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Väckt talan får inte ändras. Denna huvudregel i svensk processrätt stadgas i 13:3 rättegångs-

balken.1 Förbudet för käranden att ändra väckt talan har införts av hänsyn både till domstolen

och motparten.2 Käranden initierar processen genom sin stämningsansökan och de yrkanden

och grunder som den innehåller ligger till grund för svarandens första inlaga. I enlighet med

dispositionsprincipen är det parternas yrkanden och åberopanden som utgör ramen för rätte-

gången i dispositiva tvistemål. Det kan därför inte vara möjligt för käranden att överskrida

denna ram genom att obegränsat berika processmaterialet. Kärandens nya yrkanden eller

grunder kan aktualisera nya invändningar från svarandens sida som han i allmänhet inte har

funnit anledning att varken förbereda eller utreda i någon större utsträckning. Förbudet mot

taleändring underlättar för svaranden att förbereda sitt svaromål och sin processföring.

Svaranden har vidare rätt att på ett tidigt stadium få veta vilka frågor som kommer att prövas

av domstolen och vad han riskerar genom processen. Följden kan annars bli att svaranden till

slut finner sig processande om något helt annat än den ursprungligen väckta talan.

Det processrättsliga regelkomplexet tillhandahåller ”spelregler”, dels för parterna, dels

för domstolens funktionärer. Viktiga grundläggande principer kompletteras med detaljerade

lagbestämmelser. Begränsningarna i möjligheterna att ändra väckt talan och reglerna om

processuell preklusion har flera gemensamma syften. Ett av de viktigaste är NRQFHQWUDWLRQV�

SULQFLSHQ, som innebär att en inledd huvudförhandling skall såvitt möjligt fortgå i ett

samman-hang och utan att dra ut på tiden. Parterna kan i allra högsta grad påverka

koncentrationen genom sin processföring och bestämmelserna om taleändring och preklusion

tvingar parterna att skärpa sin processföring. Nya yrkanden och nya grunder ger upphov till

mer omfattande processmaterial som kan kräva uppskov eller förändrad handläggning och

tillåtligheten av nya åberopanden är därför begränsad. För att säkra koncentrationen finns även

regler om avbrott, hinder och uppskov.

Väckt talan får ändras i vissa situationer. 13:3 innehåller möjligheter till taleändring,

dels rena undantag från förbudet, dels legaldefinitioner på förändringar som inte skall anses

                                           
1 Alla hänvisningar till lagrum avser rättegångsbalken, om inget annat anges.
2 SOU 1938:44 s. 184.



som ändring av talan. Om förbudet mot taleändring vore absolut, så skulle processen bli

onödigt stelbent och risken för rättsförluster uppenbar. Det skulle ställas orimliga krav på

kärandens förmåga att lägga upp sin talan. Det skulle också kunna leda till att käranden

väntade in i det längsta innan han ansökte om stämning för att inte riskera att missa någon

omständighet eller någon ytterligare skada att yrka ersättning för etc. Det skulle i sin tur kunna

medföra bevis-svårigheter och rättsförluster på grund av preskription och liknande.

Möjligheterna till tale-ändring kan innebära att käranden lämnar in bristfälliga

stämningsansökningar med oklart formulerade yrkanden. Denna olägenhet kan emellertid

avhjälpas genom att domstolen före-lägger käranden att inkomma med komplettering vid

äventyr att talan avvisas (42:3 och 4). Tillåtandet av att ändra talan i viss, begränsad

utsträckning ger en smidig och flexibel process-form. Ekelöf anför att taleändringsinstitutet är

nödvändigt för att käranden skall kunna uppnå sitt SUDNWLVND�V\IWH med processen.3 Käranden

vet inte när han ansöker om stämning hur svaranden kommer att bemöta yrkandena och det

blir då nödvändigt att käranden får göra vissa ändringar i sina åberopanden. Hänsyn till

svaranden tas enligt Ekelöf genom möjligheten att bevilja uppskov i målets handläggning

(43:11).4

Allmänt anses koherens råda mellan regleringarna om rättskraft och taleändring, vilket

innebär att käranden är förhindrad att väcka ny talan i ny rättegång beträffande sådana

yrkanden och andra åberopanden som genom taleändring skulle varit möjliga att få prövade i

den första processen. I enlighet med detta resonemang är möjliga taleändringar sådana föränd-

ringar som ändå kommer att omfattas av domens rättskraft. Risken för cirkelresonemang är

naturligtvis uppenbar. Möjligheten till taleändring gäller enbart till förmån för käranden. För

svarandens del prekluderar domens rättskraft samtliga invändningar, oavsett om de framställts

eller inte. När näraliggande omständigheter prekluderas av domen, så ökar risken för att dom-

stolen meddelar en materiellt oriktig dom. Vore käranden i stället fri att väcka ny talan, så

skulle möjligen chanserna öka för en materiellt riktig dom, men arbetsbelastningen på dom-

stolarna skulle öka och svaranden skulle aldrig kunna känna sig trygg och fri från förnyade

processer rörande samma sak.

Taleändringsinstitutet har gamla anor i svensk processrätt, men den intressanta frågan är

hur domstolarna tillämpar taleändringsregeln i dag. Har det skett någon förändring i HD:s

                                           
3 Ekelöf, 5lWWHJnQJ�,, s. 134.
4 Ekelöf, a. st.



praxis och vad består förändringen i så fall av? Upprätthålls förbudet mot att ändra väckt talan

eller har undantagen blivit så omfattande att man inte längre kan betrakta taleändringsförbudet

som en huvudregel? Hur beaktar domstolarna intressena att hitta en smidig lösning, att med-

dela en materiellt riktig dom och att följa instansordningsprincipen? Påverkas domstolarnas

ställningstaganden av parternas processföring och finns det någon tendens till ”ursäktlighet”,

till exempel beroende på om parten inte har något ombud eller om saken är väldigt komp-

licerad?

Innan jag påbörjade denna undersökning hade jag uppfattningen att taleändringsförbudet

numera i stor utsträckning är uppluckrat. Vid samtal med yngre domare framkom att de

mycket sällan fann anledning till att avvisa nya yrkanden under förberedelsen till tingsrätten.

Intresset av en för samtliga parter smidig lösning vägde över. Jag har även samtalat med några

processvana ombud, vilka alla upplevde det enkelt att ändra väckt talan i yrkandehänseende.

De var positivt inställda till både taleändringsinstitutet som sådant och till domarnas

tillämpning av detsamma. Preklusionsreglerna tillämpades däremot strikt vid åberopandet av

nya omständigheter och bevis rörande saken enligt ombudens mening.

Kanske är den eventuella uppluckringen av taleändringsförbudet något positivt, vilket

skall uppmuntras fortsättningsvis. För den part som är insatt och kan utnyttja möjligheten att

ändra sin talan för att exempelvis undvika rättskraftens preklusionsverkan, är det definitiv en

fördel. En processovan kärande kan däremot riskera omfattande preklusion. En svarande

kanske riskera att föra en process om något helt annat än vad som ursprungligen verkade vara

fallet, vilket i sin tur ställer krav på nya utredningar och nytt processmaterial.

����� 6\IWH�RFK�DYJUlQVQLQJDU

Denna uppsats har främst tre syften. Det första syftet är att undersöka hur taleändringsfrågor

behandlas i dag av parter och domstolar. Vilken inställning har domstolarna till frågan om

tillåtligheten av ändring av talan? Med en analytisk ansats avser jag att undersöka vilka

möjligheter käranden har att förändra sitt yrkande efter det att talan är väckt. Det andra syftet

är att ur såväl teoretisk, som praktisk synvinkel beskriva hur reglerna om taleändring och

preklusion samverkar för att uppnå vissa gemensamma ändamål. Det tredje syftet är slutligen

att föra en ingående diskussion de lege ferenda angående taleändringsfrågan, utifrån de

slutsatser som kan dras från undersökningens resultat.



Jag har valt att begränsa framställningen till förändringar i yrkandehänseende företagna

av kärandesidan. Förändringar av grunden faller således utanför denna uppsats ram. Avgräns-

ningen har efter noggrant övervägande bestämts utifrån två faktorer. För det första så finns det

ont om nyare rättsfall angående förändringar av grunden5 och jag har haft stora svårigheter att

hitta opublicerad rättspraxis på området, se nedan avsnittet om metod. För det andra kommer

en undersökning om ändring av talan i grundhänseende osökt in på olika sakidentitetsteorier,

av vilka Ekelöfs och Olivecronas fortfarande får anses vara de förhärskande. Dessa teorier har

diskuterats mycket ingående i den juridiska litteraturen och ännu en redogörelse ansåg jag inte

vara motiverad.

����� 0HWRG

Min avsikt var från början att till övervägande del basera denna uppsats på primärmaterial

hämtat från en eller ett par hovrätters praxis. Opublicerad och tidigare okommenterad

hovrättspraxis skulle tjäna som en bra utgångspunkt i min undersökning om hur domstolarna

behandlar taleändringsfrågor i dag. Det visade sig emellertid mycket svårt att finna ett till-

räckligt stort antal mål för att kunna dra säkra slutsatser. Jag har därför kompletterat min

undersökning med publicerade rättsfall från hovrätterna och högsta domstolen, doktrin och

förarbeten till lagstiftning.

De opublicerade hovrättsfall som jag har använt mig av i framställningen, fann jag efter

en genomgång av samtliga så kallade ö-mål, övriga mål, som avgjorts av Hovrätten över

Skåne och Blekinge under perioden 1987-1997 (t.o.m. februari). Hovrätten får varje år in

ungefär 2.000 ö-mål och av totalt närmare 20.000 mål har jag plockat ut sju stycken som jag

har specialstuderat. Samtliga mål är dispositiva tvistemål och behandlar frågan om

tillåtligheten av förändringar av väckt talan i yrkandehänseende. Rättsfallen är inarbetade i

den löpande texten i anslutning till den processuella fråga som behandlades i respektive mål.

Jag har inte företagit någon liknande systematisk genomgång av övriga hovrätters praxis.

                                           
5 Enligt uppgift i Lindells monografi 3URFHVVXHOO�SUHNOXVLRQ�DY�Q\D�RPVWlQGLJKHWHU�HOOHU�EHYLV�U|UDQGH�VDNHQ, s.

46 f., så finns det inte ett enda avgörande efter 1948 där HD tillämpat 13:3 st 3 led 2 i ett dispositivt tvistemål.



�� �*HQHUHOOD�DQPlUNQLQJDU

����� )|UEXG�PRW�DWW�lQGUD�YlFNW�WDODQ

I detta avsnitt ämnar jag att kort redogöra för lagrummets struktur med huvudregel, undantag

och legaldefinitioner samt huvudsakligt tillämpningsområde för respektive moment. Taleänd-

ringsregeln 13:3 har följande innehåll:

”Väckt talan får inte ändras. Käranden får dock

1. på grund av omständighet, som inträffat under rättegången eller först då 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 huvudförpliktelsen, och

även i övrigt framställa nytt yrkande, om det stöder sig på väsentligen samma grund.

Framställs yrkande enligt första stycket 2 eller 3 sedan huvudförhandling påbörjats

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.

Såsom ändring av talan anses inte att käranden beträffande samma sak inskränker sin talan

eller, utan att saken ändras, åberopar ny omständighet till stöd för sin talan.” SFS 1987:747.

I 13:3 st 1 men 1 stadgas ett generellt taleändringsförbud. Förbudet mot att ändra väckt talan

har under lång tid varit en huvudregel i svensk processrätt.6 Det finns emellertid ett antal

undantag från denna huvudprincip. 13:3 st 1 p 1-3 tillåter vissa fall av ren taleändring och

tredje stycket nämner att en del modifikationer inte skall anses som taleändring.

Taleändringsregeln 13:3 är LQGLVSRVLWLY till sin karaktär, vilket innebär att lagrummet är

tvingande mot parterna och skall tillämpas av domstolen oavsett om svaranden medger käran-

dens ändring. Frågan huruvida ett av part framställt yrkande strider mot stadgandet skall rätten

pröva självmant och rätten är i denna prövning inte begränsad till av parterna åberopade

omständigheter. Vidare är lagrummet i stort sett REOLJDWRULVNW. Det VNDOO alltså tillämpas om

förutsättningar föreligger. I en del fall kan dock domstolen företa en skönsmässig bedömning

efter en olägenhetsprövning, se första meningen i andra stycket.

                                           
6 Fitger, .5% s. 13:3.
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13:3 st 1 p 1 omfattar taleändring när senare inträffade omständigheter eller omständigheter

som käranden först senare får reda på medför att förutsättningarna för tvisten förändras. Den

ursprungligen begärda prestationen kan ha blivit omöjlig eller minskat i värde för käranden.

Käranden har då rätt att ”kräva annan fullgörelse än den, om vilken talan väckts”. Som

exempel kan nämnas att käranden ursprungligen yrkat restitution av en dator, som svaranden

sedan säljer vidare under målets handläggning. Yrkandet kan då ändras till att i stället avse

ersättning för datorns värde. ”Annan fullgörelse” har i motiven ansetts innebära främst en

NYDOLWDWLY�förändring av yrkandet.7  Tillämpningsområdet för första punkten i 13:3  har

emeller-tid vuxit i praxis till att även omfatta�NYDQWLWDWLYD förändringar.8 Käranden kan med

stöd av denna punkt utvidga sitt yrkande till ett högre belopp.9 Grunderna för lagrummet har

även tillämpats när en fastställelsetalan ändrats till att avse en annan fastställelse10 eller

utvidgats till att även avse fullgörelse.11

Domstolarna har tillämpat 13:3 st 1 p 1 analogt för att en utvidgning av yrkandet skall

vara möjlig. Anledningen till att domstolarna i så hög utsträckning tillämpat detta stadgande

menar jag vara begränsningen i 13:3 st 2 men 2. En taleändring får i högre rätt ske endast i de

fall som faller under första stycket första punkten. Domstolarna verkar ha tagit hänsyn till

riskerna för en materiellt oriktig dom och rättsförluster för part som kan få sitt krav preklu-

derat genom domens rättskraft. Ett annat intresse som synes ha vägt tungt för utvecklingen i

praxis, är det processekonomiska. Det är ofta fördelaktigt ur processekonomiskt hänseende att

tillåta ett yrkande som annars skulle kunnat framställas i en ny talan i en ny rättegång.

Processmaterialet utökas inte i någon nämnvärd utsträckning och rättegångskostnaderna ökar

inte heller dramatiskt. Både käranden och svaranden kan vara angelägna att nå en så kallad

                                           
7 SOU 1938:44 s. 184.
8 Ekelöf, 5lWWHJnQJ�,, s. 139 f, Welamson, 5lWWHJnQJ�9, s. 57.
9 NJA 1971 s. 317. Käranden som stämde svaranden på visst belopp på grund av fel på en badrumsmatta, fick rätt

att höja sitt beloppsyrkande i hovrätten när ytterligare fel hade upptäckts.
10 NJA 1984 s. 807. Det ursprungliga yrkandet om fastställelse av bättre rätt till fastighet fick ändras till att avse

fastställelse av rätt till ersättning av fastighetens värde när den sålts under målets handläggning.
11 NJA 1981 s.1201. Dödsbo hade yrkat befrielse från skyldighet att utge arvsskatt som fastställts men ännu inte

erlagts. Sedan under målets gång utmätning för skatten skett hos dödsboet, medgavs dödsboet att i högre rätt yrka

också att återfå den genom utmätning erlagda skatten.



generaluppgörelse och därmed slippa fortsatta processer. En nackdel med denna extensiva och

analoga tolkning av stadgandet är att det nya yrkandet kan föranleda andra invändningar från

svarandesidan och uppskov kan därför bli nödvändigt. Något betänkligt är också att den vida

tillämpningen av första punkten har utvecklats på bekostnad av instansordningens princip.

Domstolarna torde inte beakta instansordningens princip nämnvärt längre. Instansordningens

princip innebär att varje fråga som prövas i andra instans skall ha prövats i första instans för

att rättegångens tyngdpunkt inte skall förskjutas till överrätterna. Preklusionsreglerna i 50:25

st 3 och 55:13 st 1 kan emellertid fortfarande hindra en prövning.

13:3 st 1 p 2  tillåter tillägg av eller ändring till fastställelsetalan enligt 13:2 st 2. Lag-

rummet kan exempelvis tillämpas då käranden i stämningsansökan yrkat förpliktelse för

svaranden att avträda en lokal och sedan även önskar att yrka fastställelse av bättre rätt till

lokalen i fråga.12

Den tredje punkten i första stycket består av två led. Det första ledet ger käranden rätt att

kräva ränta och annan tilläggsförpliktelse som följer av huvudförpliktelsen. Med stöd av det

andra ledet kan käranden framställa nytt yrkande som stöder sig på väsentligen samma grund.

Det rör sig om en möjlighet att utan stämning kumulera två mål. När yrkandena stöder sig på

väsentligen samma grund kommer processmaterialet inte att utvidgas i någon större utsträck-

ning. Undantaget från taleändringsförbudet har således betydande processekonomiska

fördelar, eftersom det nya yrkandet annars skulle ha kunnat framställas i en ny rättegång. Som

exempel kan anföras ett mål om skadestånd, där käranden i stämningsansökan yrkat ersättning

för personskada. Käranden inser senare att han även kan yrka ersättning för förlorad arbets-

inkomst. Han kan då genom en taleändring med stöd av 13:3 st 1 p 3 kumulera detta krav med

det ursprungligen anhängiggjorda.

Om någon väcker en fullgörelsetalan för att få ut vissa periodiska prestationer, till

exempel förfallna månatliga avgifter, och sedan utvidgar talan att omfatta också senare

förfallna belopp, så skall det bedömas enligt tredje punkten och inte enligt första punkten.

Denna ordning framgår tydligt av motiven.13 Processlagberedningen slår fast att det med

hänsyn till instansordningens princip är av vikt att de senare förfallna beloppen inte får föras

in i målet sedan det lämnat första instans. Det skulle innebära att de kraven endast prövades i

överinstans. Möjligheten att utöka väckt talan att även omfatta senare förfallna belopp är av

                                           
12 Se till exempel NJA 1991 s. 453.
13 NJA II 1943 s. 164 f.



stor praktisk betydelse, till exempel vid hyreskrav. Hyresvärden kan endast väcka fullgörelse-

talan med krav på betalning av de hyresbelopp som vid tiden för talans väckande är förfallna

till betalning, 13:1. Under tiden för målets handläggning kanske fler hyresbelopp förfaller till

betalning utan att hyresgästen fullgör sin betalningsskyldighet. Hyresvärden kan då välja att

utvidga sin talan att omfatta även dessa krav eller att väcka en helt ny fullgörelsetalan. Det är

en smidig och processekonomiskt fördelaktig lösning att låta den ursprungliga talan omfatta

samtliga förfallna hyresbelopp genom en taleändring. En sådan utvidgning av yrkandet är

emellertid inte tillåten i högre rätt, 13:3 st 2. Ekelöf och Boman har uppmärksammat detta

problem och anför att det ur synpunkten de lege ferenda är diskutabelt om detta är en lämplig

lösning.14

Utvecklingen i praxis har inneburit att det inte föreligger någon större skillnad mellan

tillämpningen av första och tredje punkterna i 13:3 st 1.15 Kravet på att det nya yrkandet skall

avse en annan fullgörelse enligt första punkten är borta och problem med gränsdragningen

mot tredje punktens yrkande på väsentligen samma grund har uppstått. En tydlig distinktion

mellan de två stadgandenas tillämpningsområde är dock av stor vikt på grund av 13:3 st 2,

som be-gränsar taleändring i högre rätt till första punkten. Jag återkommer nedan med

anledning av denna utveckling.

Det andra stycket i 13:3  tjänar som en preklusionsregel för tillåtligheten av ändring av

talan enligt 13:3 st 1 p 2-3. Sedan huvudförhandling påbörjats eller målet på annat sätt före-

tagits till avgörande, t ex föredragits för avgörande i överrätt, får sådana yrkanden endast tas

upp till prövning om det kan ske utan olägenhet. Olägenheter som kan medföra en avvisning

av yrkandet är till exempel om det skulle innebära ett uppskov i målets handläggning enligt

43:11. Yrkanden enligt 2 och 3 p får överhuvudtaget inte framställas i högre rätt. Anledningen

till denna reglering är förutom instansordningens princip, även förbudet mot reformatio in

pejus, dvs den part som ensam överklagar domen skall inte riskera förlust.16

                                           
14 Ekelöf och Boman, 5lWWVPHGOHQ s. 36. Författarna anför att en borgenär borde få utvidga sitt beloppsyrkande i

hovrätten, eftersom en gäldenär kan framställa en kvittningsinvändning.
15 Lindell, s. 351.
16 Se nedan avsnitt 9, med utveckling av bakomliggande syften och vilka processer som skall anses företagas i

högre rätt.



����� /HJDOGHILQLWLRQ

Lagrummets tredje stycke är formulerat som en legaldefinition. Här stadgas att inskränkning

beträffande samma sak och åberopande av nya omständigheter som inte ändrar saken, inte

skall anses som ändring av talan. Juridiskt-tekniskt sett är det således inte fråga om något

undantag från huvudregeln att väckt talan inte får ändras.

En inskränkning av talan inskränks innebär att käranden avstår från att kräva viss del av

det ursprungligen yrkade. Käranden kan till exempel nedsätta sitt yrkande om ersättning till ett

lägre belopp. Verkan blir densamma som om käranden fått en ogillande dom på den del som

inte prövats. Delen omfattas av domens rättskraft och kan inte yrkas på nytt i en ny rättegång,

utan kommer att avvisas som res judicata.

En inskränkning av talan är inte att jämställa med en återkallelse av talan i motsvarande

mån eftersom rättsverkningarna är väsentligen olika. Ett yrkande kan återkallas och avskrivs

därmed från vidare handläggning. Verkan blir som om yrkandet överhuvudtaget aldrig fram-

ställts och kan genom stämning väckas på nytt i en ny rättegång. För att skydda svaranden mot

nya rättegångar om samma sak, har denne givits rätt att begära dom över det återkallade

yrkandet enligt 13:5. Förfarandet kan jämföras med att svaranden för en negativ fastställelse-

talan. På grund av de stora skillnaderna mellan inskränkning och återkallelse är det viktigt att

domstolen korrekt tolkar kärandens processhandling vid begränsningar av processmaterialet.

Fitger anför i sin kommentar att avgörande för om en begränsning är återkallelse eller

inskränkning är om begränsningen avser en sak eller en del av en sak.17

Sista ledet i sista stycket ger käranden möjlighet att till stöd för sin talan åberopa nya

rättsfakta under förutsättningen att saken inte ändras. Det finns emellertid inga bestämda

anvisningar för när saken skall anses ändrad. Nyckeln till problematiken ligger i

identifikationen av saken. Olika sakidentitetsteorier har lanserats i doktrin och Ekelöfs och

Olivecronas får fortfarande anses vara de förhärskande. I praktiken torde deras respektive

uppfattningar i de flesta fall leda till samma resultat. En ingående analys av sakens identitet

och doktrinens teorier faller utanför ramen för denna uppsats.

����� 3UHNOXVLRQ�DY�Q\D�RPVWlQGLJKHWHU�HOOHU�EHYLV�U|UDQGH�VDNHQ

                                           
17 Fitger, .5% s. 13:39.



Möjligheterna att ändra väckt talan begränsas även av preklusionsbestämmelserna i

rättegångsbalken. Preklusion innebär att en part avskärs från möjligheten att åberopa nya

omständigheter eller bevis rörande saken och därmed få en fråga prövad av domstolen. En

viktig skillnad mellan taleändringsregeln och preklusionsreglerna är att den förra endast

omfattar NlUDQGHQV ändringar, medan de senare även är tillämpliga på svarandens

åberopanden.

Preklusion är knuten till en skuldprincip och en tidsfaktor samt i vissa fall till parts

processföring. Nedan kommer dessa tre faktorer i preklusionsbedömningen att behandlas i

korthet och jämförelser göras med taleändringsbedömningen.

������ 6NXOGSULQFLS

Skuldprincipen innebär att en viss sanktion, i detta fall preklusion, drabbar den part som på

något vis har handlat försumligt eller otillbörligt i processen. Rekvisit i preklusionsbestäm-

melserna som signalerar att skuldprincipen varit avgörande vid utformningen är bland annat

”grov vårdslöshet” och ”otillbörligt syfte”.

Under tingsrättsprocessen kan preklusion inträffa i två situationer som regleras av 42:15,

respektive 43:10, vilka båda bygger på skuldprincipen. Enligt det förra stadgandet kan rätten

förelägga part att slutligt bestämma sin talan och de bevis han åberopar. Föreläggandet skall

vara påkallat med hänsyn till hur parten utfört sin talan tidigare. Efter tiden för föreläggandet

gått ut kan inga nya omständigheter eller bevis åberopas. Undantag från preklusion medges

om parten gör sannolikt att han har haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att åberopa

omständigheten eller beviset tidigare.

Preklusionsreglerna tar i första hand sikte på omständigheter och bevis rörande saken,

men enligt 42:15 kan en part i tingsrätten slutligt föreläggas att bestämma även sina

yrkanden.18 Ett föreläggande innebär emellertid inte att käranden är fri att framställa vilka

yrkanden som helst. Åberopande av nya yrkanden regleras av 13:3, vilket innebär att 42:15

torde endast innefatta en möjlighet för rätten att begära precisering av framställda yrkanden.19

                                           
18 Prop. 1983/84:78 s. 76.
19 Lindell, s. 106.



Med stöd av 43:10 kan omedelbar preklusion träffa nya omständigheter och bevis som

åberopas under huvudförhandlingen i tingsrätten, om det kan antas att parten genom detta

förfarande försöker förhala rättegången, överrumpla motparten eller handlar i otillbörligt syfte

eller av grov vårdslöshet.

Taleändringsregeln synes inte alls bygga på skuldprincipen. I vissa fall kan dock även

nya yrkanden i likhet med nya omständigheter och bevis regleras av skuldprincipen. En

taleändring kan grundas på en nytillkommen omständighet enligt 13:3 st 1 p 1.

Omständigheten behöver inte ha inträffat efter förberedelsen eller förhandlingen i första

instans, men käranden får inte ha känt till den för att taleändring skall vara möjlig. Jag menar

att rätten måste pröva om käranden ERUGH�KD�NlQW�WLOO omständigheten i fråga.

Taleändringsmöjligheten kommer då att vila på skuldprincipen.20 Jag återkommer till detta

resonemang nedan i avsnitt 4.4.

������� 7LGVIDNWRU

Preklusionsbestämmelsernas anknytning till olika tidsfaktorer fastställer när vissa process-

handlingar skall företas, vilket är av största betydelse för effektivitet och koncentration.

Dessutom försäkrar det parterna om tid för förberedande av processen. Tidsbestämmelser kan

delas upp i WHUPLQHU�och�IULVWHU. En termin stadgar en bestämd tidpunkt då den aktuella

processhandlingen skall företas, medan en frist anger en tidsrymd inom vilken process-

handlingen skall ske.21

Ett föreläggande enligt 42:15 innebär att preklusion inträder efter den av rätten

bestämda fristens utgång. Övriga preklusionsbestämmelser innehåller lagstadgade frister som

anger att vissa processhandlingar skulle företagits i lägre rätt och därför kan komma att träffas

av pre-klusion i högre rätt.

Det finns en lagstadgad frist även i taleändringsbestämmelsen, 13:3 st 2. Första ledet

utsätter en frist till dess att huvudförhandling påbörjats eller målet på annat sätt företagits till

avgörande, och andra ledet till dess målet lämnat underrätten. Ju längre målets handläggning

                                           
20 Lindell menar att även taleändring enligt 13:3 st 1 p 3 kan sägas vila på skuldprincipen, eftersom gränsen

mellan 1 p och 3 p suddats ut i praxis, s. 355 f.
21 Ekelöf, 5lWWHJnQJ�,,, s. 223.



fortskridit, desto svårare är det att företa ändringar. Fristen i andra ledet är dessutom definitiv

och omöjliggör helt yrkanden enligt 13:3 st 1 p 2 och 3. 

������ 3URFHVVI|ULQJ

Sättet på vilket part har fört processen är av direkt betydelse för preklusionsbedömningen

enligt 42:15 och 43:10. Försumlig processföring under förberedelsen i tingsrätten kan

föranleda ett föreläggande att slutligt bestämma talan och uppge åberopade bevis (42:15).

Parten kan inte efter det att tiden för föreläggandet gått ut åberopa nya omständigheter eller

bevis, eftersom sådana omständigheter och bevis är då prekluderade. Undantag medges om

parten har giltig ursäkt för att åberopandet inte har skett tidigare. Fristen som löper innan

preklusion inträder enligt 42:15 tillåter en tidigare försumlig part att ”rätta till” sina misstag.

Strängare kan 43:10 sägas vara, eftersom omedelbar preklusion enligt detta lagrum kan drabba

part som genom sin processföring är grovt vårdslös eller kan antas handla i otillbörligt syfte.

Parts eventuella försumlighet eller vårdslöshet vad beträffar processföringen har

däremot ingen betydelse vid bedömningen om en ändring av talan skall vara tillåten eller

otillåten.

Försumlig processföring kan få konsekvenser för rättegångskostnadernas fördelning,

enligt 18:6 och 7.

������ 8UVlNWVUHNYLVLW

Preklusion kan undvikas om part visar att han har haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att

åberopa omständigheten eller beviset tidigare. Ursäktsrekvisitet finns i 42:15, 50:25 st 3 och

55:13 st 1 och kan enligt motiven anses vara uppfyllt i) när det nya materialet kommit till

partens kännedom först efter det att aktuell tidsfrist gått ut och parten dessförinnan gjort

rimliga efterforskningar, ii) när det nya materialet motiverats av motpartens agerande i

processen, iii) när parten inte före fristens utgång förstått betydelsen av en omständighet samt

iv) när parten valt att utelämna visst material av processekonomiska skäl i tron att han redan

åberopat tillräckligt för att vinna målet.22  Var och en av i motiven anförda typfall för när

preklusion kan uteslutas, aktualiserar en mängd svårbedömda frågeställningar och gräns-

                                           
22 Prop 1983/84:78 s. 77.



dragningar för att exempelvis avgöra vad rimliga efterforskningar utgörs av och när part borde

ha insett en omständighets betydelse. Jag återkommer i viss mån till detta nedan, avsnitt 4.5.

I hovrätten23 regleras parternas möjligheter att åberopa nya omständigheter eller bevis

av preklusionsbestämmelsen 50:25 st 3. Enligt detta stadgande får tidigare icke åberopade

omständigheter eller bevis endast åberopas först i hovrätten om part antingen gör sannolikt att

han inte kunnat åberopa dem tidigare eller han annars haft giltig ursäkt att inte göra det.

Bestämmelsen tar sikte på omständigheter som åberopas till stöd för talan och enighet råder i

doktrin om att det är rättsfakta som avses.24

Angående giltig ursäkt har departementschefen anfört att hovrätten till skillnad från HD

borde ta hänsyn till att parterna haft möjlighet att åberopa det nya materialet endast i en

instans.25 Detta leder till att det är enklare att uppfylla ursäktsrekvisitet i hovrättsprocessen än

i HD.

Om anledningen till att en omständighet eller bevis inte åberopats är att tingsrätten

brustit i sin skyldighet att bedriva materiell processledning, kan det vara ett skäl att tillåta ett

åberopande i hovrätten efter överklagande.26

������ ,QVWDQVRUGQLQJHQV�SULQFLS

50:25 st 3 och 55:13 st 1 stadgar att nya omständigheter och bevis inte får åberopas vid

rättegång i högre rätt, vilket innebär att omständigheter och bevis som kunnat åberopas i lägre

rätt prekluderas genom underrättens dom. Undantag från preklusion medges vid omöjlighet

eller giltig ursäkt. Nämnda lagrum har som ändamål bland annat att upprätthålla instans-

ordningens princip. De fyller en preventiv funktion, eftersom de föranleder parterna att

åberopa allt väsentligt redan i första instans.

Samma ändamål och effekt beträffande nya \UNDQGHQ, har ”preklusionsregeln” i 13:3 st

2 p 2, som begränsar taleändringar i högre rätt till situationer då nytillkomna omständigheter

                                           
23 Utredningen om ett reformerat hovrättsförfarande, SOU 1995:124, föreslog inga ändringar av reglerna om

parts möjlighet att åberopa nytt processmaterial i hovrätten, s. 226 ff.
24 Se bland andra Welamson, 5lWWHJnQJ�9, s. 78 ff; Ekelöf och Boman, 5lWWVPHGOHQ s. 47 f. och Lindell s. 226.
25 Prop 1988/89: 95 s. 99.
26 NJA 1985 s. 738.



föranleder yrkande om annan fullgörelse (1 st 1 p). Undantag för omöjlighet eller giltig ursäkt

medges emellertid inte.

Syftet med instansordningens princip tillgodoses således genom parallella bestämmelser

som var och en aktualiseras beroende på om det handlar om tillägg av omständighet, bevis

eller yrkande. Det är därför väsentligt för en korrekt bedömning att ställa sig frågorna; (i) vad

har ändrats och (ii) när har ändringen företagits?

������ 3URFHVVHNRQRPL

Preklusionsbestämmelserna tjänar processekonomiska syften genom att påskynda, koncentrera

och avlasta processen från material. Hotet om preklusion i högre rätt medför att parterna

åberopar allt väsentligt processmaterial redan i tingsrätten. Processens tyngdpunkt riskerar då

inte att förskjutas till högre instanser och medföra att underrättsprocessen blir en förberedelse

till rättegången i hovrätten, se det ovan anförda om instansordningens princip.

Processekonomiska överväganden är del av grunden för regleringen av ändring av väckt

talan. Taleändring skall i princip tillåtas i de fall då det är processekonomiskt försvarbart i

stället för att hänvisa käranden till att väcka ny talan. Denna bakomliggande tanke visar sig

bland annat i 13:3 st 2 p 1, som tillåter rätten att avvisa nytt yrkande om en prövning skulle

medföra olägenheter.

�� 7DOHlQGULQJ

���� �)UDPI|UDQGH�DY�WDOHlQGULQJ

Kärande som avser att ändra sin talan skall framföra det skriftligt eller muntligt inför rätten

enligt 13:4 st 2. Svaranden skall få del av företagen ändring. Vanligtvis aktualiseras tale-

ändringsfrågor vid den muntliga förberedelsen för tvistemål, då båda parter är närvarande.

Taleändring kan då på ett smidigt sätt företas muntligen inför rätten och motparten.



���� �9DG�lU�WDOHlQGULQJ"

Under målets handläggning är det mycket vanligt förekommande att käranden på något vis

”förändrar”27 sin talan. Han kanske preciserar sina yrkanden eller grunder, åberopar något

ytterligare bevismedel eller återtar en tidigare återkallelse. Om käranden gör någon förändring

i yrkandehänseende, så uppkommer frågan om tillämpning av reglerna om ändring av talan i

13:3. Innebär alla typer av förändringar av yrkandet att en ändring av talan föreligger?

Ekelöf har besvarat denna fråga nekande. Det är endast sådana förändringar som

påverkar talans identitet och därmed medför att det blir en ”annan” talan, som skall anses som

ändring av talan.28 Ekelöf anknyter här till sin lära om processföremålet och rättsföljdens

identitet.

I enlighet med doktrin och praxis står det klart att käranden i relativt stor utsträckning

kan förändra sitt yrkande utan att riskera avvisning. För det första kan förändringen av

yrkandet omfattas av ett tillåtet undantag från taleändringsförbudet i 13:3. För det andra kan

förändringen anses falla inom legaldefinitionen i 13:3 st 3, vilken anger att vissa förändringar

inte är taleändringar. För det tredje kan förändringen vara sådan att den endast är att anse som

ett förtydligande, och inte som en taleändring.

����� )|UW\GOLJDQGH�DY�\UNDQGH

I en process kan behov av att förtydliga ett yrkande uppstå. Käranden kan själv ha uppmärk-

sammat en oklarhet. Domstolen kan även förelägga en kärande att förtydliga sitt yrkande

(42:3) eller genom materiell processledning påpeka att det råder oklarhet i något avseende

(42:8 st 2 och 43:4).

Ett rent förtydligande av ett yrkande anses inte som en ändring av talan i rättegångs-

balkens mening. Käranden är därmed fri att förklara vad ett yrkande innebär utan inskränkning

av taleändringsreglerna. Frågan som nu uppstår är vad som skall anses som förtydligande.

Den semantiska betydelsen av förtydligande anger att det är fråga om en tolkning och ett

klargörande. Något tillägg av nya uppgifter torde inte kunna inrymmas i ett förtydligande.

                                           
27 Uttrycket är valt för att vara neutralt i förhållande till 13:3.
28 Ekelöf, 5lWWHJnQJ�,, s. 134 och 5lWWHJnQJ�,�s. 38 f.



Westberg anser att ett förtydligande är en förklaring för att göra yrkandets innehåll

tydligare och innebär en precisering av kärandens begäran om ett visst domslut.29 Ett

förtydligande innebär därför aldrig ändring, inskränkning eller återkallelse av talan och

aktualiserar inte taleändringsregeln 13:3.

NJA 1979 s. 15 kan anföras som exempel på tillåtligheten av förtydligande av yrkande.

Käranden ”justerade”30 sin talan i ett yttrande till tingsrätten sedan fråga uppkommit om den

av käranden väckta fastställelsetalan var tillåten enligt 13:2. Käranden hävdade att justeringen

enbart innebar att yrkandet erhöll en språkligt sett tydligare formulering. HD gick på

kärandens linje och bedömde justeringen som ett tillåtet förtydligande och inte som en

förbjuden taleändring. HD påpekade att det redan från början var en tillåten fastställelsetalan

enligt 13:2 och att det i stämningsansökningen formulerade yrkandet inte kunde läsas isolerat

för sig vid avgörandet av tillåtligheten, utan måste ses i belysning av vad som i övrigt

uppgivits.31

Domstolen ställs inför ett tolkningsproblem när käranden hävdar att hans yrkande har en

viss innebörd. Domstolen skall då avgöra vilken typ av processhandling som kärandens

påstående utgör. Det kan vara ett förtydligande av det ursprungliga yrkandet, men det kan

också vara en ändring, inskränkning eller återkallelse av talan. Beroende på de skilda

rättsverkningar som är knutna till respektive processhandling, är det av största betydelse att

undersöka denna gränsdragning.

För att avgöra om kärandens påstående om yrkandets innebörd, det så kallade tolknings-

påståendet, innebär ett egentligt, tillåtet förtydligande eller en (förtäckt) ändring av talan, så

uppställer Westberg ett I|UHQOLJKHWVNUDY.32 Tolkningspåståendet måste vara WLOOUlFNOLJW

I|UHQOLJW med samtliga tolkningsdata i målet för att kunna anses som ett förtydligande av

                                           
29 Westberg, s. 233 och s. 245, not 204.
30 Uttrycket är valt för att vara neutralt i förhållande till 13:3.
31 En otillåten fastställelsetalan kan inte i efterhand avhjälpas genom ändring av talan. HD slog i NJA 1966 s. 94

fast att 13:3 inte är tillämplig vid otillåten fastställelsetalan. Avgörandet har emellertid mött kritik, se bland andra

Welamson, SvJT 1969 s. 928. I enlighet med vad Westberg anför (s. 253), kan NJA 1979 s. 15 vara ett uttryck

för att HD tagit åt sig av kritiken och därför intagit en mer liberal position i  denna fråga. Westberg påpekar att en

alltför strikt tillämpning av den i NJA 1966 s. 94 uppställda principen kan medföra omfattande nackdelar, såsom

förluster i tids- och kostnadshänseende samt risk för rättsförluster på formell grund eftersom det är relativt svårt

för käranden att initialt formulera ett korrekt och adekvat fastställelseyrkande.
32 Westberg, s. 245 ff.



ursprungsyrkandet. Westberg menar vidare att WLGSXQNWHQ för kärandens tolkningspåstående

skall vara avgörande för förenlighetskravets stränghet.33

Vid bedömningen av kärandens tolkningspåstående skall rätten enbart pröva tolknings-

påståendets relation till samtliga tidigare kända tolkningsdata. Anledningen till att käranden

gör tolkningspåståendet saknar betydelse. Det saknar också betydelse att käranden själv

betecknar sitt tolkningspåstående som ett förtydligande.34 Rätten skall ex officio tolka parts

processhandlingar i rättsligt hänseende.35

Det kan tyckas sakna betydelse hur gränsen dras mellan ett regelrätt förtydligande och

en WLOOnWHQ ändring av talan. Yrkandet kommer i båda fallen prövas enligt sitt ”nya” innehåll,36

men preklusionsaspekten måste beaktas när det är fråga om en taleändring, medan ett rent

förtyd-ligande är tillåtet under hela handläggningen av målet. Gränsdragningen är därför av

stor vikt, framför allt sedan huvudförhandling påbörjats.

Om domstolen är alltför generös i sin bedömning av kärandens påstående om förtyd-

ligande, så urvattnas taleändringsförbudet. Det blir svårare för svaranden att förbereda sin

talan och för domstolen att handlägga målet.37

Kärandens tolkningspåstående kan även framstå som en återkallelse eller inskränkning

av talan. Jag väljer att illustrera detta konstaterande med ett fingerat exempel. Käranden yrkar

ersättning för kostnader uppkomna i anslutning till att svaranden skadat kärandens bil genom

att fälla ett träd över den. Om käranden uttalar att hans yrkande LQWH skall innebära att han

yrkar ersättning för sina kostnader för hyra av en ersättningsbil under tiden för reparation av

bilen, så kan detta tolkningspåstående uppfattas som ett förtydligande eller som en återkallelse

eller inskränkning av talan avseende den delen. Antingen NODUJ|U�käranden att han med sin

talan aldrig avsett att yrka ersättning i denna del, eller DYVWnU�käranden från att yrka viss del av

sin ursprungligen väckta talan. Svårigheterna att i vissa fall skilja på återkallelse och inskränk-

ning av talan innebär ett andra tolkningsproblem.38

                                           
33 Westberg, s. 250 ff. Se även NJA 1966 s. 94 och NJA 1979 s. 15.
34 Westberg, s. 248.
35 Exempel hämtade ur rättspraxis på kärandens benämningar av sin förändring av yrkandet: NJA 1966 s. 94,

”omformning”. NJA 1979 s. 15, ”justering av yrkandet utan att innebörden förändrades, så det erhöll en språkligt

sett tydligare formulering.”
36 Westberg, s. 250 f.
37 SOU 1938:44 s. 184 och Ekelöf, 5lWWHJnQJ�,, s. 133.
38 Angående denna diskussion, se nedan avsnitt 8.



Huruvida kärandens tolkningspåstående bedöms som förtydligande, återkallelse eller

inskränkning av talan har stor betydelse för både käranden och svaranden. En återkallelse

skall rätten avskriva i ett slutligt beslut samt ta ställning till rättegångskostnaderna i den delen.

Svaranden har då i regel rätt till full kompensation för sina kostnader avseende den avskrivna

frågan (18:5 st 2). Svaranden har vidare rätt att begära dom vid återkallelse, under förutsätt-

ningen att han har gått i svaromål (13:5 st 1). Inskränkning av talan medför i första hand

omfattande rättskraftskonsekvenser, eftersom ursprungsyrkandet i sin helhet kommer att

erhålla negativ rättskraft. Rättskraften skyddar svaranden mot en ny process om samma sak

(17:11 st 3). Angående regleringen av rättegångskostnader vid inskränkning, så saknar

rättegångsbalken en särskild kostnadsregel härom. Westberg menar att svaranden torde få

ersättning för kostnader som skäligen varit påkallad för tillvaratagandet av hans rätt i enlighet

med 18:8.39

Sammanfattningsvis kan anföras att det är till fördel för käranden om hans tolknings-

påstående uppfattas som ett förtydligande, eftersom det alltid är tillåtet och inte träffas av

preklusion. Om tolkningspåståendet i stället bedöms som en återkallelse, så är käranden fri att

väcka ny talan beträffande det som återkallats, så länge svaranden inte utnyttjat möjligheten

att begära dom (13:5). Svaranden har rätt till ersättning för sina rättegångskostnader vid en

återkallelse. Rätten kan slutligen klassificera tolkningspåståendet som en inskränkning av

talan, vilket innebär att rättskraften även kommer att omfatta den del av yrkandet som inte

prövats på grund av inskränkningen. En fördel för käranden är att en inskränkning alltid är

tillåten, oavsett var i domstolens handläggningen målet befinner sig.

���� bQGULQJ�DY�RUGQLQJVI|OMG

Käranden som framställt alternativa yrkanden kan under rättegången fritt ändra

ordningsföljden mellan yrkandena. En sådan förändring innebär inte en taleändring som

aktualiserar 13:3.40 Domstolen är vidare i sin prövning bunden av kärandens uppsatta

ordning.41

                                           
39 Westberg, s. 260.
40 Även ändring av ordningsföljd mellan alternativa grunder ansågs tillåtet i NJA 1983 s. 3 (Tsesis-fallet).
41 Westberg, s. 502 ff.



���� 1\WW�ODJUXP

Åberopande av nytt lagrum anses inte som en otillåten ändring av talan och regleras inte av

13:3.42 Taleändringsregeln tar endast sikte på de yrkanden och åberopanden som enligt

dispositionsprincipen är bindande för rätten.43 Rätten kan vidare efter principen om ”jura

novit curia” fritt subsumera åberopade rättsfakta under tillämplig rättsregel utan begränsning

av parternas yrkanden.

����� )|UEHKnOO

13:3 är indispositivt till sin karaktär, vilket indikerar att käranden inte har någon möjlighet att

utrusta sitt yrkande med någon form av förbehåll för taleändring.

I NJA 1983 s. 180 förbehöll sig käranden att höja yrkat belopp på grund av ändrat

kostnadsläge under processens gång. Käranden gjorde under rättegången i hovrätten förbe-

hållet gällande och höjde ersättningsanspråket. Talan ansågs inte ändrad och frågan om

tillämpning av 13:3 aktualiserades inte. Det aktuella förbehållet var knutet till ändringar i

kostnadsläget under processens gång, vilket kan ses som en omständighet som enligt 13: st 1

p 1 kan föranleda en tillåten taleändring.

Enligt det ovan anförda rättsfallet anses talan inte ändrad om ett förbehåll görs gällande,

men det är därmed inte möjligt att utrusta ett yrkande med vilka typer av förbehåll som helst.

Det är tillåtet att senare specificera rättegångskostnader och andra kostnader som inte kan

anges exakt vid talans väckande. Stämningsansökan måste dock innehålla ett bestämt yrkande,

annars kan rätten förelägga käranden att inkomma med komplettering vid äventyr av

avvisning.

13:3 innehåller inget undantag från huvudregeln om taleändringsförbud för det fall att

svaranden medger�taleändringen. Lagrummets indispositiva karaktär är motiverat av de syften

som ligger bakom regleringen. Visserligen skulle hänsynen till svaranden medge en dispositiv

karaktär, men stadgandet åsyftar även att underlätta handläggningen av målet för rätten.44

                                           
42 Sista styckets sista punkt ”ny omständighet till stöd för sin talan” avser endast rättsfakta.
43 Ekelöf, 5lWWHJnQJ�, s. 125.
44 SOU 1938:44 s. 184 och Ekelöf, 5lWWHJnQJ�,, s. 133 f.



Ordalydelsen ger vid handen att indispositiviteten är absolut. Kan lagrummet tolkas

annorlunda, dvs kan parterna ges någon möjlighet att själva bestämma omfattningen av de

tillåtna undantagen? En dylik tolkning skulle i så fall kunna grundas på dispositionsprincipen.

Dispositionsprincipen innebär att parterna själva förfogar över processmaterialet genom

att med sina yrkanden och åberopanden dra upp gränserna för rättens prövning. Handlägg-

ningen av de dispositiva tvistemålen präglas av denna princip. Rätten kan till exempel inte ex

officio ta upp några mål, grunda domen på icke åberopade rättsfakta eller gå utöver parts

yrkande (13:4 och 17:3). En grundtanke är att parternas processuella dispositionsrätt och

civilrättsliga förfoganderätt skall överensstämma.45 Det finns emellertid undantag från

dispositionsprincipen även för de dispositiva tvistemålen. Själva förfarandet är i stort sett

indispositivt även i dispositiva mål. Parterna har till exempel ingen förfoganderätt över

bevisvärdering och rättstillämpning.46

Skulle dispositionsprincipen kunna tillämpas på taleändringsreglerna, så att svarandens

inställning till förändringens tillåtlighet blev relevant? I praktiken skulle kanske skillnaden

inte bli så stor i förhållande till nuvarande ordning, eftersom det oftast ligger i svarandens

intresse att begränsa processmaterialet och därmed inte godkänna taleändringen. Något

liberalare taleändringsregler skulle emellertid ge större möjligheter till så kallade

generaluppgörelser, vilket ligger även i svarandens intresse. Ändamålet att underlätta

handläggningen för rätten kommer dock att utesluta en dispositiv reglering.

���� cWHUNDOODQGH�DY�QHGVlWWQLQJ

En processhandling kan i stor utsträckning återtas, med effekt som om den överhuvud inte

företagits.47 Som exempel kan nämnas att part kan återta ett åberopande av en viss omständig-

het till stöd för sin talan. Rätten kan då i ett dispositivt tvistemål varken fästa avseende vid

den återkallade omständigheten vid sitt avgörande, eller ex officio föranstalta om dess

upptagande i målet.

                                           
45 Ekelöf, 5lWWHJnQJ�, s. 53.
46 Ekelöf, D��D� s. 54.
47 Så kallade processuella utfästelser kan inte ensidigt återkallas, se till exempel 10:16 och 49:1 st 3 RB. Ekelöf,

5lWWHJnQJ�, s. 29.



Käranden kan nedsätta yrkat belopp under processens gång. Nedsättningen kommer att

bedömas som en inskränkning eller som en återkallelse av talan, se avsnitt 8. Liksom andra

processhandlingar kan nedsättningen återkallas. Frågan är om denna situation skall bedömas

som en ändring av talan - tillåtligheten att bedömas enligt 13:3 - eller som återtagande av en

processhandling som enbart innebär att processen ”är tillbaka där den började”?

Enligt praxis kan processhandlingen återtas om det sker innan rätten hunnit avskriva

målet.48 Käranden har möjlighet att återkalla en nedsättning av yrkat belopp under tingsrätts-

processen utan begränsning av taleändringsreglerna. Om nedsättning görs i överklagande-

skriften till hovrätten, så kan den återkallas endast om rätt till ändring av talan enligt 13:3 st 1

p 1 föreligger.

HD hade i NJA 1985 s. 618 att bedöma fallet att en kärande som i sitt överklagande till

hovrätten hade begränsat sitt yrkande i förhållande till det ursprungliga, senare ville utvidga

det inom ramen för vad han yrkat i underrätten. HD anförde att det var exempel på en i princip

förbjuden ändring av talan med beaktande av lagrummen 50:25 st 2, 50:4 och 13:3. 50:25 st 2

hindrar att klaganden ändrar sin talan till att avse en annan del av tingsrättens dom än den som

uppgivits vid överklagandet i enlighet med 50:4. Härav ansåg HD att det följde att klaganden i

princip inte får utvidga sitt yrkande ens i den mån utvidgningen ligger inom vad som yrkats i

underrätten. Undantag medges dock för sådana fall som omfattas av 13:3 st 1 p 1. En ändring

av yrkandet till ett högre belopp i högre rätt har i praxis ansetts falla under det i 13:3 st 1 p 1

medgivna undantaget från förbudet mot taleändring. Härmed måste naturligtvis jämställas att

käranden yrkar nedsättning av exempelvis underhållsbidrag med större belopp än som yrkats

tidigare, vilket HD också gjorde.

En speciell situation uppstod i ett mål som återförvisades från hovrätten till

tingsrätten.49 Vid förberedelsen inför den första huvudförhandlingen i tingsrätten återtog

käranden en omständighet till stöd för sin talan, vilket tingsrätten bedömde som en

inskränkning av talan. Käranden återkallade sedan sitt återtagande vid tingsrättens

handläggning av målet efter återförvisningen och yrkade ersättning inom det ursprungligen

begärda beloppets storlek. Tingsrätten konstaterade att återkallande av återtagande av

                                           
48 Se bland annat NJA 1980 s. 56 där ett medgivande av talan ansågs som en processhandling som, i

överensstämmelse med NJA 1972 s. 439, i princip fritt kunde återkallas i den instans där det gjorts.
49 Helsingborgs tingsrätt, rotel 3, beslut 1994-05-24 i mål T 2024/93. Beslutet överklagades till Hovrätten över

Skåne och Blekinge som avvisade överklagandet, eftersom det överklagade beslutet var sådant beslut under

rättegång mot vilket talan endast får föras i samband med talan mot dom eller slutligt beslut (Ö 874/94).



omständighet är tillåtet, i vart fall så länge förberedelsen pågår, och att den härav föranledda

ändringen av yrkandet kunde ske med stöd av 13:3 st 1 p 3.

��� 1\D�RPVWlQGLJKHWHU

���� $QOHGQLQJ�WLOO�XQGDQWDJ

Om en senare inträffad omständighet innebär att den yrkade fullgörelsen blir omöjlig, så talar

enligt motiven ”starka billighetsskäl” för att käranden skall få yrka en ersättningsprestation i

samma mål.50 Det vanligaste fallet är att käranden har yrkat restitution av en lös sak som på

något sätt går förlorad. Talan kan då genom en tillåten ändring i stället avse ersättning för den

förlorade saken.

Enligt motiven är denna möjlighet till taleändring inte begränsad till fall då fullgörelsen

blivit omöjlig.51 Det är också möjligt att ändra väckt talan när den ursprungligen yrkade

prestationen har minskat i värde för käranden. En allmän förutsättning är att käranden

materiellt har rätt att kräva den aktuella ersättningsprestationen. Detta undantag från

taleändringsförbudet är inte inskränkt av någon tids- och preklusionsregel. I motiven anförs att

”det följer av sakens natur” att denna typ av ändring även tillåts i högre rätt.

Möjligheten att förändra väckt talan med stöd av 13:3 st 1 p 1 kan endast tillämpas

beträffande yrkandet. Ändringen av yrkandet skall ha sin grund i en omständighet som

inträffat under rättegången eller först då blivit känd för käranden. Grunden för yrkandet skall

inte kunna ändras med stöd av detta undantag.52 Av praxis framgår det emellertid att

domstolarna tilläm-par bestämmelsen på olika sätt. Det finns avgöranden där ett nytt yrkande

tillåtits trots att grunden rubbats, se exempelvis NJA 1971 s. 620. I rättsfallet tilläts käranden i

ett expropriationsmål framställa ett nytt alternativt yrkande på andra grunder och yrka högre

belopp i KM än i hovrätten. Det avgörande är om ändringen av grunden resulterar i en ny sak

eller inte. Om ändringen leder till att en ny sak, så är taleändringen inte tillåten.

                                           
50 SOU 1938:44 s. 184.
51 SOU 1938:44, a. st.
52 SOU 1938:44, a. st



Frågan om grunden kan rubbas aktualiserades i ett relativt färskt rättsfall från Svea

hovrätt.53 Hovrätten anförde i domskälen att en förutsättning för tillämpning av 13:3 st 1 p 1

är att grunden för yrkandena inte ändras på någon väsentlig punkt. Aktuell processhandling

ansågs innebära dels att yrkandena ändrades, dels att en helt ny grund åberopades. Saken

ansågs därmed ändrad och processhandlingen innefatta otillåten ändring av talan. En tillämp-

ning av sista stycket i 13:3 var inte heller möjlig, med hänsyn till att saken ansågs ändrad.

Lindell menar att förbudet att grunden inte får rubbas i princip är borttaget och att det i

praktiken inte föreligger någon större skillnad mellan 13:3 st 1 p 1 och p 3.54

���� �7LGSXQNW

Undantaget i första momentet möjliggör vissa förändringar av yrkandet på grund av senare

inträffade omständigheter. Lagrummet innehåller ett temporalt rekvisit. Omständigheten som

ligger till grund för förändringen av yrkandet skall antingen ha inträffat under rättegången

eller skall käranden först då fått kännedom om dess existens.

Brytpunkten för när en omständighet skall anses ha inträffat ”under rättegången” torde

vara tidpunkten för talans väckande. Talan anses väckt då stämningsansökan inkom till rätten,

13:4 st 3. Om stämning inte krävs, så anses talan väckt då talan framställdes inför rätten.

Samspelet mellan taleändringsreglerna och preklusionsreglerna innebär i praktiken att

ett nytt yrkande som föranletts av en nytillkommen omständighet måste framställas innan dom

meddelats i aktuell instans. Vid prövning i högre rätt kräver visserligen inte lagtexten i 13:3

att omständigheten inträffat efter underrättens dom, men omständigheten kan på grund av pre-

klusion inte åberopas som stöd om käranden känt till eller bort känna till den redan i den lägre

rätten. En förutsättning för en framgångsrik ändring av talan i högre rätt är således att

ändringen grundar sig på en omständighet som inträffat efter det att underrätten meddelat

dom, eller att omständigheten först då blivit känd för käranden.

����� 7\SHU�DY�RPVWlQGLJKHWHU

                                           
53 Svea hovrätt, avd. 9, rotel 42, beslut 1996-12-02 i mål T 19/95.
54 Lindell, s. 351.



Förarbetena till 13:3 ger intryck av att kräva att den nytillkomna omständigheten är ett

PDWHULHOOW�UlWWVIDNWXP, dvs en omständighet som är civilrättsligt och omedelbart relevant för

rättsföljden i målet, för att tillåta taleändring. Det förefaller vara ett godtagbart krav, eftersom

anledningen till en taleändring med stöd av första punkten rimligen måste vara att omständig-

heten har en sådan direkt påverkan på rättsföljden att den yrkade fullgörelsen blivit omöjlig

eller i vart fall mindre lämplig. Denna bakomliggande tanke ger stöd för att endast materiella

rättsfakta skall godkännas som omständigheter som avses i första punkten. Domstolarna

verkar emellertid ha en annan uppfattning och har i sin praxis godkänt taleändring på grund av

omständigheter av varierande karaktär. Fitger går i sin kommentar till RB så långt att han

säger att den nytillkomna omständigheten i princip kan vara av vilket slag som helst.55 Jag vill

påstå att det krävs en analog tillämpning av 13:3 st 1 p 1 för att godkänna en ändring av talan

med anledning av omständighet som inte är att anse som ett materiellt rättsfaktum.

För att illustrera domstolarnas generösa inställning kan följande exempel på omständig-

heter som godkänts som grund för taleändring anföras. Käranden tilläts i NJA 1987 s. 153

höja sitt skadeståndsyrkande när försäkringsbolaget under processens gång meddelade att

någon försäkringsersättning inte skulle betalas ut på grund av den aktuella skadan.56 I mål om

underhållsbidrag fastställdes det nya basbeloppet under rättegången och accepterades som en

omständighet som avses i första punkten för att ange framtida försörjningsförmåga grundad på

pension.57

HD har i NJA 1989 s. 47 visat sig benägen att godkänna taleändring med stöd av 13:3 st

1 p 1 på grund av en inträffad omständighet som dels kunde förutses, dels inte var den direkta

orsaken till det ändrade yrkandet. Bakgrunden var ett så kallat releasingavtal av en bil, vilket

innehöll en bestämmelse som innebar att leasegivaren hade rätt att återta bilen och kräva

skadestånd om avtalet hävdes. Sedan avtalet hävts krävde leasegivaren genom lagsökning

ersättning för förfallna releaseavgifter av borgensmannen. Borgensmannen sökte återvinning

mot lagsökningsutslaget och tredskodom meddelades mot leasegivaren. I återvinningsmålet

mot tredskodomen ändrade leasegivaren yrkandet till att även avse skadestånd enligt nämnd

kontraktsklausul. Yrkandena om dels ersättning för releasingavgifter, dels skadestånd, ansågs

                                           
55 Fitger, .5% s. 13:33.
56 NJA 1987 s. 153 gällde ersättning för skador uppkomna i samband med ett inbrott. Käranden blev först upplyst

av försäkringsbolaget att hans försäkring täckte skadorna med undantag för en självrisk. Det ursprungliga

yrkandet gällde enbart ersättning för självrisken.
57 NJA 1985 s. 618.



stöda sig på väsentligen samma grund. Skadeståndsyrkandet ansågs vidare som ett yrkande

om annan fullgörelse i den mening som avses i 13:3 st 1 p 1. Den direkta orsaken till

skadeståndsyrkandet var hävningen av avtalet och den skedde innan ansökning om lagsökning

gjordes. Återtagandet och försäljningen av bilen skedde först senare och hade betydelse för

bestämmandet av skadeståndet. Yrkandet om skadestånd fick på grund av det vid

försäljningen erhållna prisets betydelse för skadeståndsanspråket anses framställt med

anledning av senare inträffad omständighet och kunde därmed tas upp till prövning. Anmärkas

kan att HD inte tillämpade någon preklusionsföreskrift, utan gjorde en slags

preklusionsprövning i bedömningen om tillåtligheten av taleändringen. Ändringen innebar

även ett rubbande av grunden, vilket inte skall vara tillåtet när taleändringen sker med stöd av

första punkten. HD kan dessutom kritiseras för att inte alls ha beaktat instansordningens

princip i detta beslut.

Skulle felräkning av part kunna vara en ”omständighet” i den mening som avses i 13:3

st 1 p 1? Möjligen skulle man kunna hävda att det är först när käranden upptäcker

felräkningen som omständigheten blir känd för honom. Ekelöf menar i likhet med viss

hovrättspraxis att en felräkning inte kan godkännas som grund till taleändring enligt 1 p, utan

att ett utvidgat yrkande då måste avvisas med stöd av 2 st 2 men.58 Lindell anser i motsats till

Ekelöf att ett räknefel utgör en omständighet som möjliggör taleändring enligt första punkten,

trots att det inte är fråga om ett materiellt rättsfaktum.59 Lindell anför vidare att den nya

omständigheten bör prekluderas enligt 50:25 st 3 om käranden inte kan lämna en godtagbar

förklaring till varför felräkningen inte upptäcks tidigare.60

I anslutning till denna diskussion kan NJA 1987 s. 766 beaktas. I detta rättsfall synes

HD inte anse misstag rörande faktiska förhållanden som omständigheter i den mening som

avses i 13:3 st 1 p 1. Rättelsen ansågs varken utlösa taleändringsregeln eller

preklusionsreglerna.

���� �8WUHGQLQJVVN\OGLJKHW

                                           
58 Se Ekelöf, 5lWWHJnQJ�,, s. 140 och hänvisningen i not 185 till hovrättspraxis, angiven i not 181.
59 Lindell, s. 52, not 105.
60 Lindell, A. st.



Käranden har möjlighet att med stöd av 13:3 st 1 p 1 ändra sitt yrkande på grund av en

omständighet som visserligen förelegat redan vid talans väckande, men som käranden då inte

kände till. Är detta en absolut rättighet för käranden, eller kan rätten avvisa ett nytt yrkande

om det kan antas att käranden ERUGH�KD�NlQW�WLOO den aktuella omständigheten? Frågan blir då

om rätten kan ålägga käranden en utredningsskyldighet, och i så fall hur omfattande utred-

ningar som krävs för att en taleändring skall godkännas.

Den praktiska lösningen är relativt enkel när taleändringen aktualiseras i högre rätt. För

att det nya yrkandet skall komma under rättens prövning krävs det för det första att yrkandet är

föranlett av en tidigare okänd omständighet och för det andra att preklusion inte träffar

omständigheten och hindrar ett åberopande. Preklusionsbestämmelserna 50:25 st 3 och 55:13

st 1 innehåller krav på giltig ursäkt för att käranden inte tidigare åberopat omständigheten, se

ovan avsnitt 2.1.4.7. Bristande kännedom om omständigheten är ett exempel när giltig ursäkt

kan anses föreligga, men för att stöda sig på denna bristande kännedom, krävs att käranden i

rimlig utsträckning undersökt den bakomliggande situationen. Käranden åläggs således genom

preklusionsreglerna en viss utredningsplikt för att nå framgång med sin taleändring. Jag

återkommer nedan till frågan om hur omfattande denna utredningsplikt kan anses vara.

Frågan är svårare att besvara när taleändringen aktualiseras redan på tingsrättsstadiet,

eftersom de preklusionsregler som då är tillämpliga inte innehåller något krav på giltig ursäkt.

Som jag ovan redovisat är preklusion under processen i tingsrätt är möjlig på grund av illojal

processföring eller efter föreläggande av rätten, 43:10 respektive 42:15. Troligen är det

lagstiftarens avsikt att käranden skall åtnjuta relativt stor frihet vid utformandet av sin talan i

underrätt och att preklusion skall bli svårare att undkomma längre upp i instanserna. Det

skulle innebära att det i princip krävs ett föreläggande av rätten enligt 42:15, att tiden som

utsatts i föreläggandet gått ut samt att käranden inte kan göra sannolikt att han haft giltig

ursäkt för att inte åberopa omständigheten tidigare för att preklusion skall hindra en

taleändring beträffande en omständighet som käranden ERUGH�KD�NlQW�WLOO. Motiven till 42:15

anför som exempel när giltig ursäkt kan anses föreligga bland annat att det nya materialet

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

föreläggandet har gått ut. Det förutsätts då att parten före fristens utgång har gjort ULPOLJD

HIWHUIRUVNQLQJDU (min kurs.).61 Samma resonemang finns bakom preklusionsbestämmelsen

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



50:25 st 3. Departementschefen har uttalat att ULPOLJD�XQGHUV|NQLQJDU�krävs (min kurs.). 62

Det föreligger alltså ett efterforskningskrav för att part skall kunna ursäkta sig med att han inte

kände till omständigheten.

Krav på efterforskning anser jag skall ställas även vid avgörandet av tillåtligheten av

taleändring enligt 13:3 st 1 p 1 under tingsrättsprocessen. Ursäktsrekvisitet i preklusions-

reglerna kan användas analogt för�att avgöra kärandens undersökningsplikt med hänsyn till

13:3 st 1 p 1. Taleändringsregeln och preklusionsbestämmelserna har bland annat det

gemensamma ändamålet att skärpa parternas processföring. En förutsättning för en god

processföring från kärandens sida är att käromålet föregåtts av en tillfredsställande utredning.

Därför menar jag att det inte skulle vara orimligt att ställa krav på utredning även i anledning

av 13:3 st 1 p 1. Om käranden tillåts ändra sin talan med hänvisning till en omständighet som

han inte känt till, utan att företa några som helst efterforskningar, så skulle taleändrings-

förbudet urholkas.63 Ett efterforskningskrav skulle innebära att en omsorgsfull part gynnas

framför en försumlig.

Uttryckligt stöd saknas för att underkänna en taleändring jämlikt 13:3 st 1 p 1 på grund

av att käranden försummat sin utredning. Om domstolen underkänner en ändring av talan av

denna anledning, så innebär det ett tillgripande av en preklusionsliknande åtgärd utan direkt

lagstöd. Rätten kan komma till ett sådant resultat i enlighet med grunderna för 13:3 st 1 p 1 i

förening med analogislut från ursäktsrekvisitet i preklusionsbestämmelserna 42:15, 50:25 st 3

och 55:13 st 1. Preklusion är emellertid en betungande rättsföljd för den drabbade parten och

generellt bör man vara försiktig med analogier som resulterar i betungande beslut.

Genom att lägga till ett uttryckligt efterforskningskrav i 13:3 st 1 p 1 i stället för att

tillgripa analogier från preklusionsbestämmelserna, så kommer regleringen att bli densamma

oavsett i vilken instans som målet befinner sig. Efterforskningsskyldigheten kan i likhet med

preklusionsreglerna utformas som ett ursäktsrekvisit.

De preklusionsregler som är tillämpliga på tingsrättsstadiet är inte särskilt kraftfulla,

utan de blir strängare längre upp i instanserna. 13:3 st 1 p 1 kan sägas få en preklusionseffekt

genom rekvisitet att käranden vid talans väckande inte får ha haft kännedom om den

omständighet varpå taleändringen grundas. Möjligheten till taleändring bortfaller således vid

kärandens kännedom på ett tidigare stadium. Ett sådant rekvisit kan få till följd att en part som

                                           
62 Prop. 1971:45 s. 100.
63 Preklusion kan emellertid inträffa enligt 43:10 om käranden varit JURYW�YnUGVO|V�i sin processföring.



försummat sina efterforskningar innan talan väcktes har större möjligheter att nå framgång

med framställandet av nytt yrkande än vad en omsorgsfull och noggrann part har.

Taleändringsmöjligheten skulle bli omfattande om käranden i varje situation kunde ändra sin

talan med hänvisning till att han inte känt till aktuell omständighet. Eftersom förbudet mot att

ändra väckt talan och reglerna om preklusion bland annat har som syfte att skärpa parternas

processföring, så får en sådan tillämpning av stadgandet helt fel effekt och sänder fel signaler

till parterna och deras ombud. Rimligen skall ett krav uppställas på att käranden företagit viss

utredning för att taleändringen skall godkännas. Hur omfattande en sådan utredning skall vara,

är naturligtvis omöjligt att precisera. Vissa faktorer och bedömningspunkter måste dock kunna

uppställas, se nedan avsnitt 4.5.

I en tvist om ett provisionsavtal yrkade käranden att svaranden skulle förpliktas att utge

provision med ett visst belopp i tingsrätten. Sedan svaranden efter ett editionsföreläggande

enligt 38:2 företett ytterligare provisionsunderlag i form av en order, utvidgade käranden sin

talan i hovrätten till att avse ett högre belopp. Hovrätten fann helt kort inte skäl att avvisa

yrkandet till den del det översteg kärandens yrkande vid tingsrätten med hänvisning till NJA

1971 s. 317.64

Hovrättslagmannen var skiljaktig och ville avvisa höjningen av yrkandet. Han

motiverade sin uppfattning med att en höjning endast kan ske med stöd av 13:3 st 1 p 1 och att

en förut-sättning då är att kravet grundar sig på en omständighet som inträffat under

rättegången eller först då blivit känd för käranden. I det aktuella målet grundade sig höjningen

på en order som efter edition blivit införd som bevismedel under rättegången i hovrätten.

Hovrättslagmannen ansåg att det inte blivit utrett i vilken mån som käranden faktiskt känt till

innehållet i ordern redan före målets uppkomst. Bevisbördan skulle placeras på käranden, som

inte skulle ha möjlighet att höja sitt yrkande i hovrätten på sätt som skedde.

Majoritetens uppfattning kan i princip stöda två slutsatser; dels är företeendet av ny

skriftlig bevisning att anse som en sådan omständighet som enligt 13:3 st 1 p 1 berättigar till

taleändring, dels innehåller 13:3 st 1 p 1 ingen tyngre utredningsplikt för käranden. Jag anser

att majoritetens uppfattning i viss mån kan kritiseras just med anledning av dessa två

slutsatser. Om det under processen förekommer uppgifter som föranleder en begäran om

edition, så skall naturligtvis en taleändring enligt första styckets första punkt tillåtas på grund

                                           
64 Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 5, dom 1995-11-13 i mål T 450/94. Domen är överklagad till HD,

men beslut om prövningstillstånd har när detta skrivs (augusti 1997) inte meddelats.



av de nya omständigheter som framkommer. Editionen blir meningslös om väckt talan inte

skulle gå att ändra med anledning av de nya uppgifter som framkommer. Själva editionen kan

dock inte vara den omständighet som föranleder taleändringen och en taleändring efter edition

kan inte godkännas utan förbehåll. Kravet på att käranden inte på ett tidigare stadium faktiskt

känt till de uppgifter som fanns i den skriftliga handling som editionsföreläggandet avser,

måste upprätthållas. Detta krav framgår av stadgandets ordalydelse. Jag delar därför

dissidentens kritik i fråga om bristfällig utredning beträffande kärandens kännedom.

������5LPOLJD�HIWHUIRUVNQLQJDU

Om ett efterforskningskrav kan påvisas, alternativt införas, i 13:3 st 1 p 1, så kommer

oundvik-ligen svårigheter att uppstå vid bedömningen huruvida tillräcklig utredning

företagits. I doktrin finns försök att ange vissa riktlinjer för hur omfattande efterforskningar

som krävs för att giltig ursäkt enligt preklusionsreglerna skall anses föreligga.

Heuman menar att motivens uttalande om att rimliga undersökningar krävs, innebär att

part kan begränsa sina undersökningar av kostnadsskäl. Kraven på undersökningarna skall

därmed varieras bland annat beroende på de värden som står på spel och parternas resurser.65

Lindell anför att parterna i praktiken alltid anpassar utredningen efter tvisteföremålets värde.66

Lindell menar att hänsyn även bör tas till om rättsområdet är nytt och om rättsförhållandet är

invecklat eller svårbevisat.67

Jag anser att ett lägre krav på företagen utredning skulle kunna sättas för det fall när part

haft knappt med tid för att väcka talan för att inte riskera rättsförlust på grund av preskription

och liknande. Det kan emellertid krävas att käranden fortsätter sina efterforskningar även efter

det att stämningsansökan lämnats in, för att på ett så tidigt stadium som möjligt framställa

eventuella taleändringar.

����� 2PEXGHWV�DQVYDU

                                           
65 Heuman, SvJT 1993 s. 262 f.
66 Lindell, s. 307.
67 Lindell, a. st.



Dispositiva tvistemål innebär alltid vissa svårigheter att avgöra hur omfattande

undersökningar som är påkallade. Kan ett ombud nöja sig med klientberättelsen eller har han

något ansvar för att komplettera sin klients undersökningar i fråga om faktiska

omständigheter?

Klart är att det inte finns någon specialbestämmelse om hur långt en advokats68 under-

sökningsplikt sträcker sig beträffande faktiska förhållanden. Heuman anför föga upplysande

att regeln om att juridiska råd skall vara grundade på erforderliga undersökningar av gällande

rätt möjligen skulle kunna innebära att ”faktiska omständigheter måste undersökas i

erforderlig utsträckning”. Heuman hävdar dessutom att det av advokatens lojalitets- och

omsorgsplikt följer en undersökningsplikt.69 Wiklund menar också att omsorgsplikten innebär

att advokaten måste företa den undersökning av sakens faktiska och rättsliga sida som anses

påkallad med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.70

Det ligger i klientens intresse att ombudet företar utförliga undersökningar för att

undvika rättsförluster, men det gör även en begränsning med hänsyn till kostnadsaspekten.

�� $QQDQ�IXOOJ|UHOVH

���� ´$QQDQ´�IXOOJ|UHOVH

Rekvisitet att nytt yrkande skall gälla DQQDQ�fullgörelse har prövats i en mängd rättsfall. Lag-

motiven ger främst stöd för en NYDOLWDWLY förändring, dvs att det nya yrkandet skall avse en

annan prestation i kvalitativt hänseende. Som exempel nämns att ett restitutionsyrkande

ändras till att avse skadestånd.71 En kvalitativ förändring av yrkandet överensstämmer med

stadgandets ordalydelse.

                                           
68 Framställningen tar i första hand sikte på ombud med advokattitel, med anledning av de bestämmelser som

reglerar advokats verksamhet. I utredningen om ett reformerat hovrättsförfarande, SOU 1995:124, föreslogs att

hovrätten skulle få möjlighet att förelägga klaganden i dispositiva tvistemål att anlita ett ombud, om det ansågs

nödvändigt med hänsyn till hur parten tidigare utfört sin talan. Hovrätten skulle också få föreskriva att ombudet

skulle vara advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, s. 265 ff. Något ombudstvång finns inte i dag.
69 Heuman, $GYRNDWHQV�UlWWVXWUHGQLQJDU��PHWRG�RFK�DQVYDU s. 118.
70 Wiklund, *RG�DGYRNDWVHG s. 323.
71 SOU 1938:44 s. 184.



En rent kvantitativ förändring utesluts från den första punkten av förarbetena. Det finns

emellertid omfattande stöd i praxis för en tillämpning av denna punkt även beträffande kvant-

itativa ökningar av det ursprungligen yrkade.72 Uttrycket ”annan fullgörelse” har tolkats

synnerligen extensivt. Rekvisitet att förändringen grundar sig på en omständighet som

inträffat under processens gång eller först då blivit känd för käranden, upprätthålls fortfarande

i praxis.

I NJA 1971 s. 317 upptäckte käranden efter talans väckande ytterligare bubblor i en

plastmatta. Denna omständighet föranledde en höjning av det i stämningsansökan yrkade

beloppet. Ändringen ansågs av HD grundad på en omständighet som först under rättegången

blivit känd för käranden. Det nya yrkandet ansågs utgöra ett krav på ”annan fullgörelse” som

avses i 13:3 st 1 p 1 och kunde därför tillåtas utan andra styckets begränsning. Det ändrade

yrkandet upptogs till prövning först vid rättegången i hovrätten, men det stod klart att

käranden ägt kännedom om bubblorna redan under rättegången i tingsrätten. Tingsrätten

uppfattade att käranden återkallade yrkandet om det högre beloppet och tog således inte upp

det till prövning. Käranden hävdade att en återkallelse aldrig skett. HD ansåg att preklusions-

reglerna under sådana omständigheter inte kunde hindra en prövning.

Käranden klandrade i NJA 1974 s. 604 en bodelning med yrkande om att en fastighet

skulle tillskiftas henne. Under rättegången i hovrätten försåldes fastigheten. Under påståendet

att köpeskillingen trätt i stället för fastigheten som tillgång i boet, yrkade klaganden höjning

av boets behållning motsvarande den del av köpeskillingen som översteg fastighetens värde i

bodelningen. Ändringen av yrkandet tilläts jämlikt grunderna för 13:3 st 1 p 1.

Omständigheten som föranledde taleändringen var försäljningen av fastigheten. Yrkandet

innehöll dels krav på en kvalitativt annan fullgörelse, dvs att köpeskillingen skulle ingå i

bodelningen i stället för fastigheten, dels en kvantitativ förändring, dvs höjningen av boets

behållning. Den mest väsentliga förändringen av yrkandet måste den kvalitativa förändringen

anses stå för, och med den godkändes den kvantitativa förändringen närmast som en logisk

följdändring.

����� $QQDQ�´IXOOJ|UHOVH´

                                           
72 Ekelöf, 5lWWHJnQJ�,, s. 139 f; Welamson, 5lWWHJnQJ�9, s. 57 och SvJT 1969 s. 930 samt Fitger, .5% s. 13:34.

NJA 1971 s. 317 och 1985 s. 618. Angående analog tillämpning av stadgandet, se bland annat NJA 1974 s. 604,

1981 s. 1201 och 1984 s. 807.



Typfallet som avses i 13:3 st 1 p 1, och som också nämns i förarbetena, är att ett fullgörelse-

yrkande byts ut mot ett annat fullgörelseyrkande.73 Ordalydelsen kräver att det nya yrkandet

skall gälla en annan IXOOJ|UHOVH��Stadgandet har emellertid inte bokstavstolkats i praxis.74 Jag

har nedan reflekterat över tre tänkbara situationer som avser taleutbyte; en fullgörelsetalan

utbyts mot en fastställelsetalan och vice versa samt möjligheten att byta en fastställelsetalan

mot en annan fastställelsetalan.

������%\WH�DY�IDVWVWlOOHOVHWDODQ�PRW�IXOOJ|UHOVHWDODQ�

Beträffande det fall att käranden utbyter sin ursprungligen väckta fastställelsetalan mot en

fullgörelsetalan, utgår Larsson från att det resulterar i en annan talan.75 Taleutbytet skall därför

anses som en i princip otillåten taleändring. Larsson menar dock att denna form av taleändring

skall få äga rum i den utsträckning som framgår av 13:3 st 1 p 3 jämfört med 2 st. Larsson

överväger även om taleutbytet skulle kunna tillåtas med stöd av 13:3 st 1 p 1 för att därmed

komma runt begränsningen i andra stycket. Som exempel på situation där en tillämpning av

första punkten skulle innebära stora fördelar för käranden ges att svarandens ekonomiska

ställning väsentligt försämrats under processens gång och käranden därför är angelägen om att

snarast utverka en exekutionstitel. Larsson erkänner att det endast blir fråga om en analog

tillämpning av stadgandet, eftersom med ”omständighet” i första punkten främst avses

materiellt rättsfaktum.

En tillämpning av grunderna för 13:3 st 1 p 1 har i praxis tillåtits när det ursprungliga

yrkandet avseende fastställelse ändrats till att avse fullgörelse av samma sak.76 I ett arvsskatte-

ål yrkade ett dödsbo vid tingsrätten befrielse från skyldighet att utge fastställd, men inte erlagd

arvsskatt. Efter tingsrättens ogillande dom, skedde utmätning för skatten. Vid besvär till

hovrätten yrkade dödsboet i stället återfående av den till följd av utmätning erlagda

arvsskatten. Hovrätten avvisade besvären i denna fråga. HD ansåg däremot att klagandena

enligt grunderna för 13:3 st 1 p 1 hade rätt att ändra sin talan på detta sätt med anledning av
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den inträffade omständigheten, dvs utmätningen. Taleändringen var därmed tillåten även i

högre rätt.

Ett färskt hovrättsfall berör taleutbyte från fastställelse till fullgörelse och hovrätten

kommer fram till att en ändring av talan till att avse även senare förfallna hyresbelopp inte kan

tillåtas i högre rätt, även om taleändringen utformats som ett taleutbyte från fastställelse till

fullgörelse.77 En hyresvärd yrkade vid tingsrätten fastställelse av ett hyresförhållande jämte

förpliktelse för hyresgästen att utge vissa förfallna hyresbelopp. Tingsrätten fann att hyres-

förhållandet hade upphört och lämnade fastställelseyrkandet utan bifall. När hovrätten tog upp

målet till huvudförhandling förklarade hyresvärden att han ville ”konvertera” sin ursprungliga

fastställelsetalan till att utgöra en fullgörelsetalan avseende hela den hyresfordran som numera

förfallit till betalning. I andra hand yrkade han fullt bifall till sin vid tingsrätten förda talan.

Hovrätten avvisade fullgörelsetalan i den mån den avsåg hyresbelopp utöver det ursprungligen

yrkade och fastställde hyreskontraktets giltighet. Fallet då part utvidgar sin talan avseende

utbekommande av vissa periodiska prestationer till att också avse senare förfallna prestationer

är att bedöma enligt 13:3 st 1 p 3, jämfört med 2 st. Omständigheten att det tidigare i målet

förts en fastställelsetalan rörande det rättsförhållande vari hyresfordringarna har sin grund

kunde enligt hovrätten inte medföra att utvidgningen skulle bedömas enligt 13:3 st 1 p 1 och

därmed godtas även i högre rätt. En utvidgning av talan för att utfå ytterligare periodiska

belopp kan således inte ”maskeras” till ett taleutbyte. Slutligen kan anmärkas att hovrätten i

referatet hänvisar till den diskussion de lege ferenda som förts i doktrin angående

tillämpningen av första punkten för utkrävande av senare förfallna belopp.

En intressant frågeställning är om hovrättsfallet som refereras ovan utesluter taleändring

i följande fingerade situation. Antag att en säljare väcker talan för att få ett avtals giltighet

fastställt och att han sedan förfallodagen inträtt under processens gång, utbyter denna talan

mot ett yrkande om fullgörelse av köparens förpliktelser enligt avtalet, till exempel erläggande

av köpeskilling. Den ursprungliga talan väcks för att ”vinna tid”, eftersom en fullgörelsetalan

inte kan väckas förrän förfallodagen inträtt. Problemet torde endast ställas på sin spets om

taleändring sker i högre rätt, eftersom en taleändring torde vara möjlig i tingsrätten med stöd

av 13:3 st 1 p 3, jämfört med 2 st. Det skulle krävas en analog tillämpning av 13:3 st 1 p 1 för

att möjliggöra en taleändring i högre instans. En sådan tillämpning av stadgandet har hittills

inte godkänts i praxis när det varit fråga om belopp som förfallit till betalning. Vissa process-
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ekonomiska fördelar skulle kanske vinnas, men på bekostnad av instansordningens princip.

Domstolarna har inte varit villiga att gå emot motivuttalandena om att taleändring på grund av

senare förfallna krav skall endast tillåtas med stöd av 13:3 st 1 p 3.

Jag anser�att ett taleutbyte skall tillåtas på grund av första punkten, om det föranleds av

en nytillkommen omständighet som är ett väsentligt materiellt rättsfaktum. Däremot finner jag

inte anledning att godkänna taleändring när omständigheten med stor säkerhet kunnat förutses,

eller a fortiori, när käranden faktiskt känt till den på ett tidigare stadium. 13:3 st 1 p 1 skall,

enligt min mening, därför innehålla ett krav på viss efterforskning från kärandesidan, se mitt

resonemang i avsnitt 4.4. Att avtalade förfallodagar inträffar under processens gång, är något

som enkelt kan förutses vid väckande av talan och bör därför inte godkännas som en

omständighet i den mening som avses i första punkten. Det kan rimligtvis krävas av käranden

att han beaktar förfallodagarna och utformar sitt yrkande därefter. Exempelvis skull en

hyresvärd i stämningsansökan kunna yrka att hyresgästen skall förpliktas betala samtliga vid

tiden för domen förfallna hyresbelopp.

������%\WH�DY�IXOOJ|UHOVHWDODQ�PRW�IDVWVWlOOHOVHWDODQ

För det fall käranden byter ut sin fullgörelsetalan mot en talan om fastställelse, aktualiseras

frågan om förändringen är att anse som taleändring, och om det i så fall är det en tillåten eller

otillåten ändring av talan. Det råder delade meningar i doktrin om hur fallet skall bedömas.

Larsson anser att det överhuvudtaget inte innebär en taleändring, utan i stället en

LQVNUlQNQLQJ av talan som enligt 13:3 st 3 är tillåten utan begränsningar.78 Larsson framför

denna ståndpunkt samtidigt som han påpekar att motiven snarare ger intrycket att det i teknisk

mening är en SDUWLHOO�nWHUNDOOHOVH av talan.79 Diskrepansen mellan Larssons och motivens

respektive uppfattningar påverkar inte frågan om tillåtligheten av taleutbytet, men medför

vissa skillnader i rättsverkningar. Käranden kan i ny rättegång väcka talan med yrkande om

den del som återkallats, vilket inte är fallet vid inskränkning. Svaranden kan dock förhindra

att käranden på nytt väcker talan genom att begära dom enligt 13:5. Larsson anför att

möjligheten att begära dom även införts för att hindra svaranden att särskilt uttaga stämning
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om fast-ställelse av den återkallade delen.80 Även om taleutbytet anses som en inskränkning

av talan, erhåller svaranden en dom, eftersom taleutbytet resulterar i en fastställelsetalan som

skall avgöras i en dom. Denna dom kommer visserligen inte att innebära ett ogillande av

fullgörelsen, vilket är fallet med en dom enligt 13:5, men vid ett ogillande kommer dess

positiva rättskraft att hindra käranden från att vinna framgång med en ny fullgörelsetalan.

Huruvida taleutbytet är att anse som en inskränkning eller återkallelse av talan medför således

inte några större skillnader i praktiken, enligt Larssons mening.

Fitger är i sin kommentar kritisk till Larssons uppfattning att en fastställelsedom skulle

ses som en inskränkning i förhållande till en fullgörelsedom och uttalar att detta resonemang

inte kan gälla alla anspråk.81 Fitger menar att en fastställelse av ett rättsligt anspråk inte nöd-

vändigtvis är att anses som något mindre ingripande än en fullgörelsedom, utan att rättskrafts-

verkningarna tvärtom kan vara mer omfattande av en fastställelsedom. Tyvärr fullföljer Fitger

inte diskussionen, utan avfärdar frågan som alltför teoretisk.

Min uppfattning ligger närmare Fitgers än Larsson, eftersom jag har svårt att se att en

fastställelsetalan alltid skulle vara att anse som en inskränkning i förhållande till en

fullgörelse-talan. Min ståndpunkt är att taleutbytet måste ses som en i princip otillåten

taleändring. En bedömning skall göras enligt 13:3 för att avgöra om någon av de tre

undantagssituationerna i punkterna 1, 2 eller 3 är för handen.

Ett fingerat exempel får tjäna som illustration. Antag att en leasegivare ansöker om

stämning och yrkar att rätten förpliktar leasetagaren att erlägga förfallna leasingavgifter för

månaderna januari, februari och mars. Leasetagaren betalar efter stämnings utfärdande krävt

belopp, men påtalar för leasegivaren att han inte tänker betala fortsättningsvis eftersom han

anser att leasingkontraktet upphört att gälla per den 1 april. Leasegivaren delar inte denna

uppfattning och utbyter sin redan anhängiggjorda fullgörelsetalan mot en talan om fastställelse

av leasingavtalets giltighet.

Hur skall denna situation bedömas? I praktiken kommer det inte bli så stora skillnader

ur rättskraftshänseende mellan Larssons och motivens respektive uppfattningar. Betydligt

viktigare framstår en korrekt distinktion med tanke på tidsfaktorn. Om ett utbyte av en full-

görelsetalan till en fastställelsetalan är att anse som en inskränkning, så innebär det att ett

sådant taleutbyte är tillåten i princip under hela processen, även långt upp i instanserna. Om
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taleutbytet i stället skall betraktas som en återkallelse i förening med framställandet av ett nytt

yrkande, så begränsas tillåtligheten för det nya yrkandet i vissa fall av tids- och preklusions-

föreskriften 13:3 st 2. Det nya yrkandet om fastställelse kan utan något teoretiskt våld yrkas

med stöd av andra eller tredje punkten, men kan då drabbas av preklusion enligt andra stycket.

För att möjliggöra en taleändring i högre rätt, krävs att första punkten är tillämplig. I det ovan

skisserade fallet krävs en analog tillämpning av första punkten, på grund av ordalydelsen

”annan fullgörelse”.

I exemplet ovan byts ett fullgörelseyrkandet ut mot ett nytt fastställelseyrkande. Jag har

mycket svårt att se att det skulle kunna bli frågan om en inskränkning av talan med hänsyn till

de skillnader i rättsverkningar som fullgörelsedomar och fastställelsedomar uppvisar. En fast-

ställelse av leasegivarens rättsliga anspråk enligt leasingkontraktet kan knappast anses som

mindre ingripande för leasetagaren än en fullgörelsedom på förfallna månadsavgifter. Rätts-

kraften av fastställelsedomen kommer att omfatta alla framtida anspråk grundade på leasing-

kontraktets giltighet. Rättskraftsverkningarna av fullgörelsedomen begränsas däremot till

fordringar härrörande från i målet prövad period.

Ett taleutbyte från fastställelse till fullgörelse har, som ovan redovisats, funnits utgöra

taleändring och för att erhålla symmetri i regelkomplexet skulle ett byte från fullgörelse till

fastställelse också kunna utgöra en taleändring.

Det skulle i anslutning till exemplet ovan kunna anföras att det vore rimligt att kräva av

käranden att han i den första processen tar ställning till om han vill framställa fastställelse-

yrkandet, se NJA 1994 s. 23.

������ �%\WH�DY�IDVWVWlOOHOVHWDODQ�PRW�DQQDQ�IDVWVWlOOHOVHWDODQ

13:3 st 1 p 1 har i praxis tolkats extensivt och även analogt. Med stöd av grunderna för

stadgandet har HD i NJA 1984 s. 807 accepterat att en fastställelsetalan i högre rätt ändras till

yrkande om en annan fastställelse. I rättsfallet fick det ursprungliga yrkandet om fastställelse

av bättre rätt till fastighet ändras när det i hovrätten blev känt för käranden att fastigheten

försålts. Det nya yrkandet avsåg i stället bättre rätt till värdet av den aktuella fastigheten.

����� 6DPPDQIDWWDQGH�V\QSXQNWHU



Tillämpningsområdet för undantaget från taleändringsförbudet i 13:3 st 1 p 1 har vuxit långt

över de gränser som motiven uttalade. Lagrummet har tolkats ytterst extensivt och tillämpats

analogt.

Från början var stadgandet avsett att användas när ett yrkande om fullgörelse blivit

omöjligt eller minskat i värde för käranden genom en nytillkommen omständighet. Käranden

skulle kunna förändra yrkandet i kvalitativt hänseende och kräva en annan fullgörelse än den

ursprungligen yrkade. Processlagberedningen, som lade fram lagförslaget, åsyftade främst

fallet när det ursprungliga yrkandet om restitution av lös sak förändrades till att i stället avse

skadestånd på grund av att tvisteföremålet gått förlorat. Domstolarna har i sin praxis

emellertid utvidgat användningsområdet betydligt. Nu omfattas även rena kvantitativa

förändringar, yrkande om annan fastställelse och taleutbyten från fastställelse till fullgörelse

samt från fullgörelse till fastställelse. En alltför omfattande tillämpning av detta undantag

riskerar att allvarligt urholka taleändringsförbudet.

Stadgandet i det första momentet är det mest liberala undantaget från förbudet att ändra

väckt talan, eftersom det med framgång kan hävdas i högre rätt. Just denna möjlighet att fram-

ställa ett nytt yrkande utan begränsning av 13:3 st 2 är en förklaring till att domstolarna i så

hög utsträckning valt denna lösning. Jag kan se ett antal faktorer som inverkat på

domstolarnas bedömning. Det är en smidig och praktisk lösning för rätten och berörda parter.

Taleändring är vidare att föredra ur processekonomiskt hänseende i de fall där käranden

annars skull kunnat väcka talan i ny rättegång. Möjligheten till taleändring medför att det

endast blir en process, vilket oftast medför lägre kostnader jämfört med två processer.

Parterna har i allmänhet ett intresse av att uppnå så kallade generaluppgörelser.

Processmaterialet behöver inte utökas i någon nämnvärd utsträckning när kraven stöder sig på

samma grund. Instansordningens princip som har till syfte att inte förskjuta processens

tyngdpunkt till övre instanser, verkar väga relativt lätt i domstolarnas bedömningar. För de fall

där käranden inte skulle haft möjlighet att väcka ny talan på grund av rättskraftens

preklusionsverkan, innebär taleändring slutligen att risken för materiella rättsförluster

minskas.

Riskerna med denna utveckling i tillämpningen av 13:3 st 1 p 1 är bland annat att

huvudprincipen om förbudet att ändra väckt talan bleknar och att processens tyngdpunkt

förskjuts till hovrätten i strid med instansordningens princip.



��� 1\D�\UNDQGHQ

���� )DVWVWlOOHOVH\UNDQGHQ

13:2 st 1 p 2 stadgar en möjlighet att i en fastställelsetalan pröva ett så kallat prejudiciellt

rättsförhållande, dvs ett rättsförhållande som är av betydelse för målets fortsatta prövning.

Käranden kan med stöd av lagrummet yrka sådan fastställelse även sedan stämning utfärdats,

dock med den begränsning som framgår av andra stycket.

Detta undantag motiverades med att den först väckta talan och dess prövning aldrig kan

utgöra hinder mot en prövning av den prejudiciella frågan. Eftersom käranden fritt kan väcka

ny talan, ansågs det praktiskt att inte kräva särskild stämning för att erhålla en rättskraftig

prövning av det prejudicerande rättsförhållandet.82

Antag att en hyresvärd väcker fullgörelsetalan för att förplikta en hyresgäst att betala

förfallna hyresbelopp. Hyresvärden kan då kumulera sin talan med ett yrkande om fastställelse

av hyresavtalets giltighet. Tilläggsyrkandet kan till exempel aktualiseras av svarandens

invändning om att han inte anser sig förpliktad att betala hyran, eftersom han anser att

hyreskontraktet inte är giltigt. Domens rättskraft kommer att omfatta frågan om avtalets

giltighet mellan parterna, vilket en dom inte skulle gjort till följd av den ursprungligen väckta

talan. Väljer hyresvärden att inte kumulera på detta sätt, är han fri att efter den första

processen väcka särskild talan om fastställelse av avtalets giltighet.

Möjligheten att utan särskild stämning få en prejudiciell fråga prövad finns inte för

svaranden. Han är hänvisad till att anhängiggöra frågan i vanlig ordning. I det ovanstående

exemplet kan han uttaga genstämning enligt 14:3.

���� <UNDQGH�RP�UlQWD�HOOHU�DQQDQ�WLOOlJJVI|USOLNWHOVH

I tredje punktens första led medges undantag från taleändringsförbudet för krav på ränta och

andra tilläggsförpliktelser som följer av huvudförpliktelsen. Käranden kan med stöd av detta

stadgande, utan stämning, utvidga sin talan till att omfatta ränteyrkanden eller krav på andra

tilläggsförpliktelser, trots att tiden för fullgörelse i denna del inte inträtt (13:1 p 3).
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Möjligheten till taleändring är emellertid begränsad i temporalt hänseende enligt andra

stycket.

Med ränta torde enbart ränta enligt 3, 4 och 6 §§ räntelagen avses. Så kallad avkast-

ningsränta som enligt 2 § 2 st räntelagen kan utgå vid återgång av betalning vid hävning av

avtal anförs av rättegångsbalkens förarbeten inte som ett ränteyrkande, utan som ett exempel

på tilläggsförpliktelse.83 Som ytterligare exempel på tillåten tilläggsförpliktelse enligt 13:3 st

1 p 3 led 1, anger förarbetena att en käranden som yrkat medelsredovisning även kan yrka

betalning av det saldo som framkommer.84

Det finns i princip inga publicerade rättsfall som klargör omfattningen av tilläggsför-

pliktelser. Kanske beror det till viss del på utformningen av andra ledet, nytt yrkande på

väsentligen samma grund, som i praxis fått en bred tillämpning och närmast gjort första ledet

överflödigt.

Det kan ändå vara av visst teoretiskt och praktiskt intresse att något diskutera kriterierna

för en tilläggsförpliktelse. Min uppfattning är att omfattningen av tilläggsförpliktelserekvisitet

får bedömas utifrån materiell rätt. Rätten får avgöra om kärandens påstående innefattar en

beskrivning av en civilrättslig�tilläggsförpliktelse. Sambanden mellan materiell och

processuell rätt låter här den materiella rätten bestämma utsträckningen av det processuella

lagrummet.

En tilläggsförpliktelse kan enligt det ovan angivna resonemanget till exempel röra sig

om genom lag eller praxis fastslagna påföljder för kontraktsbrott. Jag väljer att belysa

framställningen med exempel från köprättens område. Herre beskriver i sin avhandling två
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eller till exempelvis köpetillfället med tillgodoräknande av avkastningsränta för köparen. Om det förra

alternativet yrkades, så borde det enligt HD stå öppet för part att inom ramen för det beloppet i andra hand yrka

prisavdrag enligt det senare alternativet jämte avkastningsränta. Eftersom summan av andrahandsyrkandet i det

här fallet låg under förstahandsyrkandets belopp, betraktades andrahandsyrkandet som en inskränkning av talan

och upptogs därför till prövning. Av intresse är frågan hur situationen skulle bedömts av HD om summan i stället

överstigit förstahandsyrkandet.
84 NJA II 1943, a. st.



slag av ersättningar som kan krävas på grund av kontraktsbrott vid köp, SnI|OMGVHUVlWWQLQJDU

och NRQVHNYHQVHUVlWWQLQJDU.85 De förra utgör påföljder vid kontraktsbrott, såsom omleverans

och skadestånd vid fel i godset enligt 30, 34 och 40 §§ KöpL. De senare är konsekvenser av

att viss påföljd inträtt eller viss faktisk händelse inträffat. Som exempel kan nämnas

vårdkostnads-ersättning, som kan utkrävas när ena parten haft kostnader för vård av gods på

grund av den andra partens kontraktsbrott, 72-73 §§ KöpL. Rätten till vårdkostnadsersättning

är en följd av att part fullgjort sin förpliktelse att vårda varan och alltså inte en direkt följd av

den andra partens avtalsbrott. 86 Jag menar att påföljdsersättningar kan yrkas av käranden med

stöd av 13:3 st 1 p 3 som följder av huvudförpliktelsen, antingen som tilläggsförpliktelse eller

som nytt yrkande på (väsentligen) samma grund. Beträffande konsekvensersättningarna är

käranden däremot hänvisad till att väcka ny talan, eftersom de inte direkt följer av det rättsliga

krav som käranden framställt i sin ursprungliga talan.

���� 1\WW�\UNDQGH�Sn�YlVHQWOLJHQ�VDPPD�JUXQG

������ 7LOOlPSQLQJVRPUnGH

Andra ledet av tredje punkten i 13:3 st 1 innehåller en möjlighet för käranden att utvidga sitt

yrkande med ett nytt yrkande som stöder sig på ”väsentligen samma grund”. Anledningen till

en sådan utvidgning kan enligt motiven vara att käranden helt enkelt förbisett att framställa ett

yrkande.87

Stadgandet kan användas i två situationer. För det första kan två mål kumuleras, vilket

medför stora processekonomiska fördelar eftersom det nya yrkandet annars hade kunnat

framställas i ny rättegång. Ursprunglig kumulation av käromål mot en och samma svaranden

regleras i 14:1, som bland annat förutsätter att käromålen väckts i princip samtidigt. Om

käranden förbiser denna möjlighet till objektskumulation vid ansökan om stämning, så medför

13:3 st 1 p 3 en ”andra chans” att erhålla kumulation. För det andra innebär stadgandet att en

prövning av ett yrkande som annars skulle omfattats av den lagakraftvunna domens rättskraft

                                           
85 Herre, (UVlWWQLQJDU�L�N|SUlWWHQ��6lUVNLOW�RP�VNDGHVWnQGVEHUlNQLQJ s. 24 f och 54.
86 Herre, a. a. s. 201 f.
87 NJA II 1943 s. 165.



möjliggörs.88 Det råder alltså inte absolut koherens mellan 13:3 st 1 p 3 och 17:11 st 1 i den

meningen att taleändring inte uteslutande är möjligt i de fall där rättskraften hindrar väckande

av ny talan.89

������� 9lVHQWOLJHQ�VDPPD�JUXQG

Rekvisitet ”väsentligen samma grund” är gemensamt för 13:3 st 1 p 3 och 14:1 och innebär

svårigheter för tillämpningen av lagrummen. Jag anser att rekvisitet måste ha samma innebörd

och tillämpning i båda stadgandena. Domstolspraxis beträffande såväl kumulation som tale-

ändring kan därmed användas för att erhålla en närmare beskrivning av vilka yrkanden som

skall omfattas av ”väsentligen samma grund”. I doktrin finns det olika uppfattningar om hur

”väsentligen samma grund” skall definieras.90 Enighet råder dock om att möjligheten för

taleändring är större än om enbart ändringar med stöd av ”samma grund” hade tillåtits.

Efter omfattande rättsfallsstudier har jag dragit slutsatsen att det har stor betydelse hur

käranden formulerar grunden i stämningsansökan och under förberedelsen. En grund som

formulerats ”taktiskt” och relativt vagt kan stöda fler yrkanden än en grund som är ytterst

preciserad för att grunda det ursprungliga yrkandet. Naturligtvis kan grunden inte anges hur

svävande som helst, rätten kommer då att begära en precisering från kärandesidan. Som

utgångspunkt menar jag att det finns betydande fördelar för käranden med att försöka ange

grunden utan någon direkt koppling till yrkandet beträffande tidsangivelse, transaktions-

nummer, beslut etc. Nedan refereras ett antal rättsfall som behandlar frågan om ett nytt

yrkande kan anses stöda sig på väsentligen samma grund.

I NJA 1995 s. 644 yrkade ett bolags konkursbo skadestånd av styrelseledamöter på

grunden att svarandena vid fullgörandet av sina uppdrag av oaktsamhet skadat bolaget genom

                                           
88 Se bland annat NJA 1964 s. 38 där ett i underrätten förändrat yrkande som innebar högre ersättning än vad som

framgick av stämningsansökan togs upp till prövning med motiveringen att det stödde sig på väsentligen samma

grund som det ursprungliga yrkandet.
89 En lösning på taleändrings- och rättskraftsproblemen skulle annars vara att införa absolut koherens mellan

stadgandena. Rättskraften kommer då att omfatta alla de ändringar som är möjliga enligt 13:3, oavsett om de

företagits eller inte.
90 Se bland andra Olivecrona, *UXQGHQ�RFK�VDNHQ s. 21; Hassler, 6YHQVN�FLYLOSURFHVVUlWW s. 174 och 196; Ekelöf,

5lWWHJnQJ�,, s. 166 ff samt Boman, 'HOGRP s. 25.



att överträda en viss bestämmelse i bolagsordningen. Överträdelsen påstods ha skett på grund

av bristande organisation och kontroll av kreditförsäkringsverksamheten. Käranden uppgav att

skadan ”för närvarande” begränsade sig till ett visst belopp beräknat utifrån effekterna av en

viss lånegaranti som utfärdats av bolaget. Efter svarandenas svaromål ändrade käranden

yrkandet till ett lägre belopp och angav att det avsåg några andra lånegarantier, alltså LQWH den

lånegaranti som uppgivits i stämningsansökan. Svaranden begärde avvisning av det nya

yrkandet på grund av otillåten taleändring. HD konstaterade att käranden inte knutit

påståendet om skada till enskilda beslut, utan till brister i organisationen och styrelsens

generella direktiv. Denna grund åberopades till stöd för såväl det ursprungliga yrkandet om

skadestånd för den först angivna lånegarantin, som för det senare yrkandet avseende skada till

följd av några andra lånegarantier. Taleändringen tilläts av HD, eftersom de framställda

yrkandena ansågs stöda sig på väsentligen samma grund. Det saknade därvid betydelse att det

första yrkandet återtagits och att svaranden kunde ha skilda invändningar beträffande de olika

lånegarantierna. I detta rättsfall möjliggjordes taleändringen enbart tack vare den vaga

grunden, som inte hade anknytning till specificerade beslut etc.

Yrkanden som framställs i mål om klander av redovisning för försäljnings- eller

förvaltningsuppdrag har i rättspraxis ansetts stöda sig på väsentligen samma grund, se NJA

1964 s. 38 och 1966 s. 193. I det förstnämnda rättsfallet yrkade käranden att svaranden skulle

förpliktas att utge ersättning på grund av ett försäljningsuppdrag avseende en fastighet.

Käranden ändrade yrkandet ett flertal gånger så att det kom att lyda på olika belopp. HD fann

att samtliga framställda yrkanden måste anses stöda sig på väsentligen samma grund,

nämligen skyldighet för svaranden att redovisa för uppdraget. Det andra rättsfallet, NJA 1966

s. 193 gällde klander av en boutredningsmans förvaltning. Käranden yrkade ersättning med

visst belopp i stämningsansökan och preciserade yrkanden och grunder under förberedelsen.

Samtidigt yrkades att boutredningsmannen skulle förpliktas att avge viss redogörelse samt

utge skadestånd. Alla yrkanden togs upp till prövning, med undantag för ett yrkande som

framställts för sent.

I NJA 1990 s. 660 hänvisade HD till de tidigare avgörandena NJA 1964 s. 38 och 1966

s. 193 och uttalade att även yrkanden framställda i mål om klander av arrendesyn måste på

motsvarande sätt anses stöda sig på samma grund. Käranden har således rätt att i vart fall

under förberedelsen utvidga sin talan genom att framställa nya yrkanden sedan synen

klandrats.



Hovrätten över Skåne och Blekinge har jämfört dessa mål om klander med tvister i

anledning av ett hyresförhållandes upphörande.91 Käranden hade i tingsrätten först yrkat att

hyresgästen omedelbart skulle avflytta. Sedan parterna överenskommit om datum för avflytt-

ning, yrkade käranden ersättning för under hyrestiden uppkomna skador i lägenheten samt för

städkostnader. Såväl tingsrätt som hovrätt ansåg att det nya yrkandet stödde sig på väsentligen

samma grund och kunde därmed tillåta yrkandet med stöd av 13:3 st 1 p 3. Tingsrätten ansåg

att grunden bestod i hyresförhållandet mellan parterna och att svaranden påståtts ha brutit mot

sina skyldigheter enligt hyresavtalet. Hovrätten hänvisade till det syfte som käranden hade

med sin talan, nämligen att uppnå en avveckling av hyresförhållandet mellan parterna.

Hovrätten fann att ett avgörande i ett sammanhang av samtliga tvistigheter i anledning av ett

hyresförhållandes upphörande innebar processekonomiska fördelar.

I ett mål om klander av arvskifte beslutade Hovrätten över Skåne och Blekinge att tillåta

nya yrkanden som framställts vid tingsrätten, eftersom yrkandena ansågs stöda sig på väsent-

ligen samma grund som den ursprungligen väckta talan.92 De nya yrkanden avsåg avkastnings-

ränta enligt 3 § räntelagen på ett arvsförskott samt att en i skifteshandlingarna nämnd gåva

skulle anses som ett förskott på arv. Käranden anförde det som ett förtydligande. Hovrättens

beslut stöder ovanstående resonemang om nya yrkanden i olika mål om klander.93

Sammanfattningsvis har yrkanden som framställts i mål om klander av redovisning för

försäljnings- eller förvaltningsuppdrag, arrendesyn, arvskifte och i mål om hyresförhållandes

upphörande ansetts stöda sig på väsentligen samma grund. Med hänsyn till svaranden kan det

synas betänkligt att käranden under hänvisning till ett allmänt formulerat stämningsyrkande

och en bred grund skall ha rätt att ändra och utöka sin talan. Domstolarnas benägenhet att anse

nya yrkanden stöda sig på väsentligen samma grund kan medföra att käranden inte lägger

samma vikt vid att ange preciserade yrkanden och grunder. En slarvigt utformad

stämningsansökan kan med hjälp av 13:3 kompletteras i stor utsträckning, i vart fall så länge

                                           
91 Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, rotel 2, beslut 1991-03-08 i mål Ö 1372/90 med överklagat

avgörande från Malmö tingsrätt, avd. 1:3, Fastighetsdomstolen, beslut 1990-10-31 i mål F 626/89.
92 Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 2, rotel 5, beslut 1991-03-12 i mål Ö 201/90.
93 I beslutet skriver hovrätten att eftersom yrkandena ansågs stöda sig på väsentligen samma grund, Vn�KDU�LQWH

lQGULQJ�DY�WDODQ�VNHWW�L�GHQ�PHQLQJ�VRP�DYVHV�L����� (min kurs.). Motiveringen skulle kunna tyda på att

hovrätten inte ser tredje punkten som ett rent undantag från huvudregeln om taleändringsförbud, utan i stället som

exempel på en förändring som inte räknas som en taleändring. Hovrättens uppfattning kan dock ha varit att det

med taleändring i 13:3 avses RWLOOnWHQ�taleändring.



förberedelsen pågår. I svåröverskådliga klandermål är taleändringsmöjligheten ett effektivt

medel för att minimera materiella rättsförluster för käranden.

En ”bred” grund kan också medföra att åberopande av nya omständigheter tillåts i större

utsträckning. I ett avgörande från Hovrätten över Skåne och Blekinge yrkade käranden i

tingsrätten att rätten skulle förklara att ett nyttjanderättsavtal hade upphört att gälla mellan

dem och svaranden i första hand på grund av en viss uppsägning, och senare i andra hand till

följd av uppsägning genom stämningsansökan.94 Tingsrätten fann att ett bifall till käromålet

på det i andra hand framställda yrkandet skulle medföra en annan rättsföljd och att en ny

omständighet lades till grund för avgörandet, än vad som skulle följa av ett bifall till det i

första hand framställda yrkandet. Tingsrätten avvisade således andrahandsyrkandet eftersom

det inte stödde sig på väsentligen samma grund och det inte heller var fråga om samma sak.

Hovrätten däremot, tolkade kärandens grund helt annorlunda. Hovrätten menade att grunden

var att nyttjanderättsavtalet var ingånget för obestämd tid och att käranden därför haft rätt att

när som helst säga upp avtalet. Därför fann hovrätten inte att talan ändrats genom åberopandet

att avtalet i vart fall upphört att gälla genom stämningsansökan.

Hovrätten har i ett anmärkningsvärt beslut ”konstruerat” en vid grund och tillåtit fram-

ställandet av ett nytt yrkande samt åberopandet av en ny omständighet till stöd för det nya

yrkandet.95 Med stöd av 13:3 st 1 p 3 har käranden fått möjlighet att vid tingsrätten i princip

anhängiggöra ett helt nytt mål utan stämning. Omständigheterna i målet var följande.

Svaranden hade utfört en golvläggning hos käranden. Käranden ansökte om stämning och

yrkade återbetalning med ett visst belopp, med hänvisning till att kostnaden för

golvläggningen var oskälig. Därefter yrkade käranden återbetalning av hela det erlagda

beloppet under åberopande av att golvläggningen var felaktigt utförd. Käranden framställde

således ett nytt yrkande och åberopade en ny omständighet som stöd. Talan har därigenom

ändrats. Hovrätten angav grunden som ”skyldigheten för käranden att betala för

golvläggningen”, och tillät taleändringen med hänvisning till 13:3 st 1 p 3 och NJA 1964 s.

38.

                                           
94 Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd 2, rotel 22, beslut 1996-02-21 i mål Ö 143/95 med överklagat

avgörande från Karlshamns tingsrätt, beslut 1995-01-04 i mål T 180/92.
95 Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 2, rotel 7, beslut 1994-12-30 i mål Ö 533/94.



�� ,QVNUlQNQLQJ�DY�WDODQ

����� 5lWWVYHUNQLQJDU�DY�LQVNUlQNQLQJ

Inskränkning av talan anses inte som en ändring av talan enligt en legaldefinition i 13:3 st 3

led 1. En inskränkning är således alltid tillåten utan begränsning av taleändringsregler och

preklusionsregler. Som nedan kommer att anföras är processhandlingen inskränkning av talan

dock inte helt bekymmerslös för inblandade parter och för domstolen. Det är vidare av vikt att

undersöka vilka förändringar av talan som kan betraktas som inskränkningar.

Verkan av en inskränkning blir densamma som om rätten meddelat en ogillande dom på

den del som inskränkningen avser och denna del kommer att omfattas av domens rättskraft.

En inskränkning av talan innebär inte någon återkallelse av talan i motsvarande mån.96 Rätts-

verkningarna av en återkallelse är till skillnad från inskränkning att rätten skall fatta ett

avskrivningsbeslut, om inte svaranden utnyttjar sin rätt att begära dom enligt 13:5. Avskriv-

ningsbeslutet hindrar inte käranden från att väcka ny talan angående samma sak. På grund av

de skilda rättsverkningar som inskränkning, respektive återkallelse, medför är distinktionen

viktig mellan de båda processhandlingarna.

���� �7\SHU�DY�I|UlQGULQJDU

������� %DNJUXQG

Tidigare har enbart NYDQWLWDWLYD�PLQVNQLQJDU av det ursprungligen yrkade ansetts kunna utgöra

inskränkning av talan. Typexemplet är när en kärande som yrkat ersättning med 1.000 kronor,

nedsätter yrkandet till 900 kronor. Inskränkningen innebär ett avstående från 100 kronor som

inte kan yrkas på nytt. I praxis har sedermera även yrkanden om något som annars framstår

som PLQGUH�EHWXQJDQGH för svaranden bedömts som inskränkningar i den mening som avses i

13:3 st 3. I NJA 1976 s. 493�ansågs exempelvis ett yrkande om att några fastigheter skulle

befrias från skyldighet att delta i gemensamhetsanläggningar innefatta ett yrkande om att

                                           
96 NJA II 1943 s. 165.



fastigheterna skulle åsättas ett så lågt andelstal som möjligt.97 Det innebär att det nya yrkandet

om lågt andelstal skall ses som en inskränkning av talan i förhållande till det ursprungliga

yrkandet och är med stöd av 13:3 st 3 led 1 alltid möjligt att framställa.

������� 6DPPD�VDN

I NJA 1987 s. 707�förde käranden i tingsrätten talan om bättre rätt till del av fastighet. Både

käranden och svaranden stod som lagfarna ägare till fastigheten. Sedan tingsrätten ogillat hans

talan, överklagade han till hovrätten och yrkade i andra hand fastställelse av att han ensamt

innehade äganderätten till en byggnad på fastigheten. Majoriteten i hovrätten avvisade det nya

yrkandet. Den skiljaktige referenten ansåg att andrahandsyrkandet utgjorde en inskränkning av

talan och ville därmed tillåta det. HD gick på hovrättens linje och ansåg inte andrahands-

yrkandet vara en inskränkning av talan och avvisade det. Som grund för förstahandsyrkandet

åberopade käranden att det vid förvärvet av fastigheten varit parternas gemensamma avsikt att

käranden ensamt skulle äga fastigheten. Till stöd för andrahandsyrkandet åberopade käranden

att han ensamt uppfört och bekostat byggnaden. HD konstaterade i ett rättskraftsresonemang

att en prövning av talan om bättre rätt till fastigheten inte skulle hindra en ny talan om bättre

rätt till byggnaden. Av att hinder för en ny rättegång inte förelåg, följde enligt HD att

yrkandena inte avsåg samma sak. Det nya yrkandet kunde därför inte ses som en inskränkning

av talan. Det är en grundläggande förutsättning att det är fråga om samma sak, för att tillåta en

taleinskränkning. HD höll i detta avgörande fast vid det absoluta samband mellan res judicata-

bestämmelsen och taleändringsregeln beträffande sakens identitet som tidigare lanserats.

Dom-skälen innehöll även påståendet att med inskränkning av talan avses en kvantitativ

förändring.

������� $OWHUQDWLYD�\UNDQGHQ

Av NJA 1994 s. 23 framgår att återtagande av det ena av yrkandena hävning av köp och

avdrag på köpeskilling är att anse som inskränkning av talan i mål om fel i fastighet. HD:s

                                           
97 HD verkar mena att en total befrielse, som ursprungligen yrkats, skulle innebära en nedsättning av andelstalet

med 100 % och att domstolen då i skulle kunnat nedsätta andelstalet med mindre.



avgörande i NJA 1994 s. 23 innebar en drastisk förändring i synsättet på taleändring och

rättskraft i civilprocessen. Nedan följer ett referat av rättsfallet.

Köparen av en fastighet väckte talan mot säljaren och yrkade i första hand hävning av

köpet och i andra hand avdrag på köpeskillingen på grund av fel i fastigheten. Käranden åter-

kallade sedan yrkandet om hävning. Svaranden begärde att målet skulle avskrivas i den del det

avsåg hävning och att rättegångskostnaderna skulle regleras. Tingsrätten ansåg hävnings-

yrkandet återkallat och avskrev käromålet samt beslutade om rättegångskostnaderna i

hävningsdelen. Hovrätten bedömde kärandens frånfallande av hävningsyrkandet som en

inskränkning av talan och att någon avskrivning inte skulle ske. Som skäl anfördes att icke

kvantifierbara yrkanden kan anses inrymda som mindre delar av ett icke kvantifierat första-

handsyrkande. Hovrätten hänvisade till HD:s beslut i NJA 1976 s. 493. HD konstaterade att

det i NJA 1994 s. 23 var fråga om alternativa yrkanden som helt ersatte varandra och som

stödde sig på samma grund, men som skilde sig åt i NYDOLWDWLYW hänseende. HD ansåg att det

rimligtvis kunde krävas av käranden att han i en och samma process tog ställning till om båda

yrkandena skulle framställas. Om en ogillande dom skulle meddelas beträffande ett av

yrkandena, ansåg HD att käranden borde vara förhindrad att i ny rättegång framställa det andra

yrkandet (under förutsättningen att det rörde sig om samma fel). Eftersom HD ansåg att en

dom angående ett av yrkandena skulle ha rättskraft beträffande båda yrkandena, även om det

inte framställts, skulle ett avstående från ett av yrkandena bedömas som en inskränkning av

talan. Varken avskrivningsbeslut eller beslut om rättegångskostnader i den delen skulle

därmed ha meddelats av rätten. I bedömningen huruvida ett återtaget yrkande skulle ses som

en inskränkning eller en återkallelse av talan, gick HD således via rättskraftsbestämmelsen

17:11. I denna bedömning gjorde HD ett avsteg från den ”klassiska” rättskraftsläran. Denna

uppsats behandlar inte närmare rättskraftsdiskussionen, utan inriktas i stället på kärandens

möjligheter att framställa nya, alternativa yrkanden.

Följden av att HD i NJA 1994 s. 23 bedömde återtagandet av ett alternativyrkande som

en inskränkning av talan, kan bli att även ett tillägg av vissa andrahandsyrkanden och vissa

taleutbyten också blir definierade som processrättsliga inskränkningar. Eftersom

inskränkningar är tillåtna utan temporal begränsning, öppnar avgörandet dörren för

framställande av alternativyrkanden även i långt framskridna processer.98 En sådan lösning

kan te sig högst betänklig, dels ur svarandens synvinkel, dels ur processekonomiskt

                                           
98 Denna följd uppmärksammad av Westberg, JT 1993-94 s. 819.



hänseende. Ett tillägg av ett nytt, alternativt yrkande innebär i de flesta fall att ett berikande av

processmaterialet blir nödvändigt och aktualiserar också andra invändningar från

svarandesidan. Omständigheter och bevis till stöd för ett alternativyrkande kan prekluderas

enligt 50:25 st 3 och 55:13 st 1 och preklusionsreglerna kommer i många fall att indirekt

hindra en taleändring. Framställandet av ett nytt alternativt yrkande blir ointressant om

omständigheter och bevis prekluderas. HD:s avgörande i NJA 1994 s. 23 visar på det nära

samband som finns mellan taleändringsregeln och preklusionsbestämmelserna. HD skriver i

sina domskäl att ”det är rimligt att kräva” att käranden i en och samma rättegång tar ställning

till om han vill framställa båda yrkandena. Formuleringen ligger nära

preklusionsbestämmelsernas ursäktsrekvisit.

NJA 1994 s. 23 kan komma att medföra långtgående konsekvenser, inte bara för tale-

ändringsfrågan, utan även för rättskraften (17:11) och domstols officialprövning (17:3 p 1).

Det är svårt att sammanfatta gällande rätt angående inskränkning av talan. Klart är att

kvantitativa minskningar av det ursprungligen yrkade är att anse som inskränkning. En del

yrkanden som skiljer sig åt kvalitativt kan kvantifieras och inskränkningsinstitutet

aktualiseras. Enligt praxis finns det även andra kvalitativa förändringar som innebär

inskränkning av talan, men avgörandena ger ingen enhetlig vägledning. Kanske ligger

lösningen i att betrakta dem som bedömningar LQ�FDVX. Det är emellertid en olycklig lösning,

eftersom HD:s uppgift som prejudikatinstans är att lösa principfrågan och att formulera en

generell rättssats.99 Ett kasuistiskt avgörande kräver en mer avancerad rättsfallstolkning för att

ge vägledning och kan innebära större risk för felbedömningar.

HD har resonerat kring rättskraftsfrågan för att avgöra vilka förändringar som innebär

att en inskränkning av talan enligt 13:3 st 3 led 1 är för handen. Det finns för närvarande inte

någon enhetlig uppfattning varken i praxis eller i doktrin om rättskraftens preklusionsverkan

beträffande icke framställda alternativyrkanden, och inte heller vad som omfattas av inskränk-

ning av talan.

Efter NJA 1994 s. 23 torde det ha blivit svårt att anse ett tillägg av ett alternativyrkande

som ett nytt yrkande på väsentligen samma grund enligt 13:3 st 1 p 3 led 2.

                                           
99 För diskussion om in casu-lösningars eventuella prejudikatnedbrytande effekt, se Heuman, +|JVWD�GRPVWROHQV

SUHMXGLNDWQHGEU\WDQGH�YHUNVDPKHW, ur Festskrift till Per Olof Bolding s. 203 ff.
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I NJA 1995 s. 644 yrkades ursprungligen ersättning med 430 miljoner kronor för förluster i

anslutning till lånegaranti A. Yrkandet ändrades inför förberedelsen i tingsrätten till att avse

ersättning med 365 miljoner kronor för förluster beträffande lånegarantierna B, C och D.

Tingsrätten fann att en inskränkning av samma sak förelåg med hänsyn till att käranden nu

yrkade ersättning med ett lägre belopp, och tillät således yrkandet. Majoriteten i hovrätten

ansåg att yrkandena inte rörde samma sak och det nya yrkandet kunde därmed inte bedömas

som en inskränkning av talan. Yrkandena ansågs heller inte stöda sig på väsentligen samma

grund och det nya yrkandet avvisades följaktligen. Det ursprungliga yrkandet ansågs

återkallat. Hovrättspresidenten var skiljaktig och fann att yrkandena måste anses stöda sig på

väsentligen samma grund. HD gick på hovrättspresidentens uppfattning och tillät

taleändringen med stöd av 13:3 st 1 p 3 som nytt yrkande som stöder sig på väsentligen

samma grund. HD frågade sig inte ens om det nya yrkandet kunde ses som en inskränkning av

talan. I detta rättsfall kom frågan inte att ställas på sin spets, eftersom förändringen av

yrkandet framställdes redan innan förberedelsen i tingsrätten. Kanske hade HD funnit skäl att

beakta inskränkningsmöjligheten om förändringen företagits på ett senare stadium och en

taleändring därmed varit omöjlig enligt 13:3 st 2. Dessutom var det i detta fall inte fråga om

ett alternativyrkande, utan om ett yrkande som helt ersatte det tidigare yrkandet.

������ 6DPPDQIDWWQLQJ

Det är svårt att dra säkra slutsatser av NJA 1994 s. 23 och NJA 1995 s. 644 angående

inskränkningsfrågan, på grund av de olika motiveringar som HD anfört i beslutsskälen. Det

förra avgörandet är det som mest avviker från tidigare uppfattning i doktrin och praxis. Det

senare rättsfallet kan anses tyda på en mer tolerant inställning från HD:s sida i fråga om

angivande av grunden och vad som skall anses omfattas av uttrycket ”väsentligen samma

grund”, se ovan.



Mitt sökande efter praxis från Hovrätten över Skåne och Blekinge beträffande

alternativyrkanden resulterade endast i ett enda fall.100 I rättsfallet yrkade käranden i

stämningsansökan att ett arrendeavtal skulle upphöra per ett visst datum. Vid den muntliga

förberedelsen framställde käranden ett andrahandsyrkande om fastställande av arrendeavgiften

till ett visst belopp. Hovrätten konstaterade utan närmare motivering att ett andrahandsyrkande

om villkorsändring får anses stöda sig på väsentligen samma grund som ett

förstahandsyrkande om upphörande av ett arrendeavtal.101 Ett tillägg av andrahandsyrkandet

under den muntliga förberedelsen i tingsrätten kunde därmed tillåtas enligt 13:3 st 1 p 3,

jämfört med 2 st. Malmö tingsrätt hade också tillåtit andrahandsyrkandet, men på grunden att

det var att anse som en inskränkning av talan. Konsekvensen av tingsrättens beslut skulle bli

att om käranden yrkar upphörande av ett avtal, så kan han alltid inskränka sin talan genom ett

andrahandsyrkande om villkorsändring även långt upp i instanserna, jämför NJA 1994 s. 23.

Möjligen var det denna effekt som hovrätten ville förhindra genom sitt beslut att tillåta

taleändringen enligt 13:3 st 1 p 3.

��� +|JUH�UlWW

Enligt 13:3 st 2 får vissa yrkanden inte framställas i högre rätt. Vad som menas med ”högre

rätt” torde stå klart, men i anslutning till bland annat återvinningsmål har tveksamheter

uppstått huruvida stadgandet är tillämpligt.

Sedan gäldenären sökt återvinning efter betalningsföreläggande, har borgenären inte

ansetts vara berättigad att med stöd av 13:3 st 1 p 3 framställa nytt yrkande i tingsrätten, trots

att yrkandet stödde sig på väsentligen samma grund som det ursprungligen framställda, NJA

1982 s. 95. HD anmärkte att det visserligen inte var fråga om prövning i högre rätt, men att

återvinning är att anse som ett rättsmedel. Enligt principen om förbudet mot reformatio in

pejus följer det enligt HD:s mening, att gäldenären inte genom att söka återvinning skall

                                           
100 Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, rotel 3, beslut 1991-05-24 i mål Ö 1285/90. Överklagat

avgörande från Malmö tingsrätt, avd. 1:1, Fastighetsdomstolen, beslut 1990-11-01 i mål F 53/90.
101 Beslutet överklagades till HD som avvisade besvärstalan, beslut 1991-12-11 i mål Ö 1027/91. Beslutet

motiverades med att talan ej får föras mot hovrätts dom i fråga om förlängning av arrendeavtal, 8:33 JB.

Hovrättens beslut om  tillåtelse för part att framställa nytt yrkande i mål som rör sådan fråga ansågs omfattas av

fullföljdsförbudet.



behöva riskera att borgenären drar nytta av situationen och framställer nya yrkanden.102 Denna

risk är beaktad beträffande de devolutiva rättsmedlen genom 13:3 st 2 och grunderna för

stadgandet användes för att avvisa de först i återvinningsmålet framställda yrkandena.

Jämlikt grunderna för 13:3 st 2 och med samma motivering som i ovan redovisade NJA

1982 s. 95 har borgenär inte ansetts berättigad att framställa nytt yrkande med stöd av 13:3

st 1 p 3 sedan gäldenären sökt återvinning i lagsökningsmål,�NJA 1989 s. 47.

Sedan gäldenären sökt återvinning efter tredskodom, har borgenären ansetts inte vara

berättigad att med stöd av 13:3 st 1 p 3 framställa nytt yrkande, trots att yrkandet stödde sig på

väsentligen samma grund som det ursprungligen framställda.103 Beträffande motivering,

jämför NJA 1982 s. 95.

I NJA 1991 s. 453 var omständigheterna följande. Sedan ansökan om handräckning

lämnats utan bifall sökte borgenären återvinning och framställde vid tingsrätten ett

fastställelse-yrkande. Frågan var om tingsrätten kunde ta upp fastställelseyrkandet till

prövning. Ansökan om handräckning innehöll ett yrkande om att en hyresgäst skulle förpliktas

avflytta från en lokal. Fastställelseyrkandet gällde bättre rätt till lokalen i fråga och var att

betrakta som ett sådant nytt yrkande som avses i 13:3 st 1 p 2. Sådant yrkande får inte

framställas först i högre rätt (2 st). HD ansåg att fastställelseyrkandet skulle tas upp till

prövning. I detta fall var det borgenären som sökte återvinning och som ändrade sin talan.

Någon hänsyn till förbudet mot reformatio in pejus gjorde sig därmed inte gällande, jämför

ovan.

Tingsrätt skall inte anses som högre rätt vid handläggningen av återförvisade mål, i vart

fall inte när återförvisningen är föranledd av att målet var otillfredsställande utrett.

Taleändring skall därmed bedömas enligt samma regler som om målet avgörs för första

gången i tings-rätten. Reglerna om preklusion och förbudet mot reformatio in pejus är därmed

inte heller tillämpliga på återförvisade mål.104

                                           
102 Risken för ändring till det sämre kan avhålla part från att överklaga, respektive söka återvinning, även i

befogade fall.
103 NJA 1992 s. 55.
104 Helsingborgs tingsrätt, rotel 3, beslut 1994-05-24 i mål T 2024/93.
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Framställningen ovan har innehållit dels en redogörelse för gällande rätt beträffande tillämp-

ningen av taleändringsbestämmelsen och preklusionsreglerna, dels en diskussion de lege

ferenda. Det är mot bakgrund av de synpunkter som jag framfört de lege ferenda, som jag

nedan föreslår en omarbetning av 13:3.

Jag anser att regeln med förbud att ändra väckt talan skall kvarstå som huvudregel i

svensk processrätt. Denna ordning motiveras bland annat av hänsynen till svaranden och

domstolen. Det skulle annars bli i princip omöjligt för svaranden att lägga upp sitt svaromål.

Domstolen måste också kunna förutse målets omfattning och ha möjlighet att begränsa

mängden processmaterial.

Nuvarande utgångspunkt i 13:3 st 1 men 1 om att väckt talan inte får ändras anger

huvudregeln och kan finnas kvar. Förändringar som inte innebär att talan ändras omfattas inte

av förbudet. Mitt förslags andra stycke innehåller för tydlighetens skull två typer av

förändringar som inte medför taleändring och som således alltid är tillåtna.

Vidare behövs undantag från taleändringsförbudet , som i likhet med nuvarande 13:3 st

1 p 1, möjliggör taleändring när nytillkomna omständigheter medför att det ursprungligen

yrkade blivit omöjligt eller värdelöst. Risken för materiella rättsförluster för käranden skulle

annars bli alltför stor. Emellertid bör relativt höga krav ställas på omständigheterna som

föranleder taleändringen. För det första skall det vara fråga om nya materiella rättsfakta. För

det andra skall omständigheten ha inträffat under rättegången i aktuell instans, alltså under

tidsperioden från talans väckande, alternativt den lägre rättens dom, till dess dom meddelats.

Undantag skall också medges för rättsfaktum som käranden först under denna period fått

kännedom om, under förutsättningen att käranden inte bort känna till det på ett tidigare

stadium. Vid bedömningen om käranden borde ha känt till rättsfaktumet, skall rätten

undersöka vilka efterforskningar käranden företagit på det tidigare stadiet. Detta

efterforskningskrav skall utformas i likhet med det krav som preklusionsreglernas

ursäktsrekvisit innehåller.

Taleändringarna som skall vara tillåtna enligt detta första undantag skall vara

taleutbyten, dvs inte tillägg av alternativa eller kumulativa yrkanden, utan

ersättningsyrkanden. Samtliga former av utbyte skall omfattas, fullgörelseyrkande mot annat

fullgörelseyrkande eller mot fastställelseyrkande och fastställelseyrkande mot annat



fastställelseyrkande eller mot full-görelseyrkande. Total symmetri skall finnas i tillåtlighet och

rättsverkningar.

Som ett andra undantag från förbudet mot taleändring, föreslår jag tillåtandet av tillägg

av yrkande om fastställelse av prejudiciellt rättsförhållande eller annat nytt yrkande som

stöder sig på väsentligen samma grund. I princip rör det sig om en sammanslagning av

nuvarande punkterna 2 och 3 i 13:3. Skälet till att tillåta fastställelse av ett prejudiciellt

rättsförhållande är att ett sådant yrkande annars kan framställas i ny rättegång och att det

medför stora process-ekonomiska fördelar om det kan tas upp till prövning i föreliggande

rättegång. Motiveringen för tillåtandet av nytt yrkande på väsentligen samma grund är

densamma. I nytt yrkande på väsentligen samma grund inkluderar jag yrkanden om ränta och

andra tilläggsförpliktelser.

Alternativa yrkanden där bifall till det ena utesluter bifall till det andra, skall enligt mitt

förslag endast vara möjliga att framställa om nya rättsfakta så föranleder, jämför mitt förslags

första undantag. Jag anser det rimligt att kräva att käranden på ett tidigt stadium bestämmer

vilken rättsföljd han önskar. En noggrann part som bedriver sin processföring på ett omsorgs-

fullt och öppet sätt genom att bland annat framställa samtliga alternativyrkanden redan på ett

tidigt stadium, skall gynnas enligt min mening. Det finns i stället möjlighet att under hela

processens gång i enlighet med mitt tredje undantag, frånfalla ett eller flera framställda

yrkanden.

Förändringar genom frånfallande105 av framställt alternativyrkande som innebär att

processmaterialet minskas, skall tillåtas genom ett tredje undantag från taleändringsförbudet.

Verkan av frånfallandet skall jämställas med den verkan som inskränkning enligt nuvarande

13:3 st 3 har, dvs innebärande ett avstående från något som inte kan yrkas på nytt. Från-

fallandet skall vara möjligt att företa under hela processen, även i högre rätt. Undantaget

motiveras med de processekonomiska fördelar som en minskning av processmaterialet

innebär.

Möjligheterna att åberopa nya omständigheter till stöd för talan, skall regleras ute-

slutande av preklusionsreglerna. Nuvarande stadgande i 13:3 st 3 led 2 som innebär att

åberopande av omständigheter som inte förändrar saken inte anses som taleändring, är

överflödig.

                                           
105 Jag har valt att använda mig av termen ”frånfallande” för att undvika de belastade uttrycken inskränkning

respektive återkallelse av talan.





Förslag till lydelse av en ny taleändringsregel:

”Väckt talan får inte ändras.

Käranden får, utan att talan anses ändrad;

1.  förtydliga sitt yrkande, samt

2.  höja beloppsyrkande.

Trots att talan ändras, får käranden;

1.  framställa nytt yrkande på grund av rättsfaktum som antingen inträffat under målets

handläggning i aktuell instans eller först då blivit för honom känd, under förutsätt-

ningen att han inte med säkerhet kunnat förutse eller borde ha känt till rättsfaktumet

på ett tidigare stadium,

2.  under målets handläggning i tingsrätten, lägga till yrkande om fastställelse av

prejudiciellt rättsförhållande eller annat nytt yrkande som stöder sig på väsentligen

samma grund.

 Käranden får även under hela processen frånfalla, helt eller delvis, framställt yrkande.

Det som på detta sätt frånfallits, kan inte yrkas på nytt i ny rättegång.”

��� 6DPPDQIDWWQLQJ�PHG�DYVOXWDQGH�UHIOHNWLRQHU

Väckt talan får inte ändras. Denna huvudregel framstår allt mindre som en huvudregel, i vart

fall under målets handläggning i tingsrätten. Min uppfattning, som grundas på denna

framställning, är att käranden har stora möjligheter att ändra väckt talan före och under

förberedelsen till tingsrättsprocessen. Jag har inte funnit något exempel på taleändring som

avvisats under denna period. Något svårare framstår det att ändra talan sedan

huvudförhandlingen i tingsrätten påbörjats, en slutsats som överensstämmer med den

reglering som finns i 13:3 st 2 men 1.

De omfattande möjligheterna till taleändring i tingsrätten innebär en praktisk lösning,

som i de flesta fall medför processekonomiska fördelar för samtliga parter, inklusive dom-

stolen. Parterna erhåller en generaluppgörelse av sina mellanhavanden och slipper ytterligare

processer. Emellertid kan nackdelar som avbrott och uppskov bli följden av att käranden

tillåts ändra sin talan under huvudförhandlingen, vilket i sin tur leder till att

koncentrationsprincipen inte upprätthålls. Domstolarna har emellertid möjlighet att avvisa det



nya yrkandet enligt 13:3 st 2 men 1. Risken finns också att part som väcker talan förlitar sig på

taleändringsmöjligheterna och därför inte lägger vikt vid utformningen av stämningsansökan.

En ofullständig eller otydlig stämningsansökan medför att ramen för processen i enlighet med

dispositionsprincipen blir oklar, med påföljande svårigheter dels för rätten att bedöma frågor

om res judicata, lis pendens och taleändring, dels för svaranden att avgöra processens

omfattning och relevanta invändningar.

I högre rätt måste taleändringsförbudet upprätthållas med större skärpa, bland annat med

hänsyn till förbudet mot reformatio in pejus och instansordningens princip. Principen om för-

bud mot reformatio in pejus har beaktats i stor utsträckning av domstolarna. Även i vissa

tingsrättsprocesser har yrkanden avvisats med hänvisning till denna princip, nämligen i sådana

mål om återvinning där den som sökte återvinning inte var samma part som initierade

processen. Instansordningens princip synes däremot i praktiken helt förlorat betydelse för

domstolarnas bedömning. Möjligheten att framställa nya yrkanden först i hovrätt, och till och

med i HD, som framgår av 13:3 st 1 p 1 har utnyttjats av käranden och i allt större

utsträckning tillåtits av domstolarna. En förklaring till denna utveckling i praxis kan vara att

domstolarna beaktar intresset att meddela en materiellt riktig dom. Tillämpningen av

stadgandet har vuxit i praxis i sådan omfattning att det nu även kan anses omfatta

taleändringar som ursprungligen var att bedöma enligt 13:3 st 1 p 3. De taleändringar som

beviljas enligt 13:3 st 1 p 3 är inte tillåtna i högre rätt enligt 2 st, varför en sammanblandning

av första och tredje punkten är betänklig.

Sammanblandning sker även åt motsatt håll, vilket RH 1988:99 är ett exempel på. En

säljare yrkade återgång av fastighetsköp på grund av ogiltighet enligt 4:1 JB. Sedan han fått

kännedom om att fastigheten sålts vidare, ändrade han yrkandet innan huvudförhandling

påbörjats till att avse utfående av kontantersättning. Situationen kan ses som en typsituation

för 13:3 st 1 p 1, enligt vilket käranden kan yrka annan fullgörelse än den ursprungligen

yrkade, om en nytillkommen omständighet så föranleder. Hovrätten tillät emellertid det nya

yrkandet med stöd av 13:3 st 1 p 3 som ett nytt yrkande som stöder sig på väsentligen samma

grund. I detta fall företogs taleändring på ett tidigt stadium och tillåtligheten ställdes därför

inte på sin spets.

När en kärande framställer ett nytt yrkande med hänvisning till en omständighet som

först under rättegången blivit för honom känd, anser jag att domstolen, i vart fall de lege

ferenda, skall ifrågasätta om käranden inte borde ha känt till omständigheten. Möjligen skulle

man kunna anse att en bedömning huruvida käranden borde ha känt till aktuell omständighet,



redan omfattas av gällande rätt. Det krävs i sådana fall en teleologisk tolkning av 13:3 och

preklusionsreglerna, där syftena med bestämmelserna blir avgörande. Som gemensamma

syften framträder bland annat funktionen att verka skärpande på parts processföring samt

hänsynen till motpart och domstol. I högre rätt kan denna teoretiska kringelkrok undvikas

genom en tillämpning av preklusionsreglernas ursäktsrekvisit, som bland annat förutsätter att

parten i tillräcklig utsträckning efterforskat bakomliggande omständigheter.

Även i övrigt kan preklusionsreglerna tillåtas influera bedömningen av

taleändringsfrågan i högre utsträckning. De båda regelkomplexen har flera gemensamma

ändamål, som att verka för koncentration och processekonomiska överväganden. De lege

ferenda skulle man kunna tänka sig att domstolarna beaktar parternas processföring vid

avgörandet av tillåtligheten av företagen taleändring. Processföringen beaktas inte idag inom

ramen för taleändringsfrågan, utan enbart genom preklusionsbestämmelserna. Domstolarna tar

heller inte hänsyn till om käranden företräds av ombud eller om saken är komplicerad.

Återigen sker sådan bedömning i preklusionsreglerna i stället för i 13:3.

Jag anser att domstolarnas svårigheter att tillämpa 13:3 till viss del beror på den

tekniska utformningen, och har därför föreslagit en översyn av taleändringsregeln och

preklusionsbestämmelserna.

Sammanfattningsvis anser jag att utvidgningen av tillämpningsområdet för undantagen

från taleändringsförbudet i huvudsak är positivt. Käranden får möjlighet att uppnå sitt

praktiska syfte med processen. Att tillåta taleändring är en praktisk och processekonomiskt

fördelaktig lösning som innebär att antalet generaluppgörelser kan öka och antalet processer

minska. Emellertid måste de konsekvenser som ett generöst utrymme för taleändringar medför

beaktas. För det första är det betänkligt ur svarandens synvinkel. Svaranden riskerar att inledd

process växer och aktualiserar andra invändningar än den ursprungliga tvisten. Eftersom

domens rätts-kraft prekluderar alla invändningar som svaranden framställt eller skulle kunnat

framställa, försvåras svarandens möjligheter att senare återkomma med anspråk mot käranden.

Det gäller således att svaranden är förberedd och vet vad processen kommer att handla om.

Även för domstolens vidkommande kan en utvidgad möjlighet till taleändring få

konsekvenser. Målets handläggning blir svårare att förutse och mängden processmaterial ökar

i vissa fall.

Avslutningsvis skall en ”processtaktisk” anmärkning framställas. Utformningen av

stämningsansökan och den fortsatta utvecklingen av talan under skriftväxling och förberedelse

tjänar som underlag för bedömningen huruvida en ändring av talan företagits på ett senare



stadium. Om grunden för käromålet kan angivas relativt ospecificerat, utan till exempel

bestämda anknytningar till transaktionsnummer och enskilda beslut, så är sannolikheten för

framgång med framställandet av nytt yrkande större.
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