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Sammanfattning 

Uppsatsens  syfte  är  att  utreda vilka möjligheter  käranden och  svaranden har  att 

ändra talan i dispositiva tvistemål och hur reglerna för ändring av talan påverkar 

ramen  för  processen.  Kärandens  generella möjligheter  att  utvidga  talan  och  för‐

ändra  ramen  för  processen  finns  i  13  kap.  3  §  RB  som  stagdar  huvudregeln  att 

väckt talan inte får ändras. Från denna huvudregel får undantag göras för att yrka 

annan fullgörelse och för att utvidga talan till att även avse fastställelsetalan, ränta 

eller annan tilläggsförpliktelse. Även i övrigt får käranden inskränka sin talan eller 

åberopa nya omständigheter till stöd för sin talan så länge inte saken ändras. Pro‐

cessuella  handlingar  som  tillkommer  svaranden  är medgivande,  erkännande  och 

kvittning.  Ett  medgivande  är  en  processhandling  där  svaranden  ger  ett  svar  på 

kärandens  yrkande.  I  dispositiva  tvistemål  är  domstolen  tvingad  att  döma  enligt 

medgivandet. Ett erkännande kan enbart göras i  fråga om ett rättsfaktum förelig‐

ger eller ej och denna processuella handling  tillkommer även käranden. Om sva‐

randen har en motfordran på käranden, som har ett samband med målet, kan han 

eller hon genom kvittning  få denna motfordran prövad och gemensamt handlagd 

med huvudmålet. Kvittning kan framföras antingen i form av ett genkäromål eller 

en kvittningsinvändning. För att motverka ett allt för vidsträckt handlingsutrymme 

som skulle främja illojal processföring och medföra processekonomiska nackdelar 

i  form  av  kostnader  och  fördröjning  av målets  avgörande  finns  speciella  preklu‐

sionsregler. Preklusionsreglerna är tre stycken och finns i 42 kap. 15 §, 42 kap. 15 

a § och 43 kap. 10 § RB och dessa begränsar möjligheterna att åberopa nya om‐

ständigheter.   

 



 

 

 

 

Abstract 
 

The purpose of this thesis is to investigate the plaintiffs and the defendant’s pros‐

pects to change their claims and pleas  in optional civil actions and how the rules 

for  the  modifications  of  a  suit  are  affecting  the  framework  of  the  process.  The 

plaintiff's general ability to expand and alter the claim is found in the chapter 13, 3 

§ of the Act of Procedure and the basic principle is that a claim is not to be changed. 

From this basic principle exceptions are allowed to claim another fulfillment or to 

expand  the process with a  claim  for  interest or other  additional obligations. The 

plaintiff can also limit his or her claim or expand the claim with new legal founda‐

tions as long as the issue of the process does not change. The defendant’s prospects 

to make changes in his or her plea are limited to admission and setting off.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Huvudregeln i fråga om ändringar av talan finns i rättegångsbalken1. Enligt 13 kap. 

3 § RB, första stycket får väckt talan inte ändras. Paragrafens bestämmelser är in‐

dispositiva  (tvingande)  och  till  stor  del  även  obligatoriska  vilket  innebär  att  de 

gäller  oberoende  av  om  svarande  medger  ändringen  eller  ej,  och  rätten  har  att 

iaktta reglerna ex officio.  

Förbudet motiveras både av hänsyn till domstolens arbete och av hänsyn till mot‐

parten.2  I  enlighet med  dispositionsprincipen  bestäms  nämligen  ramen  för  civil‐

processen  genom  parternas  yrkanden  och  grunder.  Detta  innebär  att  domstolen 

inte får döma över annat eller mer än vad part i behörig ordning har yrkat. När frå‐

gan  gäller  ett  dispositivt  tvistemål  får  rätten  inte  grunda  sitt  avgörande  på 

omständighet som inte har åberopats av en part till grund för dennes talan enligt 

17 kap. 3 § RB. Svaranden har rätt att i ett tidigt skede bli underättad om vilka frå‐

gor domstolen tänker ta upp till prövning och vad han eller hon riskerar i proces‐

sen. Huvudregeln fungerar här som ett skydd mot oväntade tillägg eller ändringar i 

kärandens  yrkande  och  grunder  som  svaranden  inte  fått möjlighet  att  förbereda 

och utreda.  

Lagregeln i 13 kap. 3 § innehåller dock flera möjligheter att göra ändringar i talan, i 

form av legaldefinitioner där vissa typer av ändringar inte ska anses som ändring 

av  talan och  rena undantag  från  förbudet. Med dessa undantag vill man undvika 

allt  för  stelbenta  och  tidsödande  processer  och minska  risken  för  rättsförluster. 

Hänsyn  till  parterna  och  processekonomiska  skäl  motiverar  också  att  käranden 

och svaranden måste ha vissa möjligheter att göra ändringar i sin talan. Ett absolut 

förbud skulle ställa orimligt höga krav på kärandens förmåga att utforma sin stäm‐

ningsansökan då käranden omöjligt kan veta hur svaranden planerar att lägga upp 

sitt svaromål.  

                                                        
1 Rättegångsbalk (1942:740). I den fortsatta framställningen förkortat RB. 

2 SOU 1938:44 s. 184.  
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Litispendens innebär att en pågående rättegång hindrar att en ny talan väcks an‐

gående samma fråga.3 Efter att dom har meddelats hindrar domens rättskraft att 

ny  talan  väcks  angående  samma  sak.4  Ramen  för  samma  fråga  och  samma  sak 

sammanfaller i dessa två fall, men i förhållande till kärandens yrkande och grunder 

sträcker sig verkningarna av en pågående rättegång och domens rättskraft längre. 

Utan en viss processuell handlingsfrihet  för parterna att ändra sin talan,  inom de 

ramar som hindrar att ny talan väcks samtidigt eller senare, hade parterna riskerat 

att lida stora rättsförluster.5 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att i anslutning till regeln i rättegångsbalken 13 kap 3 

§ utreda vilka möjligheter käranden har att ändra sitt yrkande efter det att  talan 

har väckts i ett dispositivt tvistemål. Vilka motsvarande möjligheter har svaranden 

i  ett  dispositivt  tvistemål  att  ändra  grunderna  för  sitt  svaromål? Vilka  skillnader 

finns det mellan kärandens och svarandens möjligheter att göra ändringar i talan 

och hur påverkar reglerna ramen för processen i dispositiva tvistemål?  

Hur samverkar reglerna om preklusion med grundregeln i 13 kap 3 § och hur be‐

gränsar de kärandens och svarandens möjligheter att göra ändringar i talan?  

Jag har valt att avgränsa uppsatsen till att endast beröra ändringar av talan i dispo‐

sitiva tvistemål i  första instans. Därmed faller taleändringar i  indispositiva tviste‐

mål utanför denna framställning. Avgränsning har gjorts mot ändringar av talan i 

högre rätt.   

1.3 Metod och material  

Jag kommer i denna uppsats till största delen att använda mig av en problemorien‐

terad metod.  De  relevanta  bestämmelserna  som  reglerar  kärandens  och  svaran‐

dens möjligheter  att  göra  ändringar  i  talan  och  förändra  processens  omfattning 

kommer  att  beskrivas  och  därefter  kommer  problemen med  dessa  lagregler  att 

                                                        
3 13 kap. 6 § RB. 

4 17 kap. 11 § RB. 

5 Nordh R, Praktisk process I, Processens ram i tvistemål, s. 48.  
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identifieras och utredas. Diskussion och analys kring de relevanta lagreglernas syften 

och tillämpningsområden kommer att föras löpande i uppsatsen, samt i den avslutan‐

de diskussionen.  Delar av uppsatsen kommer att ha en mer deskriptiv ansats för att ge 

läsaren en viss bakgrund till efterföljande resonemang. 

För  att  utreda  lagreglernas  tillämpningsområden och  syften har  ledning hämtats 

främst  i  förarbetena  till  rättegångsbalken och  i  rättspraxis.  Även doktrin har  an‐

vänts  för  att  belysa  hur  reglerna  samverkar  och  om  de  främjar  fungerande  och 

ekonomiskt fördelaktiga processer.   
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2 Kärandes processuella handlingar  

2.1 Nytt yrkande enligt 13 kap. 3 § RB 

2.1.1 Allmänt om nytt yrkande  

Första  och  andra  stycket  av  13  kap.  3  §  som  reglerar  kärandens möjligheter  att 

ändra sitt yrkande lyder: 

      Väckt talan får inte ändras. Kärande får dock 

1. på  grund  av  omständighet,  som  inträffat  under  rättegången  eller  då  först 
blivit  för  honom  känd,  kräva  annan  fullgörelse  än  den,  om  vilken  talan 
väckts, 

2. yrka fastställelse enligt 2 § andra stycket samt 
3. kräva  ränta  eller  annan  tilläggsförpliktelse  som  följer  av  huvudförpliktel‐

sen, och även i övrigt framställa nytt yrkande, om det stöder sig på väsentli‐
gen samma grund.  

 
Framställs yrkande enligt  första stycket 2 eller 3 sedan huvudförhandling på‐
börjats eller målet på annat sätt företagits till avgörande, får det nya yrkandet 
avvisas, om det inte utan olägenhet kan prövas i målet. Ett yrkande enligt första 
stycket 2 eller 3 är inte tillåtet i högre rätt.  

 

Inledningsvis ska nämnas att en ändring av ordningsföljden av flera alternativa yr‐

kanden inte utgör en ändring av yrkande i paragrafens mening. Käranden har ock‐

så en möjlighet att i stämningsansökan göra ett förbehåll för justeringar i det fram‐

ställda yrkandet i anledning av senare inträffade omständigheter. 

2.1.2 Annan fullgörelse 

Första styckets första punkt ger käranden en möjlighet att på grund av omständig‐

het som inträffat under rättegången eller först då blivit känd för honom eller henne 

kräva annan fullgörelse än den om vilken talan väckts. Motiven till bestämmelsen 

talar om att i fall då den fullgörelse som käranden yrkat i stämningsansökan senare 

blir omöjlig till  följd av en inträffad omständighet, synes starka billighetsskäl tala 

för att käranden  i  samma mål  ska  få kräva ersättningsprestation  i  stället  för den 

prestation som ursprungligen begärdes.6  

                                                        
6 NJA II 1943 s. 164. 
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Ett  vanligt  fall  är då käranden yrkat utelämnande av  lös  egendom och  föremålet 

gått  förlorat.  I sådana fall bör möjligheten finnas  för käranden att ändra talan till 

att  istället  avse  skadestånd  för  den  uteblivna  fullgörelsen. Möjligheten  att  ändra 

sitt yrkande kan också bli aktuell i fall då den yrkade prestationen inte blivit omöj‐

lig att genomföra men har fått ett annat värde för käranden som därför föredrar en 

ersättningsprestation.7  

Som allmän förutsättning för tillämpning av första punkten gäller att ändringen av 

yrkandet  har  sin  grund  i  en  omständighet  som  inträffat  under  rättegången  eller 

först då blivit känd för käranden. I fall där en omständighet förelegat redan vid ta‐

lans väckande men framkommer först under rättegången har käranden bevisbör‐

dan  för  sin ovetskap. Omständigheten kan  i princip vara av vilket  slag  som helst 

men det krävs ett rättsligt samband mellan omständigheten och det nya yrkandet.8  

Ändringar av yrkandet enligt första punkten kan vara av både kvalitativ och kvan‐

titativ art. En kvalitativ ändring innebär att käranden yrkar att svaranden ska pres‐

tera  något  annat  fysiskt  än  vad  som ursprungligen  yrkats.  Exempel  på  en  sådan 

ändring är den ovan nämnda vanliga situationen att käranden har yrkat utfå viss 

egendom av svaranden som svaranden har sålt eller på annat sätt förlorat besitt‐

ningen över. Käranden har då möjlighet att ändra yrkandet till att i stället förplikta 

svaranden att betala ersättning för egendomens värde.9  

Ett  annat  exempel  är  att  käranden  på  grund  av  en  under  rättegången  inträffad 

omständighet eller en omständighet som då först blev för honom eller henne känd 

vill ändra ett yrkande om återgång av köp till att i stället avse prisavdrag. För att en 

kvalitativ ändring av yrkandet ska tillåtas krävs för det första att det nya yrkandet 

är ekonomiskt likvärdigt det ursprungliga och för det andra att det nya yrkandet är 

alternativt till det ursprungliga yrkandet.10  

                                                        
7 NJA II 1943 s. 164.  

8  RH  1991:48  en  höjning  av  yrkat  underhållsbidrag  p.g.a.  ändrat  bidragsförskott  tilläts  inte med 
hänvisning till att bidragsförskottsnivån i princip inte ligger till grund för ändringar av beloppen 
för underhållsbidrag.  

9 NJA II 1943 s. 164. 

10 Nordh R. och Lindblom P.H, Kommentar till RB, Häfte 2, s. 178. 
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En kvantitativ ändring av yrkandet inryms också under begreppet ”annat yrkande” 

i paragrafen. Som exempel kan nämnas fallet att käranden på grund av en omstän‐

dighet som inträffat under rättegången eller först då blivit för honom eller henne 

känd  vill  ändra  sitt  yrkande  till  att  avse  ett  högre  skadestånd  för  en  och  samma 

skada.11 Ett annat exempel på en kvantitativ ändring av ett yrkande är då käranden 

ändrar sitt yrkande till att avse ett högre krav på underhållsbidrag i anledning av 

att svarandens ekonomiska förhållanden har förbättrats under rättegången. Stad‐

gandet ger dock ingen möjlighet för käranden att yrka ersättning för en annan ska‐

da. Skulle käranden under rättegången upptäcka en annan skada och framställa ett 

nytt  yrkande  får  den  möjligheten  i  stället  prövas  mot  bestämmelsens  tredje 

punkt.12 

2.1.3 Yrka fastställelse enligt 2 § 

Första styckets andra punkt ger käranden en möjlighet att utvidga sin talan genom 

att yrka fastställelse enligt 2 § andra stycket. I 2 § behandlas fastställelse av preju‐

diciella  rättsförhållanden,  dvs.  fastställelse  av  huruvida  ett  visst  rättsförhållande 

som är stridigt mellan parterna består eller inte består.  

En situation då den här regeln blir tillämplig är då käranden väcker talan om för‐

pliktelse  för  svaranden att betala  förfallna  leasingavgifter  för  en period. Om sva‐

randen invändning att han inte är rätt avtalspart är rätten då tvingad att pröva in‐

vändningen.  I  förhållande  till  förpliktelsen  om  betalning  är  då  invändningen  en 

prejudiciell  fråga och domens rättskraft kommer bara att omfatta den frågan och 

inte frågan om betalningsförpliktelsen. Käranden blir då tvungen att väcka ny talan 

angående betalningsförpliktelsen och svaranden kan göra samma invändning med 

risken att  rätten dömer  i  en annan riktning. Genom möjligheten  i  andra punkten 

kan käranden i stället utvidga sitt yrkande om fullgörelse till att även omfatta fast‐

ställelse av ett prejudiciellt  rättsförhållande och på så sätt hindrar domens rätts‐

kraft svarandens möjlighet att senare göra samma invändning.13  

                                                        
11 NJA 1971 s. 317. 

12 Nordh R. och Lindblom P.H, Kommentar till RB, Häfte 2, s. 178.  

13 Nordh R, Praktisk process I, Processens ram i tvistemål, s. 59.  
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Bestämmelsens praktiska betydelse är endast den att kärande slipper väcka ny ta‐

lan  om  stämning  för  att  få  fastställelsetalan  prövad.  Motsvarande möjlighet  till‐

kommer däremot inte svaranden som måste väcka talan på sedvanligt sätt om han 

eller hon önskar få en prövning av huruvida ett mellan parterna stridigt rättsför‐

hållande består eller ej.14 Väcker svaranden en sådan fastställelsetalan ska denna 

handläggas  gemensamt med huvudkäromålet  i  egenskap av  genkäromål.15 Av 13 

kap. 3 st. andra meningen framgår att kärandes möjlighet att utvidga sitt yrkande 

till en talan om fastställelse enligt andra punkten är begränsad till första instans. 

2.1.4 Ränta eller annan tilläggsförpliktelse 

Första ledet av tredje punkten tillåter käranden att utvidga sitt yrkande med krav 

på ränta och andra tilläggsförpliktelser som följer av huvudförpliktelsen. Undanta‐

get har en motsvarighet i 13 kap. 1 § st. 1 p. 3 som gör det möjligt att yrka fullgö‐

relse av krav som ännu inte förfallit. Starka lämplighetsskäl talar för att käranden i 

dessa fall ska tillåtas en viss frihet att utvidga sin talan till att omfatta även sådana 

anspråk.16 En annan typ av tilläggsförpliktelse kan exempelvis vara ersättning för 

avkastning kopplat till ett yrkande om utfående av egendom.17  

2.1.5 Nytt yrkande på väsentligen samma grund 

Andra  ledet av  tredje punkten ger möjlighet  för käranden att även  i övrigt  fram‐

ställa nytt yrkande om det stödjer sig på väsentligen samma grund. Motiven till be‐

stämmelsen  talar  om  regelns  processekonomiska  betydelse  och  att  lämplighets‐

hänsyn  till  stor del  ligger bakom den allmänt  formulerade bestämmelsen. Käran‐

den kan  i stämningsansökan ha  förbisett att  framföra yrkanden till vilka han kan 

vara berättigad och omständigheter som ger stöd för vidgade krav kan inträffa un‐

der rättegången.18  

                                                        
14 NJA II 1943 s. 164. 

15 14 kap. 3 § RB. 

16 NJA II 1943 s. 165. 

17 NJA II 1943 s. 160. 

18 NJA II 1943 s. 165. 
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Regeln tillämpas på två olika kategorier av nya yrkanden. Den första kategorin är 

yrkanden som hade  fallit under  första punkten, om det nya yrkandet hade grun‐

dats på en omständighet som har inträffat under rättegången eller som först då har 

blivit  känd  för  käranden.  Här  avses  alltså  alternativa  och  ekonomiskt  likvärdiga 

yrkanden som stödjer sig på samma grund eller kvantitativa ändringar av yrkandet 

inom  ramen  för  samma  sak  där  rättskraftens  verkningar  förhindrar  en  ny  rätte‐

gång. Den andra kategorin är yrkanden som käranden har möjlighet att framställa 

genom att väcka ny talan. I den här kategorin yrkanden handlar det om att två kä‐

romål  kumuleras  och  fyller  en  processekonomisk  funktion  då  käranden  slipper 

väcka ny talan.19    

Som  förutsättning  för  att  käranden  ska  tillåtas  att  ändra  sitt  yrkande  enligt  be‐

stämmelsen gäller att yrkandena stödjer sig på väsentligen samma grund. Samma 

rekvisit återfinns även i reglerna om kumulation i 14 kap. 1‐2 §§. Rekvisitet grund 

innebär att yrkandena måste stödja sig på samma rättsfakta och det är inte tillräck‐

ligt att det framstår som processekonomiskt fördelaktigt i anledning av gemensam 

bevisning eller dylikt att de båda yrkandena behandlas samtidigt.20 Kravet på vä‐

sentlighet ska däremot bedömas med hänsyn till de processekonomiska fördelarna 

med en gemensam handläggning.  Syftet  är  ju att underlätta kärandens  framställ‐

ning av yrkanden som ligger nära varandra. I anslutning till reglerna om kumula‐

tion har Ekelöf utryckt detta som att avseende bör fästas vid om de gemensamma 

omständigheterna brukar vara tvistiga i mål av ifrågavarande slag.21 I fråga om det 

ska vara  tillåtet  för käranden att  framställa nytt  yrkande har domstolen dock en 

möjlighet att ställa  frågor till parterna för att utreda hur det  faktiskt  förhåller sig 

vilket gör ett krav på ”typiskhet” överflödigt.  

I praxis har yrkanden om ersättning för en annan skada med grund i samma ska‐

degörande handling eller  samma redovisning  för  syssloman ansetts  stödja  sig på 

väsentligen samma grund.22 Yrkanden om ersättning  för utfört arbete eller  tjänst 

                                                        
19 Nordh R, Praktisk process I, Processens ram i tvistemål, s. 60.  

20 Nordh R. och Lindblom P.H, Kommentar till RB, Häfte 2, s. 181. 

21 Ekelöf P.O, Rättegång II, s. 167.  

22 NJA 1995 s. 644, NJA 1964 s. 38 och NJA 1966 s. 139.  
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har dock inte ansetts stödja sig på väsentligen samma grund endast i anledning av 

att uppdraget utförts för samma beställare och på samma sätt.23  

Angående svarandens möjligheter till taleändring nämns i motiven att en befogen‐

het motsvarande den som bestämmelsen tillerkänner käranden inte bör tillerkän‐

nas  svaranden.  En  sådan  befogenhet  skulle  leda  till  att  svaranden  kunde  väcka 

genkäromål utan  stämning. En  sådan befogenhet  tillerkänns  svaranden  i  enstaka 

fall, men  i  regel bör  stämning erfordras.24 För att  stämning ska erfordras  i dessa 

fall talar processens koncentration och fördelarna med ett snabbt avgörande i må‐

let.   

2.2 Ny grund enligt 13 kap. 3 § RB 

2.2.1 Allmänt om ny grund 

Tredje stycket av 13 kap. 3 § som reglerar kärandes möjligheter att dels inskränka 

sin talan angående samma sak, dels åberopa ny grund till stöd för sin talan lyder: 

Såsom ändring  av  talan  anses  inte  att  kärande beträffande  samma  sak  in‐
skränker  sin  talan  eller,  utan  att  saken  ändras,  åberopar ny omständighet 
till stöd för sin talan.  

Regeln är utformad som en  legaldefinition som  inte  stadgar några undantag  från 

huvudregeln utan behandlar  två processuella handlingar som  inte ska anses som 

ändring av talan. Gemensamt rekvisit för båda handlingarna är att käranden måste 

hålla sig inom ramen för samma sak för att handlingen inte ska utgöra en ändring 

av  talan.  Ramen  för  vad  som  utgör  samma  sak  sammanfaller med  ramen  för  en 

doms rättskraft enligt 17 kap. 11 §. Ramen för domens rättskraft begränsas i sub‐

jektivt,  objektivt  och  tidsmässigt  hänseende.  Den  tidsmässiga  och  subjektiva  be‐

gränsningen saknar här betydelse eftersom en inskränkning av talan eller ett åbe‐

ropande  av  en  ny  omständighet  enligt  bestämmelsen  inte  kan medföra  att  talan 

kan riktas mot någon tredje man utan endast mot svaranden.25  

                                                        
23 NJA 1996 s. 553. Ersättning på grund av transporttjänst ansågs inte ha väsentligen samma grund 
som  ersättning för en annan transporttjänst i samma partsförhållande.  

24 NJA II 1943 s. 165. 

25 Nordh R. och Lindblom P.H, Kommentar till RB, Häfte 2, s. 184. 
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Av större betydelse är begränsningen  i objektivt hänseende som gäller  förhållan‐

det mellan yrkanden och grunder.  I praxis har  fastställts att omfattningen av do‐

mens rättskraft sträcker sig till samma rättsföljd eller en rättsföljd som är alterna‐

tiv och ekonomiskt  likvärdig.26 Alternativa är två eller  flera rättsföljder varav en‐

dast en kan inträda. En rättsföljd är alltid knuten till en rättsgrund och till följd av 

att domens rättskraft även omfattar alternativa rättsföljder  inträder preklusions‐

verkan  för  samtliga  grunder  som kan åberopas  för  och  emot de  rättsföljder  som 

innefattas  av  domens  rättskraft.  Preklusion  innebär  att  domstolen  har möjlighet 

att  avvisa  nya  omständigheter  och  bevis  rörande  saken  och  reglerna  för  detta 

kommer att utredas närmare under kapitel 4. 

2.2.2 Inskränkning av talan 

En  inskränkning  av  talan  enligt  den  här  regeln  innebär  inte  detsamma  som  ett 

återkallande av talan. Att käranden inskränker sin talan innebär att han eller hon 

återtar ett yrkande eller inte längre åberopar ett rättsfaktum, samtidigt som ett yr‐

kande och åberopade  rättsfakta kvarstår  inom ramen  för  samma sak. Domstolen 

har att pröva den kvarvarande delen av talan och i enlighet med 17 kap. 11 § träf‐

fas  även det  återtagna  yrkandet  och  rättsfaktumet  av  domens  rättskraft.  Om kä‐

rande däremot väljer att återta hela yrkandet är det fråga om återkallelse av talan 

och domstolen har då inget kvar att pröva och målet ska avskrivas.  

För att förhindra att käranden inger ny stämning på samma grunder har svaranden 

här en möjlighet att begära att dom meddelas i målet. I de fall käranden i samma 

rättegång har väckt  talan om flera skilda saker är ett återtagande av en av dessa 

saker  inte  att  anse  som  en  inskränkning  enligt  bestämmelsen  utan  får  bedömas 

som en återkallelse av talan.27   

Både kvantitativa och kvalitativa ändringar av yrkandet kan vara att anse som en 

inskränkning av talan. Om käranden har framställt flera alternativa yrkanden och 

senare återkallar ett av dessa blir den kvalitativa ändringen, på grund av rättskraf‐

tens omfattning, att anse som en  inskränkning av talan  i paragrafens mening. Att 

                                                        
26 NJA 1994 s. 23, NJA 1995 s. 610 och NJA 1999 s. 520.  

27 NJA 1943 s. 166.  
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käranden väljer att ändra en fullgörelsetalan till att i stället avse en fastställelseta‐

lan är inte en inskränkning av talan.28  

2.2.3 Ny grund för talan 

Enligt det andra ledet av tredje stycket har käranden en möjlighet att åberopa nya 

omständigheter till grund för sin talan om saken inte ändras. Med omständigheter 

åsyftas här rättsfaktum. Käranden kan välja att åberopa ett nytt rättsfaktum som 

träder i stället för det tidigare eller så kan det nya rättsfaktumet åberopas kumula‐

tivt  till det  tidigare. En  tredje möjlighet är att det nya rättsfaktumet åberopas al‐

ternativt till det tidigare vilket innebär att endast det ena av dessa kan föreligga.29  

En  annan  typ  av  omständigheter  är  de  så  kallade  ”individualiseringsmomenten” 

som  inte  utgör  självständiga  rättsfakta  men  som  fyller  funktionen  att  särskilja 

rättsfaktum från andra faktiska förhållanden och som individualiserar de faktiska 

omständigheterna till tid och rum.30 Även genom ett åberopande av ett nytt ”indi‐

vidualiseringsmoment” kan saken ändras, t.ex. om käranden har åberopat ett visst 

datum  för  ett  avtals  ingående  som  grund  för  sin  talan  och  sedan  ändrar  sig  och 

åberopar ett senare datum. Avser det nya datumet ingåendet av ett annat avtal kan 

saken inte anses vara densamma, men om avtalet fortfarande är ett och samma och 

endast datumet ändras är saken oförändrad.31  

En förutsättning för att nya omständigheter ska få åberopas är att de nya omstän‐

digheterna inte leder till att saken ändras. Det råder delade meningar om vad som 

avses med saken och när ett åberopande av nya omständigheter medför att saken 

ändras. Motivuttalandena  i  denna  fråga  är  knapphändiga  och  nämner  endast  att 

om talans individualitet är beroende av den till stöd för talan åberopade grunden, 

som  fallet  är  i  fråga om obligatoriska  förpliktelser, medför anförandet av en helt 

annan  grund  en  ändring  av  tvisteföremålets  individualitet  och  därmed  också  en 

                                                        
28 NJA 2003 s. 158.  

29 Ekelöf P.O, Rättegång II, s. 135. 

30 Nordh R, Praktisk process I, Processens ram i tvistemål, s. 41.  

31 Nordh R. och Lindblom P.H, Kommentar till RB, Häfte 2, s. 188. 
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ändring av saken.32 Synsättet har  sin grund  i den klassiska processrättsläran där 

processföremålet bestäms av det rättsförhållande som käranden hävdar föreligger. 

Detta  är  sammanlänkat med  läran  om  rättigheters  individualisering  enligt  vilket 

obligatoriska  rättigheter  individualiseras  genom  de  åberopade  grunderna  i mot‐

sats till andra rättigheter som är desamma oavsett grund. 

Olivecrona  anser  att  den  klassiska  processrättsläran  inte  kan  användas  vid  till‐

lämpningen av 13 kap. 3 § och hävdar i stället att saken är det rättsförhållande för 

vilket käranden har begärt rättsskydd. Hans åsikt är att bedömningen av huruvida 

det rör sig om samma sak bör grundas på det åberopade saksammanhangets en‐

hetlighet  och  inte  rättigheternas  identitet.    Frågan  som  bör  ställas  är  alltså  ifall 

omständigheten  tillhör  väsentligen  samma  saksammanhang  (händelseförlopp) 

som kärandens ursprungliga yrkande.33  

Ekelöf delar inte Olivecronas uppfattning att man bör se till saksammanhanget el‐

ler händelseförloppet när man bedömer vad som inryms i begreppet samma sak. I 

stället anser Ekelöf att det alltid är fråga om samma sak när de båda grunderna har 

samma rättsföljd.34 Med rättsföljd avses den juridiska betydelse som enligt gällan‐

de rätt tillkommer ett sakförhållande, med andra ord den följd som i en rättsregel 

är knuten till ett rättsfaktum. Att  två grunder har samma rättsföljd kännetecknas 

av att svaranden inte kan förpliktas till prestation enligt den ena grunden och yt‐

terligare en prestation enligt den andra, dvs. i fråga om en alternativ omständighet 

till den åberopade.35 Ekelöf menar alltså att om en ny omständighet åberopas och 

detta inte medför att det blir fråga om en annan rättsföljd är det heller inte fråga 

om någon ändring av saken.  

I de allra flesta fall leder dessa olika uppfattningar till samma resultat i den prak‐

tiska bedömningen. Dock har rättspraxis  i allt väsentligt gått på Ekelöfs  linje och 

                                                        
32 NJA II 1943 s. 166.  

33 Olivecrona K, Rätt och dom, s. 263. 

34 Ekelöf P.O, i SvJT 1957 s. 320.  

35 Ekelöf P.O, Rättegång II, s. 137. 
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bedömer  rekvisitet  samma  sak med  utgångspunkt  i  rättsföljden.36  Som  exempel 

kan nämnas att i fall där käranden hävdar en fordran mellan parterna enligt avtal, 

kan käranden utan att saken ändras, i andra hand göra gällande att avtalet träffats 

mellan svaranden och en annan part som i sin tur överlåtit  fordran till käranden. 

Ändringen medför inte någon annan rättsföljd utan består fortfarande i att gälde‐

nären förpliktigas att betala käranden enligt samma avtal.37  

Vad gäller klander av testamente38, bolagsstämmobeslut39, skiljedom40 och bodel‐

ning41 kan den som klandrar framställa alla de klandergrunder som kan bli aktuel‐

la i den processen. Alternativa eller kumulativa klandergrunder kan däremot inte 

bli föremål för en ny talan om ogiltighet. Vid skadeståndskrav går gränsen för vad 

som  ryms  i  begreppet  samma  sak  vid  den  skada  som  ersättningsyrkandet  avser 

och detsamma gäller för krav av köprättslig karaktär i anledning av fel i varan. För 

att det fortfarande ska anses röra sig om samma sak måste alltså den nya omstän‐

digheten hänföra sig till samma skada eller samma fel. Bedömningen får göras med 

hänsyn till förhållandena i varje enskilt fall.42 

Som  exempel  på  två  från  varandra  fristående  omständigheter  som  ändock  har 

samma rättsföljd kan nämnas en situation där käranden beträffande samma skada 

gör gällande att svaranden orsakat den på grund av oaktsamhet eller uppsåt. Om 

käranden dessutom gör gällande att  svaranden har att  svara  strikt  för  skadan är 

detta dock inte att anse som ett nytt rättsfaktum. I stället är detta att anse som att 

                                                        
36 NJA 1999 s. 656. 
37 NJA 1982 s. 320. Mäklare väckte talan mot uppdragsgivare med yrkande om provision och sva‐
randen invände att mäklarens medverkan skett  i egenskap av företrädare för aktiebolag. Mäkla‐
ren  överlät  därefter  fordran  till  bolaget  vilket  inträdde  i  rättegången  som  kärande  i  stället  för 
mäklaren. Bolaget  påstod därvid  alternativt  att mäklaren  vid  försäljningen handlat  för  bolagets 
räkning. Detta ansågs inte innebära ändring av talan.  

38 NJA 1959 s. 658. Part klandrade ett testamente och påstod att testatorn vid testamentets upprät‐
tande  inte var vid sunt och  fullt  förstånd och  tilläts att  i  andra hand göra gällande att  testatorn 
återkallat testamentet genom att riva sönder det.  

39 NJA 1960 s. 166. 

40 NJA 1996 s. 751. 

41 NJA 2003 s. 460. 

42 NJA 1965 s. 235, NJA 1971 s. 317 och NJA 1984 s. 733. 
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käranden  som  rättslig  grund  hävdar  att  svaranden  utifrån  föreliggande  faktiska 

förhållanden, enligt gällande rätt är förpliktigad till ersättning av skadorna.43 

 

                                                        
43 NJA 1984 s. 420. 
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3 Svarandes processuella handlingar  

3.1 Medgivande 

Som svar på kärandes yrkande kan svaranden antingen medgiva eller bestrida kä‐

romålet.  Ett medgivande  kan  sägas  vara  svarandens motsvarighet  till  kärandens 

yrkande  och  är  i  dispositiva  tvistemål,  liksom  kärandens  yrkande,  bindande  för 

rätten enligt 17 kap. 3 §. I enlighet med 42 kap. 18 § kan domstolen meddela dom 

utan huvudförhandling då svaranden medger talan. Samma möjlighet har domsto‐

len även då käranden efterger hela eller en del av sin talan och domstolen genom‐

för  då  ingen  prövning  av  sakfrågan.  Ett  dispositivt  tvistemål  kan  dock  innehålla 

moment som är  indispositiva och  i dessa  fall kan  inte dom meddelas endast med 

medgivandet som grund.  

I dispositiva tvistemål står det svarande fritt att återta ett medgivande så länge det 

återtas i samma instans som medgivandet gavs. Eftersom ett medgivande i princip 

endast avser yrkandet kan, om ett yrkande medgetts men grunden härför bestri‐

dits och parten senare återtar medgivandet rörande yrkandet, nya omständigheter 

och bevis som åberopas till stöd för bestridandet prekluderas.44 

3.2 Erkännande  

Ett erkännande är en processhandling som kan företas av både käranden och sva‐

randen. Till skillnad från ett medgivande avser inte erkännande kärandens yrkan‐

den utan alltid ett rättsfaktum, vilket kan vara antingen grunden för kärandens yr‐

kande eller svarandes bestridande. När en part erkänner en av motparten åbero‐

pad  omständighet  får  detta  till  följd  att  den  erkända  omständigheten  gäller mot 

parten.  Innebörden av detta är att bevisning angående omständigheten blir över‐

flödig och att domstolen omedelbart lägger omständigheten till grund för avgöran‐

det i målet såsom ostridig.45  

Om parten återkallar sitt erkännande har domstolen att pröva vilken bevisverkan 

som erkännandet har med hänsyn till de skäl som framförs till stöd för återkallel‐

sen. En återkallelse av ett erkännande kan också vara att anse som ett åberopande 
                                                        
44 Lindell B, Processuell preklusion av nya omständigheter eller bevis rörande saken, s. 368. 

45 35 kap. 3 § st.1 RB. 
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av en ny omständighet. Fallet NJA 1975 s. 603 gällde ersättning på grund av upp‐

drag och i första instans förklarades det ostridigt mellan parterna att uppdragsgi‐

varen en viss dag hade mottagit  slutlig  redovisning  för uppdraget. Efter överkla‐

gande gjorde emellertid uppdragsgivaren gällande att den mottagna redovisningen 

inte kunde betraktas som slutredovisning och ansågs därigenom ha åberopat en ny 

omständighet. Detta faktum föranleder att preklusionsreglerna för åberopande av 

nya omständigheter i dispositiva tvistemål blir tillämpliga.  

Principen  om  iura  novit  curia  innebär  att  domstolen  känner  rätten  och  därmed 

fritt  disponerar  över  den  rättsliga  betydelsen  av  för  målet  relevanta  rättsfakta. 

Som ovan nämnts tar erkännandet sikte på de rättsfakta som åberopats av motpar‐

ten, men  ofta  innefattar  erkännandet  även  ett  ställningstagande  till  den  rättsliga 

betydelsen av det rättsfaktum som erkänns. Som exempel kan nämnas att en bor‐

gensman erkänner att det  föreligger en giltig borgensförpliktelse eller att en sva‐

rande förutom att erkänna en viss handling även erkänner att han eller hon genom 

handlingen har ådragit sig skadeståndsskyldighet. Även sådana rättsliga ställnings‐

taganden omfattas av erkännandets verkan och domstolen har därför att utgå från 

den rättsliga betydelsen  i  sin bedömning.46 Är ett erkännande uppenbart oriktigt 

är dock inte domstolen bunden till detta.47 

3.3 Kvittning 

3.3.1 Allmänt om kvittning 

En svarande som har en motfordran kan välja mellan att antingen genstämma eller 

att  åberopa motfordran  till  kvittning.  En  kvittningsinvändning  är  huvudsakligen 

ett försvarsmedel och kan därmed inte bli föremål för egen talan. Vid kvittning kan 

svarande endast avräkna motfordran på huvudfordran och för att indriva ett even‐

tuellt överskjutande belopp måste särskild talan väckas. Om svarande i stället väl‐

jer att genstämma kan motparten direkt förpliktas att utge ett eventuellt överskju‐

tande belopp. Ett genkäromål måste framställas redan under förberedelsen.48  

                                                        
46 Nordh R, Praktisk process I, Processens ram i tvistemål, s. 79. 

47 NJA II 1943 s. 447. 

48 Lindell B, Processuell preklusion av nya omständigheter eller bevis rörande saken, s. 359. 
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Domens rättskraft  skiljer  sig också åt emellan de  två alternativen. Den grundläg‐

gande förutsättningen för att en dom ska få rättskraft är att en motfordran verkli‐

gen  prövats  genom  domen  enligt  17  kap.  11  §  RB.  Ett  avgörande  angående  ett 

kvittningsyrkande  ger  ifall  domstolen  bifallit  kvittningsyrkandet  svaranden möj‐

lighet att väcka särskild talan om det överskjutande beloppet i det fall motfordran 

är större än huvudfordran. Har däremot domstolen ogillat kvittningsyrkandet träf‐

far domens rättskraft hela motfordran och denna kan således  inte bli  föremål  för 

någon ny talan. Detsamma bör gälla då kvittningsinvändningen endast bifallits del‐

vis och inte täckt huvudfordran fullt ut. Rättskraftens verkan är viktig för svaran‐

den  att  ha  i  åtanke  redan  under  förberedelsen  eftersom  grunderna  för  ett  kvitt‐

ningsyrkande kan komma att prekluderas. Angående rättskraften hos en motford‐

ran som framställs genom genkäromål är det  fråga om densamma som hos käro‐

mål i allmänhet.49 

3.3.2 Genkäromål 

Genom att väcka ett genkäromål kan svaranden få ett anspråk som han eller hon 

har mot  käranden  handlagt  gemensamt med  kärandens  talan.  Förutsättningarna 

för att ett genkäromål ska få handläggas i samma rättegång som huvudkäromålet 

är att genkäromålet rör samma sak, eller en sak som har gemenskap med huvud‐

käromålet, eller rörande en fordran som kan gå i avräkning mot huvudkäromålet.50  

För att kravet på gemenskap mellan genkäromålet och huvudkäromålet  ska vara 

uppfyllt krävs att det finns ett samband mellan de båda käromålen antingen i an‐

ledning av den yrkade rättsföljden eller de åberopade grunderna och invändning‐

arna.  Innebörden är  inte ett krav på samma rättsföljd eller samma grunder käro‐

målen  emellan  utan  det  bör  vara  tillräckligt  att  de  båda  yrkandena  har  sitt  ur‐

sprung  i  samma rättsförhållande eller  faktiska händelseförlopp.51 Ett exempel på 

när  båda  yrkandena  har  anknytning  till  samma  rättsförhållande  är  då  käranden 

väckt talan om utfående av köpeskilling och svaranden framställer genkäromål an‐

gående hävning. En situation då båda yrkandena anknyter till samma händelseför‐

                                                        
49 Nordh R, Praktisk process I, Processens ram i tvistemål, s. 80 f. 

50 14 kap. 3 § RB.  

51 Nordh R och Lindblom P.H, Kommentar till RB, Häfte 2, s. 213. 
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lopp är när käranden har väckt  talan om skadestånd och svaranden genstämmer 

och  gör  gällande  att  käranden  i  stället  är  skadeståndsskyldig  enligt  händelseför‐

loppet. 

Det  aktuella  lagrummet52  reglerar  endast  svarandens  rätt  att  väcka  genkäromål. 

När ett genkäromål väcks blir partsställningen den motsatta  till huvudkäromålet. 

Käranden blir alltså svaranden i den del som avser genkäromålet. En fråga som blir 

aktuell  i  sammanhanget är  ifall käranden har samma rätt att väcka genkäromål  i 

egenskap av svaranden i genkäromålet.  

Nordh och Lindbom anser att en sådan möjlighet bör tillerkännas även käranden. 

Skälen för att tillåta detta skulle vara att genkäromålet avser ett högre belopp än 

huvudkäromålet och käranden bör då ha en möjlighet att föra talan om eventuella 

ytterligare fordringar som denna har och som kan kvittas mot motfordran ifall hu‐

vudkäromålet skulle ogillas. Till exempel kan käranden ha en fordran som är pre‐

skriberad och därför endast kan användas  för kvittning.53 Det som talar emot att 

tillerkänna käranden en sådan möjlighet är att målets avgörande skulle  fördröjas 

ytterligare och ge upphov till kostnader för både domstol och parter. 

Möjligheten  att  förena mål  innebär  stora  processekonomiska  fördelar  om målen 

förenas i god tid före huvudförhandling, bland annat eftersom bevisning inte behö‐

ver tas upp flera gånger. Framställs däremot genkäromålet vid en senare tidpunkt, 

till exempel  först under huvudförhandlingen, uppkommer onödiga kostnader och 

en  fördröjning  av målets handläggning.  Svaranden kan här ha  gjort  ett medvetet 

val  att  framställa  genkäromålet  vid  en  senare  tidpunkt  för  att  förhala  rättegång‐

en.54  

Om  talan  om motfordran  väcks  sedan  huvudförhandling  har  påbörjats  eller  hu‐

vudkäromålet på annat sätt har företagits till avgörande, får domstolen handlägga 

målen var för sig om de inte utan olägenhet kan handläggas i samma rättegång.55 

                                                        
52 14 kap. 3 § RB. 

53 Nordh R och Lindblom P.H, Kommentar till RB, Häfte 2, s. 215. 

54 Prop. 1986/87:89 s. 158. 

55 14 kap. 7 § RB. 
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Detsamma gäller då genkäromålet  väckts  efter de  tidsfrister  som anges  i preklu‐

sionsreglerna.56 Genkäromål kan inte framställas först i högre rätt utan svaranden 

får i dessa instanser i stället framställa en kvittningsinvändning.  

3.3.3 Kvittningsinvändning 

I stället för att använda sin motfordran som grund för ett genkäromål kan svaran‐

den välja att lägga den till grund för en kvittningsinvändning. Förutom de tvingan‐

de forumreglerna och fallet att part bestrider på grund av att frågan ska prövas av 

skiljemän enligt 4 § lag (1999:166) om skiljeförfarande, finns inga hinder för dom‐

stolen att pröva en kvittningsinvändning.  

Vid genkäromål ska svaranden framställa sitt kvittningsyrkande i en stämningsan‐

sökan,  vilket  skiljer  sig  från  framställandet  av  en  kvittningsinvändning  som  kan 

ske formlöst till exempel i svaromålet. En kvittningsinvändning är alltså inget an‐

nat  än  en  sakinvändning.  Svaranden  använder  kvittningsinvändningen  som  ett 

rättsfaktum till stöd för att kärandens yrkande helt eller delvis ska ogillas.57 Efter‐

som en kvittningsinvändning anses som ett rättsfaktum blir preklusionsreglerna i 

42 kap. 15 a §, 42 kap. 15 § och 43 kap. 10 § RB, rörande åberopande av nya om‐

ständigheter tillämpliga.58   

En  kvittningsinvändning har  även den  fördelen  framför  ett  genkäromål  att  detta 

kan framföras även på ett senare stadium av processen och i högre instanser. Vad 

gäller högre rätt begränsas möjligheten att  framställa en kvittningsinvändning av 

preklusionsreglerna och får bara framställas om prövningen kan ske utan olägen‐

het.59  

  

 

                                                        
56 42 kap. 15§, och 42 kap. 15 a § RB. 

57 Ekelöf P.O, Rättegång II, s. 171. 

58 NJA II 1943 s. 546. 

59 50 kap. 25 § st. 4 och 55 kap. 13 § st. 2 RB.  
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4 Preklusionsreglerna  

4.1 Inledning  

Efter att ha behandlat de generella möjligheter parterna har att utvidga sin  talan 

och förändra ramen för processen ska nedan beröras de begränsningar som finns 

för  att  åberopa  nya  omständigheter.  Skälen  för  dessa  bestämmelser  är  att  likväl 

som en parts dispositioner kan medföra processekonomiska fördelar kan de även 

medföra processekonomiska nackdelar  i  form av kostnader för både domstol och 

parter. I vissa fall finns anledning att begränsa handlingsutrymmet för att motver‐

ka att part använder utrymmet i illojalt syfte. Även intresset av att rättsskipningen 

till största delen ska ske i första instans motiverar en begränsning av införandet av 

nytt processmaterial.  

Inom avgränsningen för denna uppsats som rör dispositiva tvistemål och ändring‐

ar av talan i första instans blir främst tre bestämmelser aktuella. Regeln i 42 kap. 

15  § RB  tar  sikte  på  åtgärder  i  förberedelsefasen  av processen mot  en part  som 

handlat försumligt i sin processföring. Bestämmelserna i 42 kap. 15 a § och 43 kap. 

10 § RB öppnar i stället för en generell möjlighet för domstolen att begränsa par‐

ternas införande av nytt processmaterial i rättegången. Bestämmelsen i 42 kap. 15 

a § RB tillämpas under förberedelsen och 43 kap. 10 § RB tillämpas under huvud‐

förhandlingen.60  

4.2 Preklusionsföreläggande enligt 42 kap. 15 §   

4.2.1 Allmänt om preklusionsföreläggande 

Regeln om preklusionsföreläggande i 42 kap. 15 § RB är främst ett sanktionsverk‐

tyg mot parter som har brustit i sin processföring och lyder: 

Är  saken  sådan  att  förlikning  därom  är  tillåten,  får  en  part  föreläggas  att 
slutligt bestämma sin talan och uppge de bevis han åberopar, om det är på‐
kallat  med  hänsyn  till  hur  parten  utfört  sin  talan  tidigare  under  målets 
handläggning. Efter det att tiden för ett sådant yttrande har gått ut, får par‐
ten inte åberopa någon ny omständighet eller något nytt bevis om han inte 
gör sannolikt att han har haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att åberopa 
omständigheten eller beviset tidigare. 

                                                        
60 Nordh R, Praktisk process I, Processens ram i tvistemål, s. 84 f. 
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Bestämmelsen är endast tillämplig på dispositiva tvistemål och är dessutom av in‐

dispositiv  karaktär.  Första  ledet  om  förutsättningar  för  att  föreläggande  ska  få 

meddelas är fakultativ medan andra ledet om preklusionsverkan är obligatoriskt.61  

4.2.2 Föreläggandets omfattning 

Omfattningen av ett preklusionsföreläggande kan variera eftersom propositionens 

enda riktlinjer är att ett föreläggande får ges den omfattning som är behövlig och 

lämplig  i det enskilda  fallet.62 Beroende på vilka av partens uppgifter som är un‐

dermåliga kan parten föreläggas att slutligt bestämma sin talan eller uppge de be‐

vis som parten åberopar eller så kan föreläggandet avse båda två. Begreppsmässigt 

omfattas här både yrkanden och grunder. Exempelvis kan parten tillfredställande 

ha angett både yrkande och grunder men framställt en undermålig bevisning. I det‐

ta fall bör då preklusionsföreläggandet endast avse bevisningen. Vanligast är dock 

att både yrkanden och grunder är undermåligt framställda och behöver preciseras. 

Även genkäromål, medgivanden, kvittningsinvändningar och övriga  invändningar 

kan bli föremål för ett preklusionsföreläggande.63  

4.2.3 Förutsättningar för föreläggande 

En förutsättning för att domstolen ska få utfärda ett föreläggande är att det måste 

vara påkallat med hänsyn till hur parten tidigare har utfört sin talan. Här avses fall 

där det finns skäl att förmoda att en part handlar för att fördröja målets avgörande 

utan godtagbar anledning eller att  en part  inte driver processen på ett  tillbörligt 

sätt. Om det kan antas att parterna lojalt försöker föra processen framåt så snabbt 

som möjligt, ska inte möjligheten till föreläggande utnyttjas.64  

Ett vanligt fall då det blir aktuellt för domstolen att utfärda ett föreläggande är då 

parten  i  sina  inlagor och vid  sammanträden under  förberedelsen  redogör  för  ett 

händelseförlopp som rör flera sakförhållanden och sträcker sig över en längre tid. 

Är  parten  oförmögen  eller  ovillig  att  sätta  detta  i  ett  rättsligt  sammanhang  och 

                                                        
61 Lindell B, Processuell preklusion av nya omständigheter eller bevis rörande saken, s. 102. 

62 Prop. 1983/84:78 s.76. 

63 Prop. 1983/84:78 s.76 f. 

64 Prop. 1983/84:78 s. 77. 
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klargöra omständigheterna som åberopas till grund utfärdar ofta domstolen ett fö‐

reläggande.65 En annan  förutsättning  för att domstolen ska  få utfärda ett  föreläg‐

gande är att alla möjligheter att genom materiell processledning  fastställa yrkan‐

dets  innehåll  samt  klarlägga  tvistefrågorna  och  avhjälpa  otydligheter  och  ofull‐

ständigheter i parternas framställning har uttömts enligt 42 kap. 8 § RB. 

4.2.4 Verkan av föreläggande 

Ett föreläggandes verkan är enligt bestämmelsens andra mening att efter tiden för 

yttrande har gått ut  får den  förelagda parten åberopa nya grunder och ny bevis‐

ning endast om han eller hon kan göra sannolikt giltig ursäkt för sin underlåtenhet 

att göra åberopandet  tidigare.  I princip gäller detta även om parten  följt  föreläg‐

gandet eller ej. Preklusionen har dock inte större omfattning än som följer av före‐

läggandets innehåll vilket alltså inte hindrar part som förelagts att avge slutlig be‐

visuppgift från att åberopa nya omständigheter vid ett senare tillfälle i rättegång‐

en.66 

Vill part åberopa nya grunder eller ny bevisning som omfattas av ett föreläggande 

har han alltså att göra sannolikt att han har haft giltig ursäkt att inte framföra pro‐

cessmaterialet  tidigare.  Eftersom bestämmelsen  är  tvingande  och  obligatorisk  är 

domstolen i avsaknad av giltig ursäkt tvingad att avvisa det nya processmaterialet. 

Rekvisitet giltig ursäkt bör bedömas utifrån parten och dennes förutsättningar att 

föra processen på ett tillbörligt sätt. Därför är och ska kraven vara högre på en part 

som företräds av en advokat än en part som processar ensam.  

Som exempel på när giltig ursäkt anses föreligga har motiven till bestämmelsen an‐

fört ett antal scenarion som nu ska presenteras. Om det nya processmaterialet bli‐

vit bekant  för parten  först efter det att  tidsfristen  för yttrande med anledning av 

föreläggandet gått ut, ska parten anses ha giltigt ursäkt för att inte ha åberopat ma‐

terialet tidigare under förutsättning att parten före fristens utgång gjort rimliga ef‐

terforskningar. Giltig ursäkt ska även anses föreligga när det nya materialet moti‐

veras av motpartens handlande i processen och även i fall då parten inte har insett 

                                                        
65 Nordh R, Praktisk process I, Processens ram i tvistemål, s. 97. 

66 Nordh R, Praktisk process I, Processens ram i tvistemål, s. 98 f. 
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betydelsen av en omständighet före fristens utgång. Även då part har underlåtit att 

åberopa visst material av processekonomiska skäl i tron om att det han redan åbe‐

ropat skulle vara tillräckligt för att vinna målet föreligger giltig ursäkt.67 

4.3 Meddelande enligt 42 kap. 15 a §  

4.3.1 Allmänt om meddelande 

Preklusionsregeln i 42 kap. 15 a § som syftar till att huvudförhandlingar i tvistemål 

inte ska behövas ställas in på grund av att parterna eller deras ombud inte har satt 

sig in i målet ordentligt lyder:  

I mål där  förlikning om saken är  tillåten  får  tingsrätten meddela parterna 
att förberedelsen vid en viss senare tidpunkt skall anses vara avslutad. I så‐
dant fall får efter den tidpunkt en part åberopa en ny omständighet eller ett 
nytt bevis endast om 

1. parten gör sannolikt att han har haft en giltig ursäkt att inte åberopa 
omständigheten eller beviset tidigare eller 

2. målets prövning  inte  fördröjs  i någon väsentlig mån, om åberopan‐
det tillåts. 

I meddelandet  skall parterna upplysas om den verkan  som meddelandet 
har. 

 

Bestämmelsens  första mening  är  fakultativ men  vad  gäller  preklusionsverkan  är 

bestämmelsen obligatorisk och dessutom  tvingande.  I  första hand är bestämmel‐

sen tänkt att tillämpas på fall där målet ska avgöras genom huvudförhandling men 

den är även tillämplig i fall där målet avgörs på direkt på handingarna.  

4.3.2 Förutsättningar för meddelande 

Enligt  första meningen är bestämmelsen endast  tillämplig på dispositiva mål. Till 

skillnad från bestämmelsen i 42 kap. 15 § finns vid meddelande inget krav på att 

parterna ska ha agerat försumligt i sin processföring för att domstolen ska kunna 

meddela att förberedelsen ska anses vara avslutad. I stället är det domstolens upp‐

fattning om behovet  av  fortsatta  förberedelseåtgärder  som avgör om och när ett 

förordnande ska meddelas.68  

                                                        
67 Prop. 1983/84:78 s. 77.  

68 Prop. 1999/2000:26 s. 138. 
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Paragrafen öppnar en möjlighet  för domstolen att  förordna att  förberedelsen vid 

en viss  senare  tidpunkt  ska  anses  vara  avslutad. När  ett  sådant  förordnande har 

lämnats är någon ytterligare åtgärd  för att  förberedelsen ska anses avslutad  inte 

nödvändig. Tidpunkten  för när  förberedelsen ska anses avslutad som ska anges  i 

meddelandet måste bestämmas med hänsyn till regeln om skäligt rådrum i 32 kap. 

1 § RB. Bestämmelsen innebär att parten ska få rimlig tid på sig för förberedelse. 

4.3.3 Verkan av meddelande  

Bestämmelsens andra mening anger rättsverkan som är att efter den tidpunkt som 

angetts för när förberedelsen anses avslutad får en part åberopa nya omständighe‐

ter och bevis endast i två fall. Om parten antingen gör sannolikt att han eller hon 

har haft en giltig ursäkt att inte åberopa omständigheten eller beviset tidigare eller 

målets prövning inte fördröjs i någon väsentlig mån om åberopandet tillåts får en 

part åberopa nya omständigheter och bevis. Det första undantaget från preklusion 

är att part gör sannolikt att han eller hon har haft giltig ursäkt att inte göra åbero‐

pandet  tidigare ska bedömas på samma sätt som vid  tillämpning av 42 kap. 15 § 

RB, angående det rekvisitet hänvisas därför till avsnitt 4.2.3. Det andra undantaget 

är att ett åberopande av en ny omständighet eller ett nytt bevis är tillåtet om det 

inte medför att målets prövning fördröjs i väsentlig mån. 

Vid tolkningen av väsentlighetsrekvisitet måste hänsyn tas dels till att undantaget 

endast gäller fall där parten inte ens kan göra sannolikt att giltig ursäkt förelegat 

och dels att bestämmelsens syftar  till att  förhindra onödiga dröjsmål med målets 

avgörande. Bestämmelsen avser alltså inte att straffa en part som ägnat sig åt otill‐

börlig processföring.  I viss mån står dessa hänsyn  i  strid med varandra eftersom 

kravet på parten att göra sannolikt att giltig ursäkt  förelegat  inte är särskilt högt 

ställt samtidigt som man vill förhindra att målets avgörande drar ut på tiden.  

Nordh anser att domstolen bör iaktta viss restriktivitet när det gäller att preklude‐

ra nya omständigheter som har avgörande inflytande på målets utgång.69 Motiven 

till bestämmelsen säger att det inte kan ses som en väsentlig försening att en hu‐

vudförhandling förlängs något eller att ett avgörande på handlingarna blir fördröjt 

                                                        
69 Nordh R, Praktisk process I, Processens ram i tvistemål, s. 96. 
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några  veckor  på  grund  av  att motparten måste  höras  över  det  nya  åberopandet. 

Om däremot en huvudförhandling måste ställas in är det regelmässig klart att ett 

undantag från preklusionsregeln kan ske endast enligt den första undantagsregeln 

som avser det fall att giltig ursäkt föreligger.70   

4.4 Avvisning enligt 43 kap. 10 §  

4.4.1 Allmänt om avvisning 

Bestämmelsen  i  43 kap.  10 §  som även är  tillämplig  i  högre  rätt  begränsar både 

kärandens  och  svarandens möjligheter  att  framföra  nya  uppgifter  vid  huvudför‐

handling och den lyder: 

Om en part under huvudförhandlingen ändrar eller gör  tillägg  till  tidigare 
lämnade  uppgifter  eller  om han  åberopar  omständigheter  eller  bevis  som 
han inte uppgett före förhandlingens början, får det nya materialet lämnas 
utan avseende, om det kan antas att parten genom detta förfarande försöker 
förhala  rättegången  eller  överrumpla  motparten  eller  att  parten  annars 
handlar i otillbörligt syfte eller av grov vårdslöshet. 

Till skillnad från de övriga preklusionsreglerna är bestämmelsen i 43 kap. 10 § fa‐

kultativ vilket innebär att det nya materialet får lämnas utan avseende. Ett föreläg‐

gande eller ett meddelande enligt preklusionsreglerna i 42 kap. 15 § och 42 kap. 15 

a § hindrar inte att bestämmelsen i 43 kap. 10 § kan bli tillämplig om parten under 

huvudförhandlingen gör ett nytt  åberopande eller  framför ny bevisning. Bestäm‐

melsen  i  43  kap.  10  §  kan  dock  aldrig  bli  tillämplig  samtidigt  som  någon  av  de 

andra två utan i det fallet konsumerar de två strängare reglerna i 42 kap. 15 § och 

42 kap. 15 a § regeln i 43 kap. 10 §.71  

Bestämmelsen är tillämplig på både dispositiva och indispositiva mål. I indispositi‐

va mål är dock det praktiska tillämpningsområdet begränsat eftersom domstolens 

eget utredningsansvar leder till att domstolen inte kan bortse från nya omständig‐

heter av betydelse för målets prövning.72  

                                                        
70 Prop. 1999/2000:26 s. 71. 

71 Lindell B, Civilprocessen, s. 242, Prop. 1983/84:78 s. 78. 

72 Prop. 1986/87:89 s. 222. 
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4.4.2 Förutsättningar för avvisning 

Som  förutsättning  för att avvisning ska kunna ske enligt bestämmelsen gäller att 

det måste  kunna  antas  att  parten  genom de nya uppgifterna  eller  åberopandena 

försöker  förhala  rättegången  eller  överrumpla motparten  eller  att  parten  annars 

handlat i otillbörligt syfte eller av grov vårdslöshet.  

Rekvisitet otillbörligt syfte innebär enligt motiven till bestämmelsen att parten ge‐

nom att innehålla materialet sökt att obehörigen skaffa sig någon processuell för‐

del. Om parten kan antas ha handlat grovt vårdslöst ska, liksom i bedömningen av 

om giltig  ursäkt  föreligger  enligt  42 kap.  15  § RB,  bedömas utifrån partens  egna 

förutsättningar  att  föra  processen.  Särskild  vikt  vid  bedömningen  ska  läggas  vid 

om det under förberedelsen har upprättats en sammanfattning enligt 42 kap. 16 § 

RB som parterna fått tillfälle att yttra sig över. Om så skett medför detta att parter‐

na bör ha haft särskilt starka skäl att överväga om de angett sina grunder och be‐

visning tillfredställande och korrekt.73  

Beviskravet är enligt bestämmelsen avfattning fastställt till att ett illojalt syfte ska 

göras antagligt. Något direkt beviskrav ställs alltså inte på parten utan parten bär 

endast det falska beviskravet att lägga fram förklaringar för att otillbörligt syfte el‐

ler grov vårdslöshet inte ska anses föreligga.74 

4.4.3 Avvisningens omfattning 

Bestämmelsens  omfattning  stannar  inte  vid  enbart  rättsfakta.  Parten  begränsas 

också i fråga om att ändra beskrivningen av tvistens bakgrund och andra kringlig‐

gande  förhållanden  som har  framförts under  förberedelsen. Paragrafen blir dock 

inte  tillämplig  så  länge  parten  inte  ändrar  eller  lägger  till  några  mer  väsentliga 

uppgifter och håller sig till samma ungefärliga händelseförlopp. I fråga om åbero‐

pande  av  nya  rättsfakta  under  huvudförhandlingen  blir  tillåtligheten  dock  alltid 

prövad mot bestämmelsen i 43 kap. 10 § RB. Utanför tillämpningsområdet för pa‐

ragrafen faller genkäromål och nya yrkanden som ska bedömas mot bestämmelsen 

i 13 kap. 3 § RB.  
                                                        
73 Prop. 1986/87:89 s. 222. 

74 Lindell B, Processuell preklusion av nya omständigheter och bevis rörande saken, s. 112. 
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5 Avslutande diskussion  

Kärandens  och  svarandens möjligheter  att  ändra  väckt  talan  skiljer  sig  från  var‐

andra på flertalet punkter. För kärandens del gäller som huvudregel att väckt talan 

inte får ändras. Dock har käranden vidsträckta möjligheter att ändra sin talan ge‐

nom de undantag som bestämmelsen i 13 kap. 3 § RB stadgar,  framför allt under 

förberedelsen  men  även  då  huvudförhandlingen  påbörjats,  om  än  i  mindre  ut‐

sträckning. Möjligheterna till ändring av talan enligt 13 kap. 3 § RB tillkommer allt‐

så bara käranden. Svarandens möjligheter att förändra ramen för processen utgörs 

i första hand av att avge eller återkalla ett medgivande, som är ett svar på käran‐

dens framställda yrkande.   

Erkännande är en av de processhandlingar som tillkommer båda parter och som 

endast blir aktuell i fråga om rättsfakta. Svaranden har också möjlighet att framfö‐

ra en kvittningsinvändning eller väcka ett genkäromål om han eller hon innehar en 

motfordran på käranden som har ett samband med målet. Motsvarande möjlighet 

tillerkänns i princip även käranden i egenskap av svaranden i genkäromålet.  

De nämnda reglerna öppnar  för möjligheter att göra ändringar och utvidga  talan 

och därmed också förändra ramen för processen. Reglerna om preklusion i 42 kap. 

15 §, 42 kap. 15 a § och 43 kap. 10 § RB är i motsats till dessa, ett verktyg för dom‐

stolen att begränsa möjligheterna att  framföra nya omständigheter och bevis. Ef‐

tersom utrymmet för taleändringar är tämligen stort i första instans kan parts pro‐

cesshandlingar leda till processekonomiska förluster och främja en illojal process‐

föring. Därför finns dessa regler som ger domstolen möjlighet att prekludera nytt 

processmaterial.  

Den första bestämmelsen i 42 kap. 15 § RB är tillämplig under förberedelsen av ett 

mål och tar sikte på parter som har agerat försumligt i sin processföring. Även be‐

stämmelsen i 42 kap. 15 a § RB är tillämplig under förberedelsen men ger en mer 

generell möjlighet att förhindra införande av nytt processmaterial oavsett hur par‐

ten tidigare  fört processen. En sådan generell möjlighet ger även bestämmelsen  i 

43 kap. 10 § RB som är tillämplig efter det att huvudförhandling påbörjats i målet.  
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Taleändringsregeln tar alltså sikte på tillägg och utvidgningar av processen och 

processmaterialet medan preklusionsreglerna begränsar sådana utvidgningar och 

tillägg som skulle kunna fördröja målets avgöranden och leda till kostander för 

parter och domstol. Båda regelkomplexen verkar dock för att upprätthålla kon‐

centrationen i rättegången och främja processekonomiskt fördelaktigare rätte‐

gångar.  

Principen om att alla förväntas vara förtrogna med det som lagen stadgar innebär 

att parterna förväntas veta vilka regler de har att rätta sig efter när de inleder en 

process. En part som är väl förtrogen med reglerna för en process kan ha stora 

fördelar framför en part som är mindre insatt. Trots detta tas partens processfö‐

ring inte i beaktande inom reglerna för taleändring men dock inom reglerna för 

preklusion. Inte heller tas någon hänsyn till om parten företräds av ombud i be‐

dömningar i anslutning till taleändringsregeln. Då både kunskapen om regelverket 

och de ekonomiska förutsättningarna för processföring varierar mycket mellan 

olika parter vore detta kanske något att överväga även i fråga om kärandens tale‐

ändringar och inte enbart i fråga om preklusion av nya omständigheter.   

En risk med det relativt generösa handlingsutrymmet käranden har att i första in‐

stans göra tillägg till och ändringar av yrkandet är att käranden förlitar sig till de 

senare möjligheterna vid utformningen av stämningsansökan och att ramen för 

processen därmed blir otydlig. En otydlig ram för processen försvårar domstolens 

bedömning om frågor om litispendens och domens rättskraft. För svaranden kan 

en otydlig ram för processen försvåra inte bara förutsebarheten av riskerna med 

processen utan även upplägget av processföringen i stort. För svaranden är det 

viktig att veta processens omfattning, speciellt eftersom domens rättskraft preklu‐

derar alla omständigheter som svaranden har framställt eller skulle kunna ha 

framställt. Därmed hindras svaranden från att senare återkomma med dessa an‐

språk mot käranden.  
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