrätten 
forst därefter ej föranleda att den 
avvisas. 

54 kap. 4 § foljer att den som vill 
överklaga ett beslut i vissa fall 
forst skall anm/ila missnöje. 

2§ 
Ett överklagande som kommit in 

for sent skall avvisas av hovrätten. 
Överklagaruiet skall dock inte av
visas om det har kommit in till 
Högsta domstolen inom klago
tid.en. 

92Senaste lydelse av rubriken 1989:352. 
93Senaste lydelse 1993: 1408. 

94Senaste lydelse 1990:443. 
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4 §95 

I besvtirsinlagan skall klaganden 
uppgiva: 

1. det beslut, mot vilket talan 
föres; 

2. gn.mdema för besvärstalan; 
samt 

3. den ändring i beslutet. som 
klaganden yrkar. 

Erfordras prövningstillstdnd, 
skall klaganden i besvärsinlagan 
ange de omständigheter han dbe
ropar till stöd för att sådant till
stånd skall meddelas. 

Klaganden skall i besvärsinlagan 
uppgiva de bevis han vill dberopa 
och vad han vill styrka med varje 
särskilt bevis. Skrift/i gt bevis, som 
ej tidigare förebragts, skall i 
huvudskrift eller styrl..1 avskrift 
fogas vid besvärsinlagan. 

Besvärsinlagan skall vara egen
händigt undenecknad av klagan
den eller hans ombud. 

5§ 
Avvisas ej besvärstalan, skall 

hovrätten utan dröjsmål till Högsta 
domstolen insända besvärsinlagan 
med diirvid fogade handlingar 
samt huvudskrift eller styrkt av
skrift av underrättens och hov
rättens akter i målet. sdvitt angdr 
den fullfaljda frdgan. 

6 § 
Föreligger mot besvärstalans 

upptagande annat hinder än i 3 § 
stlgs. må talan av Högsta domsto
len omedelbart avvisas. 

95Senaste lydelse 1981: 1088. 

3§ 
överklagandet skall innehålla 

uppgift om 
1. det beslut som överklagas, 

2. den ändring i beslutet som 
yrkas, 

3. grunderna för överklagandet, 
4. de omständigheter som dbe

ropas till stöd för att prövningstill
stdnd skall meddelas, om sddant 
tillstdnd kravs, och 

5. de bevis som dberopas och 
vad som skall styrkas med varje 
bevis. 

Skriftliga bevis som inte tidigare 
lagts fram skall ges in samtidigt 
med överklagandet. 

4§ 

Om inte överklagandet avvisas 
enligt 2 §, skall hovrätten till 
Högsta domstolen överlämna detta 
och övriga handlingar i målet som 
har betydelse för prövningen av 
överklagandet. 

5 § 
Om det finns något annat hinder 

mot att ta upp ett överklagande till 
prövning än att detta kommit in 
för sent, /dr Högsta domstolen 
omedelbart avvisa överklagandet. 

Prop. 1993/94: 190 
Bilaga 5 

288 



7 §96 

Uppfyller besvlirsinlagan ej före
skrifterna i 4 § första, tredje eller 
jjtJ.rde stycket eller är den eljest 
ofullstlindi g, skall Högsta domsto
len förelägga klaganden att avhjäl
pa bristen. 

Följer klaganden inte ett ftJreliig
gande enligt ftJrsta stycket, skall 
besvarstalan avvisas, om besvars
inlagan är så ofullsUindi g att den 
inte utan väsentlig olägenhet kan 
läggas till grund för en rättegång i 
Högsta domstolen. 

8§ 
Finnes motparten böra höras 

tJver besvtiren, skall besvtirsin
lagan med diirvid fogade hand
lingar delgivas motparten och ftJ
reläggande meddelas honom att 

inkomma med skriftlig ftJrklaring. 

9 §97 

Förklaringen skall innehålla 
yttrande rörande de av klaganden 
arifOrda grunderna ftJr besvlirs
talan och angivande av de omstän
digheter ftJrklaranden vill anföra. 

Förklaranden skall i ftJrklaringen 
uppgiva de bevis han vill llberopa 
och vad han vill styrka med varje 
stirskilt bevis. Skrift/i gt bevis, som 
ej tidigare ferebragts, skall i hu
vudskrift eller styrkt avskrift fogas 
vid ftJrklaringen. 

Förklaringen skall vara egenhan
digt undertecknad av ftJrklaranden 
eller hans ombud eller, då i brott-
1MI den tilltalade lir ftJrklarande, 
hans ftJrsvarare. 

96Senaste lydelse 1984: 131. 

97Senaste lydelse 1963: 149. 

19 Riksdagen 1993194. 1 saml. Nr 190 

6§ 
Uppfyller överklagandet inte 

föreskrifterna i 3 § första stycket 
1-3 eller 5 eller andra stycket eller 
är det pd annat satt ofullstlindi gt, 
skall Högsta domstolen förelägga 
klaganden att avhjälpa bristen. 

Följer klaganden inte ftJreläg
gandet, skall överklagandet av
visas, om det är så ofullstandi gt 
att det inte utan väsentlig olägen
het kan läggas till grund för en 
rättegång i Högsta domstolen. 

7 § 
Om Högsta domstolen finner att 

klagandens motpart bör höras an
gtlende överklagandet, skall över
klagandet delges honom med ftJ
reläggande att svara skrift/i gt 
inom en viss tid. 

8§ 
Motparten skall i sin skrivelse 

yttra sig över de grunder ftJr 
överklagandet som klaganden an
ftJrt och ange de omständigheter 
han sjalv vill anföra. 

Skrivelsen skall innehålla uppgift 
om de bevis parten llberopar och 
om vad som skall styrkas med 
varje bevis. Skrift/i ga bevis som 
inte tidigare lagts fram, skall ges 
in till Högsta domstolen. 
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JO§ 
Har ferklaring inkommit och 

finnes ytterligare skriftväxling er
forderlig, äge Högsta domstolen 
ferordna därom. Högsta domstolen 
dge tillika meddela närmare be
stämmelser om skriftväxlingen och 
därvid även fereskriva, i vilket 
avseende part skall yttra sig. Part 
må föreläggas att inkomma med 
mer än en skrift, endast om 
särskilda skäl äro därtill. 

11 § 

9§ 
Om det behlJvs fdr Högsta 

domstolen besluta om ytterligare 
skriftväxling. Högsta domstolen 
får ocksd meddela närmare be
stämmelser om skriftväxlingen och 
därvid bestämma i vilket avseende 
parten skall yttra sig. En part får 
föreläggas att komma in med mer 
än en skrivelse endast om det finns 
särskilda skäl. 

JO§ 
Erfordras prövningstillstånd och BehlJvs prövningstillstånd och 

har motparten hörts över be- har motparten hörts angdende 
svären, bestämme Högsta dome överklagandet, skall Högsta dom
stolen, sedan skriftväxlingen av- stolen sedan skriftväxlingen avslu
slutats, om sådant tillstånd skall tats besluta om sådant tillstånd 
meddelas. När skäl äro därtill, må skall meddelas. När det finns skäl 
frågan upptagas, ehuru skrift- fer det, får frågan tas upp utan att 
växling ej ägt rwn. skriftväxling har skett. 

12 §98 

Beträffande rättegången i Högsta 
domstolen skall i övrigt 52 kap. 
JO - 12 §§ samt 55 kap. 12 a § 
första stycket tillämpas. 

13 § 
Sedan Högsta domstolens slut

liga beslut meddelats, skola de 
frdn hovrätten mottagna akterna 
jämte avskrifter av beslutet över
sändas, hovrättsakten till hovrätten 
och underrättsaJ.1en till under
rätten. 

9~Senaste lydelse 1989:352. 

11 § 
Vid rättegången i Högsta 

domstolen skall i övrigt 52 kap. 
11 - 13 §§ samt 55 kap. 12 § 
första stycket tillämpas. 

Vid tillämpning av 52 kap. 12 § 
fersta stycket skall en gemensam 
handläggning av mål ske enligr 55 
kap. i stället fer enligt 50 eller 51 
kap. 
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14 §99 

1luJ i detta kapitel är stadgat 
äge nwtsvarande tillämpning i 
fråga om besvär, som avses i 
8 kap. 8 §; i dylikt mål gälle dock 
följande avvikelser: 

l . Den som vill anftJra besvär 
skall inom fyra veckor från den 
dag, då han erhöll del av beslu
tet, till advokatsamfundet inkomma 
med besvärsinlaga. 

2. Om ej särskilda skäl föranle
da annat, skola klaganden och, då 
talan föres av justitiekanslern, 
även motparten höras muntligen i 
Högsta domstolen. 

3. 1illflille skall lämnas det 
organ inom advokatsamfundet, 
som meddelat beslutet, att in
komma med skriftlig förklaring 
och att, då part höres muntligen, 
därvid yttra sig. 

4. Advokatsamfundets beslut att 
avvisa en besvärstalan får över
klagas till Högsta domstolen 
genom besvär. Därvid tillämpas l. 

15 §100 

Om parterna har ingått ett sådant 
avtal som avses i 49 kap. I § om 
att inte överklaga tingsrättens 
dom, får tingsrätten med parternas 
samtycke hänskjuta en viss fråga i 
målet till prövning av Högsta 
domstolen. 

16 §IOI 

En fråga som hänskjutits enligt 
15 § får inte komma under Högsta 
domstolens prövning utan att dom-

99Senaste lydelse 1989: 113. 

100Införd genom 1989:352. 

10
1Införd genom 1989:352. 

12 § 
I fråga om överklagande enligt 

8 kap. 8 § tillämpas 1 - 11 § § 
med följande avvikelser: 

l. Klaganden skall ge in sin 
skrivelse till advokatsamfundet. 
Den skall ha kommit in till sam
fundet inom fyra veckor från den 
dag då klaganden fick del av 
beslutet. 

2. Om inte särskilda skäl föran
leder annat, skall klaganden och, 
när talan förs av Justitiekanslern, 
även motparten höras muntligen i 
Högsta domstolen. 

3. Det organ inom advokat
samfundet som meddelat beslutet 
skall lämnas tillfli/le att inkomma 
med skriftlig förklaring och att 
yttra sig i samband med att en 
part hörs muntligt. 

4. FJt beslut av advokatsamfun
det genom vilket överklagandet 
avvisas får överklagas hos Högsta 
domstolen. Bestämmelserna i 1 
skall då tillämpas. 

13 § 
Om parterna har ingått ett sådant 

avtal som avses i 49 kap. 2 § om 
att inte överklaga tingsrättens 
dom, får tingsrätten med parternas 
samtycke hänskjuta en viss fråga i 
målet till prövning av Högsta 
domstolen. 

14 § 
En fråga som hänskjutits enligt 

13 § får inte komma under Högsta 
domstolens prövning utan att dom-
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stolen meddelat tillstånd till detta. stolen meddelat tillstånd till detta. 
Sådant tillstånd får ges endast i Sådant tillstånd får ges endast i 
den mån det gäller en sådan pre- den mån det gäller en sådan pre
judikatfråga som avses i 54 kap. judikatfråga som avses i 54 kap. 
11 § första stycket. 11 § första stycket. 

Frågan om prövningstillstånd får prövas utan att parterna fått tillfälle 
att yttra sig. 

17§102 

Om prövningstillstånd meddelas 
enligt 16 §, skall Högsta domsto
len pröva prejudikatfrågan med 
tillämpning av reglerna i 8, JO 
och 12 §§. 

15 § 
Om prövningstillstånd meddelas 

enligt 14 §, skall Högsta domsto
len pröva prejudikatfrågan med 
tillämpning av reglerna i 7, 9 och 
11 §§. 

57 Kap. 

Om mål, som upptages omedel- Om mål som tas upp omedelbart 
bart av Högsta domstolen 

I mål, som skall upptagas ome
delbart av Högsta domstolen, äge 
vad i 53 kap. är stadgat motsva
rande tillämpning. 

1 § 
I mål som skall tas upp omedel

bart av Högsta domstolen skall 
53 kap. tilliimpas. 

58 kap. 
Il§ 

Har rulgon försuttit laga tid för Om rulgon har försuttit den tid 
ful/foljarute av talan mot dom eller som galler för överklagande av 
beslut eller för ansökan om åter- dom eller beslut eller för ansökan 
vinning eller återupptagande och 
forelåg for hans underlålenhet la
ga foifal/, som han icke kunde i 
ratt tid anmiila, må på ansökan av 
honom den försuttna tiden åter
ställas. 

102Införd genom 1989:352. 

om återvinning eller återuppta
gande, ftr på ansökan av honom 
den försuttna tiden återställas, om 
han hade laga foifal/. 
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59 Kap. 

Om besvär över domvilla Om klagan över domvilla 

1 §103 

Dom, som vunnit laga kraft, Dom som vunnit laga kraft skall 
skall på besvar av den, vilkens efter klagan av den vars rätt do
rätt domen rör, på grund av men rör på grund av domvilla un-
domvilla undanröjas: danröjas 

1. om målet har tagits upp trots att det har förelegat ett rättegångshin
der, som högre rätt haft att beakta självmant vid ett överklagande, 

2. om domen givits mot någon, som inte har varit rätteligen stämd och 
inte heller har fört talan i målet, eller genom domen någon, som inte 
har varit part i målet, lider förfång, 

3. om domen är så mörk eller 
ofullständig att det inte framgår 
diirav, hur rätten dömt i saken 
eller 

4. om i rättegången förekommit 
annat grovt rättegångsfel, som kan 
antas ha inverkat på målets 
utgång. 

Besvlir över domvilla enligt 
första stycket 4 som grundas på en 
omständighet som inte tidigare har 
åberopats i målet skall avvisas, 
om klaganden inte gör sannolikt 
att han har varit förhindrad att 
åberopa omständigheten i rätte
gången eller han annars haft giltig 
ursäkt att inte göra det. 

3. om domen är så mörk eller 
ofullständig att det inte framgår av 
domen, hur rätten har dömt i 
saken eller 

4. om det i rättegången förekom
mit något annat grovt rättegångs
fel som kan antas ha inverkat på 
målets utgång. 

Klagan över domvilla enligt 
första stycket 4 som grundas på en 
omständighet som inte tidigare har 
åberopats i målet skall avvisas, 
om klaganden inte gör sannolikt 
att han har varit förhindrad att 
åberopa omständigheten i rätte
gången eller han annars haft giltig 
ursäkt att inte göra det. 

2 §104 

Den som vill besvlira sig över Den som vill klaga över dom-
domvilla skall ge in en skriftlig villa skall göra detta skriftligt. 
besvarsinlaga till hovrätten, om Skrivelsen skall ges in till hov
domen meddelats av tingsrätt, och rätten, om domen meddelats av 
i annat fall till Högsta domstolen. tingsrätt, och i annat fall till 

Besvär skall ftJras, om de grun
das på någon omständighet som 
avses i 1 § l eller 4, inom sex 
månader från det att domen vann 
laga kraft, och, om besvaren 

103Senaste lydelse 1989:656. 

104Senaste lydelse 1989:656. 

Högsta domstolen. 
Om klagan grundas på någon 

omständighet som avses i 1 § 1 
eller 4 skall skrivelsen ges in inom 
sex månader från det att domen 
vann laga kraft. Grundas klagan 
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grundas på någon omständighet 
som avses i 1 § 2, inom sex 
månader från det att klaganden 
fick kännedom om domen. Fick 
han kännedom om domen, innan 
den vann laga kraft, skall tiden 
räknas från den dag, då domen 
vann laga kraft. 

på någon omständighet som avses 
i 1 § 2, skall skrivelsen ges in 
inom sex månader från det att 
klaganden fick kännedom om do
men. Fick han kännedom om do
men innan den vann laga kraft, 
skall tiden räknas från den dag då 
domen vann laga kraft. 

3 §105 

Om besvär över domvilla och I frtJga om klagan över domvilla 
fullfoljd av talan mot hovrätts och överklagande av hovrätts 
beslut i sådant ärende äge i övrigt beslut i sådant ärende skall i 
vad i 52, 54 och 56 kap. är övrigt 52, 54 och 56 kap. 
stadgat motsvarande tillämpning; tillämpas. I frtJga om klagan som 
betrtijfande besvär, som skola skall prövas omedelbart av Högsta 
upptagas omedelbart av Högsta domstolen gäller dock inte be
domstolen, gälle dock ej bestäm- stämmelsema om prövningstill-
melserna om prövningstillstånd. stånd. 

Rätten äge, när skäl äro dänill, När det finns anledning till det 
forordna, att, till dess annorlunda ftJr rätten besluta att domen tills 
foreskrives. vidare dtgärd for vidare inte for verkställas. 
verkställighet av domen ej mtJ äga Undanröjs domen av annat skäl 
rum. än att rätten varit obehörig eller 

Undanröjes domen och grundas av annan anledning inte bort ta 
beslutet ej därå, att rätten varit upp målet till prövning, skall 
obehörig eller eljest icke bort upp- rtitten samtidigt besluta att ny 
taga målet till prövning, skall handläggning skall äga rum vid 
tillika jOrordnas, att ny handlägg- den rätt som meddelat domen. 
ning skall äga rum vid den rätt, I frtJga om ersättning för kostnad 
som meddelat domen. gäller bestämmelserna om rätte-

Om ersättning för kostnad gälle gångskostnad. 
vad om rättegångskostnad är 
stadgat. 

4 § 
\bd i 1 - 3 §§ lir stadgat om 

dom äge motsvarande tillämpning 
beträffande rättens beslut. 

4 a §106 

Om talan mot avgörande av 
annan myndighet än tingsrätt 
skulle ha fullfoljt s i tingsrätt eller 

105Senaste lydelse 1971:218. 

106Införd genom 1988: 1451. 

Det som stigs i 1 - 3 §§ om dom 
skall tillämpas även när det gäller 
rättens beslut. 

5§ 
Om en avgörande av annan myn

dighet än tingsrätt skulle ha 
överklagats hos tingsrätt eller hov-
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hovrätt, anjOrs besvtir över dom
villa i ärendet skriftligen hos 
hovrätten. 

I fråga om besvtir enligt första 
stycket tillämpas 1 §, 2 § andra 
stycket och 3 §. 

5 §107 

Strafföreläggande, som godkänts 
av den misstänkte, skall efter 
besvtir undanröjas: 

1. om godkännandet icke kan 
anses som en giltig viljeförklaring; 

2. om vid ärendets behandling 
förekommit sådant fel, att före
läggandet bör anses ogiltigt; eller 

3. om föreläggandet eljest ej 
överensstämmer med lag. 

Har strafföreläggande undan
röjts, må ej därefter för samma 
gärning dömas till eller föreläggas 
svårare straff . 

. 6 §108 

Den som vill besvära sig över 
strafföreläggande skall till den un
derrlitt, som tigt upptaga åtal för 
brottet, inkomma med besvärsin
laga. 

Besvär skola föras inom ett år, 
sedan åtgärd för verkställighet av 
föreläggandet företogs hos den 
misstänkte. Om besvär, som nu 
sagts, äga i övrigt bestämmelserna 
i 52 kap. 2, 3 och 5 - 12 §§ nwt
svarande tilllimpning. Bestämmel
se som avser hovrätt gäller därvid 
i stället underrätten. 

107Senaste lydelse 1959 :257. 

108Senaste lydelse 1966:249. 

rätt, for klagan över domvilla i 
ärendet göras skriftligt hos hovrät
ten. 

I fråga om klagan enligt första 
stycket tillämpas I §, 2 § andra 
stycket och 3 §. 

6§ 
Strafföreläggande som godkänts 

av den misstänkte skall efter 
klagan undanröjas 

I . om godkännandet inte kan 
anses som en giltig viljeförklaring, 

2. om det vid ärendets behand
ling har förekommit sådant fel, att 
föreläggandet bör anses ogiltigt 
eller 

3. om föreläggandet av annan 
anledning inte överensstämmer 
med lag. 

Har strafföreläggande undan
röjts, f<lr inte därefter för samma 
gärning dömas till eller föreläggas 
svårare straff. 

7§ 
Den som vill klaga p<l strafföre

läggande skall göra detta skrift
ligen. Skrivelsen skall ges in till 
den tingsrlitt som haft an ta upp 
åtal för brottet. 

Skrivelsen skall ha lwmmit in till 
tingsrlitten inom ett år efter det an 
åtgärd för verkställighet av före
läggandet företogs hos den miss
tänkte. I fr<lga om handltiggningen 
skall 52 kap. 2, 3 och 5 - 12 §§ 
tilltimpas. Bestämmelse som avser 
hovrätt gäller därvid i stället tings
rlitten. 
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7 §109 

Om fullfiJLjd av talan mot under
rllttens beslut i anledning av be
svlJr iJver strafföreläggande liga 
besttJmmelserna i 49 och 52 kap. 
mot svarande tilliimpnin g. 

Mot hovrättens beslut må talan 
ej ftJras. 

8 §110 

I mål, som avses i 6 eller 7 §, 
ager ratten, när skal llro därtill, 
ftJrordna, att till dess annorlunda 
ftJreskrives, vidare åtgard for verk
sttlllighet av strafföreläggandet ej 
får liga rum. 

9 §111 

Bestämmelserna i 5 - 8 § § liga 
motsvarande tillllmpning i fråga 
om besvllr iJver godkänt föreläg
gande av ordningsbot. I mål om 
besvar iJver sådant föreläggande är 
allmän åklagare motpart till den 
misstänkte. 

8§ 
I frdga om överklagande av 

tingsrllttens beslut med anledning 
av klagan pli strafföreläggande 
glJller 49 och 52 kap. 

Hovrättens beslut fer inte iJver
k/agas. 

9§ 
Nllr det finns anledning till det 

fer rlltten i mål som avses i 7 eller 
8 § besluta att stratföreläggandet 
tills vidare inte får verksttillas. 

JO§ 
Bestämmelserna i 6 - 9 §§ skall 

tilliimpas llven i fråga om godkänt 
föreläggande av ordningsbot. I 
mål om klagan pd sådant föreläg
gande är allmän åklagare motpart 
till den misstänkte. 

1 . Denna lag träder i kraft den I oktober 1994. 
2. Förekommer det i en lag eller en författning som har beslutats av 

regeringen en hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en 
föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften. 

3. Har en dom eller ett beslut meddelats före ikraftträdandet, gäller 
äldre bestämmelser i fråga om rätten att överklaga och om vad den som 
vill överklaga skall iaktta. 

1091nförd genom 1966:249. 

110Införd genom 1966: 24 9. 

111Införd genom 1968: 193. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken 

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 9 § äktenskapsbalken skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 kap. 
9 §112 

Bestämmelserna om särskilda Bestämmelserna om särskilda 
rättsmedel i 58 och 59 kap. rätte- rättsmedel i 58 och 59 kap. rätte
gångsbalken skall tillämpas i fråga gångsbalken skall tillämpas i fråga 
om bodelning som förrättats av om bodelning som förrättats av 
bodelningsförrättare. Härvid skall bodelningsförrättare. Härvid skall 
vad som sägs i 58 kap. 10 a och det som sägs i 58 kap. 10 a och 
13 §§ och 59 kap. 4 a § 13 §§ och 59 kap. 5 § rättegångs
rättegångsbalken om fullfoljd av balken om överklagande gälla 
talan gälla klander av bodelning. klander av bodelning. 

Denna lag träder i kraft den l oktober 1994. 

112Införd genom 1988:1452. 

Prop. 1993/94:190 
Bilaga 5 

297 



2. 3 Förslag till lag om ändring i jordabalken Prop. 1993/94:190 
Bilaga 5 

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 14 § jordabalken skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

19 kap. 
14 § 

Talan mot beslut i inskrivnings- F.tt beslut i inskrivningsärende 
ärende fares i hovrätten. Be- for överklagas hos hovrätten. Skri
svtirsinlagan skall inges till in- ve/sen skall ges in till inskriv-
skrivningsmyndigheten. ningsmyndigheten. 

Besvtirstiden tir i fråga om slut- Klagotiden i fråga om slutligt 
ligt beslut fyra veckor från den in- beslut tir fyra veckor från den in
skrivningsdag till vilken beslutet skrivningsdag till vilken beslutet 
är att hänföra. Detsamma gäller är att hänföra. Detsamma gäller 
beslut varigenom ansökan för- beslut enligt vilket ansökan har 
klarats vilande. förklarats vilande. Vid överklagan-

Besvtir över beslut som inferts i 
fastighetsboken eller tomträttsbo
ken skall antecknas i denna. När 
slutligt beslut med anledning av 
besvtiren vunnit laga kraft, skall 
anteckning ske om innehållet i 
beslutet. 

de tillämpas i övrigt bestlimmelser
na i rtittegöngsbalken om överkla
gande av tingsrtitts beslut. 

F.tt överklagande av ett beslut, 
som har fens in i fastighetsboken 
eller tomträttsboken, skall an
tecknas där. När det slutliga 
beslutet med anledning av över
klagandet har vunnit laga kraft, 
skall beslutets innehåll antecknas. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 
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2.4 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Prop. 1993/94:190 
Bilaga 5 

Härigenom föreskrivs att 37 kap. 8 § brottsbalken skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

37 kap. 
8 §113 

Bestämmelserna i 7 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt 
beträffande den som har dömts till skyddstillsyn. 

Den som har dömts till skydds- Den som har dömts till skydds-
tillsyn får genom besvär hos hov- tillsyn får hos hovrätten överklaga 
rätt fora talan mot över11aknings- ett beslut av övervakningsnämnd i 
nämnds beslut i frågor som avses i frågor som avses i 26 kap. 15 § 
26 kap. 15 § eller 28 kap. 7 eller eller 28 kap. 7 eller 11 §. Skri-
11 §. Besvärstiden räknas från den velsen skall ges in till övervak
dag då han erhöll del av beslutet. ningsnämnden. Klagotiden räknas 

från den dag då klaganden fick del 
av beslutet I hovräJten tillämpas 
bestämmelserna i räJtegtmgsbalken 
om överklagande av tingsrätts be
slut. 

Denna Jag träder i kraft den 1 oktober 1994. 

113Senaste lydelse 1983:240. 
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2.5 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 10 - 12 §§, 13 kap. 14 och 16 §§ 
samt rubriken till 18 kap. utsökningsbalken skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
10 § 

Ansökan om resning eller åter- Ansökan om resning eller åter-
ställande av försutten tid, beslut ställande av försutten tid, beslut 
varigenom sådan ansökan har be- enligt vilket en sådan ansökan har 
viljats eller besvär över domvilla beviljats eller klagan över 
hindrar ej verkställighet, om ej domvilla hindrar inte verk
annat ferordnas med anledning av ställighet, om inte rätten beslutar 
ansökningen eller besvtiren. annat. 

11 § u• 
Utslag eller beslut i mål om be- Utslag eller beslut i mål om be-

talningsföreläggande eller hand- talningsföreläggande eller hand
räckning varigenom någon har räckning genom vilket någon har 
ålagts betalningsskyldighet får ålagts betalningsskyldighet får 
verkställas genast, om inte något verkställas genast, om inte något 
annat ferordnas med anledning av annat beslutas med anledning av 
ansökan om återvinning eller ansökan om återvinning eller över
besvär. Har gäldenären sökt klagande. Har gäldenären sökt 
återvinning eller överklagat, återvinning eller överklagat, 
tillämpas vad som sägs i 6 § om tillämpas det som sägs i 6 § om 
underrätts dom. underrätts dom. 

12 §JU 

Utslag eller beslut i mål om Utslag eller beslut i mål om 
handräckning verkställs, utom i handräckning verkställs, utom i 
full som avses i 11 §, såsom la- full som avses i 11 §, såsom la
gakraftägande dom, om inte något gakraftägande dom, om inte något 
annat ferordnas med anledning av annat beslutas med anledning av 
ansökan om återvinning eller be- ansökan om återvinning eller över-
svlir. klagande. 

13 kap. 
14 §116 

Medel får ej betalas ut utan att säkerhet ställs, om 
1. utmätning har skett med stöd av 3 kap. 5 § 1 eller 6 § och exe

kutionstiteln ej har vunnit laga kraft eller utmätning har skett på grund 

'"Senas.te lydelse 1990:748. 

msenaste lydelse 1991 :849. 
116Senaste lydelse 1991 : 848. 
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av utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräck
ning och gäldenären har sökt återvinning eller överklagat, 

2. uonätning har skett hos dödsbo för fordran som ej var förenad med 
särskild förmånsrätt i egendomen och den tid som anges i 8 kap. 6 § 
första stycket ej har gått till ända, 

3. rätten till medlen är beroende 3. rätten till medlen är beroende 
av besvtir som luir anförts över av ett överklagande av utmät
utmätningen eller den utmätta ningen eller den utmätta egendo
egendomens försäljning eller av mens försäljning eller av talan 
talan som avses i 4 kap. 20 - 22 som avses i 4 kap. 20 - 22 eller 
eller 26 §, 26 §, 

4. fördelning som har skett vid fördelningssammanträde ej har vunnit 
laga kraft, 

S. i annat fall tvist råder om vem som är betalningsberättigad. 

16 § 
&svär över verkställd fördelning Att en verkställd fördelning 

hindrar ej att belopp som ej berörs överklagas hindrar inte att belopp 
av besvären betalas ut. som inte berörs av överklagandet 

betalas ut. 

18 kap. Besvär 18 kap. Överklagande 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 
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2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1955:227) om in
skrivning av rätt till luftfartyg 

Härigenom föreskrivs att 51 och 52 §§ samt rubriken närmast före 
51 § lagen (1955 :227) om inskrivning av rätt till luftfartyg skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Om besvär Om ö-Perklagande 

51 § 
Över inskrivningsdomarens be

slut enligt denna lag må klagan 
foras hos hovrätten genom besvär. 

Beträffande anftjrda besvär även
som beslut som av inskrivnings
domaren eller högre rätt meddelas 
i anledning av besvären skall an
teckning verkställas i inskrivnings
boken. 

Inskrivningsdomarens beslut en
ligt denna lag får överklagas hos 
hovrätten. Skrivelsen skall ges in 
till inskrivningsdomaren. Vid över
klagande tillämpas i övrigt be
stlimmelserna i rättegtmgsbalken 
om överklagande av tingsrätts be
slut. 

Överklagandet samt sluiana be
slut som inskrivningsdomaren eller 
domstol meddelar med anledning 
av överklagandet skall antecknas i 
inskrivningshoken. 

52 § 
Har beslut, varigenom ansökan Om en domstol efter öYerkla-

om intecknings beviljande helt el- gande ändrar ett beslut enligt vi/
ler till någon del avslagits, blivit ket en ansökan om beviljande av 
till foljd av besvär ändrat, vare inteckning helt eller delvis har 
sökanden pliktig att senast å den avslagits, skall sökanden senast på 
inskrivningsdag, som infaller näst den inskrivningsdag som infaller 
efter tre månader från det beslutet näst efter tre månader från det att 
om ändringen vann laga kraft, beslutet om ändringen vann laga 
forete detsamma hos inskriv- kraft visa upp domstolens beslut 
ningsdomaren, vid äventyr att i hos inskrivningsdomaren. Gör han 
annat fall den inteckning, som på inte detta, gäller· en sluian 
grund av beslutet beviljas, gäller inteckning som beviljas pil grund 
såsom vore den sökt först å den av beslutet som om den hade sökts 
dag beslutet företes för in- forst på den dag beslutet uppvisas 
skrivningsdomaren. for inskrivningsdomaren. 

Denna lag träder i kraft den I oktober I 994. 
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2.7 Förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen 
(1969:387) 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöskyddslagen (1969:387) 
dels att 61 §117 skall upphävas, 
dels att 59 och 60 §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

59 §118 

Koncessionsnämndens beslut i mål om miljöskyddsavgift överklagas 
hos Svea hovrätt. Målet prövas av hovrätten i dess sammansättning som 
vattenöverdomstol. I fråga om sådan talan gäller följande. 

Koncessionsnämndens beslut som Ett slutligt beslut av Koncessions-
innebär ett avgörande av saken nämnden ftJr överklagas. 
överklagas genom vad. Detsamma 
gäller beslut vari nämnden i sam-
band med avgörande av saken har 
avgjort frtJgor om kvarstad eller 
ersättning till en part eller skyl-
dighet for en part att utge ersätt-
ning. 

Koncessionsnämndens beslut 
överklagas genom besvär dtJ 
nämnden har 

Ett beslut av nämnden ftJr över
klagas särskilt, om beslutet inne
bär att nämnden 

1. ogillat invändning om jäv mot en ledamot i 
invändning om att hinder föreligger för talans prövning, 

nämnden eller 

2. avvisat ett ombud eller ett biträde, 
3. avvisat en ansökan om tJ/äg

gande av miljöskyddsavgift. 
4. avskrivit ett ärende om tJläg-

gande av miljöskyddsavgift. 
5. förelagt någon att medverka 

på annat sätt än genom inställelse 
inför nämnden och underlåtenhet 
att iaktta föreläggandet kan med
föra en särskild påföljd för ho-
nom, 

6. utdömt vite eller annan på
följd för underlåtenhet att iaktta 
föreläggande eller ådömt straff för 
en förseelse i förfarandet eller 
ålagt ett vittne eller en sakkunnig 
att ersätta kostnad som har vållats 
genom försummelse eller tredska, 

3. förelagt någon att medverka 
på annat sätt än genom inställelse 
inför nämnden och underlåtenhet 
att iaktta föreläggandet kan med
föra en särskild påföljd för ho-
nom, 

4. utdömt vite eller annan på
följd för underlåtenhet att iaktta 
föreläggande eller ådömt straff för 
en förseelse i förfarandet eller 
ålagt ett vittne eller en sakkunnig 
att ersätta kostnad som har vållats 
genom försummelse eller tredska, 

ll7Senaste lydelse av 61 § 1986: 1157. 
118Senaste lydelse 1987:760. 
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7. förordnat angående undersök- 5. förordnat angående under-
ning av egendom eller annan lik- sökning av egendom eller annan 
nandeå~ärd. liknandeå~ärd. 

8. förordnat angående ersättning 6. förordnat angående ersättning 
för någons medverkan i målet för någons medverkan i målet 
eller eller 

9. utan samband med avgörande 7. utan samband med avgörande 
av saken utlåtit sig om kvarstad av saken utlåtit sig om kvarstad 
eller ersättning till en part eller eller ersättning till en part eller 
skyldighet för en part att u~e er- skyldighet för en part att u~e er-
sättning. sättning. 

Andra beslut får överklagas endast i samband med överklagande av ett 
beslut som innebär avgörande av saken. 

60 §119 

En vadeinlaga eller en besvärs- Den som vill överklaga skall gö-
handling skall ha kommit in till ra detta skriftligen. Skrivelsen 
nämnden inom tre veckor från den skall ges in till nämnden inom tre 

dag då klaganden fick del av veckor från den dag då klaganden 
beslutet. fick del av beslutet. 

I övrigt tillämpas vid över
klagande av ett beslut som innebär 
att saken avgörs besttimmelserna i 
rätteglmgsbalken om överklagande 
av tingsrätts domar i tvistemål där 
ferlikning om saken inte är 
tillåten. Vid överklagande av an
nat beslut tillämpas bestämmelser
na i ratteg<lngsbalken om över
klagande av tingsrätts beslut. 

I fr<lga om rätteg<lngskostna
derna tillämpas rätteg<lngsbalkens 
bestlimmelser om allmlint <ltal. Be
träffande Naturv<lrdsverket gäller i 
stället for bestämmelserna i rät
teg<lngsbalken om fereläggande 
ftJr part och parts utevaro i 
tvistemål det som är foreskrivet for 
tlklagare. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Har Koncessions
nämnden meddelat ett beslut före ikraftträdandet, gäller äldre 
bestämmelser i fråga om rätten att överklaga och om vad den som vill 
överklaga skall iaktta. 

119Senaste lydelse 1986: 1157. 
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2.8 Förslag till lag om ändring i ackordslagen (1970:847) Prop. 1993/94:190 

ha 
Bilaga 5 

Härigenom föreskrivs att 41 § ackordslagen (1970:847) skall 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

41 §120 

Tingsrättens beslut i en fråga som enligt denna lag skall prövas av 
rätten får överklagas för sig, om inte något annat följer av 32 § första 
stycket, 35 § eller 36 § tredje stycket. 

Talan mot ett beslut som avses i 
första stycket förs genom besvlir i 
hovrätten inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades. 
Är det fråga om beslut om för
handling om offentligt ackord räk
nas dock besvärstiden från den 
dag då kungörelsen om beslutet 
var införd i Post- och Inrikes 
Tidningar. 

Ett beslut som avses i första 
stycket .fer överklagas hos hov
rätten inom tre veckor från den 
dag då beslutet meddelades. Är 
det fråga om beslut om för
handling om offentligt ackord räk
nas dock klagotiden från den dag 
då kungörelsen om beslutet var 

införd i Post- och Inrikes Tid-
ningar. 

Denna Jag träder i kraft den 1 oktober 1994. 

llOSenaste lydelse 1990: 1073. 
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2. 9 Förslag till lag om ändring i lagen (1971 :289) om 
allmänna förvaltningsdomstolar 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1971 :289) om allmänna 
förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 §121 

Regeringsrätten består av ader- Regeringsrätten består av sexton 
ton regeringsråd eller det högre regeringsråd eller det högre antal 
antal som av särskilda skäl finnes som behiJvs. Minst två tredjedelar 
eiforderligt. Minst två tredjedelar av antalet regeringsråd skall vara 
av antalet regeringsråd skall vara lagfarna. Regeringsråden får inte 
lagfarna. Regeringsråden får icke inneha eller utöva något annat 
inneha eller utöva annat ämbete. ämbete. 

Regeringsråd utnämnes av re- Regeringsråd utnämns av re-
geringen. Regeringen förordnar ett geringen. Regeringen förordnar ett 
av regeringsråden att vara dom- av regeringsråden att vara dom-
stolens ordförande. stolens ordförande. 

När ett regeringsråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig om
ständighet inte kan tjänstgöra i Regeringsrätten, får den som avgått med 
ålderspension från sin tjänst som regeringsråd förordnas att tillfälligt 
tjänstgöra som ersättare. Vad som i Jag eller annan författning 
föreskrivs om regeringsråd skall även tillämpas på ersättare. 

Om regeringsråds tjänstgöring i Lagrådet är särskilt föreskivet. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 

121 Senaste lydelse 1991 : 1820. 
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2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rätte
gången i arbetstvister 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § samt 4 kap. 12, 13, 15 och 16 §§ 
lagen (197 4: 3 71) om rättegången i arbetstvister skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
3 §122 

Arbetsdomstolen är överrätt i Arbetsdomstolen är överrätt i 
mål som enligt 2 § upptagits vid mål som enligt 2 § tagits upp av 
tingsrätt och därifrlm fullfoljs. tingsrätt och som överklagas. 

Att i Arbetsdomstolen talan i Att i visst fall ett beslut som 
visst fall kan foras mot beslut, meddelats av annan myndighet än 
som meddelats av annan tingsrätt kan överklagas hos 
myndighet än tingsrätt, foreskrivs i Arbetsdomstolen foljer av lagen 
lagen (1969:93) om begränsning (1969:93) om begränsning av 
av samhällsstöd vid arbetskonflikt. samhällsstöd vid arbetskonflikt. 

Arbetsdomstolen prövar besvär 
över domvilla i fråga om tingsrätts 
avgörande i mål som avses i 2 § 
och i fråga om de avgöranden av 
annan myndighet som avses i 
andra stycket. Frågor om resning 
och återställande av försutten tid 
beträffande sådana avgöranden 
prövas av Högsta domstolen. 

Arbetsdomstolen prövar klagan 
över domvilla i fråga om tingsrätts 
avgörande i mål som avses i 2 § 
och i fråga om de avgöranden av 
annan myndighet som avses i 
andra stycket. Frågor om resning 
och återställande av försutten tid 
beträffande sådana avgöranden 
prövas av Högsta domstolen. 

4 kap. 
12 § 

Talan mot tingsrätts dom eller En tingsrätts dom eller beslut får 
beslut fullfoljes i Arbetsdomstolen överklagas hos Arbetsdomstolen 
genom vad eller besvär enligt vad enligt bestämmelserna i 49 kap. 
som foreskrives i 49 kap. rätte- rättegångsbalken. överklagandet 
gångsbalken. Talan skall fullfoljas skall ske inom den tid som anges 
på sätt och inom tid som anges i i 50 kap. 1 och 2 §§ eller 52 kap. 
50 kap. 1 och 2 §§ eller 52 kap. 1 § rättegångsbalken. 
1 § rättegångsbalken. 

13 § 
I fullfoljdsinlagan skall uppges överklagandet skall innehålla 

det avgörande mot vilket talan uppgift om det avgörande som 
fullfoljes, den ändring häri som överklagas, den ändring i av
yrkas samt grunderna for den full- görandet som yrkas samt grun-

122Senaste lydelse 1992:124. 
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följda talan. Uppgift skall liven 
Uimnas om de bevis som åberopas 
till stöd for denna talan och vad 
som skall styrkas med varje sllr
skilt bevis. Skriftligt bevis som ej 
tidigare forebragts skall inges 
samtidigt med fullfoljdsinla gan. 
Inlagan skall vara undertecknad 
av den som fullfoljer talan eller av 
hans ombud. 

I mål som fullfoljes genom vad 
skall vadekllranden i inlagan även 
uppge om han vill att fornyat for
hör med vittne eller sakkunnig 
eller part skall äga rum eller att 
fornyad syn skall hållas. 

derna for överklagandet. Uppgift 
skall liven lämnas om de bevis som 
åberopas och vad som skall styr
kas med varje bevis. Skriftliga be
vis som inte lagts fram tidigare 
skall ges in samtidigt med över
klagandet. 

Vid överklagande av en tings
ratts dom skall klaganden i skri
velsen liven ange om han vill att 

det skall Milas ett fornyat forhör 
med ett vittne, en sakkunnig eller 
en part eller hållas en fornyad 
syn. 

15 § 
Sedan målets beredande avslutats, skall Arbetsdomstolen företaga må

let till avgörande så snart det kan ske. 
Mlil som fullfoljes genom vad /lir 

foretagas till avgörande utan 
huvudforhandling, om ej muntlig 
bevisning skall forebringas eller 
eljest särskilda sklll foranleder 
annat. 

Mlil som fullftJ/jes genom besvllr 
foretages till avgörande utan hu
vudforhandling. 

Avser överklagandet en tingsrätts 
dom, far målet avgöras utan hu
vudforhandling, om någon muntlig 
bevisning inte skall tas upp och 
inte heller något annat särskilt 
sklll foran/eder annat. 

Avser överklagandet ett tings
rattsbeslut, avgörs målet utan 
huvudforhandling. 

16 § 
Till huvudförhandling skall part och ställföreträdare för part kallas att 

infinna sig personligen, om hans närvaro behövs för utredningen. Skall 
personlig inställelse ske, kan Arbetsdomstolen förelägga vite. 

Uteblir vadekllranden från sam- Uteblir klaganden från sam-
manträde för huvudförhandling, är manträde för huvudförhandling, 
hans vadetalan forfallen. Erinran forfa/ler överklagandet. En upplys
harom skall intagas i kallelsen till ning om detta skall tas in i kallel
sammanträdet. Förklaras vadekll- sen till sammanträdet. Har över
randens talan ha forfallit. kan han klagandet forfallit. kan klaganden 
hos Arbetsdomstolen göra ansökan hos Arbetsdomstolen ansöka om 
om målets återupptagande enligt återupptagande av målet enligt 
vad somforeskrives i 50 kap. 20 § 50 kap. 22 § rättegångsbalken. 
rätte gångsbalken. 

Uteblir vadesvaranden frlin. sam
mantrtide for huvudförhandling, 
foretages målet till förhandling 
och avgörande utan hinder av hans 

Uteblir motparten foretas målet 
till förhandling och avgörande 
utan hinder av hans utevaro, om 
hans närvaro inte är av betydelse 
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utevaro, om hans närvaro ej är av 
betydelse för målets handläggning 
eller utredning. Erinran härom 

för målets handläggning eller Prop. 1993/94:190 
utredning. En upplysning om detta Bilaga 5 
skall tas in i kallelsen till samman-

skall inlagas i kallelsen till sam- trädet. 
manträdet. 

Uppskjutes påbörjad huvudförhandling, skall förhandlingen fortsättas 
snarast möjligt. Ny huvudförhandling behöver ej hållas i anledning av 
sådant uppskov. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Har tingsrätt meddelat 
dom eller beslut före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga 
om rätten att överklaga och om vad den som vill överklaga skall iaktta. 
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2.11 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:600) om 
offentlig anställning 

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 2 § lagen (1976:600) om offentlig 
anställning skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 kap. 
2 §123 

I tvist om tillämpningen av 7 kap. 3 § äger domstolen för tiden intill 
dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger förordna, att 
anställningen skall upphöra när arbetstagaren har uppnått ålder som 
avses i nämnda lagrum. 

Mot beslut enligt första stycket 
som tingsrätt har meddelat under 
rättegången skall talan föras sär
skilt genom besvär. 

FJt beslut enligt första stycket 
som tingsrätt har meddelat under 
rättegången fdr överklagas sär
skilt. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 

123Senaste lydelse 1977 :533. 
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2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:839) om 
statens va-nämnd 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1976:839) om statens va
nämnd 

dels att 23 § skall upphävas, 
dels att 19 - 21 §§ och rubriken före 19 § skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Fullfoljd av talan överklagande 

19 §124 

Talan mot beslut av nämnden, F.tt slutligt beslut av nämnden/år 
som innebär avgörande av saken, överklagas. 
jOres genom vad. Detsamma gäller 
i frdga om beslut, varigenom 
nämnden i samband med avgöran-
de av saken utlåtit sig om 
ersattning enligt 14 § eller i annan 
fråga som gäller allmän rättshjälp 
och som rör part. 

Mot nämndens beslut, varigenom 
nämnden avvisat ansökan, av
skrivit mål, utlåtit sig om ersätt
ning enligt 12 § tredje stycket 
eller 13 § eller i annat fall än som 
avses i jOrsta stycket utlåtit sig om 
ersättning enligt 14 § eller i annan 
fråga som gäller allmän rättshjälp 
eller utlåtit sig i fråga som avses i 
15 §, jOres talan genom besvt'Jr. 
Mot annat av nämnden meddelat 
beslut som ej innebär avgörande 
av saken får talan jOras endast i 
samband med sådan talan som av-
ses i jOrsta stycket jOrsta punkten. 

F.tt beslut av nämnden /dr över
klagas stirskilt, om beslutet inne
bär att nämnden prövat 

1. en fråga om ersättning enligt 
12 § tredje stycket eller 13 eller 
14 §, 

2. en fråga som gäller allmän 
rättshjälp, eller 

3. en fråga som avses i 15 §. 
Andra beslur av nämnden ftlr 

överklagas endast i samband med 
överklagande av ett slutligt beslut. 

Beslut av nämnden får verkställas som domstols dom. 

20 §12~ 

Talan mot nämndens beslutjOres Nämndens beslut överklagas hos 
hos Svea hovrätt. Målet prövas av Svea hovrätt. Målet prövas av 
hovrätten i dess sammansättning hovrätten i dess sammansättning 
som vattenöverdomstol. som vattenöverdomstol. 

124Senaste lydelse 1987 :759. 

msenaste lydelse 1986: 1174. 
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En vadeinlaga och en besvtirs
handling skall ha kommit in till 
nlimnden inom tre veckor frlm den 
dag då klaganden fick del av 
beslutet. 

21 §126 

Beträffande niimndens handltigg- Den som vill överklaga skall 
ning vid överklagande och göra detta skriftligt. Skrivelsen 
betrtiffande rtitteglmgen i hov- med överklagandet skall ges in till 
rtitten gäller, med de avvikelser n/Jmnden inom tre veckor frdn den 
som foljer av 22 §, i tillämpliga dag då klaganden fick del av be
delar vad som är foreskrivet i slutet. 
rtitteg<lngsbalken om tvistemål och I övrigt tillämpas vid överkla-
om besvär. gande av ett beslut i vilket saken 

avgörs, om inte annat foljer av 
22 §, bestämmelsenui i rätte
g<lngsbalken om överklagande av 
tingsrätts domar i tvistemål. Vid 
överklagande av annat beslut 
tillämpas bestämmelsenui i rätte
g<lngsbalken om överklagande av 
tingsrätts beslut. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Har nämnden meddelat 
ett beslut före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om 
rätten att överklaga och om vad den som vill överklaga skall iaktta. 

126Senaste lydelse 1986: 1174. 
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2 .13 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980: I 00) Prop. 1993/94: 190 
Bilaga 5 

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) skall 
ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. 
7 §127 

Beslut varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran att få ta del 
av handling eller lämnat ut allmän handling med förbehåll, som in
skränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över 
den, får överklagas av sökanden. Om inte annat följer av andra - fjärde 
styckena, överklagas beslutet hos kammarrätten eller, såvitt gäller 
kammarrätts beslut i där väckt ärende, hos Regeringsrätten. Har beslutet 
meddelats av organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket tilllämpas 
bestämmelserna i 23 - 25 §§ och 30 § första meningen förvalt
ningslagen (1986:223) om överklagande. 

Har beslut som avses i första Har beslut som avses i första 
stycket meddelats av tingsrätt och stycket meddelats av tingsrätt och 
rör det handling i domstols rör det handling i domstols 
rättskipande eller rättsvårdande rättskipande eller rättsvårdande 
verksamhet, överklagas det hos verksamhet, överklagas det hos 
hovrätten. Motsvarande beslut av hovrätten. Motsvarande beslut av 
hovrätt i där väckt eller dit hovrätt i där väckt eller dit över
överklagat ärende överklagas hos klagat ärende överklagas hos Hög
Högsta domstolen. Vid överkla- sta domstolen. Vid överklagande 
gande av tingsrätts eller hovrätts av tingsrätts eller hovrätts beslut 
beslut tillämpas i övrigt bestäm- tillämpas i övrigt bestämmelserna 
melserna i rättegångsbalken om i rättegångsbalken om överkla-
besvär. gande av beslut. 

Första och andra styckena gäller inte för beslut av riksdagen, 
regeringen, Högsta domstolen eller Regeringsrätten. 

Att beslut av statsråd skall överklagas hos regeringen föreskrivs i 
2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen. 

Angående rätt att överklaga beslut av myndighet som lyder under 
riksdagen är särskilt föreskrivet. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 

127Lydelse enligt prop. 1993/94:133. 
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2 .14 Förslag till lag om ändring i lagen (1982: 80) om an
ställningsskydd 

Härigenom föreskrivs att 43 § lagen (1982:80) om anställningsskydd 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

43 § 
Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) 

om rättegången i arbetstvister. Mål som avses i 34 - 36 §§ skall hand
läggas skyndsamt. 

Ett yrkande om beslut enligt 
34 § tredje stycket, 35 § andra 
stycket eller 36 § andra stycket får 
ej bifallas utan att motparten har 
beretts tillfälle att yttra sig. Om 
ett dröjsmål skulle medföra risk 
för skada, får dock domstolen 
omedelbart bifalla yrkandet att 
gälla till dess annat ftirordnas. Be
slut som en tingsrätt har meddelat 
under rättegången får överklagas 
särskilt genom besvär. 

Ett yrkande om beslut enligt 
34 § tredje stycket, 35 § andra 
stycket eller 36 § andra stycket får 
inte bifallas utan att motparten har 
beretts tillfälle att yttra sig. Om 
ett dröjsmål skulle medföra risk 
för skada, får dock domstolen 
omedelbart bifalla yrkandet att 
gälla till dess annat beslutas. Be
slut som en tingsrätt har meddelat 
under rättegången får överklagas 
särskilt. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 

Prop. 1993/94: 190 
Bilaga 5 

314 



2.15 Förslag till lag om ändring i vattenlagen (1983:291) 

Härigenom föreskrivs i fråga om vattenlagen (1983 :291) 
dels att 13 kap. 66 § skall upphävas, 
dels att 13 kap. 6S samt 67 - 69 §§ skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 kap. 
6S §llB 

Vattendomstolens domar eller 
beslut får, om inte annat är före
skrivet, överklagas hos Vatten
överdomstoJen. I stället för de 
tider som föreskrivs i SO kap. I 
och 2 §§ rättegångsbalken gäller 
ftJr vad fyra veckor och ftJr anslut
ningsvad två veckor. 

Vattendomstolens domar eller 
beslut får, om inte annat är före
skrivet, överklagas hos Vatten
överdomstolen. I stället för de 
tider som föreskrivs i SO kap. l 
och 2 §§ rättegångsbalken gäller 
fyra veckor respektive två veckor. 

67 § 
Vattendomstolens beslut i överklagade frågor som avses i 12 kap. 37 § 

första stycket l och 3 samt fjärde stycket får inte överklagas. 
Vattendomstolens beslut i frågor Vattendomstolens beslut i frågor 

som avses i 34 § överklagas som avses i 34 § fdr överklagas 
särskilt genom besvär. Beslut i särskilt. Beslut i fråga som avses i 
fråga som avses i SS § andra 55 § andra stycket får överklagas 
stycket får överklagas endast i endast i samband med över
samband med överklagande av klagande av dom eller slutligt be
dom eller slutligt beslut_ i ansök- slut i ansökningsmålet. 
ningsmålet. 

68 § 
Har i ett ansökningsmål, vari 

kungörelse enligt 22 § har utfär
dats, sökanden överklagat vatten
domstolens dom eller beslut, får 
Vattenöverdomstolen i stället för 
att förordna om delgivning med 
motparterna besluta att ett exem
plar av vade- eller besvärsinlagan 
med dlirvid fogade handlingar 
skall översändas till den eller de 
aktförvarare som har förordnats av 
vattendomstolen samt utfärda 
kungörelse om överklagandet. 

128Senaste lydelse 1990:454. 

Har i ett ansökningsmål, vari 
kungörelse enligt 22 § har utfär
dats, sökanden överklagat vatten
domstolens dom eller beslut, får 
Vattenöverdomstolen i stället för 
att förordna om delgivning med 
motparterna besluta att ett exem
plar av överklagandet skall över
sändas till den eller de aktför
varare som har förordnats av 
vattendomstolen samt utfärda 
kungörelse om överklagandet. 
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I kungörelsen skall uppges att ett 
exemplar av handlingarna i målet 
hålls tillgängligt hos aktförvararen 
eller aktförvararna, 

att kallelser och andra meddelan
den i målet till parterna skall, om 
de inte särskilt tillställs någon 
part, införas i en viss eller vissa 
ortstidningar samt hållas tillgäng
liga hos aktförvararen eller aktför-
vararna, 

att skriftligt genmäle eller skrift
lig flJrklaring skall ha inkommit till 
Vattenöverdomstolen inom den 
tid, minst tre veckor från det att 
kungörandet skedde, som Vatten
överdomstolen bestämt. 

I kungörelsen skall uppges att ett 
exemplar av handlingarna i målet 
hålls tillgängligt hos aktförvararen 
eller aktförvarama, 

att kallelser och andra meddelan
den i målet till parterna skall, om 
de inte särskilt tillställs någon 
part, införas i en viss eller vissa 
ortstidningar samt hållas tillgäng
liga hos aktförvararen eller aktför
vanuna, 

att en svarsskrivelse ska.Il ha 
kommit in till Vattenöverdomsto
len inom den tid, minst tre veckor 
från det att kun- görandet skedde, 
som Vattenöverdomstolen bestämt. 

Kungörelsen skall införas i den eller de ortstidningar som vatten
domstolen har bestämt för meddelanden i målet. 

Första - tredje styckena gäller också i förrättningsmål, vari kungörelse 
enligt 58 § har utfärdats, oavsett om sökanden eller någon annan har 
klagat. 

Då föreskrifterna i denna paragraf har iakttagits, skall delgivning 
anses ha skett. 

69 § 
lbdenull får avgöras av Vatten- Ett null där en dom har över-

överdomstolen utan huvudförhand- klagats får avgöras av Vattenöver
ling, om den skulle sakna betydel- domstolen utan huvudförhandling, 
se för prövningen. Om parterna på om den skulle sakna betydelse för 
ömse sidor har begärt huvud- prövningen. Om parterna på ömse 
förhandling, skall den äga rum, sidor har begärt huvudförhandling, 
om den inte uppenbarligen skulle skall den äga rum, om den inte 
vara utan betydelse. uppenbarligen skulle vara utan 

betydelse. 
Vid huvudförhandling får utredningen läggas fram genom Vattenöver

domstolens försorg i den omfattning som domstolen bestämmer. 
Om Vattenöverdomstolen i ett överklagat ansöknings- eller förrätt

ningsmål finner att vite eller annan påföljd för utevaro bör föreläggas 
någon part, får föreläggandet inte tillkännages parten genom kungörelse 
som avses i 68 § utan det skall delges parten. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Har vattendomstol 
meddelat ett beslut före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i 
fråga om rätten att överklaga och om vad den som vill överklaga skall 
iaktta. 
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2.16 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om 
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 

Härigenom föreskrivs att 38 och 39 §§ samt rubriken närmast före 
38 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Besvär överklagande 

38 § 
Inskrivningsmyndighetens beslut Inskrivningsmyndighetens beslut 

enligt denna lag får överklagas enligt denna lag får överklagas 
genom besvlir hos hovrätten av hos hovrätten av den skattskyldige 
den skattskyldige och av den myn- och av den myndighet som har 
dighet som har förordnats till förordnats till granskningsmyndig
granskningsmyndighet enligt 41 §. het enligt 41 §. Skrivelsen skall 

ges in till inskrivningsmyn
digheten. Vid överklagande tilliim
pas i övrigt besttimrnelserna i rlil
tegdngsbalken om överklagande 
av tingsrätts beslUI, om inte annat 
foljer av 39 §. 

Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas. 

39 § 
Besvlir över inskrivningsmyndig

hetens beslut enligt denna lag 
skall ges in till inskrivningsmyn
digheten och vara stlillda till 
hovrätten. 

Ett beslut som innefattar pröv
ning av en fråga om fastställande 
eller återvinning av skatt får över
klagas inom tre år från dagen för 
beslutet. Har en pan överklagat 
beslutet och vill även motparten 
överklaga det, skall dennes besvlir 
ha kommit in till hovrätten inom 
två månader från det att del
givning som avses i 52 kap. 7 § 
rättegångsbalken har skett. 
Hovrätten skall pröva frågan om 
motpartens besvlirstalan har full
foljt spå fereskrivet sött och inom 
rätt tid. 

Om ett bes/UI som a~·ses i andra 
stycket har överklagats på be-

Ett beslut som innefattar pröv
ning av en fråga om fastställande 
eller återvinning av skatt får över
klagas inom tre år från dagen för 
beslutet. Har ena parten överkla
gat beslutet och vill även mot
parten överklaga, skall dennes 
skrivelse ha kommit in till hovrät
ten inom två månader från det att 
delgivning som avses i 52 kap. 
7 § rättegångsbalken har skett. 
Hovrätten skall i sådant fall pröva 
frågan om överklagandet har skett 
inom rätt tid. 

Vid överklagande av ett beslut 
som avses i andra stycket skall 
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hörigt stitt skall hovrtitten alltid hovratten, om målet tas upp till 
höra klagandens motpart över be- prövning, alltid höra motparten. 
svären. 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. 
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2.17 Förslag till lag om ändrad lydelse av lagen (1984:649) 
om företagshypotek 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 24 § samt rubriken före 24 § lagen 
(1984:649) om företagshypotek skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 

Besvär överklagande 

24 § 
Beslut i inskrivningsärenden Ett beslut i inskrivningsärende 

överklagas till hovrätten. Besvärs- far överklagas hos hovrätten. Skri
inlagan skall ges in till inskriv- ve/sen skall ges in till inskriv-
ningsmyndigheten. ningsmyndigheten. 

Besvärstiden är i fråga om slut- Klagotiden i fråga om slutligt 
ligt beslut fyra veckor från den in- beslut ar fyra veckor från den in
skrivningsdag till vilken beslutet skrivningsdag till vilken beslutet 
är att hänföra. är att hänföra. Vid överklagande 

Besvär över beslut som har förts 
in i företagsinteckningsregistret 
skall antecknas där. När slutligt 
beslut med anledning av besvären 
har vunnit laga kraft skall anteck
ning göras om beslutets innehåll. 

tillämpas i övrigt bestämmelserna i 
rätteglmgsbalken om överklagan
de av tingsrätts beslut. 

Ett överklagande av ett beslut 
som har förts in i företagsinteck
ningsregistret, skall antecknas där. 
När det slut/i ga beslutet med an
ledning av överklagandet har vun
nit laga kraft, skall beslutets inne
hlill antecknas. 

Denna lag träder i kraft den I oktober 1994. 
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2.18 Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) 

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 9 § konkurslagen (1987 :672) skall 
ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

16 kap. 
9 §129 

Ett sådant beslut av tingsrätten 
som avses i 5 § får överklagas ge
nom besvär i hovrätten. Överkla
gandet skall ske inom tre veckor 
från den dag då beslutet medde
lades. Är det fråga om ett kon
kursbeslut eller ett beslut om ned
läggning av en konkurs på grund 
av frivillig uppgörelse, räknas 
dock tiden för överklagande från 
den dag då kungörelsen om be
slutet var införd i Post- och In-
rikes Tidningar. 

Ett sådant beslut av tingsrätten 
som avses i 5 § får överklagas hos 
hovrätten. Överklagandet skall ske 
inom tre veckor från den dag då 
beslutet meddelades. Är det fråga 
om ett konkursbeslut eller ett be
slut om nedläggning av en kon
kurs på grund av frivillig upp
görelse, räknas dock tiden för 
överklagande från den dag då kun
görelsen om beslutet var införd 
Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslut om åläggande av reseförbud, om skyldighet för gäldenären att 
lämna ifrån sig sitt pass, om förbud att utfärda pass samt om någons 
häktande eller kvarhållande i häkte får överklagas utan inskränkning till 
viss tid. Detsamma gäller klagan mot ett beslut på den grunden att 
förfarandet onödigt uppehålls genom beslutet. 

Denna lag träder i kraft den I oktober 1994. 

1
"

9Senaste lydelse 1990:457. 
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2.19 Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:000) 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 19 § sjölagen skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap.130 

19 § 

Beslut i registerärenden får 
överklagas hos hovrätten. Skri
velsen med överklagandet skall 
ges in till registermyndigheten. 

Ett slutligt beslut skall överkla
gas inom fyra veckor från den in
skrivningsdag då beslutet fattades. 

Beslut i registerärenden får 
överklagas hos hovrätten. Skri
velsen skall ges in till register
myndigheten. 

Ett slutligt beslut skall överkla
gas inom fyra veckor från den in
skrivningsdag då beslutet fattades. 
Vid överklagande tillämpas i öv-
rigt besttimmelserna i rättegdngs
balken om överklagande av tings
rätts beslut. 

Ett överklagande av ett beslut som finns infört i registret skall 
antecknas där. När ett slutligt beslut med anledning av ett överklagande 
har vunnit laga kraft, skall beslutets innehåll antecknas. 

Om ett registerärende enligt beslut av högre rätt skall tas upp till ny 
handläggning av registermyndigheten, skall det ske utan dröjsmål efter 
det att beslutet kommit till myndigheten. 

Denna lag träder i kraft den I oktober 1994. 

130Lydelse enligt prop. 1993/94:000. 

21 Riksdagen 1993/94. I sam/. Nr 190 

Prop. 1993/94:190 
Bilaga 5 

321 



Lagrådet 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1994-03-18 

Närvarande: justitierådet Per Jennsten, justitierådet Lars A. Beckman, 
regeringsrådet Sigvard Holstad. 

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 1994 (Justitiedepartementet) har 
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 

1. lag om ändring i rättegångsbalken, 
2. lag om ändring i äktenskapsbalken, 
3. lag om ändring i jordabalken, 
4. lag om ändring i brottsbalken, 
5. lag om ändring i utsökningsbalken, 
6. lag om ändring i lagen (l 9SS :227) om inskrivning av rätt till 

luftfartyg, 
7. lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387), 
8. lag om ändring i ackordslagen (1970:847), 
9. lag om ändring i lagen (l 971 :289) om allmänna förvaltnings

domstolar, 
10. lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbets-

tvister, 
11. lag om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning, 
12. lag om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd, 
13. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 
14. lag om ändring i lagen (1982: 80) om anställningsskydd, 
15. lag om ändring i vattenlagen (1983:291), 
16. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter, 
17. lag om ändring i lagen (1984 :649) om företagshypotek, 
18. lag om ändring i konkurslagen (1987:672) och 
19. lag om ändring i sjölagen (1994:000). 
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av jur.dr. Peter Fitger. 
Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

Förslaget till lag om lindring i rtittegdngsbalken 

Allmänna synpunkter 

Förslaget innehåller en rad förändringar i de kapitel i balken som gäller 
processen i hovrätten och i Högsta domstolen. En primär utgångspunkt 
är därvid att ersätta det nuvarande, för allmänheten tämligen svårfor
ståeliga systemet i fråga om fullföljd av talan mot skilda avgöranden 
med ett mer enhetligt system. I sammanhanget har vidare föreslagits en 
rad ändringar i bl.a. berörda kapitel som har till syfte antingen att bättre 
anpassa bestämmelserna till nuvarande förhållanden eller att ge dem en 
något modernare språkdräkt och därmed förhoppningsvis göra dem mer 
lättfattliga. I rätt stor utsträckning har dessa förslag fått till följd att den 
nuvarande paragrafindelningen i skilda kapitel har frångå.tts. 
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Lagrådet har vid sin granskning av det remitterade förslaget· till en Prop. 1993/94: 190 
början konstaterat, att det på åtskilliga håll i uppställningen av lagtexten Bilaga 6 
i "Nuvarande lydelse" respektive "Föreslagen lydelse" förekommer att 
texten i båda dessa spalter har kursiverats i sin helhet uppenbarligen av 
det enda skälet att texten flyttats från en annan paragraf än den i vilken 
den nu föreslås få sin plats. Det kan på goda grunder ifrågasättas om 
denna teknik är ändamålsenlig. Enligt Lagrådets mening skulle möj-
ligheterna att överblicka de föreslagna ändringarnas omfattning och in-
riktning i hög grad underlättas om det i stället i sådana fall under "Nu-
varande lydelse" redovisas var ifrågavarande bestämmelse nu har sin 
plats och att kursivering sedan förekommer enbart för att utmärka vilka 
ändringar av texten som förslaget innehåller. 

Ett huvudsyfte med remissen är, som nyss antytts, att förenkla for
merna för och terminologin när det gäller fullföljd av talan mot skilda 
avgöranden till hovrätt och Högsta domstolen. Förslaget innebär i denna 
del bl.a. att en sådan talan i samtliga fall skall betecknas som ett "över
klagande". Som en i och för sig naturlig följd härav utmönstras bl.a. de 
nuvarande begreppen "vadeinlaga", "besvärsinlaga" och "revisionsin
laga". En annan föreslagen terminologisk förändring är att den numera 
något ålderdomliga beteckningen "genmäle" ersätts med ordet "svars
skri velse" . I stället för vade-, besvärs- eller revisionsinlaga används i 
det remitterade förslaget alternativt beteckningarna "överklagandet" 
eller "skrivelsen". Detta bruk är emellertid inte konsekvent genomfört. 
Det förekommer således att "överklagandet" ibland avser den 
processuella åtgärden som sådan (t.ex. i 50 kap. 2 §) men i andra sam
manhang uppenbarligen används som en synonym för skrivelsen (t.ex. i 
50 kap. 4 §, vilken paragraf anger vad "överklagandet skall innehålla"). 
Det betänkliga i en sådan sammanblandning av betydelser framträder 
rätt tydligt när det i t.ex. 50 kap. 3 § föreskrivs, att ett överklagande 
som kommit in för sent skall avvisas av tingsrätten. Enligt ordalagen 
kan bestämmelsen möjligen inge en klagande den föreställningen att 
överklagandet, dvs. i detta fall den skriftliga handlingen, vid en för
sening inte ens kommer att tas emot av tingsrätten. I 50 kap. 5 § finns 
också en föreskrift om "en kopia av överklagandet". 

Det finns i detta sammanhang anledning konstatera, att det i den 
praktiska rättstillämpningen säkerligen kommer att finnas ett påtagligt 
behov av att på något sätt kunna särskilja ifrågavarande skrivelse från 
andra som en klagande kan komma att ge in till domstolen under målets 
handläggning där. Med utgångspunkt från att det nuvarande "genmälet" 
i 50 kap. 10 § ges beteckningen "svarsskrivelsen" kan det i så fall te 
sig naturligt att kalla ifrågavarande handling "klagoskrivelsen". Rent 
språkligt sett framstår emellertid denna ordsammansättning som ganska 
tungfotad. En mer naturlig beteckning, som har bättre förutsättningar att 
bli utnyttjad även i "vardagslag", är då "klagoskriften". 

Mot bakgrund av vad nyss anförts förordar Lagrådet att de 
ändringarna vidtas i det remitterade förslaget att det görs en klar åtskill
nad mellan överklagandet som processuell åtgärd, å ena sidan, och den 
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därmed bl.a. inte att behöva uppstå någon tvekan om att det som i vissa 
fall avvisas eller förfaller är den processuella åtgärden. 

Det finns ytterligare en terminologisk fråga som bör uppmär1csammas 
i detta sammanhang. I balken förekommer således en hel del skilda 
begrepp angående någons närvaro. Här används bl.a. begreppen "in
ställt sig", "infunnit sig personligen", "kommit tillstädes", "uteblir", 
"uteblivit" och "frånvaro". 

I det remitterade förslaget används ibland uttrycket "hans närvaro" i 
ett sammanhang där det är fråga om partens inställelse, dvs. att denne 
s1call infinna sig personligen eller genom ombud (se bl.a. 50 kap. 16 § 
andra stycket). På andra ställen i balken där uttrycket närvaro före
kommer är det däremot uppenbart fråga om en personlig närvaro (se 
t.ex. 11 kap. 5 § första stycket). 

Det sagda visar att det i varje fall för en le1crnan kan vara rätt så 
vanskligt att i alla sammanhang rätt tollca vad som avses gälla i fråga 
om parts närvaro. Lagrådet förordar därför att användningen av ifråga
varande uttryck görs så enhetlig som möjligt samt att det i görligaste 
mån klart anges när det är fråga om att någon skall komma personligen. 

För att belysa hur de här förordade ändringarna i det remitterade 
förslaget lämpligen kan åstadkommas har Lagrådet i en bilaga till detta 
protokoll sammanställt ett förslag till ny lydelse av 50 kap. i berörda 
delar. Förslaget innehåller även vissa redaktionella jämkningar och 
förtydliganden i förhållande till det remitterade förslaget. 

Eftersom åtskilliga bestämmelser i följande kapitel har utformats efter 
förebild från remissförslaget angående 50 kap. förutsätter Lagrådet att 
vad sålunda anförts och förordats beaktas även när det gäller dessa be
stämmelser. Beträffande beteckningen "klagoskrift" bör dock för tyd
lighetens skull anmärkas, att en användning av detta eller annat liknande 
uttryck inte torde vara motiverad på andra ställen än i 32 och 50-
56 kap. samt i vattenlagen. 

17 kap. 
7 § 
I paragrafens tredje stycke i gällande lydelse finns en bestämmelse som 
innebär att det i domen skall anges vad en part, som har rätt att över
klaga eller ansöka om återvinning, skall iaktta om han vill utnyttja sin 
rätt. I remissen föreslås att bestämmelsen ges en ändrad lydelse. Enligt 
den nya lydelsen skall det av domen framgå om en part har rätt att 
överklaga eller att ansöka om återvinning och vad parten i sådant fall 
skall iaktta. Den nya avfattningen innebär således den sakliga nyheten 
att det i domen alltid skall ges besked om huruvida parterna har eller 
inte har rätt att överklaga eller ansöka om återvinning. Såvitt framgår 
av vad som anförs i motiveringen till förslaget synes emellertid någon 
saklig ändring av nu angiven innebörd inte vara avsedd. Mot den bak
grunden förordar Lagrådet att bestämmelsen i tredje stycket ges följande 
lydelse: 

"Om en part har rätt att överklaga eller att ansöka om återvinning 
skall det i domen anges vad han i så fall skall iaktta." 
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12 § 
Av skäl som redovisats i anslutning till 7 § förordar Lagrådet att andra 
stycket i förevarande paragraf ges följande lydelse: 

"Om en part har rätt att överklaga eller att ansöka om återupptagande 
av målet skall det i beslutet anges vad han i så fall skall iaktta." 

30 kap. 
5 och 10 §§ 
Av skäl som redovisats i anslutning till 17 kap. 7 § förordar Lagrådet 
att tredje respektive andra stycket i förevarande paragrafer ges följande 
lydelse: 

(5 §) 
"Om en part har rätt att överklaga skall det i domen anges vad han i så 
fall skall iaktta. " 

(10 §) 
"Om en part har rätt att överklaga eller att ansöka om återupptagande 
av målet skall det i beslutet anges vad han i så fall skall iaktta." 

32 kap. 
2 § 
Paragrafen reglerar i sin nuvarande lydelse sådan delgivning av stäm
ning eller vade-, besvärs- eller revisionsinlaga, som skall ombesörjas av 
part. Har det, då rätten företager målet, inte inkommit något bevis om 
att delgivning skett inom föreskriven tid eller på föreskrivet sätt och har 
inte heller motparten efterkommit det till honom riktade föreläggandet 
är enligt paragrafens första mening partens talan förfallen. I lagrådsre
missen föreslås att denna bestämmelse ändras i flera hänseenden. Bl.a. 
byts med anledning av det föreslagna nya enhetliga systemet för över
klagande orden "vade-, besvärs- eller revisionsinlaga" ut mot "ett över
klagande". Som framgår av vad Lagrådet anfört under rubriken all
männa synpunkter anser Lagrådet emellertid 'att begreppen vade-, 
besvärs- och revisionsinlaga bör ersättas med "klagoskrift". 

I remissen föreslås vidare i uppenbart syfte att modernisera lagtexten 
att orden "då rätten företager målet" byts ut mot "när rätten skall av
göra målet". Den föreslagna lydelsen kan emellertid inte anses ha sam
ma innebörd som nuvarande lydelse. Med att rätten "företager målet" 
avses att rätten handlägger målet. Ordet "avgöra" bör därför bytas ut 
mot "handlägga". 

Mot bakgrund av det anförda föreslår Lagrådet att paragrafens första 
mening ges följande lydelse: 

"Skall en stämning eller en klagoskrift delges genom en parts försorg 
och har det, när rätten skall handlägga målet, inte kommit in något 
bevis till rätten om att delgivning skett på föreskrivet sätt och har inte 
heller motparten inställt sig eller yttrat sig över saken, är partens talan 
förfallen." 

22 Riksdagen 1993/94. 1 sam/. Nr 190 

Prop. 1993/94: 190 
Bilaga 6 

325 



49 kap. 
12 § 
I tredje stycket i denna paragraf sägs att i fråga om "meddelade pröv
ningstillstånd" skall 54 kap. 11 § tredje stycket och 14 § tillämpas. 

Tredje stycket i 54 kap. 11 § innehåller bestämmelser om vad ett inte 
begränsat prövningstillstånd skall anses omfatta. I 14 § i samma kapitel 
ingår inget annat om meddelade prövningstillstånd än en hänvisning till 
nyss berörda tredje stycke i 11 §. 

På grund av det anförda föreslår Lagrådet att hänvisningen till 
54 kap. 14 § i förevarande stycke såsom onödig tas bort ur lagtexten. 

13 § 
Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 12 a §. I paragrafens andra 
stycke har det tagits in delvis nya regler om prövningstillstånd för över
klagande som avser enskilt anspråk som handlagts tillsammans med ett 
brottmål. Bestämmelserna är något svårlästa. Enligt Lagrådets mening 
skulle de vinna i överskådlighet om andra styckets andra mening ändras 
och ges följande lydelse: 

"Krävs inte prövningstillstånd enligt första stycket eller meddelas 
sådant tillstånd, och avser överklagandet frågan om den tilltalade begått 
gärning som föranlett enskilt anspråk, behövs inte tillstånd för prövning 
av anspråket. " 

Såvitt gäller femte stycket i förevarande paragraf hänvisas till vad 
Lagrådet anfört under föregående paragraf. 

50 kap. 
19 § 
Andra stycket i förevarande paragraf innehåller vissa bestämmelser 
angående den ordning i vilken bevis skall förebringas vid huvudförhand
ling i hovrätt. I första meningen nämns därvid både bevis "som inte 
omedelbart skall tas upp av hovrätten" och bevis som "omedelbart tas 
upp av hovrätten". Detta förhållande gör bestämmelsen något svårläst. 
Lagrådet förordar därför att paragrafen i denna del får den utformning 
som framgår av bilagan till detta protokoll. 

20 § 
I denna paragraf återfinns den nuvarande bestämmelsen i 50 kap. 18 § 
i redaktionellt omarbetat skick. Det är inte avsett att omarbetningen 
skall medföra någon ändring i sak. Enligt den nya lydelsen får parterna 
sedan bevisningen lagts fram muntligt slutföra sin talan. Ordet "munt
ligt" saknar motsvarighet i gällande lydelse. 

Lagrådet vill här erinra om att 43 kap. 5 § innehåller regler angående 
muntlighet i tingsrätt vid huvudförhandling i tvistemål. Dessa regler är 
enligt 50 kap. 17 § tillämpliga även i hovrätt. Enligt Lagrådets mening 
finns det inte skäl att i förevarande paragraf återkomma till kravet på 
muntlighet. Ordet "muntlighet" bör därför utgå ur lagtexten. Även i 
övrigt bör lagtexten jämkas. 
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Lagrådet förordar att paragrafen ges följande lydelse: 

"Sedan bevisningen lagts fram skall parterna lämnas tillfälle att slut
föra sin talan." 

25 § 
I paragrafens fjärde stycke föreslås en redaktionell ändring. Enligt Lag
rådets mening skulle bestämmelsen i fjärde stycket vinna i överskåd
lighet om den ges följande lydelse Gfr 55 kap. 13 § andra stycket): 

"Framställs först i hovrätten ett yrkande om kvittning och kan det 
inte utan olägenhet prövas i målet, får yrkandet avvisas." 

51 kap. 
10 § 
I denna paragrafs tredje stycke finns en bestämmelse om möjlighet att 
hålla sammanträde under förberedelsen i hovrätten. I andra meningen 
anges därtill att hovrätten, för det fall att den som behöver vara när
varande vid sammanträdet är anhållen eller häktad, skall "se till" att 
han kan inställa sig. 

Enligt Lagrådets mening kan det sålunda använda uttryckssättet i 
andra meningen ge anledning till viss tvekan angående omfattningen av 
hovrättens skyldigheter i förevarande sammanhang. Lagrådet förordar 
därför att bestämmelsen i denna del ges en utformning som nära an
sluter till gällande bestämmelse i 12 §. Andra meningen i tredje stycket 
kan då lämpligen ges följande lydelse: 

"Hovrätten får besluta att den som är anhållen eller häktad skall 
inställas till sammanträdet". 

16 § 
Med hänvisning till vad Lagrådet anfört under allmänna synpunkter 
samt till förslaget beträffande utformningen av 50 kap. 16 § andra 
stycket enligt bilagan till detta protokoll förordar Lagrådet att tredje 
meningen i andra stycket av denna paragraf ges följande lydelse: 

"Om det är av betydelse för målets handläggning eller utredning att 
en enskild motpart inställer sig eller om denne är skyldig att infinna sig 
personligen, skall han föreläggas vite." 

19 § 
Lagrådet hänvisar här till vad som anförts och föreslagits i anslutning 
till 50 kap. 19 §. 

20 § 
I denna paragraf återfinns den nuvarande bestämmelsen i 51 kap. 18 § 
i redak1.ionellt omarbetat skick. Det är inte avsett att omarbetningen 
skall medföra någon ändring i sak. Enligt den nya lydelsen får parterna 
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sedan bevisningen lagts fram muntligt slutföra sin talan. Ordet "munt
ligt" saknar motsvarighet i bestämmelsens nuvarande lydelse. 

Lagrådet vill här erinra om vad Lagrådet anfört om den likalydande 
bestämmelsen i 50 kap. 20 §. När det gäller förevarande paragraf gör 
sig samma synpunkter gällande med den enda skillnaden att de regler 
om muntlighet som är av intresse här är de som finns i 46 kap. 5 § och 
51 kap. 17 §. Mot denna bakgrund förordar Lagrådet att förevarande 
paragraf ges den lydelse som Lagrådet föreslagit beträffande 50 kap. 
20 §. 

52 kap. 
11 § 
Beträffande andra meningen i denna paragrafs första stycke hänvisas till 
vad Lagrådet anfört i anslutning till 51 kap. 10 §. 

54 kap. 
11 § 
I paragrafen, som i sak motsvarar nuvarande ordning, behandlas regler 
om begränsning av prövningstillstånd till att gälla viss fråga eller en 
viss del av målet samt i tredje stycket vad ett prövningstillstånd, som 
meddelats utan sådan begränsning, gäller. Lagrådet anmärker att som 
tredje stycket nu fonnulerats bör i punkten I orden "i dess helhet" utgå. 

16 § 
Enligt Lagrådets mening kan avfattningen av paragrafer., i den del det 
anges och part "i samband med att domen eller beslutet överklagas" kan 
begära att Högsta domstolen prövar frågan om rätt att överklaga, ge 
upphov till tvekan angående bestämmelsens nännare innebörd. Frågan 
bör lämpligen uppmärksammas under det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

55 kap. 
7 § 
Paragrafen motsvarar nuvarande 8 §. Enligt gällande lydelse skall revi
sionsinlagan före målets beredande delges revisionssvaranden och före
läggande meddelas honom att inkomma med skriftligt genmäle. Av 
nuvarande 11 § (12 § i lagrådsremissen) framgår att det dock inte är ett 
ovillkorligt krav att skriftväxlingen äger rum före tillståndsprövningen. 
När det finns skäl därtill får nämligen frågan om prövningstillstånd tas 
upp, trots att skriftväxling inte skett. 

I lagrådsremissen föreslås inga andra sakliga ändringar i bestämmel
serna än som föranleds av det nya systemet med ett enhetligt över
klagande. 

Den allmänna regeln om tillståndsprövning först efter avslutad skrift
växling behålls följaktligen. Regeln synes ha sin grund i att Högsta 
domstolen tidigare även k"Unde meddela ändringsdispens. En föregående 
skriftväxling kunde då ha stor betydelse. Bl.a. kunde Högsta domstolen 
få ett fullständigare material som underlag för tillståndsprövningen. Vid 
prövning av prejudikatdispens torde däremot en föregående skriftväxling 
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i allmänhet sakna betydelse. I praxis har Högsta domstolen också kom
mit att tillämpa bestämmelserna så att skriftväxling endast undantagsvis 
sker före tillståndsprövningen. Kommunikation av revisionsinlagan sker 
som regel enbart då revisionssvaranden antas kunna tillföra tillstånds
prövningen viktiga synpunkter. Sedan prövningstillstånd meddelats in
fordras däremot regelmässigt genmäle. Den av Högsta domstolen tilläm
pade ordningen har den fördelen att den möjliggör en snabbare till
ståndsprövning samtidigt som den ofta besparar motparten onödiga 
kostnader. 

Som jämförelse kan nämnas att när det gäller tillståndsprövning i 
besvärsmål det inte finns samma krav på inhämtande av motparts för
klaring. Enligt 56 kap. 8 § (7 § i lagrådsremissen) skall sålunda be
svärsinlagan delges med motparten om Högsta domstolen finner att 
motparten bör höras över besvären. 

När bestämmelserna i 55 och 56 kap. nu moderniseras bör enligt 
Lagrådets mening den praxis som utvecklat sig lagfästas. Förslagsvis 
kan bestämmelserna om kommunikation i 55 kap. utformas med mot
svarande bestämmelser i 56 kap. som förebild. Därvid bör beaktas vad 
Lagrådet under rubriken Allmänna synpunkter anfört om begreppet 
överklagande. Att bestämmelserna utformas på samma sätt som bestäm
melserna i 56 kap. 7 § får den konsekvensen att det nuvarande förbudet 
att ändra hovrättens dom i vad den berör motparts rätt, utan att mot
parten beretts tillfälle att yttra sig, försvinner. Det kan dock förutsättas 
att Högsta domstolen även utan en uttrycklig regel därom kommer att 
iaktta att en parts intressen inte träds förnär. 

Mot bakgrund av det anförda föreslår Lagrådet att förevarande para
grafs första stycke första meningen ges följande lydelse: 

"Om Högsta domstolen finner att klagandens motpart bör höras an
gående överklagandet, skall klagoskriften delges honom med före
läggande att svara skriftligen inom en viss tid." 

8 § 
Paragrafen motsvarar i sak nuvarande 55 kap. 9 § men har omarbetats 
redaktionellt. Av paragrafens första stycke framgår att motparten i sin 
skrivelse normalt skall yttra sig över de grunder för överklagandet som 
klaganden anfört och ange de omständigheter han själv vill anföra. 
Undantag görs för det fallet att i tvistemål klagandens yrkande medges. 

Enligt Lagrådets mening blir bestämmelsen mer lättillgänglig om den 
delas upp i två meningar. Den första meningen bör innehålla huvud
regeln och den andra undantaget. I enlighet med det sagda förordar 
Lagrådet att första stycket ges följande lydelse: 

"Motparten skall i sin svarsskrift yttra sig över de grunder för över
klagandet som klaganden anfört och ange de omständigheter han själv 
vill anföra. Vad nu sagts gäller inte i tvistemål där klagandens yrkande 
medges." 
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10 § 
'Om Lagrådets förslag till ändrad lydelse av 7 § följs bör första me
ningen i förevarande paragraf ges följande lydelse: 

"Behövs prövningstillstånd och har motparten hörts angående över
klagandet, skall Högsta domstolen sedan skriftväxlingen avslutats be
sluta om sådant tillstånd skall meddelas." 

13 § 
I paragrafens andra stycke föreslås en redaktionell ändring. Enligt Lag
rådets mening skulle bestämmelsen i andra stycket vinna i överskåd
lighet om den gavs följande lydelse (jfr 50 kap. 25 § fjärde stycket): 

"Framställs först i Högsta domstolen ett yrkande om kvittning och 
kan det inte utan olägenhet prövas i målet, får yrkandet avvisas." 

59 kap. 
Med hänsyn till att detta kapitel även innehåller bestämmelser om "kla
gan på" bl.a. strafforelägganden förordar Lagrådet att rubriken ges ly
delsen: "Om klagan över domvilla m.m." 

3 § 
Ändringarna i andra stycket är enbart redaktionella. Enligt den nya ly
delsen får rätten besluta att domen tills vidare inte får verkställas. Detta 
får enligt bestämmelsen ske "när det finns anledning till det". De 
citerade orden ersätter "när skäl äro därtill" enligt gällande lydelse. 

Enligt Lagrådets mening är det överflödigt att uttryckligen ange att 
det skall finnas anledning till beslutet. Att rätten har skäl för sitt beslut 
är en självklar förutsättning för allt beslutsförfattande inom domstols
väsendet. I modem lagstiftning anses det inte heller nödvändigt att ha 
uttryckliga bestämmelsen om detta (jfr 58 kap. 6 § tredje stycket och 
t.ex. 28 § förvaltningsprocesslagen). Med hänvisning till det anförda 
förordar Lagrådet att andra stycket ges följande lydelse: 

"Rätten får besluta att domen tills vidare inte får verkställas." 

9 § 
Lagrådet hänvisar här till vad som anförts under 3 §. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången 
arbetstvister 

4 kap. 
15 § 
I andra och tredje styckena i gällande lydelse finns bestämmelser om att 
mål som fullföljs genom vad respektive besvär i vissa fall får avgöras 
utan huvudförhandling. Som en följd av att i rättegångsbalken systemet 
för överklagande görs enhetligt föreslås i lagrådsremissen att paragrafen 
ändras så att andra stycket avser överklagande av en tingsrätts dom 
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medan tredje stycket avser överklagande av ett tingsrättsbeslut. Av 
2 kap. 3 § framgår emellertid att i visst fill1 även annan myndighet än 
tingsrätt kan meddela ett beslut, som kan överklagas hos Arbets
domstolen. I tredje stycket i förevarande paragraf bör därför ordet 
"tingsrättsbeslut" bytas ut mot "beslut". 

Övergångsbestämmelsen 

På grund av vad Lagrådet anfört i anslutning till 4 kap. 15 § bör i över
gångsbestämmelsen orden "tingsrätt meddelat" utgå och ordet "med
delats" inskjutas närmast efter ordet "beslut". 

Förslaget till lag om lindring i lagen (1976:600) om offentlig ansttillning 

Enligt prop. 1993/94:65 föreslås att nämnda lag skall upphöra att· gälla 
den 1 juli 1994. En motsvarighet till nuvarande bestämmelser i 17 kap. 
2 § har angetts finnas intagen i 18 § i det samtidigt framlagda förslaget 
till lag om fullmaktsanställning. 

Förslaget till lag om ändring i sjölagen (1994:000) 

I den av Lagrådet behandlade remissen med förslag till ny sjölag har 
föreslagits att lagen skall träda i kraft den dag regeringen bestämmer. 
Avsikten är att den nya lagen skall träda i kraft samtidigt med att nya 
sjölagar träder i kraft i Danmark, Finland och Norge. Proposition med 
förslag till ny sjölag har ännu inte förelagts riksdagen. 

Med hänsyn till det anförda är det tveksamt om den nya sjölagen har 
hunnit träda i kraft den I oktober 1994, som föreslås som ikraft
trädandedag för ifrågavarande ändringslag. Lagrådet förordar därför att 
ikraftträdande- bestämmelsen ändras så att regeringen ges bemyn
digande att bestämma ikraftträdandedag även för ändringslagen. 

Övriga lagfors/ag 

Förslagen lämnas utan erinran. 
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Bilaga till Lagrådets protokoll 1994-03-18 

50 kap. Om överklagande av domar i tvistemål. 

l § 
En part som vill överklaga tingrättens dom i ett tvistemål skall göra 
detta skriftligen. Klagoskriften skall ges in till tingsrätten. Den skall ha 
kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen med
delades. 

2 § 
Om ena parten överklagat tingsrättens dom, har motparten rätt att över
klaga domen inom en vecka från den dag då den i l § angivna tiden 
gick ut. Ett överklagande som gjorts under sådan tid förfaller, om det 
första överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller. 

3 § 
Har klagoskriften kommit in för sent skall överklagandet avvisas av 
tingsrätten. Överklagandet skall dock inte avvisas om skrivelsen har 
kommit in till hovrätten inom klagotiden. 

4 § 
Klagoskriften skall innehålla uppgifter om 
I . den dom som överklagas, 
2. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen som yrkas, 
3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd 
skall meddelas, när sådant tillstånd krävs, och 
5. de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte 
lagts fram tidigare, skall klaganden i mål där förlikning om saken är 
tillåten förklara anledningen till det. Skriftliga bevis som inte lagts fram 
tidigare skall ges in samtidigt med klagoskriften. Vill klaganden att det 
skall hållas ett förnyat förhör med ett vittne, en sakkunning eller en part 
eller förnyad syn på stället, skall han ange det och skälen till detta. Han 
skall också ange om han vill att motparten skall infinna sig personligen 
vid huvudförhandling i hovrätten. 

5 § 
Om inte överklagandet avvisas enligt 3 §, skall tingsrätten efter ut
gången av den i 2 § angivna tiden sända över klagoskriften och övriga 
handlingar i målet till hovrätten. 

Handlingarna skall översändas genast, om klaganden framställt ett yr
kande som fordrar omedelbar prövning, såsom ett yrkande om kvarstad 
eller ett yrkande om upphävande av ett beslut om sådan åtgärd eller av 
ett beslut om att dom får verkställas även om den inte har laga kraft. 
Till dess att den i 2 § angivna tiden har gått ut, skall dock en kopia av 
klagoskriften finnas tillgänglig vid tingsrätten. 
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6 § 
Om det finns något annat hinder mot att ta upp ett överklagande till 
prövning än att klagoskriften kommit in för sent, får hovrätten 
omedelbart avvisa överklagandet. 

7 § 
Uppfyller klagoskriften inte föreskrifterna i 4 § eller är den på annat 
sätt ofullständig, skall hovrätten förelägga klaganden att avhjälpa 
bristen. 

Följer klaganden inte föreläggandet och är klagoskriften så ofull
ständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en 
rättegång i hovrätten, skall överklagandet avvisas. 

8 § 
Om inte annat följer av andra stycket skall klagoskriften delges mot
parten med föreläggande att svara skriftligen inom en viss tid. 

Om det är uppenbart att överklagandet är ogrundat, får hovrätten 
genast meddela dom i målet. 

Har tingsrätten avslagit ett yrkande om kvarstad eller någon annan åt
gärd enligt 15 kap. eller upphävt ett beslut om en sådan åtgärd, får hov
rätten omedelbart bevilja åtgärden att gälla tills vidare. Har tingsrätten 
beviljat en sådan åtgärd eller förklarat att domen får verkställas även 
om den inte har laga kraft, får hovrätten omedelbart besluta att tings
rättens beslut tills vidare inte får verkställas. 

9 § 
Om inte klagandens yrkande medges, skall motparten i sin svarsskrift 
yttra sig över de grunder för överklagandet som klaganden anfört och 
ange de omständigheter han själv vill anföra. 

Skrivelsen skall innehålla uppgift om de bevis parten åberopar och 
om vad som skall styrkas med varje bevis. Om en omständighet eller ett 
bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, skall parten i 
mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till det. 
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare, skall ges in samtidigt med 
svarsskriften. Vill parten att det skall hållas ett förnyat förhör med ett 
vittne, en sakkunnig eller en part eller förnyad syn på stället, skall han 
ange det och skälen till detta. Han skall också ange om han vill att 
klaganden skall infinna sig personligen vid huvudförhandling i hov
rätten. 

10 § 
Hovrätten skall sända över svarsskriften till klaganden. 

Om det behövs, får hovrätten besluta om ytterligare skriftväxling un
der förberedelsen. Hovrätten får också meddela närmare bestämmelser 
om skriftväxlingen och därvid bestämma i vilket avseende parten skall 
yttra sig. En part får föreläggas att ge in mer än en skrivelse endast om 
det finns särkilda skäl. 

Under förberedelsen får sammanträde hållas, om det behövs för en 
ändamålsenlig handläggning av målet. 
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Vad som sagts om sammanträde per telefon i 42 kap. 10 § skall gälla Prop. 1993/94: 190 
även vid sammanträde enligt denna paragraf. Bilaga 6 

11 § 
Behövs prövningstillstånd, skall hovrätten sedan skriftväxlingen av
slutats besluta om sådant tillstånd skall meddelas. När det finns skäl för 
det, får frågan tas upp utan att skriftväxling har skett. 

12 § 
Om hovrätten anser att det behövs, skall hovrätten besluta att yttrande 
av sakkunnig inhämtas, skriftligt bevis läggs fram, föremål tillhanda
hålls för syn eller besiktning, bevis tas upp utom huvudförhandlingen 
eller någon annan förberedande åtgärd företas. 

Om en part vill att en åtgärd enligt första stycket skall företas, skall 
han så snart som möjligt begära det hos hovrätten. 

I fråga om hovrättens skyldigheter under förberedelsen skall 42 kap~ 
8 § andra stycket tillämpas. 

13 § 
Hovrätten får avgöra målet utan huvudförhandling, 
1. om klagandens ändringsyrkande har medgetts, 
2. om det är uppenbart att överklagandet är ogrundat, 
3. om båda parter har begärt att målet skall avgöras utan huvud
förhandling eller förklarat att de inte har något att invända mot det eller 
4. om värdet av det som överklagandet gäller uppenbart inte uppgår till 
det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde 
vid tidpunkten för tingsrättens dom och. inte båda parter har begärt 
huvudförhandling. 

Vid beräkningen av värdet enligt första stycket 4 bortses från rätte
gångskostnader och sådan ränta som avser tid efter det att talan väckts. 

Ett mål får alltid avgöras utan huvudförhandling, om det är uppenbart 
att sådan förhandling är obehövlig. 

För prövning som inte avser själva saken behöver huvudförhandling 
inte hållas. 

14 § 
Innan ett mål avgörs utan huvudförhandling, skall· parterna, om det inte 
är uppenbart att de redan har slutfört sin talan lämnas tillfälle att göra 
det. 

15 § 
Om inte målet enligt 13 § avgörs utan huvudförhandling, skall hovrätten 
bestämma tid för sådan förhandling. Tiden skall om möjligt bestämmas 
efter samråd med parterna. För behandling av en rättegångsfråga eller 
sådan del av saken som får avgöras särskilt får huvudförhandling sättas 
ut även om målet i övrigt inte är färdigt för huvudförhandling. 

16 § 
Till huvudförhandlingen skall parterna kallas. 

334 



Klaganden skall föreläggas att inställa sig vid påföljd att överklagan
det annars förfaller. Skall han infinna sig personligen, skall hovrätten 
också förelägga honom vite. Om det är av betydelse för målets hand
läggning eller utredning att motparten inställer sig eller om denne är 
skyldig att infinna sig personligen, skall han föreläggas vite. Föreläggs 
motparten inte vite, skall han upplysas om att målet kan komma att av
göras även om han uteblir. 

Hovrätten skall också bestämma vilka vittnen och sakkunniga som 
skall kallas till huvudförhandlingen. Parterna skall underrättas om be
slutet. 

17 § 
I övrigt skall det som sägs i 1 kap. 9 § samt 43 kap. 1-6 §§, 8 § andra -
fjärde styckena och 10 - 14 §§ tillämpas i fråga om huvudförhandling i 

hovrätten. Reglerna i 16 § i detta kapitel skall dock tillämpas i fråga om 
kallelser till uppskjuten huvudförhandling och föreläggande för parterna. 

18 § 
Vid huvudförhandlingen skall den överklagade domen redovisas i den 
omfattning det behövs. Klaganden skall ange i vilken del domen över
klagas och den ändring i domen han yrkar. Motparten skall ange om 
han medger eller bestrider yrkandet. 

Därefter skall, om inte hovrätten anser något annat lämpligare, först 
klaganden och sedan motparten utveckla sin talan. Varje part skall yttra 
sig över vad den andra parten anfört. Om förhandlingen äger rum trots 
att klagandens motpart uteblivit, skall hovrätten se till att det som denne 
anfört läggs fram ur handlingarna i den utsträckning det behövs. 

Om en part är personligen närvarande vid huvudförhandlingen får det 
som han har anfört under förberedelsen läsas upp endast om hans utsaga 
vid förhandlingen avviker från den tidigare utsagan eller om han inte 
yttrar sig eller om det annars finns särskilda skäl. 

19 § 
Sedan parterna utvecklat sin talan, skall bevisningen läggas fram. Om 
huvudförhandlingen äger rum trots att klagandens motpart uteblivit, 
skall hovrätten se till att den bevisning som han lagt fram i tingsrätten 
läggs fram ur handlingarna i den utsträckning bevisningen har betydelse 
för målet i hovrätten. 

Om inte särskilda skäl föranleder annat, bör ett av tingsrätten upp
taget bevis, som inte enligt 35 kap. 13 § skall tas upp på nytt, läggas 
fram innan bevis som rör samma omständighet omedelbart tas upp av 
hovrätten. Finns det flera bevis i fråga om samma omständighet, bör 
dessa läggas fram i ett sammanhang. 

20 § 
Sedan bevisningen lagts fram skall parterna lämnas tillfälle att slutföra 
sin talan. 
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21 § 
Uteblir klaganden från sammanträde för huvudförhandling, förfaller 
överklagandet. 

Uteblir klagandens motpart och har vite förelagts honom, får hov
rätten, när förlikning om saken inte är tillåten, i stället för att förelägga 
nytt vite besluta att han skall hämtas till rätten antingen omedelbart eller 
till ett sammanträde en senare dag. 

Om en part inställer sig endast genom ombud när han förelagts vid 
vite att infinna sig personligen, och är. förlikning om saken inte tillåten, 
får hovrätten förelägga nytt vite eller besluta att han skall hämtas till 
rätten antingen omedelbart eller till ett sammanträde en senare dag. 

Har vite förlagts en part eller skall parten hämtas till rätten och kan 
han inte hämtas, får dock målet avgöras trots att parten inställt sig en
dast genom ombud eller uteblivit. 

22 § 
Har överklagandet förfallit enligt 21 § skall hovrätten på ansökan av 
klaganden återuppta målet, om han för sin utevaro hade laga förfall som 
han inte kunde anmäla i tid. 

Ansökan om återupptagande skall göras skriftligen inom tre veckor 
från den dag då beslutet meddelades. Om klaganden uteblir på nytt, har 
han inte rätt att få målet återupptaget. 

23 § 
Har vid huvudförhandling i tingsrätten rörande viss omständighet vittne 
eller sakkunnig eller part under sanningsförsäkran hörts inför rätten 
eller syn på stället hållits och beror avgörandet även i hovrätten av 
tilltron till den bevisningen, får tingsrättens dom inte ändras i den delen 
utan att beviset tagits upp på nytt vid huvudförhandling i hovrätten. En 
sådan ändring får dock göras, om det finns synnerliga skäl för att be
visets värde är ett annat än tingsrätten antagit. 

24 § 
Om den överklagade domen är en tredskodom och tingssrätten tar upp 
en av klagandens motpart gjord ansökan om återvinning, skall målet av 
hovrätten återförvisas till tingsrätten för att handläggas i samband med 
återvinningsmålet. 

25 § 
Ett överklagande får återkallas innan hovrättens dom eller slutliga beslut 

meddelats. 
En klagande får inte ändra sin talan att avse en annan del av tings

rättens dom än den som uppgetts vid överklagandet. 
I mål där förlikning om saken är tillåten får en part i hovrätten till 

stöd för sin talan åberopa en omständighet eller ett bevis som inte ti
digare har lagts fram endast om 
1. han gör sannolllct att han inte kunnat åberopa omständigheten eller 
beviset vid tingsrätten eller 
2. han annars haft giltig ursäkt att inte göra det. 
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Framställs först i hovrätten ett yrkande om kvittning och kan det inte 
utan olägenhet prövas i målet, får yrkandet avvisas. 

27 § 
Förs talan om jäv mot en domare i tingsrätten och anser hovrätten att 
jäv förelegat skall hovrätten undanröja tingsrättens dom i den del den 
överklagats. 

29 § 
Undanröjer hovrätten tingsrättens dom på någon annan grund än att 
tingsrätten varit obehörig eller ·av något annat skäl inte bort ta upp må
let till prövning, skall hovrätten samtidigt återförvisa målet till tings
rätten för fortsatt behandling. 

Bestämmelser om hovrättens befogenhet att när tingsrätten varit obe
hörig hänvisa målet till annan tingsrätt finns i I 0 kap. 20 §. 
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Justitiedepartementet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 mars 1994 

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden 
B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Lauren, Hömlund, Olsson, 
Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Hellsvik, Wibble, Björck, 
Davidson, Könberg, OdelJ, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, 

Föredragande: statsrådet Hellsvik 

Regeringen beslutar proposition 1993/94: 190 Enhetliga regler för 
överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m. 
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