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Abstract in English
The paper deals with  the legal scope for a party in a judicial procedure to  

invoke new circumstances or items of evidence in support of their position in  

the appellate court.  The  Swedish  Code  of  Judicial  Procedure  comprehends  

different  provisions  for  proceedings  in  matters  amenable  to  out  of  court  

settlement,  such not amenable to out of court settlement and proceedings in  

criminal cases. In proceedings in matters amenable to out of court settlement a  

party may only invoke new circumstances or evidence in the appellate court if  

they are able to present a valid excuse for not having submitted the material in  

question in the lower court. This provision is based on the idea that the focus  

of the proceedings should be put in the lower court, whereas the task of the  

appellate court is to review the sentence of the lower court. Thus, the material  

of the judicial procedure may not be expanded by the parties’ discretion in the  

appellate court. This limitation in invoking new circumstances in the appellate 

court applies only to facts of the case. Legal opinions expressed by the parties  

are not covered by the provision referred to. 

As to whether a party has a valid excuse for not having presented 

a  certain  circumstance  in  an earlier  stage  of  the  proceedings  it  has  been 

established  that  the  party  is  expected  to  have  put  sufficient  effort  in  

investigating the relevant facts of the case prior to the court procedure. If a  

party  does  not  put  sufficient  effort  in  preparing  the  case  they  will  not  be  

successful in arguing valid excuse in the appellate court.

When  interpreting  the  legal  provision  in  question  it  has  to  be  

considered that the Code of Judicial Procedure was amended twice in order to 

decrease the scope, within which the parties may invoke new circumstances in  

the court of appeal. The legislator was determined to stress the need for the  

parties  to  present  all  necessary  facts  already  in  the  district  court.  In 

consequence,  vast  limitations  in  invoking  new circumstances  apply to  both  

proceedings in the court of appeal and such in the Supreme Court.

The  essay  also  shows  the  connection  between  the  limitation  of  

invoking new circumstances in the appellate court and statutory provisions on  
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amendment of a once instituted action during ongoing proceedings, on sett- off  

defence and on res judicata. 

In proceedings in matters not amenable to out of court settlement  

limitations in invoking new circumstances in the appellate court do not apply.  

It  is  on  the  contrary  the  appellate  court’s  responsibility  to  observe  all  

disposable material when deciding the case.

The Code of Judicial Procedure does not contain any provisions  

limiting  invoking  of  new circumstances  in  the  appellate  court  in  criminal  

proceedings.  There  are  however  provisions  on  whether  a  once  instituted  

prosecution may be amended. In the appellate court the prosecutor may allege  

new  circumstances  only  within  the  frame  of  the  act  that  the  original  

prosecution is based upon. 

This means that there is a larger scope for parties to invoke new 

facts in the appellate court in criminal proceedings than in civil proceedings.  

This difference  relates  to  criminal  proceedings  emphasizing  the defendant's  

right  to  thorough  exploration  of  the  case's  facts  regardless  of  procedural  

effectiveness.  In  civil proceedings,  in  contrary,  the parties'  responsibility  of  

diligent  and  effective  procedural  conduct  in  the  court  of  first  instance  

outweighs concerns for imperfect fact-finding and, in consequence, a sentence  

based on false or incomplete findings.
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 1  Inledning
 1.1  Ämneskontext

Det kan uppkomma en situation då en överklagande part finner anledning att i 

överrättsprocessen  anföra  åberopanden  till  stöd för  sitt  rättsmedel  som inte 

redan  anförts  i  underrätten.  Sådana  åberopanden  kan  avse  nya 

sakomständigheter eller nytt bevismaterial.1 Det sena åberopandet kan bero på 

att nya  sakomständigheter eller  bevis  antingen uppkommer  (nova producta2) 

först  efter  underrättsprocessens  slut  eller  att  relevant  processmaterial,  som 

funnits  hela  tiden,  först  efter  underrättsprocessen  kommer  till  partens 

kännedom (nova reperta3). Därjämte kan det inträffa att en part trots kännedom 

om en viss omständighet eller bevis försummat att lägga fram denna. 

Oavsett  orsaken  innebär  ett  sådant  förebringande  av  nya 

omständigheter  en  utvidgning  av  processmaterialet  i  överrätten.  Den 

kontradiktoriska  principen4 medför  att  motparten  har  rätt  att  bemöta  de 

nyåberopade  fakta  med  i  sin  tur  nya  motfakta.  Åberopandet  av  nya 

omständigheter kan till och med leda till att processföremålet ändras.5 

Frågor  som uppkommer  i  samband  med  detta  är  huruvida  en 

sådan utvidgning av processmaterialet är tillåten och förenlig med överrättens 

uppgifter  i rättegångssystemet? Hur förhåller  sig  en sådan utvidgning  till  de 

ledande processprinciperna? Vilka normer i den svenska processrättsordningen 

reglerar  problemet,  hur  tillämpas  de och hur  förhåller  de  sig  till  varandra? 

Vilka särskilda tolkningsproblem kan uppkomma?

 1.2  Syfte och frågeställningar

Syftet  med  det  här  arbetet  är  att  undersöka  rättsläget  huruvida  nya 

sakomständigheter och bevis får åberopas i överrättsprocessen. De tillämpliga 

rättsreglerna  analyseras  ingående  med  målet  att  identifiera  och  bearbeta 

tolkningsproblem. 

1 Ekelöf, Rättsmedlen, s 72 ff.
2 Jfr Bertel, s 248 f.
3 Ibid.
4 Ekelöf I, s 70.
5 Ekelöf, Rättsmedlen, s 72.
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Uppsatsen syftar alltså för det första till att svara på huruvida nya 

omständigheter och bevis enligt gällande rätt får åberopas i överrätten. 

Analysen  stannar  inte  vid  en beskrivning  av gällande  rätt  utan 

rättsreglerna skärskådas även mot sin teoretiska och rättsdogmatiska bakgrund. 

Arbetets andra syfte  är således att utvärdera den processrättsliga  regleringen 

angående  nytt  processmaterial  i  överrättsprocessen  med  hänsyn  till  dess 

övergripande funktion inom processrättsordningen. I denna kontext analyseras 

förhållandet  och  samspelet  mellan  åberopande  av  nya  omständigheter  i 

överrätten och processuell kvittning, taleändring och domens rättskraftsverkan. 

Det visas även på de speciella  förhållanden,  som styr rättegången i brottmål 

och indispositiva tvistemål, samt hur dessa förhållanden påverkar utformningen 

av preklusionsreglerna i de här måltyperna. 

För  det  andra  syftar  uppsatsen alltså  till  att  besvara  varför  det 

finns  begränsningar  vid  åberopandet  av  nya  omständigheter  och  bevis  i 

överrätten.

 1.3  Avgränsningar

Uppsatsens  ämne  är  begränsat  till  preklusion  av nya  sakomständigheter  och 

bevis  i  rättsmedelsprocessen.  Föremålet  för  betraktelsen  är  endast  huruvida 

underrättsprocessens  material  kan modifieras  i  överrätten.  Andra  former  av 

processuell  preklusion6 kommer  däremot  inte  att behandlas  inom ramen för 

uppsatsen. Rättens möjligheter att förelägga preklusion av nya omständigheter 

och preklusion på grund av illojal  processföring  lämnas  utan avseende.  Inte 

heller befattar sig uppsatsen med någon form av materiell preklusion. 

Ämnet  omfattar  dessutom  enbart  nytt  material  i 

överrättsprocessen. Framställningens tema är inte rättegången i överrätten som 

sådan  utan  rättegångsreglerna  som förverkligar  processtoffkoncentrationen  i 

TR.  Frågan  huruvida  i  första  instans  redan  förebragda  omständigheter  och 

bevis bör eller får åberopas i överrätten ligger utanför framställningens gränser. 

35:13 andra stycket RB om omförhör och tilläggsförhör behandlas således inte. 

När  det  gäller  nytt  bevismaterial  är  arbetets  ämne  begränsat  till 

förutsättningarna  för  tillåtligheten  av  åberopanden  av  nya  bevis.  De 

6 Se Lindell, 22ff.
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processuella formerna för upptagning av sådana nya bevis i överrätten – som 

bland annat reglerna om omförhör och tilläggsförhör – berörs däremot inte. 

Underrättsprocessen  som  sådan  ligger  helt  utanför  den  här 

uppsatsens ämne. Allmänna bestämmelser som tillämpas både i underrätts- och 

överrättsprocessen  kan  däremot  komma  att  behandlas.  Avseende 

överrättsprocessen behandlas både reglerna om rättegången i HovR och HD.

Regleringarna  huruvida  nya  omständigheter  och  bevis  får 

åberopas  i  överrätten  har  olika  utformningar  i  dispositiva  tvistemål, 

indispositiva  tvistemål  och  brottmål.7 De  största  tillämpnings-  och 

tolkningsproblemen  uppkommer  i  dispositiva  tvistemål  gällande  vilka 

problemet  regleras  i  50:25 RB.8 I  indispositiva  tvistemål  samt  brottmål  gör 

officialprincipen  att  frågan  inte  ställs  på  sin  spets  på  samma  sätt  som  i 

dispositiva tvistemål.9 Det här arbetets fokus ligger därför av naturliga skäl på 

processen  i  dispositiva  tvistemål.  Uppsatsens  ämne  är  dock  inte  enbart 

bestämmelsen  50:25  RB  utan  avser  fenomenet  åberopande  av  nytt 

processmaterial i överrätten som sådant. Betraktelsen innefattar således även en 

utredning  av  huruvida  nytt  processmaterial  får  åberopas  i  överrätten  i 

indispositiva  tvistemål och brottmål samt vilka  processrättsliga implikationer 

ett åberopande av nytt processmaterial i överrätten har utöver 50:25 RB. Denna 

ämnesformulering  väljs  för  att  skapa  en  helhetsbild  av  regleringen  om 

åberopande  av  nytt  processmaterial  i  överrätten  i  det  svenska 

processrättssystemet.  Uppsatsen  är  tänkt  att  peka  på  processrättsliga 

sammanhang  och  kopplingar  som  åberopandet  av  nytt  processmaterial  i 

överrätten kan ha till reglerna om taleändring och res judicata. 

För  att  kunna  vidga  perspektivet  till  vidare  processrättsliga 

sammanhäng begränsas ämnet alltså inte till  50:25 RB. Genom en jämförelse 

av  rättsläget  i  dispositiva  tvistemål,  indispositiva  tvistemål  och  brottmål 

framhävs  de  olika  processformernas  särdrag  med  avseende  på 

processmaterialbegränsning  i  överrätten.  Denna  jämförelse  mellan  de  olika 

7 Ekelöf, Rättsmedlen, s 72 ff.
8 Welamson, s 80.
9 Welamson, 83.
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processformerna i svensk processrätt bidrar till en bättre förståelse av reglerna 

om  preklusion  av  nya  omständigheter  ur  ett  vidare  och  övergripande 

perspektiv.

 1.4  Disposition

Uppsatsens disponeras utifrån de olika processformer som förekommer i RB: 

dispositiva  tvistemål,  indispositiva  tvistemål  och  brottmål.  De  olika 

processformerna  har  olika  utgångspunkter  när  det  gäller  tillåtligheten  av 

åberopande  av  nytt  processmaterial  i  överrätten.  Det  innebär  att  det  krävs 

skilda  ansatser  och  infallsvinklar  för  att  belysa  förutsättningarna  för 

åberopande av nytt processmaterial i överrätten i de enskilda processformerna. 

Detta förhållande återspeglas i uppsatsens disposition. 

I  avsnitt  2  behandlas  förutsättningarna  för  åberopande  av nytt 

processmaterial  i  överrätten  i  dispositiva  tvistemål.  Utgångspunkten  för 

bedömningen  av  tillåtligheten  av  åberopande  av  nytt  processmaterial  i 

dispositiva  tvistemål  är  50:25  RB  som  gäller  processen  i  HovR.  Denna 

bestämmelses  rekvisit  analyseras ingående i avsnitt  2.1. I avsnitt  2.2 lämnas 

sedan en redogörelse för rättsläget i HD som i stort sett motsvarar rättsläget i 

HovR.  I  ytterligare  underavsnitt  belyses  särregleringen  gällande  nya 

kvittningsyrkanden  i  överrätten samt  sambandet  mellan  åberopande  av  nytt 

processmaterial i överrätten och taleändring.

Åberopandet  av  nya  omständigheter  och  bevis  i  överrätten  i 

indispositiva tvistemål undersöks i avsnitt 3.

Avsnitt 4 ägnas åt nytt processmaterial i överrätten i brottmål. I 

dessa mål skiljer sig förutsättningarna för åberopande av nytt processmaterial 

beroende  på om det  är  nya  sakomständigheter  eller  nya  bevis  som införs  i 

överrättsprocessen. Avsnitt 4 disponeras därför enligt denna skiljelinje. HD har 

utvecklat en särskild  rättspraxis angående åberopande av nya omständigheter 

och bevis i överrätten i enskilt-anspråkstalan i brottmål. Denna undersöks i ett 

eget underavsnitt 4.3.

I avsnitt 5 resoneras kring sambandet mellan åberopande av nya 

omständigheter  i  överrätten  och  res  judicata-aspekter.  Denna  fråga  har 

betydelse i alla processformer och läggs därför i ett särskilt avsnitt.

6



Nytt processmaterial i överrättsprocessen Simon Söderholm
vt 2014 841114-6171

Det  faktum  att  förutsättningarna  för  åberopande  av  nytt 

processmaterial i överrätten så avsevärt skiljer  sig beroende på processformen 

visar på relationen som denna processuella fråga har till processrättsordningens 

funktionssätt  i  stort.  Uppsatsens  disposition  längs  med  de  olika 

processformerna motiveras av att fenomenet preklusion av nytt processmaterial 

i  överrätten  ska  inordnas  i  processrättens  systematiska  uppbyggnad  och 

utvärderas med hänsyn till rättegångens fungerande i stort.

Frågan efter  gällande  rätt  är  alltid  sammankopplad  med  frågan 

efter rättsreglernas syfte, eftersom en bestämmelses tolkning och tillämpning är 

beroende  av  dess  syfte.  För  uppsatsens  disposition  innebär  detta  att  den 

rättsliga  analysen  i  de enskilda  avsnitten innehåller  både  en beskrivning  av 

gällande rätt och resonemang kring gällande rätts syfte och ändamål. Slutsatser 

och  kritiska  utvärderingar  av  rättsläget  följer  löpande  i  samband  med  de 

enskilda tolkningsproblemen. I avsnitt 6 sammanfattas de centrala slutsatserna.

 1.5   Metod

För  att  konstatera  vad  som  är  gällande  rätt  är  utgångspunkten 

författningstexten.  De  för  uppsatsämnet  relevanta  bestämmelserna  återfinns 

framför  allt  i  RB.  Lagtexten tolkas med  hjälp  av de tolkningsprinciper  som 

karakteriserar  den juridiska  metoden:  om en språklig  tolkning  av en aktuell 

bestämmelse inte ger svar på ett tolkningsproblem genomförs en systematisk 

tolkning av bestämmelsens position inom lagens struktur. 10 Det kan även vara 

betydelsefullt  vad en viss författning  innehar för ställning  inom den svenska 

rättsordningens normhierarki.11 Grundlagar går före lagar, lagar i sin tur före 

regeringsförordningar och dessa i sin tur före myndighetsföreskrifter.12 

Tolkningsfrågor  besvaras  vid  behov  också  med  hjälp  av  den 

teleologiska  tolkningsmetoden.  Denna  metod  siktar  på  ratio  legis  bakom 

författningen.13 Lagtexten tolkas med hänsyn  till  författningens  ändamål  och 

funktion.14 Man  försöker  ge  en  rättsregel  den  innebörd  som  motsvarar 
10 Bernitz, s 73.
11 Se Warnling- Nerep, s 202.
12 Warnling- Nerep, s 202.
13 Jfr Ekelöf, Juridiska doktrinen, s 23.
14 Bernitz, s 74.
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ändamålet och syftet bakom normen.15 I många fall tas det stöd i lagförarbetena 

och domstolspraxis för att definiera ändamålet bakom en rättsregel.

En viktig rättskälla vid tolkningen är domstolarnas praxis.16 Det är 

framför allt  HD:s prejudicerande avgöranden som är av främsta betydelse för 

rättstolkningen.17 Domstolspraxis  är  dock  föremål  för  resonerande, 

utvärderande och kritisk betraktelse.

I enlighet med den rättsvetenskapliga traditionen i Sverige tas det 

vägledning  i förarbetsuttalanden vid  lagtolkning.18 Förarbetenas exakta valör 

och betydelse i den svenska rätten är inte helt lätt att definiera.19 Man kan dock 

påstå att de utgör ett viktigt  instrument  i den juridiska  metoden i Sverige.20 

Lagförarbetena  används  främst  för  att  undersöka  de  aktuella  regleringarnas 

syfte och besvara frågan varför en viss bestämmelse  finns.  Propositioner och 

SOU innehåller  oftast detaljerade redogörelser för en lagregels ändamål och 

lagstiftarens avsikter med en viss reglering. Vid hanteringen av lagförarbetena 

tillämpas en metod som går ut på material- och textstudie.

Den rättsvetenskapliga doktrinen används i det här arbetet för att 

formulera tolkningsproblem och frågeställningar.  Den är också betydelsefull 

för lagtolkningen, när förarbetena och praxis inte lämnar några ledtrådar hur en 

viss regel ska tolkas.21 

Tolkningsproblem och frågeställningar lyfts löpande i de enskilda 

avsnitten  i  uppsatsen.  Med  beaktande  av  rättskällorna  förs  det 

problematiserande  resonemang  som  utmynnar  i  olika  lösningsförslag  och 

slutsatser  i  anslutning  till  de  olika  rättsfrågorna  i  de  enskilda  avsnitten. 

Rättspraxis  och förarbetsuttalanden  utvärderas,  vägs  ihop  och kommenteras 

löpande  i  de  relevanta  avsnitten  för  att  skapa  en  väl  genomlyst  bild  av 

15 Jfr Ekelöf, Juridiska doktrinen, s 23.
16 Bernitz, s 133.
17 Bernitz, s 135.
18 Bernitz, s 111.
19 Bernitz, s 112 f.
20 Ibid.
21 Bernitz, s 183ff.
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rättsproblem,  tolkningssvårigheter  och  lösningsförlag  i  samband  med 

uppsatsens ämne.

 1.6  En rubrik för ämnet

Begränsningen  av parternas  möjligheter  att åberopa nya  omständigheter  och 

bevis i rättsmedelsprocessen är ett centralt inslag i en processrättsordning. I den 

tyskspråkiga doktrinen karakteriseras denna processuella  regel med begreppet 

Neuerungsverbot  (förnyelseförbud).22 I  den svenska  litteraturen talas  det  om 

huruvida nya rättsfakta eller ny bevisning får åberopas i överrättsprocessen.23 

Denna terminologi är visserligen exaktare än den tyskspråkiga,  eftersom den 

beskriver rättsregelns egentliga innebörd på ett korrekt och noggrant sätt. Det 

tyska begreppet  kan däremot  betraktas något  missvisande,  då det  inte  i alla 

lägen  behöver  vara  fråga  om  ett  förbud  (tsk.  Verbot)  att  förebringa  nya 

omständigheter.24 Det  rör  sig  oftast  snarare  om en  begränsning  än  om ett 

förbud. Dessutom för uttrycket  förbud tankarna snarare till  materiellrättsliga 

frågeställningar.25 Förbud brukar kopplas till någon form av statlig beivran av 

ett åsidosättande av materiellrättsliga plikter.26 I processrättsliga sammanhäng 

är det däremot oftast snarare fråga om processhandlingar och dess processuella 

påföljder.27 Därför används hellre begrepp som börda och påföljd än skyldighet 

och förbud.28 Det  allmänt  hållna  uttrycket  Neuerung (förnyelse)  anger  inte 

heller  på något exakt vis vilka  slags processförebringanden som omfattas av 

regeln.  Den tyska terminologin brister således i precision. Den erbjuder dock 

enligt min mening ett mycket åskådligt och praktiskt begrepp, en rubrik under 

vilken problematiken diskuteras. 

I den svenska rättsvetenskapliga forskningen saknas en lika koncis 

och lätthanterlig  term.29 Lindell använder  begreppet  processuell  preklusion  i 

22 Bertel, s 232; Holzhammer, s 321.
23 Ekelöf, Rättsmedlen, s 72 ff, s 80 ff; Lindell, passim.
24 Jfr t ex 50:25 tredje stycket RB; Bertel, s 232.
25 Jfr Ekelöf I, s 50f.
26 Jfr Eckhoff, s 69.
27 Ekelöf I, s 202.
28 Ibid.
29 Jfr Ekelöf, Rättsmedlen, s 72 ff; Welamson, s 80 ff.
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sammanhanget.30 Det är visserligen dogmatiskt rätt att beskriva fenomenet som 

en  särskild  form  av  preklusion,  dock  framhäver  Lindells  terminologi  inte 

rättsregelns  speciella  betydelse  för  rättsmedelsprocessen.  Preklusion  är 

nämligen  en term som beskriver  olika  och delvis  vitt  skilda  materiella  och 

processrättsliga  bestämmelser.31 Bortsett  från  begreppets  materiellrättsliga 

dimension  används  ordet  preklusion  inom  processrätten  i  flera  olika 

sammanhang  som  saknar  omedelbart  samband  med  den  här  aktuella 

frågeställningen.32 Med  termen  preklusion  beskrivs  så  pass  olika 

processrättsliga  företeelser  som till  exempel  förlust  av talerätten33,  försutten 

rättsmedelfrist34 eller  förlust  av rätten att  invända  rättegångshinder35.  För att 

snäva  in  begreppet  använder  Lindell i  aktuellt  sammanhang  därför  termen 

preklusion under rättegången av nya omständigheter eller bevis rörande saken 

(eller  kort:  s-  preklusion).36 Därmed  avses  dock  även  sådana  fall  där 

möjligheten att åberopa nya omständigheter avskärs under huvudförhandlingen 

i  första  instans  genom rättens  beslut  (42:15 RB)  eller  på grund  av  partens 

illojala processföring (43:10 RB)37. Enligt min mening är begreppet preklusion 

alltså inte helt lämpat att karakterisera den specifika rättsfrågan huruvida nya 

omständigheter  får  åberopas  i  överrätten.  När  begreppet  används  i  det  här 

arbetet  utan  särskild  specificering,  så  är  det  i  betydelsen  huruvida 

omständigheter eller bevis, som inte åberopas i första instans, får förebringas i 

överrättsprocessen.

Ett  bildligt  uttryckssätt  påträffas  bland  annat  i  den  danska 

doktrinen:  afskæring  af  nyt  processtof.38 I  likhet  med  preklusion  avser  det 

danska uttrycket visserligen inte bara processmaterialet i överrätten utan även 

30 Lindell, s 15; 
31 Lindell, s 15.
32 Schrevelius, s 520; Lindell, s 15 f.
33 Schrevelius, s 520.
34 Lindell, s 15.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Gomard, s 280.
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flera andra processrättsliga konstellationer då nya omständigheter inte längre 

får åberopas.39 Jämfört med preklusion är dock fördelen med detta uttryck att 

det undviker associationer till olika definitioner och tillämpningsområden som 

är kopplade till ett mångfaldigt använt rättsbegrepp som preklusion. Men även 

här  gäller  det  att  påpeka  att  uttrycket  avskärning  av  processtoff,  när  det 

används i denna uppsats, specifikt  avser frågan huruvida nya omständigheter 

och bevis får åberopas i överrätten.

Termen  processtoff  används  i  det  här  arbetet  synonymt  till 

processmaterial,  uttrycket  sakomständigheter  avser  rättsfakta.  Dessa  olika 

termer begagnas för att skapa en större språklig variation och läsbarhet.

 1.7  Relevans

Grundregeln om att nya omständigheter inte får åberopas i överrätten spelar en 

central roll i  förverkligandet  av väsentliga processprinciper  som det svenska 

rättegångssystemet  vilar  på.40 Redan  Schrevelius framhäver  i  sin  1853-års 

lärobok  om  civilprocessen  vikten  av  rättsmedel  riktade  till  överrätten, 

”hvarigenom rättslæsioner, som af en Domstol blifvit  en Part tillfogade, med 

hänseende  till  ett  vid  samma  Domstol  anhängigt  mål,  kunna  upphäfvas.”41 

Överrättens huvudsakliga uppgift  består enligt  detta synsätt i en prövning av 

underrättens  rättstillämpning  i  ett  enskilt  mål.42 Överrättsprocessen  ska  inte 

betraktas som en ny självständig  process,  utan den ska begränsa  sig  till  att 

granska underrättens avgörande.43 För att överrätten ska kunna uppfylla  denna 

uppgift,  krävs  det  att  processmaterialet  är  begränsat  till  första  instansens 

processföremål.44 Rättskipningen  fördelas  nämligen  på  de  olika 

domstolsnivåerna, varvid varje enskild domstol ska uppfylla specifika, i förväg 

definierade  uppgifter  och  funktioner.45 Överrätten  ska  främst  överpröva 

39 Gomard, s 270 ff.
40 Lindell, s 28; Gärde, s 740; Welamson, s 16.
41 Schrevelius, s 127.
42 Jfr även prop 1988/89:95, s 40; Kapsa, s 60 f; SOU 1926:31, s 116.
43 Gärde, s 740; prop 1971:45, s 58.
44 SOU 1938:44, s 48.
45 Prop 1992/93:216, s 28; prop 2007/08:139, s 21.
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underrättens  dom utan att  återigen  genomföra  en  omfattande  omprövning  i 

sak.46 HD fyller  härvid  funktionen som prejudikatinstans.47 Detta system ska 

säkerställa  en hög grad av rättssäkerhet och en enhetlig  rättsfortbildning  och 

rättstillämpning  över  hela  riket.48 Detta  har  kallats  för  instansordningens 

princip49 och har  fått  en särskild  framtoning  i lagförarbetena  till  RB:s  olika 

reformer50.

En  ytterligare  processprincip,  som  berör  åberopandet  av  nya 

omständigheter i överrätten, är den kontradiktoriska principen. Denna innebär 

att båda parter ska höras och få tillfälle att yttra sig om allt processmateriel som 

införs  i  rättegången.51 Tillämpar  man  den  kontradiktoriska  principen  på 

åberopandet av nya omständigheter i överrätten, så blir det tydligt att motparten 

måste  få  kunna  bemöta de  nyanförda  fakta  eller  bevisen.  Detta  bemötande 

innebär i regel att motparten i sin tur anför nya motfakta eller motbevis.52 Detta 

förhållande  leder  till  att  processmaterialet  oundvikligen  utvidgas  påtagligt, 

även  om  det  från  början  bara  är  en  part  som  avser  att  åberopa  nya 

omständigheter i rättsmedelsprocessen.

I  dispositiva  tvistemål  är  det  parterna  själva  som  bestämmer 

processens  föremål  och  omfång.53 Man  talar  om  dispositionsprincipen.54 

Parternas disposition över processföremålet gäller dock inte i alla avseenden.55 

Även om parterna är överens om att utvidga processföremålet tillämpas RB:s 

regler om taleändring och preklusion av åberopandet av nya omständigheter.56 

Här får dispositionsprincipen ge vika för hänsyn till instansordningens princip. 

46 Ibid.
47 Ekelöf, Supplement, s 12.
48 Prop 2007/08:139, s 21.
49 Ekelöf, Rättsmedlen, s 15; Lindell, s 29; Welamson, s 80; Kallenberg, s 188.
50 Prop 1988/89:95, s 40; prop 2007/08:139, s 21; prop 1992/93:216, s 28.
51 Ekelöf I, s 70.
52 Kallenberg, s 189; Gomard, s 272.
53 Ekelöf I, s 58; Kapsa, s 43 ff.
54 Ekelöf I, s 58.
55 Ekelöf I, s 61; Gomard, s 270.
56 13:3, 50:25 RB; Ekelöf II, s 134; Lindell, s 248.
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I denna ordning gör sig dessutom även processekonomiska hänsyn 

gällande.  Kininger  lyfter  fram  tre  centrala  mål  en  processrättsordning  bör 

eftersträva att uppnå: objektivitet, förutsebarhet samt effektivitet.57 Avskärning 

av processmaterial i rättsmedelsprocessen spelar en viktig roll i förverkligandet 

av de senaste två. Det är oftast övervägningar om ”fremskyndelse, forenkling 

og billiggørelse af processen”58 som står bakom de processregler  som avskär 

åberopandet  av  nytt  processtoff.  Här  åsyftas  en  processkoncentration  och 

effektivisering  av  rättsskipningen  i  det  enskilda  fallet.59 Avskärningen  av 

processtoff skapar incitament för parterna att vinnlägga sig om att lägga fram 

allt  processmaterial  i  en  koncentrerad  och  uttömmande  form  redan  i 

underrätten  samt  säkerställer  en  tydlig  avgränsning  av  processtoffet.60 

Dessutom  motverkas  illojal  processföring  genom  åberopandet  av  nya 

omständigheter  i  förhalningssyfte.61 Regleringen  tillgodoser  också 

förutsebarhetsmålet,  då processen måste vara  överskådlig  för  att  möjliggöra 

den förutsebarhet som uppfyller  rättssäkerhetskraven som måste ställas på en 

processrättsordning.62 

Samtidigt  står avskärningen av processtoff i ett spänt  förhållande 

till  det av  Kininger definierade tredje processmålet: objektiviteten.  Kravet på 

objektivitet  avser  en  garanti  för  domens  materiella  riktighet.63 Om  nya 

rättsfakta och bevis, som är av betydelse för målets utgång, prekluderas, så kan 

detta  påverka  domens  materiella  riktighet  i  avsevärd  grad.64 Det  är  denna 

balansgång mellan kravet på processens effektivitet å ena sidan och kravet på 

processens materiellrättsligt  riktiga utgång å andra sidan som det gäller att ta 

hänsyn  till,  när  man  tolkar  rättsreglerna  om avskärning  av  processtoff.  Det 

57 Kininger, s. 64: Objektivität, Prognostizierbarkeit, Zeitangemessenheit.
58 Gomard, s 271.
59 Lindell, s 28.
60 Prop 1988/89:95, s 41; Lindell, s 28.
61 Holzhammer, s 9; Lindell, s 28.
62 Kininger, s 64.
63 Kininger, s 66 f; jfr Ekelöf I, s 51; prop 1988/89:95, s 41.
64 Gomard, s 278.
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gäller att genomföra en noggrann avvägning mellan dessa motstridiga mål som 

en processrättsordning har att tillvarata.65

I  samband  med  den  nämnda  påverkan  på  domens  materiella 

riktighet  uppkommer  frågan  efter  domens  materiella  rättskraft.  Domens 

rättskraft omfattar nämligen principiellt  även sådana omständigheter som inte 

fick  åberopas  i  överrättsprocessen  på  grund  av  reglerna  om avskärning  av 

processtoff.66 Detta medför långtgående materiella  konsekvenser för parterna. 

Reglerna  om avskärning  av processtoff ställer  alltså  höga krav på parternas 

processföring om de vill undvika menliga materiellrättsliga konsekvenser.67  

Detta  ger  även  anledning  till  att  betona  vikten  av  domstolens 

materiella  processledning.68 Det  ankommer  i  viss  mån  på  första  instansens 

domstol  att  instruera  parterna,  ifall  processmaterialet  förefaller  att  vara 

ofullständigt,  samt  att  hänvisa  de  på  konsekvenserna  av  ett  ofullständigt 

processunderlag.69

 2  Dispositiva tvistemål
 2.1  Överklagande till HovR

 2.1.1  Rättshistorisk bakgrund

Med  avseende  på  processmaterialets  omfattning  skiljer  lagen  mellan 

omständigheter  och  bevis.  Det  centrala  lagrummet  i  detta  sammanhang  är 

50:25  tredje  stycket  RB.  Denna  bestämmelse  gäller  enbart  dispositiva 

tvistemål70 och stadgar att nya omständigheter och bevis  endast  undantagsvis 

får åberopas av part i HovR. Ett sådant undantag föreligger enligt lagrummet, 

om parten inte kunnat åberopa omständigheten redan i första instans eller om 

han  annars  har  giltig  ursäkt  att  inte  ha  lagt  fram  omständigheten  i 

tingsrättsprocessen. 

Bestämmelsen  har  reformerats genom åren sedan RB:s  tillkomst 

och dess nuvarande lydelse går i stort sett tillbaka på 1989 års lag (1989:656) 
65 Gomard, s 278 ff.
66 Ekelöf III, s 191 ff.
67 Ibid.
68 Lindell, s 204 ff; SOU 1969:41, s 141.
69 Ekelöf V, s 45.
70 Jfr prop 1988/89:95, s 74.
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om  ändring  i  rättegångsbalken.71 I  1994  års  lagreform,  med  vilken 

överklagandereglerna  till  HovR  och  HD  gjordes  enhetliga,  ersattes  sedan 

enbart  det  gamla  ordet  ”förebringats”  i  50:25  tredje  stycket  RB  av  det 

modernare uttrycket ”lagts fram”.72

Enligt  1942 års RB:s ursprungliga  lydelse  gällde  grundsatsen att 

nya  omständigheter  och bevis  fick  åberopas  fritt  i  HovR.  Rätten fick  dock 

avvisa  en  ny  omständighet  eller  bevis,  om  parten  hade  kunnat  åberopa 

materialet  vid  TR,  men  underlät  det  i  otillbörligt  syfte  eller  av  grov 

vårdslöshet.73 Det var alltså illojal  och oaktsam processföring som åsyftades 

med denna  reglering.74 Det var motpartens bevisbörda att visa  att den andra 

partens  underlåtenhet  att  lägga  fram bevis  tidigare  i  processen  berodde  på 

vårdslöshet.75 

Denna  reglering  avspeglade  fortfarande  det  gamla  synsättet  på 

instansordningen  som  gällde  enligt  1734-års  RB.  Enligt  den  gamla  RB:s 

reglering var parterna fria att åberopa nya omständigheter och bevis i HovR.76 

På den tiden hade det ännu inte utvecklats dagens uppfattningar om vikten av 

processkoncentration i första instans.  Istället  ansåg man att processföremålet 

fick ändras helt och hållet i HovR och att andra instansens domstol skulle  få 

pröva  en  sak  utan  några  som  helst  begränsningar  med  hänsyn  till  första 

instansens  processmaterial.77 Parterna kunde till  och med  avtala  om HovR:s 

funktionella  behörighet,  dvs  om att  HovR  fick  ta  upp  deras  tvist  i  första 

instans.78 Detta visar ett synsätt på instansordningen som inte är förenligt med 

dagens moderna syn.

I  1971  års  proposition  1971:45  med  förslag  om  ändring  i 

rättegångsbalken bedömdes 1942-års RB:s reglering om nytt processmaterial i 

71 Jfr prop 1988/89:95, s 11.
72 Lag (1994:1034) om ändring i rättegångsbalken; jfr prop 1993/94:190, s 30.
73 SOU 1938:44, s 525; Gärde, s 772.
74 SOU 1938:44, s 525.
75 Prop 1971:45, s 56.
76 Kallenberg, s 188; Schrevelius, s 371.
77 SOU 1926:31, s 116.
78 SOU 1926:31, s 123.
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HovR  som  inte  tillräckligt  långtgående  för  att  koncentrera 

processmaterialsamlingen  hos  TR.79 Det  framhölls  i  propositionen  att 

rättegången  i  underrätt  i  många  fall  fick  ”karaktären  av  förberedelse  till 

rättegången i överrätt”80 samt att det åberopades ”nya omständigheter och bevis 

i sådan utsträckning att man ofta inte längre kan säga att underrätt och överrätt 

dömt  i  samma  mål.”81 För  att  komma  till  rätta  med  denna  oönskade 

förskjutning  av processens tyngdpunkt  till  HovR skärptes redan år 1971 (lag 

1971:218) kraven på införandet av nytt processmaterial i överrätten. Från och 

med då förutsatte införandet  av nytt  material i överrätten antingen att parten 

hade giltig ursäkt för sin underlåtenhet att åberopa omständigheten i TR eller 

att det förelåg särskilda anledningar.82 Det var alltså frågan om en skärpning av 

kraven  på  aktsamhet  och  effektiv  processföring  som  ålades  parterna  i 

rättegången.83 Nu skulle  den part, som ville  komma med nya omständigheter, 

vara  tvungen  att  visa  för  domstolen  varför  han  inte  redan  hade  lagt  fram 

materialet i TR.84 Det innebar också en omvändning av bevisbörderegeln som 

hade gällt i RB:s ursprungliga lydelse. 

Denna lagändring ledde dock inte heller till de resultat lagstiftaren 

hade  önskat.  Tillämpningen  av denna  bestämmelse  i  HovR visade  sig  vara 

skiftande  och  prövningen  av  huruvida  särskilda  anledningar  i  lagrummets 

mening förelåg orsakade en stor arbetsbörda för HovR.85 Därför bedömdes det i 

propositionen  till  nämnda  1989  års  lag  (1989:656)  om  ändring  i 

rättegångsbalken att en ytterligare markering om att tyngdpunkten av processen 

bör ligga i TR var behövlig.86 Av detta skäl övergick man till den nu gällande 

grundsatsen  om att  det  råder  ett  principiellt  förbud  mot  införandet  av  nytt 

79 Prop 1971:45, s 58; SOU 1969:41, s 140.
80 Prop 1971:45, s 58.
81 Ibid.
82 Prop 1971:45, s 5.
83 Prop 1971:45, s 57 f.
84 Prop 1971:45, s 112.
85 Prop 1988/89:95, s 43; SOU 1987:46, s 123.
86 Prop 1988/89:95, s 44; SOU 1987:13, s 18.
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processtoff i HovR.87 Detta förbud luckrades visserligen upp genom undantag, 

men parternas möjlighet  att lägga fram nytt  material först i överrätten skulle 

begränsas  avsevärt.88 Denna  rättshistoriska  bakgrund  bör  man  enligt  min 

mening ta hänsyn till vid tolkning av 50:25 tredje stycket RB i sin nuvarande 

lydelse.  Som det framgår av lagförarbetena och laghistoriken såg lagstiftaren 

ett tydligt  behov av att förlägga processens tyngdpunkt i underrättsprocessen 

och avskära parternas möjlighet  att komma med nytt  processmaterial  först  i 

HovR.

Begreppen  omständighet  och  bevis  i  50:25  tredje  stycket  RB 

anknyter till  42:2 RB om stämningsansökan. Där slås fast att en ansökan om 

stämning skall bland annat innehålla de omständigheter som åberopas till grund 

för yrkandet samt uppgift om de bevis som åberopas.89 Enligt 13:3 RB och 17:3 

RB är det nämligen själva stämningsansökan som fastställer processföremålet 

och  processmaterialet.  13:3  och  17:3  RB  ger  uttryck  för  den  nämnda 

dispositionsprincipen.90 Huruvida en omständighet är ny avgörs alltså i första 

hand mot bakgrund av stämningsansökan.91 Det gäller dock att komma ihåg att 

13:3 RB ger  ett  visst  utrymme  för  taleändring  som ska  behandlas  nedan  i 

avsnitt 2.4.

I  propositionen  2004/05:131  En  modernare  rättegång  betonades 

återigen  vikten  av  processtoffkoncentrationen  i  TR  och  begränsningen  av 

HovR:s funktion till överprövning och granskning av TR:s domar.92 Av dessa 

skäl  infördes  det  år  2005  ett  allmänt  krav  på  prövningstillstånd  för 

överklaganden  till  HovR (lag  2005:683).93 Bestämmelsen  finns  i  49:12 RB. 

Lagstiftaren verkar däremot inte ha sett någon anledning att återigen reformera 

50:25 tredje stycket RB om nya omständigheter i HovR. Det återstår att se hur 

rättsutveckling  i  denna  punkt  kommer  att  fortskrida  och  ifall  lagstiftaren 

87 Ibid.
88 Ibid.
89 Jfr Ekelöf, Rättsmedlen, s 73.
90 Ekelöf II, s 125.
91 Jfr Lindell, s 232.
92 Prop 2004/05:131, s 82.
93 Prop 2004/05:191, s 180.
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återigen  kommer  att  finna  ett  behov  av  att  omformulera  reglerna  om 

avskärning av processmaterial i HovR.

 2.1.2  Nya omständigheter

Omständigheter i 42:2 och 50:25 tredje stycket RB:s mening är de rättsfakta 

som  parternas  yrkanden  bygger  på.94 Med  rättsfakta  avses  sådana 

sakförhållanden som uppfyller rekvisiten i en rättsregel och därmed utlöser en 

rättsföljd.95 Ett rättsfaktum kan alltså beskrivas som en faktisk händelse eller ett 

händelseförlopp  som  motsvarar  de  enskilda  momenten  i  en  rättsregels 

formulering. 

Rättsfakta  ska  skiljas  från  rättsliga  synpunkter.  Rättsliga 

synpunkter  avser  en  rättslig  kvalifikation  eller  subsumtion  av  de  aktuella 

rättsfakta.  Det handlar  alltså  om rättstolkning  och rättstillämpning.  Rättsliga 

synpunkter  utgör inga  omständigheter  i  42:2 och 50:25 tredje  stycket  RB:s 

mening. Parterna är helt fria att framföra nya rättsliga synpunkter i alla  lägen 

under rättegången.96 Det är dock inte heller till men för parterna att avstå från 

att  anföra  några  rättsliga  synpunkter.  Av  42:2  RB  framgår  nämligen  att 

stämningsansökan  inte  behöver  innehålla  rättsgrunden  för  yrkandet.  Enligt 

principen iura novit  curia är det rätten som ex officio  genomför den rättsliga 

subsumtionen av de omständigheter som åberopas av parterna.97

I doktrinen har det förespråkats att rättsliga synpunkter ändå skulle 

prekluderas under vissa förutsättningar.98 Medför en ny rättslig kvalifikation av 

ett  sakförhållande  att  parts  processinställning  ändrar  inriktning,  ska  enligt 

denna uppfattning 50:25 tredje stycket RB tillämpas.99 Dessa fall bedöms skapa 

lika  långtgående  olägenheter  för  processen  som  åberopandet  av  nya 

rättsfakta.100 Dessutom argumenteras det att ett strikt vidhållande vid principen 

jura  novit  curia  inte  motsvarar  dagens  moderna  förhållanden  i  rättegången. 

94 Fitger, s 298.
95 Ekelöf I, 40; Ekelöf, Rättsmedlen, s 73; Ekelöf, Grundbegrepp, s 57.
96 Fitger, s 356.
97 Ekelöf I, s 61; Ekelöf IV, s 302 ff.
98 Lindell, s 298.
99 Ibid.
100 Ibid.
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Grundsatsen jura novit curia utgår ifrån att rättegångsparterna saknar juridiskt 

kunnande.101 Detta  antagande  kan  inte  upprätthållas  i  dagens  processuella 

verklighet, då professionella  yrkesombud nu för tiden brukar vara delaktiga i 

rättegången.102 

Denna  uppfattning  har  dock inte funnit  gehör  i HD:s rättspraxis, 

utan HD skiljer  fortfarande mellan nya rättsfakta och nya rättsliga synpunkter 

vid tillämpningen av 50:25 tredje stycket RB.103

Enligt  min  uppfattning  saknas  det  anledning  att  tillämpa  50:25 

tredje  stycket  RB  på  parternas  rättsliga  argumentation.  Den  nämnda 

uppfattningen i doktrinen menar att 50:25 tredje stycket RB ska tillämpas på 

rättsliga  kvalifikationer,  om dessa  gör  att  partens  processinställning  ändrar 

riktning.  Enligt  grundsatsen  jura  novit  curia  ska  dock  domstolen  beakta 

samtliga möjliga rättsliga subsumtioner som ett visst rättsfaktum medger. Det 

är  alltså  inte  den rättsliga  kvalifikationen  utan de åberopade  rättsfakta som 

avgör talans och processens riktning. Av detta följer att det inte går att ändra 

processens  riktning  enbart  genom att  åberopa nya  rättsliga  synpunkter.  Jura 

novit  curia  innebär  att domstolen ska ta hänsyn  till  alla  möjliga  inriktningar 

som kan komma upp på grund av en viss faktabas. Detta hänsynstagande gäller 

både processledningen och sakens avgörande. Så länge grundsatsen jura novit 

curia  är  gällande  rätt,  finns  det  enligt  min  mening  inget  utrymme  för  en 

tillämpning av 50:25 tredje stycket RB på rättsliga synpunkter. 

Frågan huruvida ett nytt förebringande enbart utgör en ny rättslig 

synpunkt  och  därför  faller  utanför  50:25  tredje  stycket  RB:s 

tillämpningsområde aktualiserades i NJA 2006 s 271. Svaranden invände en 

motfordran till kvittning i TR. Denna motfordran var dock preskriberad. Först i 

HovR gjorde svaranden gällande att enligt 10 § preskriptionslagen (1981:130) 

får  en fordran under vissa  förutsättningar  användas till  kvittning  oavsett om 

den är preskriberad eller  inte.  HD ansåg att detta åberopande inte föll  inom 

101 Lindell, s 271 f.
102 Lindell, s 300.
103 Se nedan NJA 2006 s 271; NJA 1988 s 161.

19



Nytt processmaterial i överrättsprocessen Simon Söderholm
vt 2014 841114-6171

50:25 tredje stycket RB:s tillämpningsområde, då det inte var fråga om ett nytt 

faktiskt sakförhållande utan enbart en ny rättslig synpunkt.

Frågan förefaller tämligen enkel i det här målet. Det rörde sig hela 

tiden  om  samma  motfordran  som  invändes.  Det  var  bara  dess  rättsliga 

subsumtion under preskriptionslagen som tillkom.

Ett annat exempel på denna lagtolkning hittar man i NJA 1988 s 

161. I  TR yrkade käranden skadestånd  på  grund  av kontraktsbrott.  I  HovR 

stödde han  sina  skadeståndskrav på culpa  in  contrahendo. HD bedömde  att 

käranden därmed inte hade åberopat en ny omständighet i lagens mening utan 

enbart anlagt  en ny rättslig synpunkt  på sin talan.  Käranden hade redan i TR 

åberopat de fakta som enligt den nya rättsliga bedömningen utgjorde culpa in 

contrahendo.

Målet NJA 1979 s 773 handlade om en villaägare som hade anlitat 

en installatör för rörledningsarbeten. Installatören i sin tur hyrde av ett bolag en 

grävmaskin med förare för att utföra arbeten. Till följd av grävningen uppstod 

det  skador  på  villan.  På  grund  av  detta  inledde  villaägaren  en 

skadeståndsprocess  mot  installatören samt  bolaget.  Först  i  HovR åberopade 

bolaget att installatören skulle betraktas som arbetsgivare för grävmaskinisten. 

Detta godtogs av HD då man ansåg att detta argument  enbart utgjorde en ny 

rättslig  synpunkt  på  omständigheter  som varit  med  i  processen  sedan  TR. 

Bolaget hade nämligen redan i TR åberopat att skadorna på villan orsakades av 

försumlig arbetsledning från installatörens sida. Detta utgjorde faktabasen som 

låg till grund för den nya rättsliga synpunkten att installatören var att betrakta 

som arbetsgivare för grävmaskinisten.

De nämnda rättsfallen visar att HD skiljer mellan de rättsfakta som 

utgör  grunden  för  rättsliga  subsumtioner  och själva  rättssynpunkterna.  Nya 

rättsliga synpunkter omfattas inte av 50:25 tredje stycket RB, om de grundas på 

redan i TR åberopade rättsfakta.104 Enbart om den nya rättssynpunkten baserar 

på rättsfakta, som inte redan i TR ingått i processmaterialet, ska den prövas 

mot 50:25 tredje stycket RB. 

104 Jfr även NJA 1987 s 243.
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I ljuset av denna tolkningslinje förefaller utslaget i NJA 1984 s 420 

som inkonsekvent. Målet hade föranletts av ett oljeutsläpp från ett tankfartyg i 

Oxelösunds  hamn.  Hamnanläggningen  yrkade  ersättning  av fartygsägaren.  I 

TR  framställde  fartygsägaren  en  invändning  om jämkning  och  påstod  att 

hamnanläggningen genom vållande bidragit till skadan. Först i HD åberopade 

fartygsägaren  även  att  hamnanläggningens  verksamhet  utgjorde  en  sådan 

miljöfarlig verksamhet som omfattades av miljöskyddslagens bestämmelser om 

strikt ansvar. Jämkning skulle alltså ske på grund av hamnanläggningens strikta 

ansvar. HD tillät inte den här invändningen, då den enligt  domstolen utgjorde 

en ny omständighet i lagens mening. Utifrån de ovan beskrivna principer, som 

styr  avskärningen  av  processmaterial  i  överrätten,  kan  HD:s  bedömning 

kritiseras.  Fartygsägaren  hade  nämligen  redan  i  underrätten  åberopat  att 

käranden medverkat till skadans uppkomst. Huruvida detta medverkande är att 

kvalificera som culpaansvar  eller  som strikt ansvar  utgör enligt  min  åsikt  en 

rättslig bedömning som kan göras på grundval av de processaktuella rättsfakta. 

Enligt principen jura novit curia borde HD ha kvalificerat sakförhållandet som 

antingen  culpaansvar  eller  strikt  ansvar  vid  tvistens  avgörande.  Som  det 

påpekats  ovan  är  parterna  inte  ens  skyldiga  att  förebringa  rättsliga 

kvalifikationer.  Så  länge  svaranden  yrkar  på  jämkning  och  lägger  fram 

sakomständigheterna  angående  huruvida  käranden  medverkat  till  skadans 

uppkomst, är 42:2 RB:s krav uppfyllda och talan ska behandlas materiellt. Det 

åligger  då  domstolen  att  rättsligt  kvalificera  de  förebringade 

sakomständigheterna. Med tanke på detta verkar det märkligt att HD bedömer 

svarandens invändning om strikt ansvar som prekluderad. Enligt  min mening 

står detta avgörande inte i enlighet med den rättspraxis som ovan redogörs för.

 2.1.3  Nya bevis

Förutom den beskrivna skillnaden mellan rättsfakta och rättsliga kvalifikationer 

bör  rättsfakta  även  skiljas  från  bevisfakta.  Bevisfakta  är  förhållanden  som 

styrker  föreliggandet  av  ett  rättsfaktum.105 Bevisfakta  äger  alltså  ingen 

omedelbar  relevans  för  den  rättsliga  subsumtionen,106 däremot  påverkar  de 

105 Ekelöf IV, s 15.
106 Ekelöf, Grundbegrepp, s 57.

21



Nytt processmaterial i överrättsprocessen Simon Söderholm
vt 2014 841114-6171

rättens bedömning  om huruvida ett rättsfaktum av relevans för subsumtionen 

föreligger. Bevisfakta möjliggör för rätten att konstatera att ett visst rättsfaktum 

föreligger. Står det fast att detta rättsfaktum föreligger, följer subsumtionen av 

detta rättsfaktum under en rättsnorm.107 

Följande exempel ska illustrera förhållandet: I ett skadeståndsmål 

rörande en bilolycka till följd av rattfylleri erbjuder käranden vittnesmål om att 

svaranden  hade  konsumerat  x-antal  alkoholhaltiga  drycker  precis  innan  han 

satte sig i bilen för att köra. Svarandens alkoholkonsumtion är ett bevisfaktum 

som styrker att alkoholkoncentrationen i svarandens blod uppgick till minst 0,2 

promille under bilfärden. Alkoholkoncentrationen i svarandens blod är i sin tur 

ett rättsfaktum som ingår som rekvisit i 4 § trafikbrottslagen (1951:649). Enligt 

detta  lagrum  döms  för  rattfylleri  den  som  under  en  bilfärd  hade  en 

alkoholkoncentration  av  minst  0,2  promille  i  blodet.  4  §  trafikbrottslagen 

aktualiseras i skadeståndsmålet,  eftersom enligt  2:2 SkL förmögenhetsskador 

enbart är ersättningsgilla om de begåtts genom brott. 

Skillnaden mellan bevisfaktum och rättsfaktum är dock inte alltid 

lika  tydlig  som  i  detta  exempel.  I  brottmål  förekommer  det  ofta  att  det 

objektiva  gärningsmomentet  –  som  är  ett  rättsfaktum  –  även  utgör  ett 

bevisfaktum till  styrkande av att det subjektiva brottsmomentet är uppfyllt.108 

Brottet förolämpning i 5:3 BrB har t ex som objektivt brottsrekvisit  att någon 

smädas  genom kränkande  tillmäle.  Det  faktum att  den tilltalade  yttrade  ett 

sådant tillmäle mot målsäganden indicerar i regel att han också hade uppsåt att 

förolämpa målsäganden. I detta fall  utgör alltså det faktum att ett kränkande 

tillmäle yttrades å ena sidan ett rättsfaktum av relevans för 5:3 BrB och å andra 

sidan  ett  bevisfaktum  som  indicerar  ett  annat  rättsfaktum,  nämligen  den 

tilltalades uppsåt.

Det  bör  också nämnas  att  ett  bevisfaktum inte  nödvändigtvis  är 

identiskt  med  bevistemat  som anges  i  stämningsansökan  eller  kallelse  till 

förhör. Enligt 42:2 RB ska käranden i stämningsansökan ange vilka bevis som 

åberopas och vad som ska styrkas med bevisen.  Bevistemat ska konkretisera 

107 Jfr Ekelöf IV, 13 ff; Ekelöf I, s 40 ff.
108 Ekelöf I, s 41; Boman, s 14.
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vilket rättsfaktum som ska styrkas med ett visst bevismedel.109 Bevistemat ska 

alltså  alltid  hänföra  sig  till  ett  relevant  rättsfaktum.  Bevisfakta  är  däremot 

moment som ingår i ett visst bevismedel som åberopats för att styrka ett visst 

rättsfaktum.110 I  ovan nämnda  exemplet  om skadeståndsmålet  är  bevistemat 

alltså  att  svaranden  var  alkoholpåverkad  under  bilfärden.  Bevismedlet  är 

vittnesmålet.  De  iakttagelser  vittnet  gjorde  angående  svarandens 

alkoholkonsumtion,  som ska  framgå  av vittnesmålet,  är däremot  bevisfakta. 

Dessa  är  indirekt  relevanta  för  huruvida  det  rättsfaktum att  svaranden  var 

alkoholpåverkad föreligger.111

För att styrka bevisfakta lägger parterna fram olika bevismedel.112 

Vilka  bevismedel  som  är  tillåtna  i  rättegången  för  att  styrka  bevisfakta 

behandlas  i  35:  –  41:  kapitel  RB.  Det  gäller  alltså  även  att  skilja  mellan 

bevisfakta och bevismedel. Av lagtextens ordalydelse i 50:25 tredje stycket RB 

framgår  det  tydligt  att  bevismedel  omfattas  av  denna  bestämmelse.  Det 

förefaller naturligt att en part, som tillåts åberopa ett nytt rättsfaktum, också ska 

få  möjlighet  att  lägga  fram  de  bevis  som  krävs  för  att  styrka  detta  nya 

rättsfaktum.113 

Däremot  svarar  lagtexten  inte  uttryckligen  på  huruvida  även 

bevisfakta faller i regleringens tillämpningsområde.114 Då 50:25 tredje stycket 

RB  enbart  nämner  omständigheter  och  bevis,  kan  lagrummet  vid  första 

anblicken inte utan vidare tillämpas  på nya  bevisfakta.  I  doktrinen har dock 

diskuterats  huruvida  en  analog  tillämpning  av  denna  bestämmelse  på 

bevisfakta kan bli aktuell.115 Som Lindell påpekar bör det skiljas  mellan  fall, 

där ett nytt  bevisfaktum samtidigt  föreställer  ett nytt  rättsfaktum,  och andra 

fall.  Är det frågan om ett rättsfaktum är nämligen 50:25 tredje stycket  RB:s 

109 Ekelöf IV, s 15.
110 Ibid.
111 Ibid.
112 Ekelöf IV, s 14.
113 Welamson, s 99; Ekelöf, Rättsmedlen, s 86.
114 Jfr Welamson, s 100; Lindell, s 243.
115 Ekelöf, Rättsmedlen, s 88; Welamson, s 100; Lindell, s 240.
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rekvisit  uppfyllda  och en eventuell preklusion av de nya  fakta ska bedömas 

enligt detta lagrum.116 

Väsentligt  svårare  bedömd  är  däremot  frågan  huruvida  nya 

bevisfakta, som inte också utgör nya rättsfakta, får åberopas i HovR. Det kan 

tänkas situationen att ett vittne, som redan hörts i TR, vittnar igen i HovR, men 

den här gången berättar han om ett annat bevistema än i TR. Det handlar i det 

fallet inte om ett nytt bevistema utan snarare om ett nytt bevisfaktum. 

Rör det nya bevisfaktum ett rättsfaktum som inte åberopats i TR, 

förespråkar Lindell och Welamson i denna konstellation en analog tillämpning 

av 50:25 tredje stycket RB.117 Även Fitger har uttryckt en sådan uppfattning.118 

Parten,  vars  vittne  uttalar  dessa  nya  bevisfakta,  får  nämligen  i  detta  fall 

möjligheten  att  utvidga  processmaterialet  i  HovR  till  styrkande  av  sina 

yrkanden.  Det blir  då frågan om en likadan situation som hade uppstått, om 

parten skulle  ha  åberopat  ett nytt  rättsfaktum eller  bevismedel.  50:25 tredje 

stycket  RB:s  ratio  legis  äger  alltså  relevans  och en  analog  tillämpning  av 

bestämmelsen kan komma i fråga. 

Rätten  kan  dock  trots  preklusion  beakta  utsagor,  som  förekom 

under huvudförhandlingen, inom ramen för den fria bevisvärderingen.119 50:25 

tredje  stycket  RB:s  analoga  tillämpning  kan  därför  komma  att  vara  av 

begränsad praktisk relevans i de fall då ett vittne i HovR redan avlagt en utsaga 

som gått  utanför  bevistemat.  Det  finns  nämligen  inget  förbud för  rätten att 

använda  prekluderat  bevismaterial  som  beslutsunderlag  –  så  länge  detta 

bevismaterial  förekommit  i  huvudförhandlingen120.  Detta  följer  av principen 

om fri bevisvärdering121. En analog tillämpning av 50:25 tredje stycket RB på 

vittnesmål,  som lyfter nya bevisfakta, torde därför främst syfta till att avskära 

ytterligare avsedda vittnesutsagor om ett prekluderat bevisfaktum. Det innebär 

att rätten med hänvisning  till  50:25 tredje stycket RB kan stoppa ett vittne i 
116 Lindell, s 243.
117 Lindell, s 243; Welamson, s 100.
118 Fitger, s 356.
119 Lindell, s 243.
120 17:2 RB; Ekelöf IV, s 27.
121 35:1 RB; Ekelöf IV,  s 160.
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förväg  om  denne  har  för  avsikt  att  lämna  ytterligare  berättelser  om  ett 

prekluderat bevisfaktum. Redan avlagda utsagor kan däremot inte revideras.

 Stödjer det nya bevisfaktum ett rättsfaktum, som inte åberopats i 

TR, kan detta rättsfaktum ha prekluderats enligt 50:25 tredje stycket RB. I så 

fall saknar det nya bevisfaktum relevans, då rätten ändå inte kan använda det 

prekluderade rättsfaktum som beslutsunderlag (17:3 andra stycket RB). Detta 

nya  bevisfaktum torde i så fall enligt  min mening  kunna avvisas med stöd i 

35:7 första stycket RB, då beviset är utan betydelse i målet. Det bör påpekas att 

det inte förväntas av parterna att förutse vad ett visst vittne kommer att berätta i 

förhandlingen.  Det  krävs  inte  heller  att  parterna  redan  i  stämningsansökan 

exakt  anger  vittnesmålets  innehåll.122 En analog tillämpning  av 50:25 tredje 

stycket RB torde däremot bli aktuell i sådana fall där en part medvetet utvidgar 

processmaterialet genom att åberopa ett vittne just i syfte att framställa ett nytt 

bevisfaktum.

Det föreligger också ett ställningstagande från HD i frågan. I målet 

NJA 2004  s  874 hade  underrätterna  dömt  i  en försäkringstvist  där  partens 

arbetsförmåga  var  avgörande.  För  att  styrka  den  nedsatta  arbetsförmågan 

åberopade käranden läkarintyg  samt  vittnesförhör med  läkare i  TR. I  HovR 

lades det fram nya intyg och det hölls  omförhör med läkarna. De nya intygen 

och omförhören skulle styrka samma rättsfakta som i TR, men grundades också 

på undersökningar som genomfördes efter TR:s dom. HovR bedömde att det 

rörde sig om ny bevisning, såvitt intygen och förhören återgav resultaten på de 

undersökningar  som gjordes  efter  TR:s  dom.  HD delade  dock  inte  HovR:s 

uppfattning.  Visserligen,  framhöll  HD med  hänvisning  till  lagförarbeten,  är 

ändamålet  med  bestämmelsen  i  50:25  tredje  stycket  RB  att  koncentrera 

rättegången  hos  TR  och  säkerställa  HovR:s  funktion  som 

överprövningsinstans. Det var dock ett annat resonemang HD fäste störst vikt 

vid: vittnena, som avlägger vittnesmål under straffansvar, måste vara fria i sina 

utsagor. Det innebär att de måste få ändra tidigare lämnade uppgifter, även om 

ändringen  beror  på  iakttagelser  som  gjorts  efter  det  första  vittnesmålet  i 

tingsrättsprocessen. Mot denna bakgrund fann HD att 50:25 tredje stycket RB 

122 Lindell, s 244.
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inte  skulle  tillämpas  och käranden fick  åberopa bevisen  även i den mån  de 

rörde de nya undersökningsresultaten.123

Enligt min uppfattning går det inte att dra några generella slutsatser 

från HD:s utslag om huruvida 50:25 tredje stycket RB ska tillämpas analogt på 

nya  bevisfakta.  HD motiverar  nämligen  avgörandet  enbart  med  de speciella 

förhållanden som rör vittnesbeviset. Domen ger däremot ingen vägledning om 

huruvida en analog tillämpning kan komma på fråga avseende skriftliga bevis. 

I förevarande mål fanns det nämligen ingen anledning för HD att ta ställning 

till huruvida nya bevisfakta, som kommer till uttryck i andra bevismedel, skulle 

behandlas.  Det  hade  visserligen  också  åberopats  läkarintyg  i  HovR,  som 

grundades på undersökningar efter TR:s dom, dessa intyg tycks ha varit så pass 

kopplade  till  vittnesmålen  att  de inte  gick  att bedöma annorlunda  än själva 

vittnesförhören. 

Den generella  frågan kvarstår enligt  min mening  även efter HD:s 

domslut:  tillämpas  50:25 tredje stycket  RB analogt  på nya bevisfakta? HD:s 

resonemang  är  enligt  min  mening  nämligen  inte  helt  övertygande.  HD:s 

tolkning  grundas  enbart  på  hänsyn  till  vittnenas  straffansvar  och  deras 

möjligheter att ändra sina uppgifter. Mot detta resonemang kan det enligt min 

mening  invändas att preklusionen av bevisfakta för sig  inte påverkar vittnets 

straffansvar. Preklusionen hänför sig nämligen till partens åberopande och det 

är detta åberopande som eventuellt prekluderas. Själva vittnet är däremot fritt 

att lämna de uppgifter han vill i sitt vittnesmål.  Denna frihet påverkas inte av 

huruvida parternas åberopanden prekluderas. Preklusionen av parts åberopande 

påverkar  vittnesförhöret  enbart  i  den  mån  då  det  är  bevistemat  som  styr 

förhöret  och frågorna till  vittnet.  Om ett visst  bevisfaktum är prekluderat så 

ligger det utanför bevistemat och vittnet ska anvisas av rätten att hålla sig inom 

gränsen för bevistemat vid sitt  vittnesmål.  Enligt  36:17 femte stycket RB ska 

rätten avvisa frågor som inte hör till saken. Detta inverkar dock inte på vittnets 

möjlighet att tala fritt i sitt vittnesmål.  I målet NJA 2006 s 520 uttalar HD att 

ramen för vittnesförhöret utgörs av det bevistema parterna åberopat. Önskar en 

123 NJA 2004 s 874.
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part att ställa  frågor som går utanför detta bevistema, är detta enbart möjligt 

under de förutsättningar som gäller för åberopande av nya bevis.124

Enligt  min  uppfattning  finns  det  inte  den  koppling  mellan 

vittnesmål och preklusion på bevisfakta som HD anser i NJA 2004 s 874. HD 

verkar i sin tolkning lämna teleologin bakom 50:25 tredje stycket RB och fäster 

alltför stor vikt vid andra faktorer. Lagförarbetena påpekar tydligt vikten av att 

sätta  rättegångens  tyngdpunkt  hos TR.125 50:25 tredje  stycket  RB spelar  en 

central roll i lagstiftarens strävan att förmå parterna att ”lägga ned tillräcklig 

omsorg på processen i första instans”126 och stävja ”slarvig  processföring”127. 

Med tanke  på dessa  tydliga  uttalanden  i propositionen  bör enligt  min  åsikt 

bestämmelsen  ges  en  sådan  tolkningsinnebörd  som tillgodoser  lagstiftarens 

syften.  Detta innebär att även bevisfakta av teleologiska skäl ska omfattas av 

preklusion enligt 50:25 tredje stycket RB.

 2.1.4  Tidigare framlagt

50:25 tredje  stycket  RB omfattar sådana  nya  omständigheter och bevis  som 

inte lagts fram tidigare. Begreppet ”lagts fram” introducerades i RB genom lag 

1994:1034  och  ersatte  den  något  gammalmodiga  formuleringen 

”förebringats”.128 Genom  denna  ändringslag  åsyftades  en  språklig 

modernisering i RB:s regler avseende processen i HovR och HD.129 De olika 

rättsmedelsbeteckningar vad, besvär och revision slopades till  förmån för det 

enhetliga  begreppet  överklagande.130 Inom ramen  för  denna  språkstilistiska 

lagändring ersattes även det ålderdomliga begreppet ”förebragts” i 50:25 tredje 

stycket  RB.131 En  ändring  i  lagrummets  juridiska  innebörd  avsågs  däremot 

124 NJA 2006 s 520.
125 Prop 1988/89:95, s 44; prop 1971:45, s 58.
126 Prop 1988/89:95, s 44.
127 Ibid.
128 Prop 1993/94:190, s 30.
129 Prop 1993/94:190, s 132, 322.
130 Prop 1993/94:190, s 1.
131 Prop 1993/94:190, s 132.
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inte.132 Man kan alltså utgå ifrån att ”lagts fram” i rättslig mening får uppfattas 

som synonym till ”förebringats”.

Begreppets  juridiska  innebörd  är  av  central  betydelse  för 

tolkningen  av den aktuella  bestämmelsen.133 Det  utgör nämligen  skiljelinjen 

mellan  redan infört  processmaterial  och nytt  processmaterial.134 50:25 tredje 

stycket  RB tillämpas enbart på det senare. Men inte varje  omnämning  av en 

omständighet  i  underrättsprocessen  utgör  också  ett  åberopande  i  lagens 

mening.135 Under vilka förutsättningar kan alltså ett rättsfaktum eller ett bevis 

anses vara framlagt? Utgångspunkten för denna bedömning är partens vilja att 

åberopa  en  omständighet  eller  ett  bevis.136 Det  måste  framgå  att  en  part 

medvetet åberopar en omständighet  eller  ett bevis till  stöd för sitt yrkande.137 

Det  räcker  inte  att  parten  enbart  omnämner  eller  tar  upp  ett  rättsfaktum i 

rätten.138 Samtidigt krävs det inte att parten uttryckligen meddelar att ett visst 

uttalande ska förstås som åberopande.139 Parten behöver inte heller använda sig 

av orden åberopa  eller  lägga  fram för  att  en processhandling  ska  få  denna 

innebörd.140 Ett  åberopande  kan  mycket  väl  ske  konkludent,  såvitt 

omständigheterna  tyder  på  att  parten  har  för  avsikt  att  förebringa  ett 

rättsfaktum samt  att  även  motparten uppfattat  uttalandet  som åberopande.141 

Förekommer  ovisshet  eller  osäkerhet  huruvida  ett  påstående  i 

tingsrättsprocessen  är  tänkt  som  åberopande,  bör  rätten  genom  materiell 

processledning verka för att ett klarläggande sker.142 Rätten bör se till att båda 

parter är på det klara med vad som åberopats i processen. Sakens avgörande får 

132 Prop 1993/94:190, s 327.
133 Lindell, s 226; Boman, s 11.
134 Lindell, s 226.
135 Boman, s 12.
136 Lindell, s 230; Boman, s 15.
137 Lindell, s 230.
138 Lindell, s 226; Boman, s 14.
139 Boman, s 15.
140 Boman, s 14.
141 Boman, s 15.
142 Ibid.
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nämligen inte stödjas på en parts åberopanden som av motparten inte kunde 

uppfattas som sådana.143

Utöver detta krävs det att ett åberopat rättsfaktum sätts i ett rättsligt 

och  argumentativt  sammanhang  mot  processinställningens  bakgrund.144 Ett 

rättsfaktum ska  alltså  framställas  på  så  sätt  att  dess  betydelse  för  partens 

processinställning  framgår.145 Har  en part  i  en köprättsligt  tvist  i  TR anfört 

detaljer kring varans beskaffenhet men ej såsom fel i varan, kan han inte anses 

ha åberopat fel i varan.146 Det gäller dock att komma ihåg att parterna inte är 

skyldiga att rättsligt kvalificera de åberopade rättsfakta.147 Det får därför icke 

ställas  för  höga  krav  på  parternas  rättsliga  argumentation  i  samband  med 

åberopandet av rättsfakta. Det borde i regel räcka att det framgår att ett visst 

faktum sätts i sammanhang med en aspekt i partens processinställning.

I målet NJA 1965 s 165, som rörde en ersättningstvist på grund av 

en bilolycka,  invände  svaranden först  i  processen vid  HD att bilföraren vid 

tidpunkten för  olyckan inte hade  uppnått  myndighetsåldern.  HD tycks  i sitt 

avgörande inte ha ansett att bilförarens ålder utgjorde en ny omständighet som 

först åberopades i överrätten. En skiljaktig ledamot – som i preklusionsfrågan 

verkar vara överens med majoriteten – resonerade att ”uppgift  om H:s ålder 

måste  anses  hava  ingått  i  processmaterialet”148 i  underrättsprocessen. 

Visserligen framgick nämligen förarens ålder av handlingarna i målet och det 

kan även antas att parterna var medvetna om hans ålder. Däremot framfördes 

förarens  ålder  inte  som rättsfaktum till  stöd för  en juridisk  argumentation i 

underrätten. HD tycks i detta mål förbise de ovan nämnda kraven på att parten 

måste ha för avsikt  att åberopa ett rättsfaktum samt sätta det i sammanhang 

med sin argumentation i rättegången. Enligt  min  mening  bör man dock vara 

försiktig att dra generaliserande slutsatser av denna dom. HD:s majoritet nöjde 

sig nämligen med att avfärda invändningens relevans av materiellrättsliga skäl. 
143 Boman, s 16.
144 Lindell, s 230; Boman, s 14.
145 Ibid.
146 Jfr Lindell, s 230.
147 Ekelöf IV, s 302.
148 NJA 1965 s 165.
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HD:s  majoritet  tycks  alltså  inte  ha  sett  anledning  att  fördjupa  sig  i  den 

processrättsliga dimensionen av den försenade invändningen. Det kan antas att 

domstolen  hade  fört  ett  utförligare  resonemang  kring  avskärning  av 

processtoff,  om  man  hade  funnit  att  invändningen  ägde  materiellrättslig 

betydelse  för  avgörandet.  Likväl  illustrerar  det  här  rättsfallet  vad  själva 

problematiken  handlar  om.  Förarens  ålder  som faktum var  med  under  hela 

rättegången, den åberopades dock inte som rättsfaktum till stöd för svarandens 

processinställning i underrätten. Vid HD invänder svaranden förarens ålder och 

då uppkommer  frågan  huruvida  detta utgör en omständighet  som inte  lagts 

fram/förebringats tidigare.

En i sammanhanget  aktuell  rättsfråga behandlades  i NJA 1975 s 

602. Käranden i detta skadeståndsmål var en fotgängare som hade påkörts av 

svaranden.  I  TR uttryckte käranden att hon inte  ville  åberopa att  svaranden 

hade  varit  vårdslös.  Parterna  var  dock  eniga  om  att  de  båda  hade  varit 

oaktsamma i trafiken. I överklagandet till  HovR förebringade käranden sedan 

dels att svaranden hade varit  vållande, dels att belysningen på hans bil  hade 

varit  bristfällig.  HD:s  bedömning  i  målet  utföll  tudelad.  Frågan  om 

bilbelysningens  bristfällighet  hade  inte  ens  tagits  upp  i  underrätten  och 

bedömdes  därför  av HD utgöra en ny förebringad  omständighet  som enligt 

50:25 tredje stycket  RB var prekluderad. Svarandens  vållande  hade däremot 

införts i processen genom att parterna hade kommit överens om att båda parter 

genom oaktsamhet  hade bidragit  till  olyckan och jämkning skulle  bli aktuell. 

HD fäste vid sitt utslag inte vikt vid att käranden uttryckligen hade valt att inte 

åberopa  vållande  i  TR.  HD tycks  alltså  återigen  frångå  den  ovan  nämnda 

principen enligt  vilken det krävs att parten har för avsikt att åberopa ett visst 

rättsfaktum.  Fastän  domstolens  tolkning  således  verkar  bristfälligt  från  ett 

rättsdogmatiskt perspektiv, är den dock lämplig utifrån ett praktiskt perspektiv. 

Rättsfrågan i överklagandet avsåg nämligen jämkning av skadeståndsbeloppet. 

HD  menade  att  jämkningsfrågan  skulle  bedömas  mot  bakgrund  av  hela 

trafiksituationen. Denna uppfattning verkar lämplig,  framför allt  med tanke på 

att det hade varit ostridigt i målet att bilföraren hade varit oaktsam. Att bortse 

från detta faktum bara på grund av att  käranden valt  att  inte  åberopa det  i 
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tingsrättsprocessen  skulle  ha  framstått  som  olämpligt  och  lett  till  ett 

materiellrättsligt  felaktigt utfall.  Av denna anledning tolkade HD 50:25 tredje 

stycket  RB till  kärandens  förmån.  Enligt  min  mening  handlar  det  dock om 

bristfällig  materiell  processledning  i  första  instans.  TR  borde  ha  upplyst 

käranden om konsekvenserna av att inte åberopa vållande. 

I  målet  NJA 1985 s 738 tar HD vid  tolkningen  av 50:25 tredje 

stycket RB hänsyn till TR:s bristande processledning. I målet hade svaranden 

tillfälligt  varit företrädd av ett ombud och i en inlaga framfört en invändning 

mot  det  tvistiga  anspråket.  Under  huvudförhandlingen  uppträdde  han  utan 

ombud och vidhöll inte den aktuella invändningen. I andra instansen åberopade 

han dock invändningen.  HovR ansåg att den utgjorde en ny omständighet  i 

rättsmedelsprocessen samt att den hade prekluderats enligt 50:25 tredje stycket 

RB. Svaranden överklagade detta beslut  till  HD. HD kom fram till  att 50:25 

tredje stycket RB visserligen var tillämplig  men att omständigheten inte hade 

prekluderats, då svaranden hade haft giltig ursäkt att inte vidhålla invändningen 

under huvudförhandlingen i TR. TR hade nämligen försummat att inom ramen 

för sin processledning förvissa sig ifall svaranden ville  vidhålla  invändningen 

under huvudförhandlingen.

Av HD:s resonemang går det att dra två slutsatser. För det första 

tillämpar HD här kravet på att parten uttryckligen ska åberopa omständigheten 

i  underrätten.  Det  faktum att  svaranden  inte  uttryckligen  vidhöll  den  i  en 

skriftlig inlaga framförd invändning under huvudförhandling räcker enligt HD 

för  att  50:25 tredje  stycket  RB blir  tillämplig.  För  det  andra kan bristande 

processledning  i  underrätten föranleda  en bedömning  till  förmån  för  parten 

inom  ramen  för  50:25  tredje  stycket  RB:s  aktsamhetsprövning.  Enligt  min 

mening borde ett liknande resonemang ha förts även i NJA 1975 s 602 istället 

för att frångå kravet  på åberopandet av rättsfakta i underrätten. Även i NJA 

1995 s 571 visade sig HD benägen att ställa höga krav på TR:s processledning.

Enligt min mening bör man ställa höga krav på att båda parter varit 

medvetna om huruvida ett visst rätts- eller bevisfaktum åberopats i målet som 

del av en parts processinställning i TR. Bara under den förutsättningen bör man 

anse omständigheten som framlagt. I alla andra fall bör 50:25 tredje stycket RB 
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tillämpas.  Olämpliga  resultat  kan  undvikas  genom  att  beakta  underrättens 

bristande  processledning  vid  tolkning  av  50:25  tredje  stycket  RB:s 

ursäktsrekvisit. Förs det under huvudförhandlingen i TR diskussioner om visst 

faktamaterial,  bör  rätten  förvissa  sig  om att  parterna  har  förstått  ifall  det 

diskuterade materialet ingår i den andra partens åberopanden. Brister TR i detta 

ska giltig ursäkt att åberopa omständigheten i överrätten i regel anses föreligga. 

Har ett visst faktum, som är relevant för en parts inställning, förekommit i TR, 

men har parten ändå inte lyckats åberopa det, så lär det nämligen i många fall 

brista i TR:s processledning. Det är rätten som leder förhandlingar och samtal 

mellan parterna och som bör ha en bra och balanserad bild av processtoffet.

 2.1.5  Giltig ursäkt

50:25 tredje stycket RB medger att en part åberopar nytt processmaterial,  om 

han antingen inte kunnat åberopa det redan i TR (50:25 tredje stycket punkt 1 

RB) eller  om det annars föreligger giltig ursäkt (50:25 tredje stycket punkt 2 

RB).149 Att en part inte kunnat åberopa ett visst faktum i underrätten innebär att 

detta faktum först efter tingsrättsprocessen kom till hans kännedom.150 Parten 

måste dock enligt lagförarbetena ha gjort rimliga efterforskningar i god tid före 

huvudförhandlingen  i  TR.151 Kravet  på  rimliga  efterforskningar  måste  ta 

hänsyn till rättsförhållanden som ligger till grund för målet.152 I invecklade och 

svårbevisade mål ska minimikravet på rimliga efterforskningar sättas lägre än i 

jämförelsevis överskådliga och juridiskt enkla mål.153 Ett liknande resonemang 

kan  föras  med  avseende  på  tvistemålets  värde.  Ju  högre värde  rättegången 

handlar  om,  desto  starkare  anledning  finns  det  för  parterna  att  sätta  sig  i 

processmaterialet  och  utreda  den  faktiska  och  rättsliga  bakgrunden  till 

tvisten.154 

I ett gammalt mål NJA 1942 s 43 hävdade käranden att svaranden 

hade sålt hans bil utan medgivande. Rätten ogillade käromålet och domen vann 
149 Jfr Ekelöf, Rättsmedlen, s 74.
150 Prop 1971:45, s 100.
151 Ibid.
152 Lindell, s 307.
153 Ibid.
154 Ibid.
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laga  kraft.  Efter  det  sökte käranden  resning  med  argumentet  att  han  efter 

domen fick kontakt med ett vittne som styrkte svarandens olovliga förfarande 

med  kärandens  bil.  HD konstaterade  här  att  det  ingår  i  kravet  på  rimliga 

efterforskningar att ta kontakt med eventuella  vittnen redan innan processen. 

Målet avsåg visserligen en annan rättsfråga och ligger tämligen långt tillbaka i 

tiden.  Det  ger  dock ändå  värdefull  vägledning  för  förståelsen  av kravet  på 

rimliga efterforskningars innebörd. Enligt HD innebär rimliga efterforskningar 

att  på  ett  tillfredsställande  sätt  utreda  anspråkets  faktabas  redan  innan 

processen i TR genom att kontakta möjliga vittnen. Av väsentlig  betydelse i 

målet  var att käranden på grund av egen försumlighet  inte hade tagit kontakt 

med vittnet  innan  processen.  En annan  bedömning  skulle  ha  tillämpats ifall 

parten inte hade haft kännedom om vittnets existens. 50:25 tredje stycket punkt 

1  RB  förutsätter  att  parten  redan  före  rättegången  sätter  sig  in  noggrant  i 

processmaterialet och vinnlägger sig om att framföra processmaterialet på ett 

uttömmande sätt redan i TR. En part, som varit aktsam i sin processföring och 

processförberedelse, ska däremot inte drabbas av preklusion. 

I det fallet  att parten enligt  50:25 tredje stycket punkt 1 RB inte 

kunnat åberopa en omständighet i underrätten, tillämpas ett speciellt  beviskrav 

jämfört med annan ursäkt enligt punkt 2.155 Det räcker att en part gör sannolikt 

att denne inte kunde känna till ett visst relevant  faktum redan i underrätten. I 

andra  fall  av giltig  ursäkt  enligt  50:25 tredje  stycket  punkt  2  RB tillämpas 

däremot  inte  den här  beviskravsänkningen.156 Lagstiftaren  söker  med  denna 

ordning  att  undvika  avskärning  av  processmaterial  som  parten  inte  haft 

möjlighet att känna till i underrätten. Det faktum att en part inte ens kände till 

en omständighet i TR väger alltså tyngre än andra ursäkter som kan åberopas 

för att nytt processmaterial först framförs i HovR.

Termen giltig  ursäkt, som används i 50:25 tredje stycket  punkt 2 

RB, förekommer även i 42:15 RB.157 Detta lagrum avser rättens befogenhet att 

förelägga  parterna  i  dispositiva  tvistemål  att  inkomma  med  rättsfakta  och 

155 Welamson, s 81 not 1.
156 Ibid.
157 Jfr Lindell, s 302.

33



Nytt processmaterial i överrättsprocessen Simon Söderholm
vt 2014 841114-6171

bevisning innan en viss tidpunkt. Missar parterna att följa  detta föreläggande 

prekluderas  nytt  processmaterial,  om parterna  inte  haft  giltig  ursäkt  för  sin 

underlåtenhet att inkomma med materialet i tid.158 Begreppet giltig ursäkt har 

samma rättsliga innebörd i 42:15 RB som i 50:25 RB.159 

I  lagmotiven till  42:15 RB nämns  det  typiska exempel  för giltig 

ursäkt i lagens mening. Om parten åberopar nytt processmateriel för att bemöta 

motpartens handlande i processen ska detta anses befogat.160 Det innebär att om 

en  part  tillåts  åberopa  en  ny  omständighet  i  HovR,  måste  motparten  få 

möjlighet att bemöta det med eventuellt nya omständigheter.161 Detta följer av 

den kontradiktoriska principen.162 Det nya åberopandet måste dock framstå som 

”en följd av och korrespondera med det åberopande som den andra parten har 

tillåtits att göra.”163

Giltig  ursäkt  ska enligt  propositionen även föreligga,  om parten i 

processen vid TR inte insett betydelsen av en viss omständighet eller bevis för 

målet.164 Denna ursäktsgrund ska kopplas till kravet på rimliga efterforskningar 

som ställs i samband med 50:25 tredje stycket punkt 1 RB.165 En part kan inte 

stödja sig på denna grund, om han inte gjort de efterforskningar som krävs för 

att  utreda  saken  på  ett  tillfredsställande  sätt.166 Framför  allt  om parten  är 

representerad av ett rättegångsbiträde, är det ganska höga krav som ställs för att 

han  ska betraktas  inte  ha  kunnat  inse  betydelsen  av ett  visst  rättsfaktum.167 

Enbart ifall det trots noggranna efterforskningar inte varit möjligt för parten att 

inse  betydelsen  av  ett  rättsfaktum för  målet,  kan  bristande  insikt  uppfylla 

kravet på giltig ursäkt i 50:25 tredje stycket punkt 2 RB:s mening.168 Enligt min 
158 42:15 RB.
159 Lindell, s 302.
160 Prop 1983/84:78, s 77. 
161 Lindell, s 308.
162 Se ovan avsnitt 1.6.
163 Lindell, s 310.
164 Prop 1971:45, s 100; prop 1983/84:78, s 77.
165 Se ovan.
166 Lindell, s 311 f.
167 Lindell, s 312.
168 Ibid.
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mening torde i dessa fall dock ofta även 50:25 tredje stycket punkt 1 RB vara 

uppfylld, dvs att parten inte kunnat åberopa omständigheten i TR.169 Det förblir 

alltså ett snävt  utrymme för att stödja sig på bristande insikt  i samband med 

rekvisitet giltig ursäkt.170

Propositionen påpekar att giltig ursäkt även bör anses föreligga, när 

parten har underlåtit  att åberopa visst  material av processekonomiska skäl.171 

Det handlar  alltså  om situationer  där parten var  övertygad  om att det  i  TR 

framlagda materialet skulle räcka för att vinna målet. I HovR framkommer det 

dock att ytterligare material  är behövligt  för  att  övertyga domstolen.172 I  de 

flesta  fallen  torde  det  röra  sig  om konkurrerande,  alternativa  grunder  för 

yrkandet.  Med  alternativa  grunder  menas  omständigheter  som  åberopas 

alternativt  och som har  samma  rättsföljd.173 Käromålet  kan alltså  bifallas  på 

endera  av  de  båda  grunderna.174 Lagmotiven  betonar  dock  att  giltig  ursäkt 

endast  ska  anses  föreligga  ”om parten  efter  noggranna  och  väl  grundade 

processekonomiska överväganden har åberopat den av flera tänkbara grunder 

eller invändningar som han bedömde sannolikt skulle  leda till framgång, men 

detta  inte  blev  fallet.”175 Även  här  ställs  det  alltså  höga  krav  på  partens 

noggranna processplanering och processföring. Det gäller att komma ihåg att 

processekonomiska prognoser kan vara vanskliga,  framför  allt  om rätts- och 

sakfrågan i målet är komplex.176 Parten ska inte lättfärdigt få underlåta att lägga 

fram  relevant  processmaterial  i  TR.177 Preskriptionsreglerna  avseende  nytt 

material  syftar  till  att  pressa  parterna  till  effektiv  och  koncentrerad 

processföring i TR.178 Enligt lagförarbetena krävs det att ett visst förhållande är 

169 Jfr ovan.
170 Lindell, s 312.
171 Prop 1983/84:78, s 77; prop 1971:45, s 100: jfr också prop 1988/89:95, s 45.
172 Prop 1983/84:78, s 77.
173 Ekelöf II, s 135.
174 Ekelöf II, s 135 not 160.
175 Prop 1971:45,  s 100.
176 Lindell, s 312.
177 Lindell, s 312 f.
178 Prop 1988/89:95, s 44; SOU 1987:46, s 120.
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av en ”ganska hög dignitet”179 för att det ska konstituera en giltig ursäkt för att 

lägga  fram nytt  processmaterial  i  HovR.  Med  tanke  på  det  bör  enligt  min 

mening  processekonomiska  skäl  bara  i  undantagsfall  betraktas  som  giltig 

ursäkt för att inte lägga fram processmaterial i underrätten.  Lindell framhåller 

dessutom en annan anledning varför processekonomiska överväganden endast i 

undantagsfall bör anses som giltig ursäkt. Rätten ställs nämligen inför en svår 

relevansbedömning,  om  parten  hävdar  att  ett  visst  rättsfaktum  av 

processekonomiska skäl ansågs umbärligt  i TR.180 För att kunna bedöma om 

partens processekonomiska överväganden var försvarliga är rätten tvungen att 

materiellrättsligt pröva saken i förväg.181 Det är nämligen i regel först (ex post) 

efter  det  materiella  avgörandet  som  man  kan  bedöma  huruvida  ett  visst 

rättsfaktum var  av relevans  i målet.182 Processekonomiska  skäl  skapar  alltså 

många  tolknings-  och  bedömningsproblem,  om de  anförs  som giltig  ursäkt 

enligt 50:25 tredje stycket punkt 2 RB.

Generellt sett framhålls det i förarbetena att bedömningen om giltig 

ursäkt föreligger ska göras utifrån partens egna förutsättningar.183 Det ska alltså 

tas  hänsyn  till  partens  personliga  förhållanden  och förmåga  samt  huruvida 

parten  företräds  av  ett  rättegångsombud.184 Man  får  dock  inte  automatiskt 

skylla  på  den  egna  rättsokunnigheten.  En  part  kan  nämligen  mycket  väl 

förväntas  inse  att  han  är  i  behov  av  ett  rättegångsbiträde  eller  att  målets 

komplexitet kräver att han söker rättshjälp.185 

Även HD har i målet NJA 2004 s 247 betonat vikten av att beakta 

partens personliga förutsättningar för att bedöma huruvida giltig  ursäkt enligt 

50:25  tredje  stycket  punkt  2  RB  föreligger.  Målet  var  ett  brottmål  där  ett 

försäkringsbolags enskilda anspråk utfördes av åklagaren. HD uttalade att det 

faktum att anspråket utfördes av åklagaren inte befriade försäkringsbolaget från 

179 SOU 1987:46, s 124.
180 Lindell, s 313.
181 Ibid.
182 Ibid.
183 Prop 1983/84:78, s 77; prop 1971:45, s 100; prop 1988/89:95, s 45.
184 Jfr Welamson, s 82.
185 Welamson, s 81; se även prop 1988/89:95, s 45.

36



Nytt processmaterial i överrättsprocessen Simon Söderholm
vt 2014 841114-6171

att kontrollera ifall allt  relevant processmaterial hade förts in i processen. HD 

ställer  alltså  här  höga krav på en parts processföringsaktsamhet  oavsett  om 

denne företrätts av åklagaren. Mycket talar för att dessa höga krav beror på att 

parten  var  ett  försäkringsbolag  som ”i  och  för  sig  skulle  ha  resurser  och 

kompetens att föra talan på egen hand.”186 Fastän det alltså är tveksamt om HD 

hade gjort samma bedömning  på en part som saknar  denna ekonomiska och 

organisatoriska  bakgrund,  framgår  av  domen  att  partens  personliga 

förutsättningar är väsentliga för bedömningen om giltig ursäkt föreligger. Detta 

gäller även om parten representeras av ett ombud.

Själva saken i NJA 2004 s 247 rörde grov mordbrand som hade lett 

till  avsevärda  skador  som  försäkringsbolaget  krävde  ersättning  för.  Den 

tilltalade  invände  mot  försäkringsbolagets  anspråk  att  han  hade  begått 

gärningen under påverkan av en psykisk störning vilket rättfärdigar jämkning 

av skadeståndet enligt  SkL. Först i HovR invände försäkringsbolaget att den 

tilltalade  hade  en ansvarsförsäkring  hos  ett  annat  försäkringsföretag  och att 

jämkning därför inte borde ske. Dessa uppgifter påstods ha kommit fram först 

efter  huvudförhandlingen  i  TR. HD hade  att  ta  ställning  till  huruvida  detta 

utgjorde  giltig  ursäkt  i  50:25  tredje  stycket  punkt  2  RB:s  mening. 

Utgångspunkten  för  bedömningen  är  enligt  HD  frågan  huruvida  bolaget 

genomfört rimliga efterforskningar. Bolaget hade nämligen varit medvetet om 

att den tilltalade led av en psykisk störning vilket  skulle  kunna föranleda ett 

jämkningsåberopande.  HD  konstaterade  att  försäkringsbolaget  före 

huvudförhandlingen hade kontaktat flera andra försäkringsbolag för att utreda 

huruvida den tilltalade omfattades av en ansvarsförsäkring. Mot bakgrund av 

detta kom HD fram till att bolaget hade uppfyllt  sin efterforskningsskyldighet. 

Av  HD:s  avgörande  kan  det  dras  den  slutsatsen  att  kravet  på  rimliga 

efterforskningar anses vara uppfyllt, så länge det framgår att parten har försökt 

att noggrant utreda sakförhållandena. NJA 2004 s 247 skiljer sig från det ovan 

beskrivna  målet  NJA 1942 s 43 i det avseendet  att bolaget  hade efterforskat 

sakfrågan före processen men inte lyckats. I NJA 1942 s 43 hade parten inte 

ens försökt ta kontakt med vittnet innan processen. Först efter domen försökte 

186 NJA 2004 s 247.
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han hitta vittnet som skulle styrka hans talan. Då var det för sent och kravet på 

rimliga efterforskningar kunde inte anses uppfyllt i målet.

I propositionen 1971:45, som föregick den första skärpningen av 

50:25  tredje  stycket  RB,187 konstateras  att  möjligheten  att  avvisa  nya 

omständigheter  och  bevis,  som  först  åberopas  i  HovR,  ska  tillämpas 

restriktivt.188 Enligt  propositionen  finns  det  en  risk  för  materiellt  felaktiga 

sakavgöranden på grund av avskärning av processmaterial.  Denna risk gör att 

”avvisningsmöjligheten [bör] begagnas med särskild försiktighet.”189 Även HD 

har i målet NJA 2004 s 874 förespråkat en restriktiv tolkning av 50:25 tredje 

stycket  RB.  Enligt  HD är  preklusion  nämligen  en betungande  rättsföljd  för 

parterna som kan leda till att en dom blir  materiellt  oriktig.190 Med hänsyn till 

denna  synpunkt  ansåg  domstolen  i  NJA  2004  s  874  att  preklusion  av  de 

åberopade, nya omständigheterna inte skulle ske. 

Enligt  min  uppfattning  är det dock tveksamt  om denna rättsåsikt 

verkligen motsvarar  lagstiftarens syfte efter 1989 års reform av 50:25 tredje 

stycket RB. I förarbetena till denna lagändring underströks det nämligen att det 

i praktiken hade blivit alltför vanligt att nya omständigheter och bevis kom upp 

först i HovR.191 Den nya skärpningen genom 1989 års lagändring åsyftade att 

stävja detta genom att förmå parterna att lägga ner mer omsorg på processen i 

första  instans.192 Med  tanke  på  att  förarbetena  betonar  angelägenheten  och 

vikten av att förlägga processens tyngdpunkt i första instans kan det enligt min 

mening  betraktas som tveksamt om en restriktiv  tillämpning  av 50:25 tredje 

stycket RB verkligen motsvarar lagstiftningens syfte.

 2.2  Överklagande till HD

Till skillnad från rättsläget gällande nya omständigheter och bevis i HovR har 

RB:s syn  på nytt  processmaterial  i  HD varit  oförändrad sedan 1942-års RB 

187 Se ovan avsnitt 2.1.1.
188 Prop 1971:45, s 101.
189 Prop 1971:45, 100.
190 NJA 2004 s 874.
191 Prop 1988/89:95, s 41; SOU 1987:46, s 123.
192 Prop 1988/89:95, s 44; SOU 1987:46, s 125.
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tillkom.193 Enligt  55:13 första  stycket  RB får  part  i  tvistemål  i  HD  endast 

åberopa en omständighet  eller ett bevis,  som inte lagts fram tidigare, om han 

gör sannolikt att han inte kunnat åberopa omständigheten eller beviset vid lägre 

rätt eller om han annars haft giltig ursäkt att inte göra det.

Bestämmelsen  motsvarar  i  huvudsak  RB:s  ursprungliga  lydelse. 

Den  enda  modifieringen  skedde  genom  lag  (1994:1034)  om  ändring  i 

rättegångsbalken194 som avsåg  RB:s  språkliga  modernisering.195 Inom ramen 

för denna reform omformulerades 55:13 RB på så sätt att ordet ”förebragts” 

ersattes  av  ”lagts  fram”,  uttrycket  ”med  mindre”  ersattes  av  ”endast  om”, 

”eljest”  ersattes  av  ”annars”  och  ”må”  ersattes  av  ”får”.196 En  ändring  i 

rättsregelns materiella innebörd avsågs inte.197 En motsvarande omformulering 

företogs som ovan nämns i 50:25 tredje stycket RB.198

55:13  RB  innebär  att  processmaterialet  i  regel  inte  ska  kunna 

utvidgas i HD-processen.199 Nya omständigheter eller  bevis  får  enbart läggas 

fram,  om parten inte har  varit  försumlig  i sin  processföring  i underrätten.200 

Regleringen syftar till att säkerställa att ”icke rättegången förryckes genom att 

nytt material i stor utsträckning framlägges först i den högsta instansen.”201

193 Gärde, s 840 f.
194 Prop 1993/94:190, s 62 f.
195 Prop 1993/94:190, s 145.
196 Prop 1993/94:190, s 62 f.
197 Prop 1993/94:190, s 145.
198 Se ovan avsnitt 2.1.1. Intressant från ett språkligt perspektiv är det faktum att lagstiftaren i 

RB:s ursprungliga lydelse använde ordet ”förebringa” i två olika böjningsformer. I 50:25 tredje 

stycket RB användes det som svag verb i böjningsformen ”förebringat” (prop 1993/94:190, s.  

30).  I 55:13 första stycket  RB däremot  ansågs det  vara en  stark verb med böjningsformen 

”förebragt”  (prop  1993/94:190,  s  63).  Domstolsutredningen  föreslog  i  propositionen 

1993/94:190 att bibehålla termen ”förebringa” i 55:13 första stycket RB, dock som svag verb i 

formen ”förebringat” (prop 1993/94:190, s. 212).
199 SOU 1938:44, s 568.
200 Gärde, s 840 f.
201 SOU 1938:44, s 568.
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Medan  synen  på  huruvida  nytt  processmaterial  fick  åberopas  i 

HovR  har  varit  skiftande  genom  rättshistorien,202 har  processen  i  HD 

traditionellt inte ansetts vara ett lämpligt forum för nytt processmaterial. Redan 

enligt 1734-års RB gällde för parternas inlagor i processen vid HD: ”[A]ndra 

bevis få dem regulariter icke bifogas än sådana, som redan förut vid Hofrätten 

eller Underrätten blifvit företedda, så vida de icke antingen sedan blifvit funna, 

eller af annan orsak icke förr vid handen varit.”203 

1942 års nya  RB förverkligade en ordning i vilken  det  fanns  ett 

relativt stort utrymme för att förebringa nytt processmaterial i HovR,204 medan 

regleringen att åberopa nya omständigheter och bevis i HD var påtagligt  mer 

restriktiv.205 Lagstiftaren frångick dock så småningom den här ordningen,  då 

den moderna  synen  på  rättegången innebär  att parterna  ska lägga  fram alla 

relevanta  omständigheter  och bevis  redan i  processen  vid  TR.206 Året  1989 

gjordes bestämmelserna  om åberopandet  av nya  omständigheter  i  överrätten 

enhetliga för processen i HovR och i HD.207 Numera har 50:25 tredje stycket 

och 55:13 första stycket RB samma lydelse. Detta innebär att de ovan i avsnitt 

2.1  presenterade  begreppsdefinitionerna,  tolkningsförslagen  och  rättsliga 

avvägningarna i princip också är tillämpliga på 55:13 första stycket RB.

Trots  denna  samordning  mellan  vad  som  gäller  för  nytt 

processmaterial i HovR och i HD är möjligheten att åberopa nytt processtoff 

dock inte  helt  identisk i  andra instans  å ena sidan  och i HD å andra sidan. 

Enligt lagförarbetena är nämligen utrymmet för att åberopa nya omständigheter 

och bevis snävare i HD än i HovR.208 Av naturliga skäl måste det kunna ställas 

högre krav på parternas aktsamhet vid processföring, om de redan i de två lägre 

instanserna  haft  möjlighet  att  lägga  fram  processmaterial.209 Tolkningen  av 

202 Se ovan avsnitt 2.1.1.
203 Schrevelius, s 371.
204 Se ovan avsnitt 2.1.1.
205 Gärde, s 840; Fitger, s 390.
206 Prop 1988/89:95, s 41.
207 Prop 1988/89:95, s 41 f; SOU 1987:46, s 125.
208 Prop 1988/89:95, s 41.
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ursäktsrekvisitet  påverkas  av  att  parterna  genomgått  processer  i  två  lägre 

instanser.210 Nyansskillnaden är dock enligt lagförarbetena snarare marginell.211

 2.3  Kvittningsyrkanden

Både  50:25  fjärde  stycket  och  55:13  andra  stycket  RB  innehåller  en 

likalydande särbestämmelse om kvittningsyrkanden. Ett kvittningsyrkande kan 

avvisas  både  i  HovR  och i  HD,  om det  inte  utan olägenhet  kan  prövas  i 

målet.212

När  det  gäller  civilprocessuell  kvittning  skiljer  man  mellan 

kvittningsyrkanden  som görs  gällande  genom genkäromål  å  ena  sidan  och 

kvittningsinvändningar  å  andra  sidan.213 Enligt  14:3  RB  kan  svaranden 

framföra  ett  kvittningsyrkande  i  en  genstämningsansökan.214 Käromål  och 

genkäromål  handläggs  sedan  enligt  14:3  RB  i  samma  rättegång.215 Genom 

genkäromål kan genkäranden även uppnå att käranden förpliktas utge betalning 

till  honom,  om det  visar  sig  att  genfordringen överstiger  huvudfordringen  i 

målet.216

En  kvittningsinvändning  är  däremot  ett  rent  försvarsmedel.217 

Svaranden  framställer  kvittningsinvändningen  antingen  i  sitt  svaromål  eller 

senare under rättegången.218 Kvittningsinvändningen är en sakinvändning enligt 

42:7 punkt 4 RB och kan i (för svaranden)  bästa fall  leda till  att käromålet 

ogillas  på  grund  av  avräkning.219 Genom  kvittningsinvändningen  kan 

svaranden aldrig uppnå att käranden förpliktas utge betalning. 

209 Fitger, 390;  Ekelöf,  Rättsmedlen,  s  165;  SOU 1987:46,  s  125;  prop  1988/89:95,  s  42; 

Welamson, s 82.
210 Prop 1988/89:95, s 42; prop 1971:45, s 99.
211 Prop 1988/89:95, s 45.
212 Fitger, s 356.
213 Ekelöf, Rättsmedlen, s 76 not 194; Ekelöf II, s 170.
214 SOU 1938:44, s 192.
215 Ibid.
216 Ekelöf II, s 171; Gärde, s 144.
217 Ibid.
218 Ibid.
219 Ekelöf II, s 172.
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Ett genkäromål om kvittning  ska enligt  10:14 andra stycket  samt 

14:7  andra  stycket  RB  väckas  före  huvudförhandlingen  i  huvudmålet  i 

underrätten.220 Väcks käromålet  sedan huvudförhandlingen påbörjats,  ska det 

enligt  14:7 andra stycket  RB handläggas i en särskild  rättegång, om det inte 

utan olägenheter kan handläggas i samma rättegång.221 I rättsmedelsprocessen 

kan  däremot  något  genkäromål  mot  huvudfordringen  inte  väckas. 

Genkäromålet  ska nämligen  enligt  10:14 andra stycket  RB upptagas av den 

rätt,  som  upptagit  huvudkäromålet,  och  det  är  TR  i  första  instans. 

Genkäromålet följer alltså huvudtalan. Talan får enligt 10:17 andra stycket RB 

ej väckas vid domstol av annan ordning än den behöriga. Denna indispositiva 

forumregel  gäller  enligt  min  mening  både  huvudtalan  och  genstämningen. 

Väcks alltså genkäromålet vid HovR eller HD utgör den bristande funktionella 

behörigheten ett tvingande rättegångshinder  enligt  34:1 andra stycket  RB.222 

HovR bör alltså avvisa  ett sådant  genkäromål  som väcks  i strid  med  10:17 

andra stycket RB. Någon överlämning av genstämningsansökan enligt  10:20a 

RB  torde  inte  komma  på  fråga.  Av  lagmotiven  till  10:20a  RB  framgår 

nämligen att möjligheten att överlämna en stämningsansökan till den behöriga 

rätten avser situationer där ansökan kommit in till en lokalt obehörig TR.223 Det 

verkar  däremot  inte  innefatta  någon befogenhet  för  en  funktionell  obehörig 

domstol att överlämna  målet  till  en domstol av högre eller  lägre  ordning.224 

Dessutom är  huvudkäromålet  inte längre  anhängigt  vid  TR, om rättegången 

redan befinner sig i andra instans. Ett överlämnande av genkäromålet är därför 

redan av rent praktiska skäl uteslutet.

Till skillnad från ett genkäromål kan en kvittningsinvändning som 

rent försvarsmedel principiellt  framställas i alla  lägen i rättegången.225 Det är 

enbart kvittningsinvändningar som avses i 50:25 fjärde stycket och 55:13 andra 

220 SOU 1938:44, s 192; Ekelöf II, s 171.
221 Prop 1999/2000:26, s 73.
222 Ekelöf II, s 14.
223 Prop 1995/96:115, s 125.
224 Prop 1995/96:115, s 125 ff.
225 Ekelöf II, s 171; SOU 1938:44; s 525;
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stycket RB.226 Kvittningsgenkäromål, som framställs i överrätten, ska däremot 

behandlas enligt de ovan beskrivna reglerna.

50:25  fjärde  stycket  och  55:13  andra  stycket  RB  begränsar 

parternas  möjligheter  att  framföra  kvittningsinvändningar  i  överrätten. 

Kvittningsyrkandet får avvisas om det inte utan olägenhet kan prövas i målet.227 

Denna reglering anknyter alltså inte till huruvida parten hade godtagbara skäl 

eller godtagbar ursäkt att inte ha kommit med kvittningsyrkandet tidigare under 

rättegången.228 Relevant  är  enbart  huruvida  yrkandet  påverkar  rättegången. 

Man talar om olägenhetsprövning istället för skuldprincipen.229 

Saknas  det  samband  mellan  grunden  för  huvudfordringen  och 

grunden  för  motfordringen  belastar  kvittningsyrkandet  rättegången.  Det  kan 

krävas en helt ny utredning och bevisupptagning angående motfordringen som 

ligger  till  grund  för  kvittningsyrkandet.230 Ett  kvittningsyrkande  kan  därför 

förhala rättegångens avslutning avsevärt.231 I lagförarbetena påpekas det därför 

att yrkandet enbart bör behandlas, ”om motfordringen är jämförelsevis klar och 

någon  omfattande  utredning  och  bevisning  rörande  densamma  icke 

erfordras.”232 I doktrinen har det också uttalats att bedömningen påverkas av i 

vilket stadium i processen kvittningsyrkandet framställs.233 Om yrkandet skulle 

föranleda uppskov med huvudförhandlingen, ska det avvisas.234

Sammanfattningsvis  är  det  alltså  två  moment  som  avgör  om 

kvittningsyrkandet  ska  avvisas  eller  behandlas  i  överrätten:  i  vilken 

utsträckning krävs det ytterligare utredning för att samla faktabakgrunden till 

motfordran  och  i  vilken  utsträckning  skulle  en  sådan  utredning  påverka 

huvudförhandlingens  fortskridande?  Härvid  ska  det  tillämpas  strängare  krav 

226 Ekelöf, Rättsmedlen, s 76 not 194.
227 Welamson, s 83.
228 Ekelöf, Rättsmedlen, s 76.
229 Lindell, s 362.
230 Ekelöf, Rättsmedlen, s 77.
231 Ibid.
232 SOU 1938:44, s 525.
233 Welamson, s 83.
234 Fitger, s 772; Welamson, s 83.
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om yrkandet framställs i HD än om det framställs i HovR.235 Enligt lagmotiven 

bör ett kvittningsyrkande endast undantagsvis upptas till prövning i HD.236

I  målet  NJA 1953 s  632 godtog HD ett  kvittningsyrkande  som 

framställdes  först  i  överrätten.  Detta  yrkande  utmärkte  sig  nämligen  i  två 

hänseenden: för det första var motfordringen ostridig mellan parterna, för det 

andra hänförde sig motfordringen till samma rättsliga och faktiska grund som 

huvudfordringen.  Målet  gällde  en  hyrestvist  i  Haparanda  där  hyresvärden 

yrkade vräkning av hyresgästen på grund av att denne inte hade betalat hyran. 

Samtidigt  var  det  ostridigt  mellan  parterna  att  hyresgästen  hade  ett 

tillgodohavande hos hyresvärden på grund av tidigare överbetalda hyresbelopp. 

Målet torde vara ett exceptionellt exempel på hur en kvittningsinvändning inte 

på  något  sätt  vållar  utredningssvårigheter  eller  utgör  en  belastning  för 

rättegången i överrätten. I sådana fall bör kvittningsyrkandet enligt 50:25 fjärde 

stycket resp 55:13 andra stycket RB behandlas. Att kvittningsfordran är så pass 

klar och ostridig lär dock i praktiken snarare vara undantagsfallet. 

När det gäller processuell kvittning är det viktigt  att komma ihåg 

att  domens  rättskraft  enligt  17:11  andra  stycket  RB  också  omfattar 

kvittningsgrunden.237 Detta gäller  dock bara om kvittningsyrkandet  prövats i 

målet och inte om det enligt 50:25 fjärde stycket eller 55:13 andra stycket RB 

avvisats.238 Om  kvittning  prövats  och  alltså  omfattas  av  domens 

rättskraftsverkan, innebär det att svaranden inte kan göra kvittningsfordringen 

gällande  i  en  ny  rättegång.239 Även  fordringen  som  ligger  till  grund  för 

kvittningsinvändningen är res judicata vilket utgör ett processhinder för en ny 

rättegång  angående  samma  fordring.240 En  part,  vars  kvittningsinvändning 

ogillas på oriktiga grunder, drabbas alltså av rättsförlust.241 Det är därför ytterst 

viktigt  att  även  motfordringen  röner  tillräckligt  mycket  uppmärksamhet  i 

235 SOU 1938:44, s 568; Fitger, s 841.
236 SOU 1938:44, s 568.
237 Ekelöf II, s 173,
238 Ibid.
239 Ekelöf III, s 184.
240 Ibid.
241 Jfr SOU 1938:44, s 525; Welamson, s 84.
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rättegången och utreds på ett tillfredsställande sätt.242 50:25 fjärde stycket och 

55:13 andra stycket RB ska uppnå det syftet att en motfordring, som ligger till 

grund för ett kvittningsyrkande, enbart tas upp till materiell prövning, om dess 

tillfredsställande  utredning  kan  garanteras.243 I  många  fall  är 

huvudförhandlingen  i  HovR  eller  HD  inte  lämpad  att  prestera  en  sådan 

utredning.244 I dessa fall ska kvittningsyrkandet avvisas med stöd i 50:25 fjärde 

stycket  eller  55:13  andra  stycket  RB.  En  sådan  avvisning  länder  inte 

svarandeparten  till  nackdel.245 Han  har  fortfarande  möjlighet  att  göra  sin 

fordring  gällande  i  en  ny  rättegång.246 Det  enda  scenario  där  ett 

avvisningsbeslut  av ett  kvittningsyrkande  i  HovR eller  HD medför  menliga 

konsekvenser  för  svarandeparten  är  om  käranden  blir  insolvent,  innan 

motparten hinner utverka en rättskraftig dom på sin fordring i en ny rättegång 

med  ombytta  partsroller.247 Tydligen  bedömde  dock  lagstiftaren  denna  risk 

mindre  angelägen  än  risken  av  en  bristfällig  utredning  av  motfordran  i 

överrätten.248

 2.4  Nya omständigheter och taleändring

Det kan tänkas en situation då käranden åberopar sådana nya omständigheter i 

överrättsprocessen som gör att man kan ifrågasätta rättssakens identitet i målet. 

I sådana fall ska dessa åberopanden i första hand bedömas enligt  13:3 RB.249 

Bara om man kommer fram till att det nya processmaterialet inte redan enligt 

13:3 RB är otillåtet, ska en prövning enligt  50:25 tredje stycket  resp.  55:13 

första stycket RB ske. 

Att rättegångens föremål är klart och tydligt  avgränsat  är av stor 

vikt  med  hänsyn  till  flera  centrala  processuella  principer.250 Den 

242 SOU 1938:44, s 525.
243 Ibid.
244 Ibid.
245 Ibid.
246 Welamson, s 84.
247 Ekelöf, Rättsmedlen, s 77; Welamson, s 84 not 2.
248 SOU 1938:44, s 525.
249 Ekelöf, Rättsmedlen, s 72.
250 SOU 1938:44, s 184.
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kontradiktoriska principen kräver att motparten har möjlighet  att bilda sig en 

uppfattning om vad målet  handlar  om och vilka  argument  han ska bemöta i 

rättegången.251 Principen  om res  judicata  kräver  att  det  är  tydligt  vad  som 

omfattas  av  domens  rättskraft  och  vilka  grunder  som  inte  får  upptas  till 

prövning i en ny rättegång.252 Slutligen är sakens identitet också av betydelse 

för  den  i  den  här  framställningen  många  gånger  omnämnda 

instansordningsprincipen.253 Om  överrätten  ska  överpröva  underrättens 

avgörande, är det viktigt  med en klar  definition av processföremålet.254 13:3 

RB sätter därför fasta gränser huruvida processföremålet får ändras sedan talan 

väckts.255 Bestämmelsen är tillämplig i alla rättegångens instanser och således 

även av relevans för den här uppsatsens ämne.256 

13:3 RB gäller enbart käranden.257 Häri ligger en väsentlig skillnad 

till  ovan behandlade regler om åberopande av nya omständigheter och bevis i 

HovR och HD. 50:25 tredje stycket  och 55:13 första stycket  RB gäller  både 

käranden och svaranden, både överklagaren (klaganden)  och motparten. 13:3 

RB  tillämpas  däremot  enbart  på  kärandens  framföranden.  Det  är  nämligen 

enligt  17:3 RB endast  käranden  som med  sin  stämningsansökan  sätter  upp 

gränserna för processföremålet i TR.258 Svaranden är tvungen att hålla sig inom 

ramen för kärandens talan, såvida han inte väcker genkäromål.259 

Åberopar alltså käranden nya omständigheter i överrätten, prövas först 

om en  otillåten  taleändring  enligt  13:3  RB  föreligger.  Är  det  fallet  så  bör 

kärandens  nya  omständigheter  avvisas.  Håller  sig  det nya  åberopandet  inom 

ramen  för  den  ursprungliga  talan,  ska  det  prövas  mot  50:25  tredje  stycket 

251 SOU 1938:44, s 184; Ekelöf I, s 70; Ekelöf II, s 125.
252 Ekelöf III, s 207.
253 Olivecrona, Grunden, s 315; Ekelöf I, s 134 ff; SOU 1938:44, s 184.
254 Ekelöf, Rättsmedlen, s 72.
255 Ekelöf II, s 135; SOU 1938:44, s 184.
256 Ekelöf, Rättsmedlen, s 72; Fitger, s 87.
257 Ekelöf II, s 124.
258 Ekelöf II, s 125.
259 Ibid.
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RB.260 De  nya  omständigheterna  ska  enbart  tillåtas  om käranden haft  giltig 

ursäkt att inte lägga fram allt  processmaterial i underrätten.  Detta innebär att 

kärandens åberopande av en ny omständighet  i HovR kan vara tillåtet enligt 

13:3 RB men oförenligt  med  50:25 tredje stycket  resp.  55:13 första stycket 

RB.261 Svarandens  åberopande  av  nytt  processmaterial  ska  däremot  enbart 

prövas mot 50:25 tredje stycket eller 55:13 första stycket RB.262

Regeln om taleändring i 13:3 RB berör endast kärandens yrkanden 

och åberopanden av nya rättsfakta.263 Framläggandet av nya bevismedel eller 

nya  bevisfakta  kan  däremot  aldrig  medföra  en  taleändring.264 Som  ovan 

utvecklat läggs bevismedel och bevisfakta fram i syftet att styrka de rättsfakta 

som utgör  den  faktiska  grunden  för  en  parts  processinställning.265 Som det 

framgår av 17:3 RB bestäms ramen för processföremålet av yrkandena samt de 

omständigheter som part åberopat. Det är alltså yrkandena och rättsfakta som 

avgränsar  rättegångssaken.266 Bevisfakta  och  bevismedel  kan  däremot 

kompletteras, ändras eller återtas fritt under rättegången utan att detta påverkar 

tvisteföremålets  identitet.267 Om en  part  kommer  med  ny  bevisning  först  i 

överrättsprocessen aktualiseras därför aldrig regeln om taleändring.268 Däremot 

måste  parten,  som vill  lägga  fram  nya  bevisning  i  överrätten,  mycket  väl 

uppfylla  kriterierna i 50:25 tredje stycket  eller  55:13 första stycket  RB. Det 

innebär att han måste ha giltig ursäkt för att inte ha lagt fram bevisningen i ett 

tidigare skede i rättegången.269

Även den rättsliga kvalifikationen av de i målet aktuella rättsfakta 

saknar betydelse för processföremålets avgränsning.270 Det är enligt 17:3 andra 
260 Ekelöf, Rättsmedlen, s 73.
261 Ibid.
262 Ekelöf II, s 124 f; SOU 1938:44, s 185.
263 Ekelöf II, s 126; Olivecrona, s 313.
264 Ibid.
265 Se ovan avsnitt 2.1.3.
266 Ekelöf II, s 126; Fitger, s 81.
267 Ekelöf II, s 126; Olivecrona, Grunden, s 313.
268 Ibid.
269 Se ovan avsnitt 2.1.5.
270 Ekelöf II, s 128.
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meningen  RB de åberopade rättsfakta  som lägger  fast  sakens  gränser.  Den 

rättsliga bedömning som tillämpas på dessa rättsfakta är käranden enligt  42:2 

RB e contrario inte skyldig att åberopa.271 Detta innebär att käranden när som 

helst  får  förebringa ny rättslig  argumentation eller  en ny rättslig  subsumtion 

utan att detta påverkar talans identitet.272 Om käranden alltså åberopar en ny 

rättslig subsumtion i överrätten, föranleder detta aldrig en prövning enligt 13:3 

RB.273 Till  skillnad  från vad som gäller  för  ny bevisning  aktualiserar  en ny 

rättslig  subsumtion  dock  inte  heller  50:25  tredje  stycket  RB.  Som  ovan 

utvecklas  omfattas rättslig  argumentation inte  av reglerna om avskärning  av 

nytt processmaterial i överrätten.274 Både käranden och svaranden är alltså fria 

att framföra nya rättsliga synpunkter i alla skeden i rättegången.275

Av 13:3 tredje stycket RB framgår att regeln om taleändring inte 

tillämpas  om käranden inskränker  sin  talan.276 Om käranden alltså  nedsätter 

kraven i sitt yrkande, utgör detta ingen otillåten taleändring. Detsamma gäller 

ifall  käranden  tar  tillbaka  ett  åberopat  rättsfaktum under  rättegången.277 En 

inskränkning  av yrkandet  eller  ett återtagande av ett åberopande prövas inte 

heller  mot  50:25 tredje stycket  eller  55:13 första stycket  RB.  Dessa lagrum 

avser nämligen enligt ordalydelsen enbart det fallet att nya omständigheter eller 

nya bevis läggs fram. Redan en språklig  tolkning av lagtexten visar att dessa 

bestämmelser inte ska tillämpas på en inskränkning av processmaterialet. Även 

en  teleologisk  tolkning  av  bestämmelserna  bekräftar  detta  betraktelsesätt. 

Bestämmelsernas syfte är att leda till  en processkoncentration i första instans 

och att förmå parterna att lägga fram allt relevant processmaterial redan i TR.278 

Ratio legis bakom författningen ger alltså ingen anledning att tillämpa förbudet 

271 Se ovan 2.1.2.
272 Fitger, s 88.
273 Ekelöf II, s 128; Olivecrona, Grunden, s 313.
274 Se ovan 2.1.2.
275 Fitger, s 88.
276 Ekelöf II, s 134; SOU 1938:44, s 186; Olivecrona, Grunden, s 316.
277 Ekelöf II, s 134.
278 Prop 1988/89:95, s 40.
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att  lägga  fram  nytt  processmaterial  analogt  på  reduceringen  av 

processmaterialet.

Klaganden får också återkalla  sitt  överklagande helt  och hållet.279 

Motpartens rätt till dom, som garanters i 13:5 första stycket RB, tillgodoses i så 

fall  genom att underrättens dom står fast.280 Den enda förutsättningen för ett 

sådant återkallande av överklagandet är att det sker innan rätten meddelat sin 

dom.281 

Däremot får klaganden i HovR enligt  50:25 andra stycket RB inte 

ändra  sin  talan  att avse  en annan  del  av TR:s dom än den som uppgetts i 

överklagandet.282 I rättsmedelsprocessen är det nämligen klaganden som med 

sitt  överklagande  bestämmer  gränsen  för  processföremålet.283 Som  ovan 

utvecklat har motparten ett starkt rättsligt intresse att processföremålet står fast 

under  hela  rättegången.  Dessutom visas  det  ovan  på  betydelsen  av ett  fast 

processföremål  för  domens  rättskraft  och  instansordningens  princip.  Dessa 

synpunkter  äger  samma  relevans  i  rättsmedelsprocessen.284 Inom  den 

begränsning som 50:25 andra stycket RB ställer upp finns det ett visst utrymme 

för  klaganden att  ändra  sitt  överklagande.285 Detta utrymme  begränsas  dock 

dessutom av  50:4  första  stycket  punkt  2  RB.  Enligt  detta  stadgande  ska 

klaganden i överklagandet ange den ändring i domen som yrkas. Detta innebär 

att  klaganden  inte  utan  vidare  kan  frångå  detta  yrkande  som framställts  i 

överklagandet.286 Klaganden är alltså inte bara bunden till den del av TR:s dom, 

som  klandras  i  överklagandet,  utan  också  till  det  ändringsyrkande  som 

framställs  i  överklagandet.287 Detta  gäller  även  om  en  ändring  av 

överklagandets yrkande skulle  hålla  sig  inom gränserna för yrkandet  i första 

279 50:25 första stycket RB.
280 Ekelöf, Rättsmedlen, s 68 f; SOU 1938:44, s 524; Welamson, s 60.
281 SOU 1938:44, s 524.
282 Ibid.
283 Ibid.
284 Se ovan.
285 Welamson, s 59.
286 Ibid.
287 NJA 1985 s 618.
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instans.  Enkelt  uttryckt innebär  det: om klaganden i överklagandet begränsat 

sitt yrkande till ett mindre belopp än det han yrkat i talan hos TR, får han inte 

sedan ångra sig  och justera sitt  yrkande till  det belopp han krävt i  talan hos 

TR.288 

Trots  detta  har  klaganden  möjlighet  att  ändra  sitt  yrkande  i 

överklagandet om det speciella fall som avses i 13:3 första stycket punkt 1 RB 

inträffar.289 Som lagförarbetena framhåller  utgår 13:3 RB egentligen ifrån att 

”ändring av talan i princip ej bör få ske.”290 Det finns dock ett snävt utrymme 

inom vilket en taleändring kan ske.291 Som ovan utvecklat är det yrkandet och 

grunden för  yrkandet  som utgör föremålet  för  talan.  13:3 första  stycket  RB 

stadgar huruvida själva yrkandet får ändras.292 13:3 första stycket punkt 1 RB 

avser  det  fall  att  den  fullgörelse  som  käranden  kräver  på  grund  av  en 

omständighet  som  inträffar  under  rättegången  blir  omöjlig.  I  så  fall  får 

käranden  ändra  sitt  yrkande  på  så  sätt  att  det  numera  avser  en 

ersättningsprestation.293 Lagrummet  syftar  framför  allt  på  situationen  att 

käranden yrkar  utlämnandet  av en viss  lös sak och denna  förstörs eller  går 

förlorad under rättegången. I så fall ska käranden få kräva skadestånd istället 

för  saken.294 Centralt  för  denna  bestämmelse  är  att  den  omständighet  som 

inträffar under rättegången inte ändrar grunden för yrkandet utan endast gör att 

själva  yrkandet  behöver  justeras.295 Käranden måste alltså  fortfarande  ha  ett 

materiellrättsligt anspråk på ersättningsprestationen.296 

Denna modifiering av det ursprungliga yrkandet enligt  13:3 första 

stycket  punkt  1 RB föranleds alltså  av en omständighet  som inträffat  under 

rättegången eller först då blivit  känd för käranden. I detta sammanhang gäller 

288 Welamson, s 59.
289 Welamson, s 60; NJA 1985 s 618.
290 SOU 1938:44, s 184.
291 Ibid.
292 Ibid.
293 Olivecrona, Grunden, s 315.
294 Ekelöf II, s 139.
295 SOU 1938:44, s 184.
296 Ibid.
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det  att  komma  ihåg  att  en  omständighet  som parten  redan  känt  till  under 

rättegången i underrätten enligt 50:25 tredje stycket RB enbart får åberopas om 

parten  har  giltig  ursäkt.297 Tänker  alltså  klaganden  i  HovR  modifiera  sitt 

yrkande att avse skadestånd istället för utlämnande av en lös sak på grund av 

att  denna  förstörts under  underrättsprocessen,  måste han enligt  50:25 tredje 

stycket  RB ha giltig  ursäkt att inte  ha åberopat  denna omständighet  redan i 

TR.298 Saknar klaganden giltig  ursäkt, får rätten avvisa det ändrade yrkandet. 

Strikt sett skulle enligt lagens uppbyggnad HovR i ett första steg enligt 50:25 

tredje stycket RB behöva avvisa den åberopade nya omständighet som gjort att 

sakens utlämnande blivit  omöjligt. Som andra steg skulle  rätten behöva ogilla 

klagandens  yrkande  på  ersättningsprestation  på  grund  av  saknande 

rättsfaktaunderlag.  Detta  tillvägagångssätt  framstår  dock  som  onödigt 

komplicerat.299 HovR  bör  därför  omedelbart  avvisa  klagandens  ändrade 

yrkande.300

I HD:s rättspraxis har bestämmelsen i 13:3 första stycket punkt 1 

RB getts en vid innebörd. I målen NJA 1971 s 317 samt NJA 1985 s 618 har 

bestämmelsen  tolkats  extensivt  och  tillämpats  analogt  på  situationer  där 

käranden ändrat sitt yrkande till att avse ett högre belopp än i den ursprungliga 

talan.  I NJA 1971 s 317 hade käranden i TR yrkat ersättning för skador som 

hade uppstått i samband med en bristfälligt  utförd badrumsinstallation. Bland 

annat  hade  käranden  yrkat  ersättning  för  iordningställandet  av  en  felaktigt 

fastklistrad badmatta. TR ogillade kärandens talan. I överklagandet till  HovR 

ändrade käranden sitt yrkande på så vis att han krävde en högre ersättning  för 

iordningställandet  av badmattan. Efter TR:s dom hade det nämligen visat sig 

att iordningställandet av mattan förorsakade högre kostnader än vad käranden 

ursprungligen hade utgått ifrån. HD ansåg att det förelåg ett tillämpningsfall av 

13:3 första stycket  punkt  1 RB. Man menade nämligen att det nya yrkandet 

stödde sig på samma grund som det ursprungliga yrkandet och utgjorde således 

297 Se ovan 2.1.5.
298 Welamson, 58. Jfr Olivecrona, Grunden, s 317.
299 Welamson, s 83 not 4.
300 Ibid.
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ett sådant krav på annan fullgörelse som avses i 13:3 första stycket punkt 1 RB. 

HD utgick  inte  heller  från  att  käranden  hade  underlåtit  att  framföra  denna 

omständighet  redan i  TR i  otillbörligt  syfte.  Det  ändrade  yrkandet  godtogs 

därför av HD.

HD:s resonemang förefaller  enligt  min  mening  inkonsekvent.  Att 

det  nya  yrkandet  hänför  sig  till  samma  grund  som det  första  yrkandet  är 

rekvisit i 13:3 första stycket punkt 3 RB. HD kvalificerar yrkandet ändå utan 

vidare ingående motivering som krav på annan fullgörelse i 13:3 första stycket 

punkt 1 RB:s mening. 

Likväl har HD bekräftat sin tolkning av 13:3 första stycket punkt 1 

RB  i  målet  NJA 1985  s  618.  Målet  avsåg  en  underhållstvist  i  vilken  den 

underhållsskyldige  i  sitt  överklagande  hade  yrkat  nedsättning  av 

underhållsbidraget.  I  rättsmedelsprocessen  yrkade  han  därefter  ytterligare 

nedsättning av underhållsbidraget. HD påpekade i sitt avgörande visserligen att 

klaganden ”i princip  inte får  utvidga sitt  […] framställda  yrkande ens  i den 

mån utvidgningen ligger inom vad han yrkat i underrätten och inte hänför sig 

till annan del av underrättens dom än som uppgivits i [överklagandet].”301 Detta 

ändringsförbud gäller dock enligt HD inte om 13:3 första stycket punkt 1 RB är 

tillämplig.  HD hänvisade sedan till det ovan beskrivna målet NJA 1971 s 317 

och  uttalade  att  det  betraktas  som  annan  fullgörelse  på  grund  av  senare 

inträffad  omständighet  i  lagrummets  mening,  om  klaganden  utvidgar  sitt 

yrkande till högre belopp. Klagandens ändrade yrkande godtogs därför.

Enligt  min  mening  kan det ifrågasättas om HD:s resonemang  är 

förenligt med 50:4 RB. Enligt detta lagrum ska klaganden i överklagandet ange 

den ändring av TR:s dom som yrkas. Tolkas 13:3 första stycket punkt 1 RB på 

så sätt att ett yrkande alltid får utvidgas till ett högre belopp så urholkas 50:4 

RB. Enligt  HD:s egna ord innebär nämligen detta lagrum att klaganden ”inte 

får utvidga sitt […] framställda yrkande”302.

Det ovan beskrivna fallet av ersättningsprestation enligt 13:3 första 

stycket  punkt 1 RB är det enda fallet  där käranden kan ha rätt att ändra sitt 

301 NJA 1985 s 618.
302 Ibid.
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yrkande  i  överrätten.303 13:3  första  stycket  punkt  2  och  3  RB  tillåter  att 

käranden  utvidgar  sitt  yrkande  på  fastställelse  av  prejudicerande 

rättsförhållanden  och  framställer  nya  yrkanden  som  antingen  avser 

tilläggsförpliktelser eller beror på samma grund som det ursprungliga yrkandet. 

Dessa undantag från taleändringsförbudet  gäller  dock enbart  i underrätten.304 

Denna  begränsning  till  underrättsprocessen  hänför  sig  till  vikten  av  att 

rättegångens tyngdpunkt förläggs i första instans.305 

Av 13:3 tredje stycket  RB framgår  det däremot att förbudet mot 

taleändring inte hindrar att käranden åberopar en ny omständighet till stöd för 

sin talan om saken inte ändras därigenom.306 Denna bestämmelse syftar alltså 

på huruvida en ändring av talans grund påverkar processföremålets identitet.307 

Enligt  lagförarbetena ska saken betraktas som ändrad, om käranden anför en 

helt  ny  grund  till  stöd  för  sin  talan.308 Käranden  får  dock  åberopa  nya 

konkurrerande  grunder  till  stöd  för  sin  talan  utan  att  någon  taleändring 

föreligger.309 Det  avgörande  är  att  grunden  har  samma  rättsföljd  som  den 

ursprungliga.310 Det menas sådana situationer där kärandens fordring hänför sig 

till  två olika grunder,  varav endera för sig leder till  rättsföljden att käranden 

äger  kräva  en  viss  prestation  från  svaranden.311 Är  så  fallet  får  käranden 

komplettera sin talan med en annan alternativ grund utan att någon taleändring 

i  13:3  RB:s  mening  anses  föreligga.312 Det  krävs  att  endera  av  grunderna 

berättigar  käranden  till  sin  fordring.313 Sådana  grunder  har  kallats  för 

303 Olivecrona, Grunden, s 315.
304 13:3 andra stycket sista meningen RB; SOU 1938:44, s 186; Olivecrona, Grunden, s 315.
305 SOU 1938:44, s 186; Olivecrona, Grunden, s 304.
306 Jfr Olivecrona, Grunden, s 316.
307 Ekelöf II, s 136; SOU 1938:44, s 186.
308 SOU 1938:44, s 186. 
309 Ekelöf II, s 137; Olivecrona, Grunden, s 326.
310 Ekelöf II, s 137; Ekelöf III, s 195; Olivecrona, Grunden, s 326.
311 Jfr Olivecrona, Grunden, s 326.
312 Jfr Olivecrona, Grunden, s 332.
313 Ekelöf II, s 137.

53



Nytt processmaterial i överrättsprocessen Simon Söderholm
vt 2014 841114-6171

konkurrerande  grunder  och  de  kan  framföras  antingen  kumulativt  eller 

alternativt.314

Om däremot  båda  grunder  ger  upphov  till  två  olika  fordringar, 

föreligger helt skilda grunder.315 I detta fall åberopar käranden en ny grund inte 

alternativt utan istället för den ursprungliga grunden.316 De två olika grunderna 

har  inte  samma  rättsföljd  utan  väcker  fram  två  skilda  fordringar.317 Dessa 

fordringar kan visserligen bestå av samma penningbelopp.318 I rättslig mening 

rör det sig ändå om två skilda fordringar. Sådana grunder är inte samma sak i 

rättslig  mening  och om en  sådan  åberopas  alternativt  eller  kumulativt  i  en 

rättegång, utgör detta en taleändring i 13:3 RB:s mening. 

Bifaller  domstolen kärandens talan på grund av en konkurrerande 

grund, kan käranden inte  göra samma  anspråk gällande  på grundval  av den 

andra konkurrerande grunden i en ny rättegång.319 Med skilda grunder förhåller 

det sig däremot tvärtom. Då dessa ger upphov till två skilda fordringar, kan de 

göras gällande i två olika rättegångar.320  

Detta abstrakta problem åskådliggjordes i målet  NJA 1959 s 658. 

Målet  gällde  ogiltigförklaring  av  ett  testamente.  Käranden,  som yrkade  på 

testamentets ogiltigförklaring, hade stött sin talan i underrätten på att testatorn 

inte  skulle  ha  varit  vid  sunt  förstånd  vid  tidpunkten  då  testamentet  hade 

upprättats. I processen vid HovR gjorde käranden också gällande att testatorn 

genom sönderrivande hade återkallat testamentet. HD kom fram till att någon 

taleändring enligt 13:3 RB inte förelåg. De åberopade grunderna var nämligen 

konkurrerande.  Endera  grund  skulle  ha  lett  till  samma  rättsföljd,  nämligen 

testamentets  ogiltighet.  Detta  medförde  att  saken  inte  ändrades  genom 

åberopandet av testamentets återkallande. 

314 Ekelöf, Grundbegrepp, s 106.
315 Ekelöf II, s 136; Olivecrona, Grunden, s 325.
316 Ibid.
317 Ekelöf, Grundbegrepp, s 106 not 63.
318 Ibid.
319 Ekelöf III, s 195, se även nedan avsnitt 5. 
320 Ekelöf II, s 136; Ekelöf, Grundbegrepp, s 106 not 63; jfr även Ekelöf III, s 191 ff.
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Som exempel på skilda grunder, vars åberopande medför att saken 

ändras och taleändring föreligger, anför Ekelöf följande situation: käranden har 

lånat  svaranden  ett  belopp  av  1000  kronor  den 1:  mars  och ytterligare  ett 

belopp av 1000 kronor den 1: april.321 I detta fall föreligger två skilda grunder 

med  skilda  rättsföljder.  Käranden får  inte  åberopa dessa  grunder  alternativt 

eller kumulativt  till stöd för sin talan avseende en fordring på 1000 kronor.322 

Dessa grunder föreställer inte samma sak.

Ett specifikt  fall av taleändring belystes i målet  NJA 1987 s 766. 

Ett kontokortsföretag hade mot svaranden yrkat betalning  på grund av inköp 

som denne enligt ingivna fakturor hade gjort med kontokortet. I processen vid 

TR lade företaget fram fakturor av vilka det påstods framgå att svaranden hade 

använt  kortet  vid  olika  tillfällen  mellan  maj  och oktober  1978.  Först  i  HD 

visade  det  sig  att de angivna  datum inte avsåg de dagar då svaranden hade 

använt kortet utan fakturornas utfärdandedatum. Företaget var alltså tvunget att 

i HD rätta de faktiska förhållanden som lades till grund för talan. HD bedömde 

att  kärandeföretagets tillrättande  av dessa  uppgifter  i  HD hade  gjorts inom 

ramen för den instämda tvisten och därför inte utgjort någon taleändring i 13:3 

RB:s  mening.  Inte  heller  ansåg  HD  att  tillrättningen  utgjorde  en  ny 

omständighet i 55:13 första stycket RB:s mening.  

Enligt  min  mening  utgör  de  datum  då  svaranden  gjorde  de 

transaktioner  som ligger  till  grund  för  kärandeföretagets fordring  ett sådant 

rättsfaktum  som  enligt  17:3  andra  meningen  RB  är  av  betydelse  för 

processföremålets gränser. Därför kan man enligt  min åsikt inte utgå ifrån att 

sådana faktiska uppgifter som de i målet aktuella kan fritt justeras av käranden 

utan att varken 13:3 eller  55:13 första stycket  RB aktualiseras.  HD:s utslag 

torde dock hänföra sig till de särskilda omständigheterna i målet. För det första 

förelåg  ett uppenbart  misstag från kärandens  sida,  när  de felaktiga  datumen 

angavs.  Enligt  HD  borde  svaranden  därför  ha  haft  anledning  att  notera 

misstaget och reagera på det.323 För det andra ansåg HD att TR hade brustit  i 

321 Ekelöf II, s 136.
322 Ekelöf, Grundbegrepp, s 106 not 63.
323 Jfr Lindell, s 236 ff.
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sin materiella  processledning och att misstaget hade kunnat undvikas, om TR 

hade  verkat  för  att  avhjälpa  otydligheterna  i  stämningsansökan.324 Slutligen 

torde HD:s bedömning också ha föranletts av det faktum att det var påtagligt 

tydligt  att  ett  misstag  hade  förelegat  med  avseende  på  de  felaktiga 

datumangivelserna.325 Enligt min mening kan det inte uteslutas att en tale- och 

sakändring  föreligger  i liknande fall  där inte särskilda förhållanden som de i 

målet aktuella föranleder en annan bedömning.

Slutligen  bör  följande  grundläggande  förhållande  betonas:  om 

käranden i överrätten åberopar en ny omständighet, som inte ändrar processens 

sak  och  således  inte  utgör  en  otillåten  taleändring,  betyder  detta  inte 

automatiskt  att åberopandet  är godtagbart.326 Det  ska nämligen också prövas 

mot 50:25 tredje stycket resp. 55:13 RB.327 Även om en ny omständighet inte 

utgör en taleändring,  får  den i överrätten endast  åberopas,  om käranden har 

giltig ursäkt att inte ha lagt fram omständigheten i underrätten.328

 3  Indispositiva tvistemål
Redan av ordalydelsen i 50:25 tredje stycket RB framgår att bestämmelsen inte 

tillämpas i indispositiva tvistemål.329 Med indispositiva tvistemål avses tvister i 

vilka saken är sådan att förlikning  därom icke är tillåten.330 Det anges i regel 

särskilt i den materiella lagstiftningen i vilka tvister detta är fallet.331

Att 50:25 tredje stycket RB endast tillämpas i dispositiva tvistemål 

beror på att begränsningen vid åberopandet av nya omständigheter eller bevis i 

överrätten hänger  ihop med  dispositionsprincipen  som kommer  till  uttryck i 

17:3 andra meningen RB.332 Principen om att domen inte får grundas på annat 

än  vad  parterna  åberopat  gäller  nämligen  uttryckligen  inte  i  indispositiva 

324 Jfr Lindell, s 239.
325 Jfr Lindell, s 236.
326 Ekelöf, Rättsmedlen, s 73.
327 Ibid.
328 Se ovan 2.1.5.
329 Welamson, s 83.
330 17:3 andra meningen RB e contrario.
331 Fitger, s 13.
332 Ekelöf I, s 58.
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tvistemål.333 I  indispositiva  tvistemål  handläggs  ärenden som präglas  av det 

förhållandet  att  inte  bara parternas  intressen  berörs  av målets  utgång.334 De 

klassiska exemplen härför är äktenskapsmål och faderskapsmål.335 I dessa mål 

tillämpas materiella  regler som skyddar barnets intressen. Dessa skyddsregler 

kräver att parternas rätt att disponera över målets utgång och processmaterial 

begränsas.336 Dessutom  finns  det  ett  påtagligt  rättssäkerhetsintresse  i 

familjerättsliga statusprocesser som angår samhället  i sin helhet.337 Det måste 

råda  klarhet  huruvida  statusförhållanden  såsom  äktenskapet,  som påverkar 

makarnas  rättsställning  mot  tredje  man  och  myndigheter,  består.  Därför 

undandras sådana mål parternas disposition.

Av dessa hänsyn har rätten befogenheten och uppgiften att agera ex 

officio  i högre utsträckning än i dispositiva tvistemål.338 Enligt lagmotiven bör 

rätten ha fria  händer  att införskaffa  den bevisning  som är nödvändig  för att 

bereda underlaget för en materiellt riktig dom.339 Detta innebär att rätten måste 

beakta samtliga omständigheter och bevis som är av relevans för målets utgång 

oavsett i vilket skede i rättegången de yppas.340

I 55:13 första stycket RB stadgas inte uttryckligen att avskärningen 

av processmaterial i överrätten bara sker i dispositiva mål. Det är dock samma 

synpunkter  som  gör  sig  gällande  angående  dispositionsprincipen  och 

officialprincipen i HD som i HovR. Man får därför utgå ifrån att även 55:13 

första stycket RB enbart tillämpas i dispositiva tvistemål.

333 Ekelöf I, s 61.
334 Ekelöf I, s 62.
335 Ibid.
336 Ibid.
337 Gärde, s 570; Fitger, s 13.
338 Ekelöf I, s 62.
339 Prop 1971:45, s 100.
340 Prop 1971:45, s 100; prop 1988/89:95, s 45.
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 4  Brottmål
 4.1  Nya omständigheter

 I  brottmål gäller  enligt  30:3 RB att den tilltalade inte får  dömas  för  annan 

gärning  än den åklagaren eller  målsäganden åberopat  i  stämningsansökan.341 

Rätten  får  alltså  inte  på  eget  initiativ  pröva  huruvida  den  tilltalade  begått 

straffbara handlingar.342 Som lagmotiven framhåller är denna ordning påkallad 

med hänsyn till att den svenska straffprocessrätten bygger på den ackusatoriska 

grundsatsen.343 Att  begränsa  brottmålsrättegångens  föremål  till  åklagarens 

gärningsbeskrivning  krävs  dock  också  med  tanke  på  den  straffrättsliga 

principen  ne  bis  in  idem.344 Enligt  denna  princip,  som  i  den  svenska 

straffrättsordningen förankrats i 30:9 RB, får ingen dömas mer än en gång för 

samma  gärning.345 En  tydlig  avgränsning  av  processföremålet  och  domens 

rättskraftsverkan  är  förutsättningar  för  att  denna  grundsats  ska  kunna  få 

genomslag.346

I likhet med vad som gäller i civilprocessen är dock rätten enbart 

bunden av åklagarens gärningsbeskrivning,  såvitt den avser rättsfakta.347 Som 

det redogörs för ovan är rättsfakta de faktiska moment som uppfyller rekvisiten 

i en rättsregel.348 Dessa rättsfakta är både de yttre faktiska omständigheter och 

de subjektiva moment som ingår i gärningen.349 För brottmålsrättegångens del 

framgår det uttryckligen av 30:3 andra meningen RB att rätten inte är bunden 

av brottsrubriceringen och lagrummet åklagaren har valt att tillämpa.350 I likhet 

med  vad  som  gäller  i  tvistemål  är  alltså  den  framställda  rättsliga 

341 Ekelöf II, s 125.
342 SOU 1938:44, s 340.
343 SOU 1938:44, s 253, 340; Ekelöf II, s 125.
344 SOU 1938:44, s 341, 342; Elwing, s 204.
345 Elwing, s 204.
346 SOU 1938:44, s 341; Elwing, s 204.
347 Ekelöf II, s 126.
348 Se ovan avsnitt 2.1.2.
349 SOU 1938:44, s 340.
350 Ekelöf II, s 130; Olivecrona, s 179.
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argumentationen  utan  betydelse  för  processföremålets  gränser.351 Inte  heller 

ingår  åklagarens  påföljdsyrkande  i  den  för  rätten enligt  30:3  RB bindande 

gärningsbeskrivningen.352 RB stadgar inte ens någon skyldighet för åklagaren 

att ta upp påföljdsfrågan i rättegången.353 

Om åklagaren ändå väljer att framställa ett yrkande om påföljd, kan 

detta enbart få indirekt betydelse för gärningsbeskrivningen. Det kan nämligen 

uppstå en situation då gärningsbeskrivningen  är  så pass otydligt  avfattad att 

den måste läsas i samband med åklagarens påföljdsyrkande eller lagrumsval.354 

Om  gärningsbeskrivningen  saknar  uttrycklig  uppgift  om  ett  visst  faktiskt 

moment kan det ibland framgå av det åberopade lagrummet  att detta moment 

var tänkt att omfattas.355 En tolkning av gärningsbeskrivningen med hänsyn till 

åberopade lagrum eller påföljdsyrkanden kommer dock endast på fråga, om det 

av  omständigheterna  helt  uppenbart  framgår  att  gärningsbeskrivningen  var 

tänkt att omfatta även sådana moment som inte uttryckligen nämns.356 Det vore 

onödigt  formalistiskt  att  ogilla  åtalet  om  det  ändå  tydligt  framgår  att 

gärningsbeskrivningen  var  tänkt  att  omfatta  alla  rättsfakta  som  ingår  i 

brottsrekvisiten.357 Som exempel  kan  nämnas  att  åklagaren  väcker  åtal  för 

sjukkassebedrägeri genom att i gärningsbeskrivningen påstå att den tilltalade 

arbetat  under  sjukskrivningen.  Gärningsbeskrivningen  implicerar  då  att  den 

tilltalade inte saknar arbetsförmåga – vilket är rekvisit för sjukkassebedrägeri. 

Om det  framgår  av det  åberopade lagrummet  att gärningsbeskrivningen  var 

tänkt  att täcka detta moment,  ska åtalet  inte  ogillas  av formalistiska  skäl.358 

Oavsett dessa synpunkter är det dock ytterst viktigt att värna om grundsatsen 

att  åklagaren  måste  ha  åberopat  alla  för  brottsrekvisiten  relevanta 

351 Olivecrona, s 179.
352 SOU 1938:44, s 340.
353 Ekelöf II, s 130.
354 Elwing, s 191.
355 Ibid.
356 Elwing, s 193.
357 Ibid.
358 Ibid.
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gärningsmoment  för att den tilltalade ska kunna fällas i rätten.359 Det innebär 

att rätten inte kan fälla  den tilltalade  för  ett vårdslöshetsbrott om åklagaren 

enbart tagit upp uppsåt i gärningsbeskrivningen.360

Åklagarens gärningsbeskrivning drar upp gränsen för rättegången i 

alla  processinstanser.361 Stämningsansökans  gärningsbeskrivning  fastställer 

alltså processens  faktamaterial i alla  instanser.362 Till  skillnad  från reglerna i 

tvistemål  saknar  RB bestämmelser  om huruvida  åklagarens  åberopanden får 

kompletteras  eller  modifieras  i  högre  rätt.363 Den  regel,  som  behandlar 

utvidgning  av  faktamaterialet,  återfinns  i  avdelningen  om  rättegången  i 

underrätt.364 45:5 första stycket  andra meningen RB slår  fast  att rätten avgör 

huruvida åklagaren får utvidga åtalet på andra gärningar än den som framgår av 

gärningsbeskrivningen.365 Enligt  lagförarbetena kan en sådan åtalsutvidgning 

vara påkallad, om den nya gärningen har vissa moment gemensamma med den 

ursprungliga  gärningen  eller  om den  tilltalade  under  rättegången  erkänt  ett 

annat  brott.366 Enligt  den  härskande  uppfattningen  i  doktrin  och  praxis 

tillämpas denna reglering dock inte analogt i högre rätt.367 Åklagaren äger alltså 

inte  i  överrätten  åberopa  sådana  nya  omständigheter  som  ligger  utanför 

gärningsbeskrivningens  gränser.368 Ändring  av åtal  i  HovR är  således  alltid 

förbjudet.369 Det är hänsyn till instansordningens princip som gör sig gällande i 

denna ordning.370 

359 Ekelöf II, s 131.
360 Elwing, s 193; Ekelöf, s 131 ff.
361 SOU 1938:44, s 340; Welamson, Brottmålsdomen, s 105.
362 Olivecrona, s 150; Welamson, Brottmålsdomen, s 105.
363 Ekelöf, Rättsmedlen, s 78.
364 Kapitel 42 – 48 RB; Ekelöf, Rättsmedlen, s 78,
365 SOU 1938:44, s 472; Olivecrona, s 175; Welamson, Brottmålsdomen, s 107.
366 SOU 1938:44, s 472.
367 Elwing, s 203; Ekelöf II, s 141; Ekelöf, Rättsmedlen, s 79; Welamson, s 58; NJA 1954 s 

240.
368 Ibid.
369 Elwing, s 203.
370 Ibid.
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Samma begränsning avseende åberopandet av nya omständigheter i 

överrätten  gäller  inte  den  tilltalade.371 Detta  följer  av  det  faktum  att  den 

tilltalades inställning  inte är bindande för avgränsningen av processmaterialet 

enligt 30:3 RB.372 Den tilltalade är således fri att åberopa vilka omständigheter 

som  helst  i  alla  rättegångens  lägen  till  sitt  försvar  utan  att  någon 

preklusionsregel aktualiseras.

Förbudet  mot  taleändring  avser  förhållandet  mellan  instanserna. 

Inom  rättsmedelsprocessen  följer  en  ytterligare  begränsning  av  klagandens 

disposition  över  processföremålet  av  51:24  andra  stycket  RB.  Enligt  detta 

lagrum  får  ett  anhängiggjort  överklagande  inte  ändras  att  avse  annan  av 

underrätten  bedömd  gärning.373 Till  skillnad  från  reglerna  om åtalsändring 

gäller denna begränsning inte bara åklagaren utan även den tilltalade.374 51:24 

andra  stycket  RB  är  brottmålsrättegångens  motsvarighet  till  50:25  andra 

stycket  RB.  Klaganden  är  bunden  till  sitt  överklagande.  Det  är  detta 

överklagande som avgör i vilken omfattning underrättens dom  överprövas i 

andra instansen.375 Nämnda lagrummet tillämpas även i HD.

45:5 RB skiljer  mellan  åtalsutvidgning  till  en annan gärning  och 

komplettering av processmaterialet  inom ramen för gärningsbeskrivningen.376 

En sådan  åtalsmodifikation  inom ramen  för  gärningsbeskrivningen  är  enligt 

45:5 tredje stycket RB tillåtet utan att rätten behöver godkänna detta.377 Denna 

reglering  som  har  kallats  för  åtalsjustering378 anses  analogt  tillämplig  i 

överinstansen.379 Det  innebär  att  åklagaren  har  rätt  att  åberopa  nya 

omständigheter  i  överrätten,  så  länge  dessa  faller  inom  den  ursprungliga 

371 Ekelöf II, s 129.
372 Ibid.
373 Elwing, s 203.
374 Ibid.
375 Ibid.
376 Elwing, s 203; Ekelöf II, s 141.
377 Elwing, s 203; Ekelöf II, s 141; Olivecrona, s 176.
378 Olivecrona, s 176; Welamson, Brottmålsdomen, s 107.
379 Ekelöf II, s 141; Welamson, s 58, Elwing, s 203; Ekelöf, Rättsmedlen, s 79; 

Olivecrona, s 176.
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gärningen.  Av  central  betydelse  är  därför  gränsdragningen  mellan  en sådan 

åtalsjustering och en i överrätten otillåten åtalsändring.380 Vilka omständigheter 

ligger inom ramen för samma gärning?381

För det första kan konstateras att det framgår av 45:5 tredje stycket 

RB  att  åklagaren  utan  begränsningar  kan  inskränka  åtalet.382 Reglerna  om 

åtalsändring  och  åtalsjustering  aktualiseras  alltså  bara  när  det  är  fråga  om 

utvidgning  av processmaterialet.383 Bedömningen  huruvida  en viss  åberopad 

omständighet faller inom gränserna för samma gärning ska enligt  förarbetena 

utgå ifrån gränserna för domens  rättskraft.384 Enligt  30:9 RB får den gärning 

som genom brottmålsdomen prövats inte tas upp på nytt i en ny rättegång mot 

samma  tilltalade.385 Rättskraftsverkan  omfattar  dock  inte  bara  de 

gärningsmoment  som faktiskt  behandlats i rättegången utan även de moment 

som åklagaren inom ramen för en åtalsjustering haft möjlighet  att åberopa.386 

Det spelar alltså ingen roll om åklagaren faktiskt åberopat dessa moment.  Så 

länge de hade rymts inom ramen för en åtalsjustering, omfattas de av domens 

rättskraft.387 Elwing beskriver  detta  förhållande  på  följande  sätt:  ”I  samma 

omfattning  som nya  omständigheter […] skall kunna anföras till  stöd för ett 

åtal, i samma omfattning blir de uteslutna från prövning i en ny rättegång.”388 

Av  detta  följer  att  gränserna  för  domens  rättskraft  är  vidare  än 

gärningsbeskrivningen  i  stämningsansökan.389 Man  kan  säga  att  rättskraften 

omfattar  gärningsbeskrivningen  plus  utrymmet  för  åtalsjustering.390 Nya 

omständigheter får alltså inom ramen för en åtalsjustering åberopas, så länge de 

380 Elwing, s 203 f; Olivecrona, s 176.
381 Jfr Olivecrona, s 178.
382 Olivecrona, s 180.
383 Elwing, s 202; Ekelöf II, s 134.
384 SOU 1938:44, s 472; Olivecrona, s 178; Welamson, Brottmålsdomen, s 108.
385 Se Olivecrona, s 148.
386 SOU 1938:44, s 472; Ekelöf II, s 141 f; Elwing, s 206; Olivecrona, s 178.
387 SOU 1938:44, s 472.
388 Elwing, s 206.
389 Ekelöf II, s 142; Elwing, s 204.
390 Welamson, Brottmålsdomen, s 119.
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faller inom gränserna för domens rättskraft.391 Det är tveksamt huruvida dessa 

teoretiska  synpunkter  som  framförts  i  lagmotiven392 och  doktrinen393, 

underlättar definitionen av utrymmet för en åtalsjustering i det enskilda fallet i 

praktiken.   Utrymmet  för  åtalsjustering  har  försökts  förtydligas  med 

formuleringar såsom att gärningsbeskrivningen ska genom justeringen förbli i 

det väsentliga likartad.394 En åtalsjustering ska vara tillåten om ”förändringen 

blott  innebär  tillägg  till  eller  modifikationer  i  skildringen  av  ett 

händelseförlopp, vari huvudstommen förblir densamma.”395

Enligt  min  uppfattning  är  det  knappast  möjligt  att  hitta 

formuleringar som kan ge praktiskt användbar vägledning i det enskilda fallet. 

Alla  dogmatiska  formler  behöver  utfyllnad  genom avgöranden  i  rättspraxis. 

Man  kommer  alltså  inte  förbi  det  faktum  att  gränserna  för  tillåtna 

åtalsjusteringar  trots  alla  rättsdogmatiska  begreppsdefinitioner  i  slutändan 

konkretiseras genom kasuistiken i rättspraxis. 

 4.2  Nya bevis

RB  stadgar  inga  som  helst  begränsningar  för  parterna  att  lägga  fram  ny 

bevisning i överrätten i brottmål.396 Parterna är alltså fria  att komma med ny 

bevisning i rättegångens alla lägen.397 Som ovan i avsnitt 4.1 redogörs för är det 

endast  rättsfakta  som är  av  betydelse  för  processföremålets  avgränsning  i 

brottmål. Parterna är däremot helt fria att åberopa nya bevisfakta i högre rätt. 

Syftet med bevisfakta är nämligen endast att styrka relevanta rättsfakta. Såvitt 

bevisfakta åberopas för att styrka rättsfakta, som ligger utanför gränserna för 

åtalet, ska de avvisas med stöd i 35:7 punkt 1 RB.398 Ett sådant bevisfaktum är 

uppenbarligen utan betydelse i målet. Även när det gäller andra bevismedel och 

bevisfakta kan rätten avvisa dessa med stöd i 35:7 RB, om de är irrelevanta 

391 Elwing, s 207; Ekelöf II, s 142; Olivecrona, s 178; Welamson, Brottmålsdomen, s 119, 121.
392 SOU 1938:44, s 472.
393 Ekelöf II, s 141 ff; Elwing, s 204 ff. 
394 Elwing, s 205.
395 Elwing, s 207.
396 Ekelöf, Rättsmedlen, s 87.
397 SOU 1926:32, s 207, 216.
398 Jfr Ekelöf, Rättsmedlen, s 87.
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eller  obehövliga.399 Detta lagrum tillämpas  oavsett vilken instans rättegången 

befinner sig i.

 4.3  Enskilt anspråk

I  avsnitt  2.1.5  nämns  NJA  2004  s  247.  Målet,  som  rörde  åtal  för  grov 

mordbrand  och  i  vilket  ett  försäkringsbolag  utförde  talan  angående  enskilt 

anspråk,  är  även  av  relevans  i  sammanhang  med  förevarande  avsnitt.  HD 

uttalade  nämligen  att  bestämmelserna  i  50:25  tredje  stycket  RB  om 

begränsningen att i dispositiva tvistemål åberopa nya omständigheter och bevis 

i HovR även tillämpas i brottmål, såvitt dessa omständigheter och bevis avser 

målsägandens talan om enskilt  anspråk.400 I överklaganden av avgörandet om 

enskilt  anspråk  aktualiseras  enligt  HD  alltså  de  regler  om avskärning  av 

processmaterial  i  överrätten  som  gäller  i  dispositiva  tvistemål.401 I  målet 

företräddes målsäganden av åklagaren i sin talan om enskilt anspråk. Enligt HD 

tar  bedömningen  enligt  50:25 tredje  stycket  RB  hänsyn  till  det  faktum att 

målsäganden hade juridiskt kunnig, professionell representation i processen.

I målet NJA 2004 s 213 hade HD – i likhet med NJA 2004 s 247 – 

att  ta  ställning  till  tillämpningen  av  50:25  tredje  stycket  RB  vid  talan  om 

enskilt  anspråk  i  brottmål.  Målet  gällde  åtal  mot  en  säkerhetsvakt  för 

misshandel.  Säkerhetsvakten  hade  avlossat  skott  mot  två  presumtiva 

inbrottstjuvar.  En  av  dem  biträdde  åtalet  och  yrkade  skadestånd  mot  den 

tilltalade.  Skadeståndstalan  grundades  i  TR  helt  och  hållet  på 

gärningsbeskrivningen som avsåg uppsåtlig  misshandel.  Först i HovR stödde 

målsäganden  sitt  skadeståndsanspråk  även  på  vårdslöshet.  HD  utgick  i  sin 

bedömning - liksom i NJA 2004 s 247 - ifrån att 50:25 tredje stycket RB var 

tillämplig  på målsägandens  överklagande av avgörandet  om enskilt  anspråk. 

Vid  bedömningen  om giltig  ursäkt  enligt  50:25  tredje  stycket  RB  förelåg 

anknöt HD till reglerna om åtalsjustering i brottmål. Domstolen ansåg att giltig 

ursäkt föreligger, om den nya, åberopade omständigheten ligger inom ramen 

för en tillåten åtalsjustering i brottmålet. Utslaget står i överensstämmelse med 

399 Ibid.
400 Se även NJA 1990 s 231.
401 Se även Ekelöf, Rättsmedlen, s 80.
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ett tidigare avgörande. I NJA 1990 s 361 hade målsäganden - i likhet med NJA 

2004 s 247 - först i HovR stött sin skadeståndstalan även på vårdslöshet. HD 

utgick även i detta mål ifrån att en ny omständighet får åberopas i HovR, om 

den ligger inom ramen för en tillåten åtalsjustering.

Det framgår av dessa mål att HD visserligen tillämpar 50:25 tredje 

stycket  RB  på  enskilt-anspråkstalan  i  brottmål.  Bestämmelsen  tolkas  dock 

annorlunda än i dispositiva tvistemål.  Att rekvisitet giltig ursäkt ersätts av en 

prövning huruvida åberopandet av den nya omständigheten ligger inom ramen 

för en tillåten åtalsjustering  innebär  en lättnad för målsägandeparten jämfört 

med  dispositiva  tvistemål.402 HD  motiverar  inte  vad  som föranleder  denna 

lättnad och det kan ifrågasättas om denna rättspraxis är lämplig.403

I målet  NJA 1990 s 231 klarlade HD att 50:25 tredje stycket och 

55:13 första stycket RB tillämpas i brottmål på enskilt-anspråkstalan även med 

avseende  på  nya  bevismedel.  En  målsägande  som  överklagar  domstolens 

avgörande angående det enskilda anspråket får alltså enbart åberopa nya bevis i 

rättsmedelsprocessen med beaktande av de begränsningar som följer av 50:25 

tredje stycket samt 55:13 första stycket RB. Som ovan i avsnitt 4.2 beskrivet är 

parterna  i  brottmålsrättegången  däremot  fria  att  åberopa  nya  bevis  när  det 

gäller brottsansvarsfrågan. Denna regel gäller enligt HD inte med avseende på 

målsägandens enskild-anspråkstalan.

 5  Icke-åberopade  omständigheter  och  domens 

rättskraftsverkan
Med avseende på rättegången i brottmål visas det i avsnitt 4.1 på sambandet 

mellan  åtalsjustering  och domens  rättskraft.  I  alla  rättegångens  instanser  får 

nya  omständigheter  åberopas,  så länge  de ligger  inom gränserna  för samma 

gärning.  Dessa  gränser  bestäms  av  brottmålsdomens  rättskraftsverkan. 

Samtidigt innebär detta att nya omständigheter, som inom ramen för en tillåten 

åtalsjustering  inte åberopas,  ändå omfattas av domens  rättskraft  och blir  res 

judicata. Det betyder att dessa omständigheter inte kan läggas till grund för ett 

402 Jfr Ekelöf, Rättsmedlen, s 80.
403 Ibid.
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nytt åtal mot  samma tilltalade.  Detta följer  av principen ne bis  in  idem som 

framgår av 30:9 första stycket RB.404

Det  sagda  gäller  rättegången  i  brottmål,  men  ett  liknande 

resonemang kan föras när det kommer till dispositiva tvistemål.405 Enligt 17:11 

andra stycket RB får en sak, som avgjorts genom rättskraftig dom, inte upptas 

till prövning i en ny rättegång. En ogillande dom fastslår alltså slutgiltigt att de 

av  käranden  för  sin  talan  åberopade  grunderna  inte  har  den rättsföljd  som 

käranden  hävdar.406 En  bifallande  dom  däremot  innebär  ett  slutgiltigt 

fastställande om att de av käranden åberopade grunderna har just den rättsföljd 

som käranden i sin talan påstår.407 För svarandens del innebär denna slutgiltiga 

verkan av en bifallande  dom att han inte kan väcka ny talan och framställa 

invändningar  mot  kärandens  fordran.408 Detta  gäller  oavsett  om svaranden 

lyckats  framföra  alla  möjliga  invändningar  mot  kärandens  anspråk  i 

rättegången.409 En rättskraftig, bifallande dom innebär  för svaranden alltså att 

han är förhindrad att få  icke-åberopade invändningar  mot  kärandens fordran 

prövade i en ny rättegång.410 Denna  avskärning  av svarandens  invändningar 

mot  kärandens  fordran  genom  en  bifallande  dom  krävs  med  hänsyn  till 

kärandens trygghet och res judicata-regelns genomslagskraft.411 Svaranden ska 

nämligen  inte  få  möjlighet  att av taktiska  skäl  eller  i  förhalningssyfte  hålla 

tillbaka invändningar  mot kärandens fordran i rättegången för att sedan efter 

domen starta en ny rättegång för att framföra dessa invändningar.412 Käranden 

skulle  i en sådan ordning vara utsatt för risken av återkommande rättegångar 

ämnade  att  annullera  den  första  rättegångens  bifallande  dom.413 Den  första 

404 Se Welamson, Brottmålsdomen, s 109.
405 Jfr Olivecrona, Grunden, s 319.
406 Ekelöf III, s 181; Lindell, s 61 f.
407 Ekelöf III, s 180; Lindell, s 61 f.
408 Ekelöf III, s 192; Lindell, s 62.
409 Ekelöf III, s 192; Lindell, s 63.
410 Lindell,s 63.
411 Ekelöf III, s 192; jfr Olivecrona, Grunden, s 318.
412 Ekelöf III, s 192 f.
413 Ibid.
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rättegången och dess  rättskraftiga  bifallande  dom skulle  i  en sådan ordning 

vara  helt  meningslösa.  Res  judicata-regeln  i  17:11  tredje  stycket  RB  vore 

verkningslös.  En rättskraftig  dom hindrar  därför  även  att  i  processen  icke-

åberopade  invändningar  kan  tas  upp  till  prövning  i  en  ny  rättegång.  Vill 

svaranden få saken prövad igen är han hänvisad till de särskilda rättsmedlen i 

RB:s 58: kapitel.414   

Vilken innebörd har 17:11 tredje stycket RB vid en ogillande dom? 

Det framgår av bestämmelsens ordalydelse att käranden inte får väcka ny talan 

för att få samma grunder prövade som ogillats i den rättskraftiga domen. Men 

det finns  också starka skäl för antagandet att käranden även är förhindrad att 

väcka ny talan med åberopande av andra icke tidigare framställda  rättsfakta 

som har samma rättsföljd som de i domen prövade rättsfakta.415 Det som avses 

här  är  alltså  konkurrerande  rättsfakta,  dvs  rättsfakta  som  har  samma 

rättsföljd.416 Som ovan i avsnitt  2.4  beskrivet  är konkurrerande rättsfakta av 

sådan  beskaffenhet  att  de  inte  kan  leda  till  att  svaranden  förpliktas  till  en 

prestation enligt  den ena  grunden och en annan  prestation enligt  den andra 

grunden.417 Däremot har endera grund samma rättsföljd.418 En skadelidande kan 

ha  anspråk  på skadestånd  på  grund  av antingen  skadevållarens  culpaansvar 

eller dennes kontrollansvar.419 Skadevållaren kan däremot inte förpliktas till att 

utge  två  olika  skadeståndsprestationer  även  om  förutsättningar  för  både 

culpaansvar och kontrollansvar är uppfyllda.420

Ekelöf anför två övertygande argument för att även icke-åberopade 

konkurrerande rättsfakta ska omfattas av domens res judicata-verkan.421 Som 

ovan nämnt medför en rättskraftig, bifallande dom att svaranden inte får ta upp 

nya invändningar mot fordran i en ny rättegång. Skulle  käranden däremot ha 

414 Ekelöf III, s 193.
415 Ekelöf III, s 194 ff; Olivecrona, Grunden, s 318.
416 Ekelöf, Grundbegrepp, s 106.
417 Ekelöf, Grundbegrepp, s 106 f.
418 Ibid.
419 Ekelöf III, s 195.
420 Se ovan avsnitt 2.4.
421 Ekelöf III, s 196.
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möjlighet att ifrågasätta en rättskraftig, ogillande dom genom att framföra nya 

grunder för samma fordran i en ny rättegång, skulle  parternas trygghet vara 

beroende av deras ställning  i rättegången.422 Käranden skulle  få  ett slutgiltigt 

fastställande  av  sin  fordran  genom  bifallande  dom,  medan  svaranden  inte 

skulle  få  samma  slutgiltiga avgörande genom en ogillande dom.423 En sådan 

ordning framstår som olämplig och kan inte antas vara påtänkt av lagstiftaren.

Det andra starka skäl som talar för att icke-åberopade grunder blir 

res judicata genom en rättskraftig dom är resningsinstitutet i 58: kapitel RB.424 

Enligt  58:1 första  stycket  punkt  3  RB får  efter  en rättskraftig  dom resning 

endast beviljas,  om en omständighet  åberopas som icke förebringats tidigare 

och som skulle  ha  påverkat  målets  utgång.  Enligt  andra  stycket  i  nämnda 

lagrum måste  dock  parten  ha  haft  giltig  ursäkt  att  inte  ha  åberopat  denna 

omständighet tidigare. Om en ny omständighet inte fick åberopas i HovR enligt 

50:25 tredje stycket RB, kan den därför inte heller föranleda resning. Rekvisitet 

giltig ursäkt är identiskt i 50:25 tredje stycket och 58:1 andra stycket RB.

Resningsinstitutet  skulle  vara utan mening  om käranden efter en 

ogillande  dom  ändå  kunde  väcka  ny  talan  under  åberopande  av  ett 

konkurrerande rättsfaktum för att få samma anspråk prövat på nytt.425 Även av 

käranden  icke-åberopade,  konkurrerande  omständigheter  omfattas  alltså  av 

domens res judicata-verkan.

Sammanfattningsvis  kan  man  konstatera  att  icke-åberopade 

omständigheter  omfattas  av  domens  rättskraftsverkan  i  både  brottmål  och 

dispositiva tvistemål.426 Detta skapar ett starkt incitament för parterna att utreda 

och  behandla  saken  på  ett  uttömmande  sätt  redan  i  ett  tidigt  skede  i 

rättegången.  

Med  avseende  på  indispositiva  tvistemål  påverkas  dock  även 

uppfattningen  om  domens  rättskraftsverkan  av  denna  måltyps  specifika 

karaktär. I indispositiva tvistemål ska domstolen ex officio  säkerställa  att alla 
422 Ibid.
423 Ibid.
424 Ibid.
425 Ibid.
426 Olivecrona, Grunden, s 318.
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relevanta omständigheter tas fram och läggs till grund för avgörandet.427 Detta 

innebär att även sådana rättsfakta, som icke åberopats av parterna, kan ingå i 

rättens beslutsunderlag.428 Det faktum att utredningsansvaret vilar på rätten och 

inte på parterna föranleder  en annan syn på domens  rättskraftsverkan.429 Det 

gäller också att komma ihåg att domstolen i indispositiva tvistemål självmant 

har att beakta tredje personers intressen oavsett parternas inställning i målet.430 

Dessa hänsyn gör att ett visst rättsfaktum i indispositiva tvistemål kan tas upp 

till prövning i en ny rättegång oavsett om det kunde ha åberopats i den tidigare 

rättegången.431

 6  Sammanfattande slutsatser
I  undersökningen  framkommer  att  frågan  huruvida  nya  omständigheter  och 

bevis  får  åberopas  i  överrätten  berör  för  rättegångssystemet  styrande  och 

väsentliga  principer.  I  synnerhet  säkerställer  avskärningen  av  nytt 

processmaterial  i  överrätten  en  fungerande  instansordning  samt  HovR:s 

överprövande funktion. Dessutom skapas incitament för parterna att lägga fram 

processmaterialet på ett uttömmande sätt redan i första instans. För att uppnå 

detta koncentrationssyfte har lagstiftaren valt  att genom åren skärpa reglerna 

för  åberopandet  av  nytt  processmaterial  i  överrätten.  Numera  är 

bestämmelserna likartade i hovrättsprocessen och processen i HD och lämnar 

endast ett snävt utrymme för parterna att utvidga processmaterialet i överrätten. 

Lagändringen har befrämjat  förläggningen av rättegångens tyngdpunkt  i TR. 

Detta är ett lagstiftningsändamål som framhävs även i aktuella processrättsliga 

reformsträvanden.432 

I dispositiva  tvistemål bestäms  utrymmet  för åberopandet av nytt 

processmaterial  i  överrätten  med  hänsyn  till  parternas  omsorgsfulla 

processföring i första instans. Avgörande är huruvida parterna kan presentera 

en giltig ursäkt att inte ha lagt fram materialet i första instans. Även om giltig 
427 Lindell, s 64.
428 Ibid.
429 Ibid.
430 Ibid.
431 Ibid.
432 Prop 2007/08:139, s 23.
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ursäkt  föreligger,  får  den  nya  omständigheten  i  regel  inte  innebära  en 

taleändring. I brottmål finns det inga processuella bestämmelser som specifikt 

reglerar  åberopandet  av  nya  omständigheter  i  överrätten.  Åklagarpartens 

möjlighet  att införa nytt processmaterial i överrätten bedöms enligt  regeln om 

åtalsjustering  i  45:5  tredje  stycket  RB.  Åklagaren  får  tillföra  nya 

omständigheter  enbart  i  den  mån  de  faller  inom  ramen  för  den  i  åtalet 

beskrivna  gärningen.  Det  är  åklagarens  gärningsbeskrivning  som drar  upp 

gränserna  för  en  senare  doms  rättskraft.  I  överrätten  får  åklagaren  i  sina 

åberopanden inte längre gå utanför detta rättskraftsområde.  Det visar sig  att 

dispositiva  tvistemål  och  brottmål  har  olika  utgångspunkter  när  det  gäller 

tillåtligheten av nytt  processtoff  i  överrätten.  Skillnaderna  i  bestämmelserna 

motiveras  av  dessa  processformers  olika  karaktärer.  I  dispositiva  tvistemål, 

som styrs  av  dispositionsprincipen,  kan  parternas  försumliga  processföring 

avskära processtoffsamlingen, även om detta innebär att en felfri utredning av 

den materiella  sanningen  inte  är  garanterad.  I  brottmål  däremot  kräver  den 

tilltalades skyddsintresse att den materiella sanningens utrönande ges företräde 

framför kraven på parternas noggranna och effektiva processföring. 

Det ska även betonas att de begränsningar vid åberopandet av nytt 

processmaterial i överrätten, som finns i brottmål, enbart gäller åklagarparten, 

inte den tilltalade. I dispositiva tvistemål råder dispositionsgrundsatsen vilket 

innebär att svaranden genom sin processföring i TR medbestämmer gränsen för 

processföremålet  i  överrätten.  Brottmål  styrs  däremot  av  den  ackusatoriska 

principen  vilket  innebär  att  den tilltalade  måste  ha  omfattande processuella 

möjligheter att försvara sig. Därför är den tilltalade i brottmål fri att anföra nya 

omständigheter till sitt försvar genom alla instanser.

I indispositiva tvistemål vilar utredningsskyldigheten på domstolen 

och dispositionsprincipen  gäller  bara  till  viss  utsträckning.  Med  hänsyn  till 

detta sker ingen preklusion av processmaterial i överrätten.

När  det  gäller  de  enskilda  rättsrekvisiten  i  de  aktuella 

bestämmelserna  om preklusion av nytt  processmaterial  visas  i  uppsatsen på 

betydelsen  av att skilja  mellan  rättsfakta,  vars åberopande kan prekluderas i 

överrätten, och rättsliga synpunkter som inte är bindande för rätten. Bevisfakta 
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ska enligt den i denna framställning förespråkade uppfattningen av teleologiska 

skäl omfattas av avskärningsreglerna, då ett åberopande av nya bevisfakta – i 

likhet  med  nya  rättsfakta  eller  bevismedel  -  leder  till  en  utvidgning  av 

processmaterialet  i  överrätten.  Nya  vittnesuppgifter,  som framkommer  inom 

ramen  för  ett  omförhör  i  HovR,  betraktas  av  HD  falla  utanför 

preklusionsreglernas tillämpningsområde, detta med hänsyn till vittnets fria rätt 

att revidera sitt vittnesmål. I brottmål är åberopandet av nya bevis i HovR och 

HD inte underkastat några restriktioner. 

Med avseende på ursäktsrekvisitet framhålls  betydelsen av kravet 

på  rimliga  efterforskningar.  Detta  krav  är  i  regel  utgångspunkten  för 

bedömningen huruvida parten varit  förhindrad att förebringa ett rättsfaktum i 

underrätten. Praxis och lagförarbeten kräver att parterna redan innan processen 

noggrant  utreder  processföremålets  faktabas  genom  att  ta  kontakt  med 

eventuella  vittnen. I undantagsfall anses giltig  ursäkt föreligga, om parten av 

processekonomiska  skäl  låtit  bli  att framföra  en viss  omständighet,  men  det 

ställs höga krav på noggrann processplanering och processföring. Dessa krav är 

än  högre  på  parter  som  företräds  av  professionella  rättegångsombud. 

Framställandet av kvittningsyrkanden i överrätten styrs av strängare regler än 

andra åberopanden. Här ankommer det på rätten att avgöra huruvida yrkandet 

kan prövas utan att målets  handläggning  fördröjs.  Svarandens  culpa  lämnas 

utan  avseende.  Det  är  endast  kvittningsinvändningar  som får  framställas  i 

överrätten.  Kvittningsgenkäromål  måste  väckas  före  huvudförhandlingen  i 

första instans.

Dessutom  belyser  framställningen  betydelsen  av 

taleändringsreglerna  i  överrätten  och  dess  förhållande  och  samspel  med 

bestämmelserna  om avskärning  av  processtoff.  Enligt  HD:s  rättspraxis  får 

käranden höja det yrkade beloppet enligt regeln om ersättningsprestation i 13:3 

RB. Nya, konkurrerande omständigheter, som åberopas i HovR, utgör i regel 

inte heller någon taleändring (13:3 tredje stycket RB). Åberopandet kan dock 

strida  mot  50:25  tredje  stycket  resp  55:13  RB  om  preklusion  av  nytt 

processmaterial.  Även  det  motsatta  fallet  är  tänkbart:  ett  åberopande  kan 

visserligen vara godtagbart enligt  preklusionsreglerna – om t ex giltig  ursäkt 
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föreligger -, men likväl utgöra en otillåten taleändring enligt  13:3 RB. Det är 

alltså nödvändigt att beakta rekvisiten i båda bestämmelserna om preklusion av 

nytt processmaterial och regeln om taleändring för att bedöma tillåtligheten av 

nya åberopanden i överrätten. 

I  uppsatsen  framhålls  vikten  av  en  noggrann  och  tydlig 

processledning  i  första  instans  för  att  undvika  preklusionsproblematiken  i 

överrätten. För att en omständighet anses vara åberopad krävs det att parten i 

rättegången  framför  omständigheten  i  ett  argumentativt  sammanhang  med 

processinställningen. Det är rättens uppgift att upplysa parterna om innebörden 

av deras handlingar  och underlåtenheter i  rättegången. Rätten bär ett särskilt 

processledningsansvar, om parterna inte företräds av rättegångsombud. Såväl 

käranden som svaranden kan drabbas av rättsförlust, om de förbiser att åberopa 

relevanta omständigheter i TR som sedan enligt 50:25 tredje stycket eller 55:13 

RB prekluderas i överrätten. Domens rättskraftsverkan omfattar nämligen både 

på svarande-  och på kärandesidan även icke-åberopade  omständigheter  som 

faller  inom  ramen  för  processföremålet.  Som redovisas  följer  detta  av  att 

resningsinstitutet  skulle  sakna  tillämpningsområde,  om  icke-åberopade 

rättsfakta inte omfattades av domens rättskraftsverkan.

Det redovisas att regeln om avskärning av processmaterial även 

tillämpas på överklaganden av avgörandet om enskilt anspråk i brottmål, om än 

med  vissa  modifikationer.  I  enskilt-anspråkstalan  i  brottmål  kopplar  HD 

bedömningen  av  tillåtligheten  av  nya  åberopanden  till  utrymmet  för 

åtalsjusteringar i rättsmedelsprocessen. Denna tolkning innebär en lättnad för 

parter som för enskilt-anspråkstalan inom ramen för ett brottmål jämfört med 

talan i dispositiva tvistemål utanför en brottmålsrättegång.

Uppsatsen lyfter fram betydelsen, som reglerna om preklusion av 

nya  omständigheter  och  bevis  i  överrätten  har  för  rättegångssystemet  som 

helhet,  samt  hur  dessa  regler  påverkas  av  styrande  processprinciper  som 

dispositionsprincipen  och  instansordningsprincipen.  De  enskilda  rättsfrågor, 

som uppkommer i samband med de aktuella bestämmelserna,  ställs  i relation 

till  bestämmelsernas övergripande syfte och målsättning. Preklusionsreglernas 

rättsliga utformning präglas - sett ur detta perspektiv - av en balansgång mellan 
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strävan  efter  en  effektiv  och  koncentrerad  rättegång  å  ena  sidan  och  en 

uttömmande  behandling  av  materialet  samt  garantin  för  en  materiellt  riktig 

dom å andra sidan.  Det är utifrån dessa premisser  som rättsutvecklingen på 

området  har  förlöpt  ända  sedan  RB:s  tillkomst  och  som  rättsframväxten 

kommer att styras av även framdeles.
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