
INSTRUKTIONER FÖR HOVRÄTTSPROCESSEN

Brottmål

1. Allmänt om förfarandet i hovrätten

Hovrättens uppgift är att inom de gränser som anges av besvären och bemötandet undersöka riktigheten 

av tingsrättens avgörande och det förfarande som har iakttagits i tingsrätten samt att rätta till eventuella 

felaktigheter i ett så säkert, snabbt och ekonomiskt förmånligt förfarande som möjligt.

Såväl domstolens som parternas förmåga att fullfölja de uppgifter som tilldelats dem i besvärsprocessen 

har  en  väsentlig  inverkan  på  i  vilken  utsträckning  hovrättsprocessens  uppgift  och  målsättning 

förverkligas.  Rättssäkerheten  är  i  motsvarande  mån  effektivare  och  bättre,  ju  mer  besvärsprocessen 

koncentreras till att gälla sådana frågor, som förblivit stridiga eller oklara efter tingsrättens dom, och ju 

mindre  det  är  fråga  om  en  sådan  upprepning  av  tingsrättsprocessen  som  inte  är  nödvändig  för 

granskningen av riktigheten av tingsrättens avgörande och förfarande samt rättandet av felaktigheter i 

dessa.

2. Missnöjesanmälan

En part som vill söka ändring i tingsrättens avgörande ska vid äventyr av förlust av talan anmäla missnöje 

därmed.  Missnöje  ska  anmälas  senast  den  sjunde  dagen  efter  den  dag  då  tingsrättens  avgörande 

avkunnades eller meddelades (RB 25:5.2). Om avgörandet har avkunnats eller meddelats på en måndag, 

ska  missnöje  således  anmälas  senast  följande  veckas  måndag.  Den som har  anmält  missnöje  är  inte 

förpliktigad  att  anföra  besvär.  En  missnöjesanmälan  får  återkallas  inom den tid  som är  bestämd för 

anmälan av missnöje (RB 25:8).

En part  kan  begränsa missnöjesanmälan till  att  gälla  endast  en del  av tingsrättens  avgörande,  varvid 

avgörandet till övriga delar vinner laga kraft då tiden som är bestämd för anmälan av missnöje löper ut. 

Begränsningen kan gälla antingen en eller flera namngivna personer eller någon annan tydligt avgränsad 

del  av avgörandet,  som kan avgöras  som en delfråga i  högre instans.  Begränsningen ska nämnas då 

missnöje anmäls (RB 25:7.1).

Den part som överväger anförande av besvär bör redan i samband med missnöjesanmälan begrunda till 

vilka delar det lönar sig att föra saken till hovrättens avgörande. När missnöjesanmälan begränsas kan 

besvärsprocessen effektivt koncentreras till att gälla endast sådana frågor, som ännu efter tingsrättens dom 

behöver tas upp till prövning i hovrätten. 



3. Besvär, bemötande och förberedelse av ärendet

3.1. Yrkanden i besvärsskriften samt angivande  av grunderna för besvären

I besvärsskriften ska uppges det avgörande av tingsrätten i vilket ändring söks (RB 25:15.1 p. 1) samt till 

vilka  delar  ändring  söks  i  tingsrättens  avgörande  och  på  vilka  grunder  ändringssökanden  anser  att 

avgörandet är felaktigt (se RB 25:15.1 punkterna 1, 2 och 4). I besvärsskriften ska även uppges vilka 

ändringar som yrkas i tingsrättens avgörande (RB 25:15.1 p. 3).

Den som sätter upp besvärsskriften bör noggrant fördjupa sig i tingsrättens avgörande och bedöma om det 

finns skäl att  föra frågan om tillräknande till  hovrättens prövning. Ibland kan det vara tillräckligt att 

begränsa besvären till att gälla endast tingrättens rättsliga prövning, utan att bestrida de fakta som ligger  

till  grund  för  avgörandet,  eller  straffpåföljden,  ett  privaträttsligt  yrkande  eller  rättegångskostnaderna. 

Besvären bör i alla händelser begränsas till att gälla enbart de frågor, som parterna är oeniga om ännu i 

hovrättsskedet. Efter att dessa frågor har kartlagts bör ändringssökanden begrunda om felaktigheterna i 

tingsrättens  dom  kan  rättas  till  genom  lagtolkning  (rättsfråga) eller  om  en  rättelse  förutsätter  att 

bevisningen bedöms annorlunda (bevisfråga).

I besvärsskriften är det skäl att definiera de stridiga frågorna särskilt till den del det är fråga om rättsfakta, 

det  vill  säga  sådana  fakta  som  utgör  en  nödvändig  förutsättning  för  den  rättspåföljd  som 

ändringssökanden  yrkar  på.  I  ett  brottmål  är  domstolen  genom  åtalsbundenheten  bunden  till  det 

förfarande som beskrivs i åtalets gärningsbeskrivning och kan inte på tjänstens vägnar till svarandens 

förfång utsträcka sin prövning till sådana fakta som inte har åberopats i gärningsbeskrivningen. Särskilt i 

sådana situationer när åklagaren eller en målsägande som använder sin talerätt först i hovrätten vill justera 

åtalet  genom  att  åberopa  något  rättsfaktum  som  inte  ingår  i  åtalets  gärningsbeskrivning  såsom  det 

framställts i tingsrätten, bör detta detaljerat anges i besvärsskriften. Om åtalet justeras genom att man i 

hovrätten avstår från att åberopa vissa i tingsrätten åberopade rättsfakta, bör dessa likaså exakt anges.

Beträffande  de  stridiga  frågorna  är  det  väsentligt  att  ändringssökanden  motiverar  varför  tingsrättens 

avgörande ska anses felaktigt till den del besvären gäller. Bevisningen och bevistemata som gäller de 

stridiga frågorna bör anges detaljerat i besvärsskriften och bemötandet. I det fall att besvären handläggs i 

huvudförhandling på grund av att bevisvärderingen i tingsrätten påstås vara felaktig behöver bevisningen 

som  framförts  i  tingsrätten  inte  refereras  i  detalj  i  besvärsskriften.  Däremot  bör  ändringssökanden 

trovärdigt och detaljerat kunna sammanfatta varför och på vilka grunder tingsrättens bevisvärdering anses 

felaktig.

I  synnerhet  då  ändringsyrkandet baserar  sig  på  påstådd  felaktig  lagtolkning,  det  vill  säga  gäller  till 

exempel  en bedömning av kvalifikationsgraden hos  det  i  åtalet  angivna brottet  eller  straffmätningen, 



rekommenderas ändringssökanden att hänvisa till olika rättskällor och på basis av dessa motivera varför 

lagtolkningen är felaktig och hur saken enligt ändringssökandens uppfattning borde ha avgjorts. Parterna 

bör i sin redogörelse för rättskällorna kartlägga de källor som är relevanta för saken och lägga fram deras 

innehåll i den omfattning som domstolen kommer att göra när den avgör målet.

3.2. Besvärsskriftens formkrav och uppsättande av besvär

I besvärsskriften ska uppges parternas namn samt uppgifter om hur deras lagliga företrädare eller ombud 

eller biträde kan nås samt den postadress och eventuell annan adress under vilken uppmaningar, kallelser 

och meddelanden i saken kan sändas till ändringssökanden (processadress). Uppgifter om hur parter samt 

vittnen  eller  andra  som ska  höras  kan nås  per  telefon  och  på  något  annat  sätt  ska  också  meddelas  

hovrätten. Om någon av uppgifterna ändras senare, ska ändringssökanden meddela hovrätten detta utan 

dröjsmål.

Besvärsskriften  ska undertecknas  av  ändringssökanden  eller,  om han  inte  själv  har  uppsatt  den,  av 

uppsättaren. Till besvärsskriften ska även fogas de handlingar som ändringssökanden åberopar och som 

inte har lagts fram i tingsrätten samt kopior av besvärsskriften och de till den fogade handlingarna.

Besvärsskriften ska vara klar och exakt och kan vid behov delas upp med hjälp av underrubriker. På basis 

av besvären och bemötandet uppsätter hovrätten en redogörelse (recit). Besvärsskriften bör därför vara så 

entydig att ändringssökandens yrkanden och grunderna för yrkandena kan användas så gott som sådana i 

hovrättens dom. En besvärsskrift som är för allmänt hållen och oklar tenderar att försvåra förståelsen av 

saken, öka risken för direkta missförstånd och leder oftast till att även motpartens bemötande blir oklart 

och bristfälligt. Detta kan i sin tur leda till att förberedelsen av ärendet måste fortsättas skriftligen eller 

muntligen, vilket förorsakar extra kostnader för parterna och fördröjer processen i onödan.

3.3. Hur bevisning och särdrag som gäller processen ska anges

Domstolen får inte tillåta framställande av bevis som gäller en omständighet som inte inverkar på saken 

eller redan är utredd (RB 17:7). För att hovrätten ska kunna övervaka att bevisning framläggs endast i  

nödvändig utsräckning bör det i besvärsskriften noggrant anges vilka bevis som åberopas i hovrätten och 

vad ändringssökanden avser bevisa med vart och ett av dem (bevistema). Bevistemata bör ha en direkt 

eller indirekt anknytning till de frågor som parterna anser stridiga. Eftersom tingsrättens dom är föremål 

för besvären är uttryck som "samma bevisning som i tingrätten" inte att rekommendera. Parterna bör även 

i övrigt undvika allmänt hållna och inexakta bevistemata.

Redan i besvären eller bemötandet är det skäl att uppge särdrag som ansluter sig till sakens handläggning 

eller  upptagningen av bevisningen. Sådana särdrag kan vara till exempel behov av tolkning, önskan om 



att hörande ska ske utan att en part, någon annan person eller allmänheten är närvarande eller önskan om 

att hörande av någon person ska ske vid en viss tidpunkt eller per telefon eller videokonferens. Även 

sådana omständigheter som leder till begränsningar i rättegångens offentlighet eller uppgifter om vittnen 

som är svåra att nå samt uppgifter som ansluter sig till säkerheten vid rättens sammanträde bör meddelas 

till hovrätten i ett så tidigt skede som möjligt.

3.4. Försvarare och biträde

När en försvarare har förordnats för svaranden i  tingsrätten bör det i besvären eller  bemötandet utan 

särskild uppmaning meddelas om förordnandet har förfallit på grund av att förutsättningarna som anges i 

BRL 2:1 inte längre föreligger. Om svaranden anser att hans eller hennes rättsskydd av särskilda skäl 

kräver att en försvarare förordnas även i hovrätten bör ett yrkande angående detta framställas i besvären 

eller bemötandet. Grunderna för yrkandet bör anges i detalj.

Om det  har  förordnats  en försvarare för svaranden bör det  utan särskild  uppmaning i  besvären eller 

bemötandet även uppges om svaranden enligt rättshjälpslagen skulle vara berättigad till rättshjälp med 

eller  utan  självriskandel.  Om svaranden  är  berättigad  till  rättshjälp  bör  en  utredning  om svarandens 

ekonomiska förhållanden företes utan särskild uppmaning, såvida en sådan inte redan har lämnats in till 

tingsrätten.

Om en försvarare eller  ett målsägandebiträde önskar  sätta någon annan i  sitt  ställe,  vilket förutsätter 

domstolens  tillstånd  (BRL  2:5),  bör  detta  meddelas  hovrätten  omedelbart  och  inte  först  vid 

huvudförhandlingen.  I  begäran  bör  den  lagliga  grunden  för  bruket  av  en  ersättare  detaljerat  anges. 

Ersättarens namn och kontaktuppgifter bör meddelas hovrätten.

En begäran om återkallande av förordnandet för en försvarare eller ett rättegångsbiträde och förordnande 

av  en  ny  försvarare  eller  ett  nytt  biträde  bör  även  motiveras.  Återkallande  av  förordnandet  för  en 

försvarare  eller  ett  biträde  och  förordnande  av  en  ny  försvarare  eller  ett  nytt  biträde  förutsätter  en 

"motiverad begäran" av rättshjälpstagaren eller biträdet (BRL 2:4.3 och RättshjälpsL 9.2). Ett godtyckligt 

missnöje med försvararens eller biträdets förfarande är alltså inte en acceptabel grund för begäran. Brist 

på förtroende mellan parten och försvararen eller biträdet kan vara en acceptabel grund, men även i detta 

fall bör begäran motiveras på ett sätt som skäligen kan krävas med beaktande av skyddet för förtroendet  

mellan parterna i klientförhållandet. Hovrätten bör i tillräcklig grad kunna försäkra sig om att den tillit 

som krävs för att sköta uppdraget som försvarare eller biträde har upphört.

3.5. Tillstånd till fortsatt handläggning

3.5.1. När behövs tillstånd till fortsatt handläggning?



I brottmål bedöms behovet av tillstånd till fortsatt handläggning särskilt för varje part. Om flera parter är 

ändringssökande kan tillstånd till fortsatt handläggning beviljas enbart någon part. Behovet av tillstånd 

bestäms för åklagarens och målsägandens del särskilt för varje gärning eller brott. När besvären gäller 

tillräknandet av flera brott eller ett gemensamt straff som dömts ut för flera gärningar, bestäms således 

behovet av tillstånd särskilt för varje brott enligt de regler som beskrivs nedan.

Svaranden behöver tillstånd till fortsatt handläggning om han eller hon inte har dömts till strängare straff 

än fängelse i fyra månader. När straffets stränghet bedöms beaktas inte böter eller andra straffrättsliga 

påföljder som har dömts ut utöver fängelse (RB 25a:6.1). När behovet av tillstånd bedöms har det ingen 

betydelse  om besvären  gäller  tillräknandet  av  brottet,  straffpåföljden  eller  någon  annan  straffrättslig 

påföljd såsom körförbud, jakt- eller djurhållningsförbud eller en förverkandepåföljd. Inte heller har det 

någon  betydelse  om  fängelsestraffet  som  utdömts  är  villkorligt  eller  ovillkorligt  eller  om  det  har 

omvandlats till samhällstjänst. 

Svaranden behöver dock inte i ett brottmål tillstånd till fortsatt handläggning, om han eller hon har dömts 

till avsättning; till förverkandepåföljd, om beloppet av den vinning eller värdet av den egendom eller det 

föremål som ska förverkas till staten eller det värde som ska förverkas i stället för dem överstiger 10 000 

euro; eller till samfundsbot vars belopp överstiger 10 000 euro. Svaranden behöver inte heller  tillstånd 

om  allmänna  åklagaren  inte  behöver  tillstånd  till  fortsatt  handläggning  i  målet  eller  om  allmänna 

åklagaren har sökt ändring till förmån för svaranden (RB 25a:6.2).

Till  exempel  när  åtalet  i  tingsrätten  har  gällt  ett  brott  för  vilket  det  föreskrivna 

maximistraffet är fängelse i mer än två år, men svaranden har dömts till böter eller fängelse i 

högst fyra månader, behöver svaranden inte tillstånd till fortsatt handläggning när svaranden 

ensam söker ändring i domen, eftersom åklagaren inte hade behövt tillstånd. På samma sätt 

är  det  då åtalet  har  gällt  till  exempel  en  kvalificerad  eller  grov gärning,  för  vilken  det 

föreskrivna maximistraffet är fängelse i mer än två år, men svaranden har dömts enligt den 

normala gärningsformen, vars maximistraff är fängelse i mindre än två år. Så är det också i 

det fall att tingsrättens dom har vunnit laga kraft beträffande den åtalspunkt som gäller den 

normala gärningsformen. (Frågan om när åklagaren och en målsägande som använder sin 

åtalsrätt behöver tillstånd till fortsatt handläggning behandlas nedan.)

Om besvären gäller ett  privaträttsligt anspråk som grundar sig på den gärning som avses i åtalet och 

anspråkets  förlustvärde  överstiger  10.000  euro,  behövs  det  i  ett  brottmål  inte  tillstånd  till  fortsatt 

handläggning i fråga om samma gärning (RB 25a:6.3). Förlustvärdet utgör skillnaden mellan det som 

yrkas i hovrätten och tingsrättens domslut. Om svaranden på grund av ett brott exempelvis har dömts till  

en 11.000 euro stor ersättningsskyldighet och svaranden yrkar att ersättnnigsskyldigheten upphävs helt 



och hållet, behövs inget tillstånd till fortsatt handläggning. 

Allmänna  åklagaren  och  en  målsägande  som  använder  sin  åtalsrätt  behöver  tillstånd  till  fortsatt 

handläggning, om det inte för det brott som besvären gäller under de omständigheter som anges i åtalet 

föreskrivs strängare straff än böter eller fängelse i högst två år (RB 25a:7.1 och 8). Behovet av tillstånd är  

därmed inte bundet vid det straff som har dömts ut för brottet utan vid den straffskala som har föreskrivits 

för den i besvären avsedda gärningen. När straffskalans stränghet bedöms ska de allmänna grunderna för 

straffnedsättning, såsom att gärningen blivit vid ett försök, att svaranden varit minderårig eller endast 

fungerat som medhjälpare, inte beaktas. Straffskalan för det straffyrkande som framställts i hovrätten ska, 

om  det  avviker  från  det  som  har  framställts  i  tingsrätten,  vara  avgörande  när  åklagarens  eller 

målsägandens behov av tillstånd till fortsatt handläggning bestäms. Svaranden behöver dock inte, såsom 

ovan beskrivits, tillstånd till fortsatt handläggning då åtalet i tingsrätten har gällt ett brott, för vilket det 

föreskrivna maximistraffet är fängelse i mer än två år.

Om målsägandens besvär också gäller ett privaträttsligt anspråk som grundar sig på den gärning som 

avses i åtalet och vars förlustvärde överstiger 10 000 euro, behöver målsäganden inte tillstånd till fortsatt 

handläggning (RB 25a:8).

Oberoende av vem som söker ändring behövs inte tillstånd till fortsatt handläggning i ärenden som gäller 

bestämmande av förvandlingsstraff för böter; meddelande, upphävande eller förlängning av näringsförbud 

eller meddelande, upphävande eller ändring av besöksförbud (RB 25a:9 punkterna 2, 3 och 4).

Om ändringsyrkandet endast gäller rättegångskostnaderna, kostnader som betalats av statsmedel eller vite 

som dömts ut, behövs tillstånd till fortsatt handläggning. Tillstånd till fortsatt handläggning behövs också 

när  ändringsyrkandet  gäller  enbart  beslut  om  verkställighet  av  reststraff  på  grund  av  brott  mot 

övervakningsföreskrifterna (RB 25a:10).

3.5.2. När ska tillstånd till fortsatt handläggning meddelas?

Tillstånd till fortsatt handläggning ska meddelas, om: 1) det finns anledning att betvivla att tingsrättens 

domslut är riktigt (ändringsfall); 2) det inte är möjligt att bedöma om tingsrättens domslut är riktigt utan 

att tillstånd till fortsatt handläggning meddelas  (granskningsfall); 3) det är viktigt att meddela tillstånd 

med tanke på lagens  tillämpning i  andra likadana mål  (prejudikatsskäl);  eller  om 4)  det  finns  andra 

vägande skäl till att meddela tillstånd (RB 25a:11.1).

Om  ansökan om tillstånd till  fortsatt  handläggning motiveras som ändringsfall,  behöver tillstånd inte 

meddelas enbart för att bedöma bevisningen på nytt, om det inte utifrån de omständigheter som anges i 

besvären  finns  grundad  anledning  att  betvivla  att  tingsrättens  domslut  är  riktigt  (RB 25a:11.2).  När 



besvären grundar sig på ett påstående om att bedömningen av bevisningen är oriktig kan tröskeln för 

meddelande av tillstånd inte sänkas genom att ändringssökanden söker ändring även på andra grunder, 

såsom till exempel tingsrättens juridiska bedömning eller straffmätningen.

3.5.3. Hur tillstånd till fortsatt handläggning tas upp i besvärsskriften

I ärenden där tillstånd till fortsatt handläggning krävs ska grunden för att tillståndet ska meddelas och 

skälen till att ändringssökanden anser att det finns grund för tillståndet meddelas i besvärsskriften (RB 

25:15.1, 4a p.).

Om  ovannämnda  grunder  inte  framgår  ur  besvärsskriften  i  ett  ärende  där  tillstånd  till  fortsatt 

handläggning krävs kan hovrätten vid behov uppmana ändringssökanden att komplettera besvären (RB 

25a:3.1).  En  kompletteringsuppmaning  förlänger  processen  och  gör  den  dyrare.  Därför  är  det 

ändamålsenligt att i besvärsskriften i varje fall uppge grunden för att tillståndet ska meddelas och skälen 

till att ändringssökanden anser att det finns grund för tillståndet.

Det är särskilt viktigt att ansökan om tillstånd till fortsatt handläggning noggrant motiveras då det är fråga 

om ändringsfall och ändringssökanden yrkar att bevisningen bedöms på nytt.  Meddelande av tillstånd 

förutsätter då att ändringssökanden i besvärsskriften förmår ifrågasätta tingsrättens bedömning av den 

framlagda bevisningen på  ett  sådant  sätt  att  det  finns  grundad anledning att  betvivla  att  tingsrättens 

domslut är riktigt. Ett ospecifikt bestridande av bevisningens trovärdighet och tingsrättens bedömning av 

bevisningen  ("bevisningen är inte trovärdig")  räcker inte för att tillstånd till fortsatt handläggning ska 

meddelas.

Även om det är viktigt att vederbörligen motivera ansökan om tillstånd till  fortsatt handläggning ska 

parterna även komma ihåg att tyngdpunkten i besvären bör ligga på ändringsyrkandena i saken och på en 

kärnfull redogörelse för och analys av grunderna för dessa yrkanden.

3.6. Handläggningsordningen för besvär och andra ärenden samt begäran om huvudförhandling

3.6.1. Handläggningsordning

Utgångspunkten är att hovrätten behandlar mål och ärenden i den ordning i vilken de har blivit anhängiga. 

Enligt lagen ska vissa ärendegrupper, såsom klagan i häktningsärenden, behandlas i brådskande ordning. I 

sådana ärenden kan hovrätten för att trygga en så snabb handläggning som möjligt använda sig av något  

avvikande procedurer till exempel vid begäran om bemötande.

3.6.2. Avgörande på föredragning



Ett besvärsärende avgörs i hovrätten antingen på föredragning eller i  en huvudförhandling, där den av 

parterna åberopade bevisningen tas emot. Huvudförhandlingen kan också vara en så kallad begränsad 

huvudförhandling.

Ett mål eller ärende avgörs på föredragning när det inte är nödvändigt att hålla huvudförhandling för att 

uppta muntlig bevisning. Målet eller ärendet avgörs då på grundval av det skriftliga rättegångsmaterialet, 

men vid behov kan innehållet i den bevisning som har tagits emot i tingsrätten klarläggas med hjälp av 

bevisinspelningen (RB 26:12.3). Om ändringssökandens motpart inte har utövat talan i hovrätten, ska det 

rättegångsmaterial som han tidigare lagt fram i målet eller ärendet beaktas när saken avgörs (RB 26:12.2). 

I ärenden som avgörs på föredragning bör parterna redan i besvären och bemötandet tillställa hovrätten 

sin faktura över rättegångskostnaderna, så att hovrätten inte behöver inbegära dessa särskilt.

3.6.3. Begäran om huvudförhandling och motivering av begäran

Huvudförhandling hålls i regel endast om en svarande i ett brottmål eller en målsägande har krävt det (RB 

26:14.1). Hovrätten ska hålla huvudförhandling på begäran av allmänna åklagaren om muntlig bevisning 

ska tas emot i målet för att ärendet gäller tingsrättens bedömning av tilltron till den muntliga bevisningen, 

och också i övriga fall när hovrätten anser att det behövs (RB 26:14.3). Hovrätten får även självmant hålla 

huvudförhandling när den anser att det behövs (RB 26:14a), vilket dock är sällsynt.

Huvudförhandling behöver dock inte hållas, om muntlig bevisning inte behöver tas emot på grund av att 

det inte kan finnas något rimligt tvivel om att tingsrätten bedömt bevisningen på riktigt sätt och om det 

också i övrigt är klart onödigt att hålla huvudförhandling, särskilt med beaktande av målets art och dess  

betydelse för parten (RB 26:14.2). Om huvudförhandling hålls och ärendet gäller tingsrättens bedömning 

av tilltron till  muntlig bevisning eller tilltron till  de iakttagelser som tingsrätten har gjort när den har 

förrättat syn, ska den muntliga bevisning som har tagits emot i tingsrätten tas emot på nytt eller synen 

förrättas på nytt till behövliga delar, om det inte finns något hinder för det. Bevisningen behöver inte tas 

emot  på  nytt  och  synen  behöver  inte  förrättas  på  nytt,  om  det  inte  utifrån  det  skriftliga 

rättegångsmaterialet och bevisinspelningarna bedömt som en helhet kan finnas något rimligt tvivel om att 

tingsrätten har bedömt bevisningen på riktigt sätt (RB:26:15.1).

Då behandlingen av besvären förutsätter att huvudförhandling hålls för att hovrätten ska kunna bedöma 

bevisningen på nytt bör ändringssökanden i besvärsskriften fästa särskild vikt vid att i detalj motivera 

varför tingsrätten har bedömt bevisningen felaktigt. För att det ska föreligga rimligt tvivel räcker det inte 

att  ändringssökanden  framställer  ett  allmänt  hållet  eller  ogrundat  bestridande  av  bevisvärderingen. 

Svaranden eller målsäganden bör i sin begäran om huvudförhandling sträva till att övertyga hovrätten om 

att  tingsrättens bevisvärdering är felaktig i  ljuset av de uppgifter  som fanns vid tillfället  eller  att  det 



åtminstone  föreligger  rimligt  tvivel.  Som grund  för  begäran  om  huvudförhandling  bör  parten  även 

redogöra  för  de  skäl  som  med  beaktande  av  målets  art  och  dess  betydelse  för  parten  talar  för  att 

huvudförhandling i vilket fall som helst bör hållas.

Huvudförhandlingen  kan begränsas så att den endast gäller en del av det som besvär anförts över (RB 

26:13.2). De delar som inte ska handläggas i huvudförhandling prövas och avgörs då på basis av de 

skriftliga handlingarna. Att begränsa huvudförhandlingen till att omfatta endast de frågor som kräver att 

bevisningen prövas på nytt  är  ett ändamålsenligt och effektivt sätt  att minska på parternas kostnader. 

Detta bör beaktas när man väljer form för handläggningen. 

3.7. Bemötande med anledning av besvären

Hovrätten begär  ett skriftligt bemötande av ändringssökandens motpart med anledning av besvären. I 

allmänhet begärs bemötandet inte förrän frågan om tillstånd till fortsatt handläggning har avgjorts, men 

ändringssökandens motpart kan även uppmanas bemöta besvären redan i detta skede (se RB 25a:13). 

Bemötande begärs inte om besvären avvisas eller om det är uppenbart onödigt att begära bemötande.

I sitt bemötande ska motparten uppge om han medger ändringsyrkandet eller motsätter sig det, samt sin 

åsikt om grunderna för ändringssökandens yrkanden och de omständigheter på vilka han önskar stödja 

sig. Angående bemötande iakttas i övrigt vad som föreskrivs om besvär.

3.8. Tilläggsutsagor till hovrätten

Det är bäst om parterna inte på eget initiativ sänder in  ytterligare utsagor eller skrivelser till hovrätten. 

Om hovrätten finner att tilläggsutredning är nödvändig på någon punkt kan parten ifråga uppmanas att 

avge en skriftlig utsaga eller så kan en muntlig förberedelse hållas under de förutsättningar som nämns 

nedan.

3.9. Motbesvär

Genom  motbesvär  kan  ändringssökandens  motpart  utan  att  anmäla  missnöje  för  sin  del  överklaga 

tingsrättens  avgörande.  Tiden  för  motbesvär  är  två  veckor  från  utgången  av  den  besvärstid  som 

föreskrivits för ändringssökanden (RB 25:14a). Motbesvären är accessoriska med besvären och förfaller 

om besvären  återkallas,  förfaller  eller  avvisas  eller  om ändringssökanden  inte  meddelas  tillstånd  till 

fortsatt  handläggning.  Motbesvären  förfaller  dock  inte  om  besvären  återkallas  först  vid 

huvudförhandlingen (RB 25:14b). Angående motbesvär iakttas i övrigt vad som föreskrivs om besvär.

3.10. Muntlig förberedelse



Hovrätten kan hålla en muntlig förberedelse om detta av särskilda skäl är nödvändigt så att målet vid 

huvudförhandlingen kan behandlas i ett sammanhang (RB 26:11 och BRL 5:10.1).

I praktiken kommer en muntlig förberedelse på fråga endast i omfattande mål, då det är nödvändigt att 

klargöra  till  exempel  parternas  yrkanden,  grunderna  för  yrkandena  eller  oklarheter  i  anslutning  till 

bevisningen.  Förberedelsen bör  slutföras  så snabbt  som möjligt.  Detta  innebär  att  parterna och deras 

biträden eller  försvarare bör vara så väl  förberedda att  de frågor,  som den muntliga förberedelsen är 

avsedda att klarlägga, kan avgöras under ett sammanträde. Därmed kan huvudförhandlingen hållas utan 

avbrott. I klartext betyder detta att parterna måste vara beredda att ta ställning till vilka omständigheter  

som i hovrättsskedet anses stridiga och ostridiga och vilka frågor som kräver att bevisning framläggs. I  

den muntliga förberedelsen uppgörs vanligen en sessionsplan för huvudförhandlingen och i den antecknas 

på nedannämnda sätt i vilken ordning och enligt vilken tidtabell bevisningen mottas.

Den muntliga förberedelsen leds av den för förberedelsen ansvariga hovrättsledamoten. Målets beredare 

handhar  de  praktiska  detaljerna.  I  undantagsfall  kan  den  muntliga  förberedelsen  även  ledas  av 

ordföranden  i  målet  tillsammans  med  den  för  förberedelsen  ansvariga  ledamoten. 

Förberedelsesammanträdet kan också hållas per telefon eller med hjälp av videokonferens eller någon 

annan lämplig dataförmedling som möjliggör att de som deltar i sammanträdet kan tala med varandra, om 

detta  är  ändamålsenligt  med hänsyn till  arten och omfattningen av de frågor  som ska behandlas vid 

sammanträdet (RB 26:11 och BRL 5:10a). 

4. Huvudförhandling

4.1. Praktiska åtgärder före huvudförhandlingen

Om hovrätten har beslutat  att hålla huvudförhandling bör förfrågningar om ärendet riktas till  den för 

förberedelsen ansvariga ledamoten, beredaren eller hovrättens avdelningssekreterare.

I  synnerhet  i  sådana  mål  där  det  i  tingsrätten  har  framlagts  omfattande  personbevisning  bör  en 

sessionsplan för huvudförhandlingen uppgöras för att sammanträdet ska kunna genomföras effektivt och 

koncentrerat. Eftersom det är betydligt lättare för parterna än för hovrätten att uppskatta hur lång tid det 

tar att uppta den muntliga bevisningen kan hovrätten ge parterna i uppdrag att tillsammans göra upp en 

sessionsplan, om inte parterna redan har lämnat in en sådan som bilaga till besvären eller bemötandet. I 

första  hand  är  det  dock  ändringssökandens  uppgift  att  uppgöra  sessionsplanen  oberoende  av  vilken 

partsställning han eller hon har.

I sessionsplanen ska bevisningen uppges så att den skriftliga bevisningen upptas först och den muntliga 



bevisningen sedan. Parterna förhörs i bevissyfte innan den övriga personbevisningen upptas (se RB 26:25 

och BRL 6:7). Av sessionsplanen ska framgå i vilken ordning vittnena ska höras och till vilket klockslag 

parterna endera har kallat dem till domstolen eller vill att hovrätten kallar dem till domstolen. En tumregel 

är  att  vittnesförhöret  i  hovrätten  ska  ta  betydligt  kortare  tid  i  anspråk  än  det  gjorde  i  tingsrätten.  

Hovrättsprocessen är inte en upprepning av tingsrättsprocessen, utan en handläggning som koncentrerar 

sig på de fel eller brister som påstås finnas i tingsrättens dom. Huvudförhandlingen bör helst avslutas 

senast klockan 16.15 då domstolspersonalens tjänstetid slutar.

Särskilt då huvudförhandling yrkas i omfattande mål är det bra om ändringssökanden börjar uppgöra en 

sessionsplan redan när ändring söks i huvudsaken. I detta skede är det också lättare att uppskatta hur lång 

tid som behövs för vittnesförhören. Sessionsplanen får gärna bifogas besvären eller bemötandet. Om så 

inte sker bör planen tillställas hovrätten inom en särskilt överenskommen tidsfrist.

Hovrätten  kallar  parterna  till  huvudförhandlingen  (RB  26:17.1). Hovrätten  kallar  även  vittnen  och 

sakkunniga samt övriga personer som ska höras i bevissyfte till  huvudförhandlingen om inte parterna 

särskilt anförtros denna uppgift (RB 26:23.1 och 11:2). Om parterna har anförtrotts uppdraget att kalla  

vittnena bör parterna utan dröjsmål meddela hovrätten om eventuella problem.

Likaså bör parterna utan dröjsmål meddela hovrätten om det ser ut att bli nödvändigt att inhibera eller 

skjuta  upp  huvudförhandlingen  på  grund  av  något  hinder.  Uppskov  kommer  på  fråga  endast  i 

undantagsfall (se RB 26:25 och BRL 6:10.1). Efter uppskovet ska huvudförhandlingen fortsättas så snart 

som möjligt. Om svaranden är häktad eller har meddelats reseförbud eller avstängts från tjänsteutövning, 

och  uppskovet  inte  beror  på  undersökning av  svarandens  sinnestillstånd,  ska  behandlingen  fortsättas 

senast  inom 14 dagar  från  att  behandlingen  sköts  upp eller  ett  beslut  om häktning,  reseförbud eller 

avstängning från tjänsten fattades efter det behandlingen skjutits upp (RB 26:25 och BRL 6:10.2).

Hovrätten ska i regel hålla en ny huvudförhandling om behandlingen av målet har skjutits upp en eller 

flera gånger med mer än sammanlagt 30 dagar (RB 26:25 och BRL 6:11.1). Även om målet har varit 

uppskjutet  med mer än 30 dagar behöver ingen ny huvudförhandling hållas,  om det med hänsyn till 

målets art av särskilda skäl anses onödigt och om det kan anses att huvudförhandlingen har hållits i ett  

sammanhang  trots  uppskovet  och  avbrottet.  En  ny  huvudförhandling  ska  dock  alltid  hållas  när 

huvudförhandlingen har skjutits upp med mer än sammanlagt 60 dagar (RB 26:25 och BRL 6:11.2). Om 

huvudförhandlingen har varit uppskjuten för undersökning av svarandens sinnestillstånd kan uppskovet 

dock vara längre än sammanlagt 60 dagar (RB 26:25 och BRL 6:11.3). Redan i det skede när behovet om 

uppskov meddelas till hovrätten och motparten bör parten begrunda på vilket sätt saken kan handläggas i 

en enda huvudförhandling inom de tidsramar som lagen anger.

Efter att beslutet om att hålla huvudförhandling har fattats men före huvudförhandlingen sänder hovrätten 



vanligen ett sammandrag över yrkandena till parterna. I mer omfattande mål bifogas även sessionsplanen 

med eventuella ändringar. Parterna förväntas bekanta sig med sammandraget och granska huruvida deras 

yrkanden och grunder har blivit rätt nedtecknade.

Om parten anser att  större  ändringar bör göras i  sammandraget ska han eller  hon meddela dessa till 

hovrätten och motparten före huvudförhandlingen. I annat fall görs ändringarna vid huvudförhandlingen. 

De föreslagna ändringarna bör gälla yrkanden, rättsfakta eller orsaker, på grund av vilka tingsrättens dom 

anses felaktig. Parterna bör beakta att sammandraget inte är avsett att innehålla till exempel referat av 

bevisningen eller juridisk argumentation. 

4.2. Huvudförhandling

Huvudförhandlingen är muntlig, omedelbar och hålls i ett sammanhang.

Då ett  mål  eller  ärende avgörs vid en huvudförhandling beaktas såsom rättegångsmaterial  endast det 

material som läggs fram vid huvudförhandlingen (RB 26:24b.1). En part eller dennes biträde får inte läsa 

upp eller avge någon skriftlig utsaga till domstolen eller i övrigt framställa saken skriftligt. En part får  

dock  ur  en  handling  läsa  upp  sitt  yrkande,  direkta  hänvisningar  till  rättspraxis  och  den  juridiska 

litteraturen  samt  till  sådana  handlingar  som är  svåra  att  förstå  om de  läggs  fram endast  muntligen. 

Dessutom får han eller hon använda anteckningar till stöd för minnet (RB 26:25 och BRL 6:6.1 och 2). 

För att huvudförhandlingen ska kunna hållas i ett sammanhang är parten och dennes biträde skyldiga att 

vara  så  väl  insatta  i  saken  att  målets  handläggning  inte  behöver  uppskjutas  på  grund  av  bristfällig 

förberedelse. Om parten, dennes företrädare eller biträde förlänger rättegången genom ett förfarande som 

strider  mot  denna  skyldighet,  kan  de  bli  skyldiga  att  ersätta  kostnaderna  som uppstår  på  grund  av 

fördröjningen, oberoende av hur rättegångskostnaderna i övrigt ska ersättas (RB 21:5 och 21:6).

Huvudförhandlingen inleds med att ordföranden kontrollerar vilka som är närvarande. Sedan följer, i den 

mån det behövs, en genomgång av domen som är föremål för besvär och det sammandrag som har sänts 

till  parterna.  Senast  vid  detta  tillfälle  har  parterna  möjlighet  att  framföra  rättelser,  preciseringar  och 

kompletteringar till sammandraget. 

Efter genomgången av sammandraget hålls sakframställningen, under vilken parterna har möjlighet att 

närmare  beskriva  vad målet  egentligen  handlar  om enligt  deras  uppfattning,  samt  att  uttala  sig  med 

anledning av motpartens yrkanden och grunder. I sakframställningen kan den händelsekedja som det är 

fråga om beskrivas till exempel i kronologisk ordning, men tyngdpunkten i sakframställningen bör dock 

ligga på de frågor som är stridiga i hovrättsskedet och på en beskrivning av hur parten har tänkt bevisa 

dessa  frågor.  I  sakframställningen  ska  parten  presentera  sina  viktigaste  argument  och  de  bevis  som 

kommer att företes för varje stridig fråga på ett sådant sätt att domstolens ledamöter utan problem kan 



uppfatta vilka av de framlagda bevisen som hör till vilket bevistema och så att de även i övrigt kan följa  

med rättegången. Sakframställningen ska hållas så kort och klar som möjligt. Det är inte lämpligt att i 

sakframställningen till  exempel börja förutsäga i detalj  vad ett  visst  vittne kommer att  berätta om ett 

stridigt bevistema.

Efter  sakframställningen  upptas  bevisningen.  Avsikten  är  då  att  leda  de  stridiga  frågorna  i  bevis.  I 

brottmål  ligger  bevisbördan  på  åklagaren  och  en  målsägande  som  använder  sin  åtalsrätt. 

Bevisupptagningen är ett synnerligen viktigt skede av huvudförhandlingen och ofta det skede som tar 

mest tid i anspråk. Det är därför inte egalt på vilket sätt bevisningen gås igenom. Vid genomgången av 

bevisningen bör parterna komma ihåg att avsikten med bevisningen inte är att rättfärdiga sin ståndpunkt 

inför  motparten,  utan  att  övertyga  hovrättens  ledamöter.  Även  om ärendet  tidigare  har  behandlats  i 

tingsrätten  är  det  första  gången  som hovrättens  ledamöter  behandlar  det.  Många saker  som parterna 

emellan känns självklara är inte nödvändigtvis lika klara för hovrätten. Vid presentationen av bevisen kan 

parterna med fördel vid behov använda olika visuella hjälpmedel, som underlättar förståelsen av saken.

Om hovrätten har beslutat att förrätta syn äger denna vanligen rum efter sakframställningen, om annat 

inte överenskommits. Synen genomförs under ledning av parterna. Avsikten är att parterna vid synen visar 

hovrättens ledamöter de saker, som de önskar att hovrätten ska beakta i  sitt avgörande och om vilka  

parterna kommer att framlägga ytterligare bevisning i huvudförhandlingen. Under syneförrättningen bör 

parterna däremot inte  börja  argumentera om betydelsen av observationerna eller  andra frågor som är 

relevanta för avgörandet och inte heller börja uppta bevisning.

Efter sakframställningen går man under ordförandens ledning igenom de skriftliga bevisen. Först den part 

som har åberopat handlingen och sedan dennes motpart bereds i tur och ordning möjlighet att gå igenom 

varje  handling  i  den  mån  det  behövs.  Domstolen  kan  bestämma  att  ett  skriftligt  bevis  upptas  vid 

huvudförhandlingen utan att det läses upp endast om domstolens medlemmar känner till dess innehåll, 

parterna  samtycker  till  detta  och  det  också  annars  kan  anses  lämpligt  (RB  17:8e.3).  När  parterna 

kommenterar innehållet i bevisen bör de komma ihåg att det först i slutpläderingen är dags att presentera 

de slutsatser som man enligt parten kan dra av bevisen. En del av den skriftliga bevisningen kan också 

upptas i samband med vittnesförhöret, om det anses motiverat. 

Efter den skriftliga bevisningen upptas personbevisningen. Parterna hörs i bevissyfte innan vittnena hörs. 

Förhöret inleds i regel av den part som har åberopat respektive part eller vittne. Under huvudförhöret är  

avsikten att genom en sammanhängande berättelse och öppna frågor få fram så mycket information som 

möjligt om det angivna bevistemat. I huvudförhöret är så kallade ledande frågor, som genom sitt innehåll,  

sin form eller sitt framställningssätt inbjuder till ett visst svar, inte tillåtna och frågorna bör hänföra sig till  

det  angivna  bevistemat.  Efter  huvudförhöret  bereds  motparten  till  den  part  som har  åberopat  vittnet 

tillfälle att  hålla motförhör.  Motförhörets syfte är att  ifrågasätta trovärdigheten av den berättelse som 



avgetts i huvudförhöret. I motförhöret är det tillåtet att ställa ledande frågor i avsikt att klarlägga i vilken  

mån vittnets  berättelse motsvarar det  verkliga händelseförloppet.  Efter motförhöret  ges parterna ännu 

tillfälle att ställa kompletterande frågor. Inte i något skede av förhöret är det tillåtet att ställa frågor som 

uppenbart inte hör till saken eller som är förvirrande eller annars olämpliga (se RB 17:33).

Förhöret av parter och vittnen består i princip av en fri berättelse samt frågor och svar. En utsaga som har 

avgetts  i  förundersökningen  eller  skriftligen  till  åklagaren  eller  en  polismyndighet  får  uppläsas  vid 

förhöret endast då parten eller vittnet i sin vittnesutsaga avviker från vad han eller hon tidigare berättat 

eller då vittnet vid förhöret förklarar att han eller hon inte kan eller vill yttra sig i saken (RB 17:32.2 och 

BRL 6:7.2). Om en tidigare utsaga läses upp görs detta enligt huvudregeln i motförhöret och berättelsen 

får  läsas  upp  endast  till  den  del  den  avviker  från  berättelsen  i  huvudförhandlingen.  Små avvikelser 

beträffande  ordval  och  formuleringar  i  en  till  innehållet  likadan  utsaga  är  inte  betydelsefulla  för 

bevisvärderingen.  Parterna  uppmanas  även  i  övrigt  att  aktivt  följa  med  förhöret,  överväga  frågorna 

noggrant och undvika att upprepa frågor som redan ställts.

Under huvudförhandlingen kan parter och vittnen höras i bevissyfte per telefon eller med anlitande av 

videokonferens eller någon annan lämplig teknisk dataöverföring där de som deltar i sammanträdet har 

sådan kontakt att de kan både höra och se varandra, om hovrätten anser att detta är lämpligt och om 

tilltron till utsagan på ett tillförlitligt sätt kan bedömas utan att vittnet, den sakkunniga eller parten är 

personligen närvarande (se RB 17:34a och 26:24a.2). En begäran om att höra någon per telefon eller 

videokonferens ska framställas redan i besvärsskriften eller bemötandet och begäran bör motiveras i detalj 

med beaktande av ovannämnda kriterier.

Efter  bevisupptagningen  framförs  slutpläderingarna.  För  att  ge  parterna  tid  att  förbereda  sina 

slutpläderingar kan huvudförhandlingen avbrytas för högst tre vardagar (RB 26:25 och BRL 6:9.3). Efter 

att ha hört parterna reserverar hovrätten tillräckligt med tid för förberedelse av slutpläderingarna.

I slutpläderingen har parten sin sista möjlighet att övertyga hovrättens ledamöter om att hans eller hennes 

ståndpunkt är den riktiga. Därför är det viktigt att förbereda den väl: avsikten är att på basis av det som 

har framförts i saken argumentera varför besvären borde godkännas eller förkastas. Hovrätten kan om den 

anser det nödvändigt undantagsvis be parterna att lämna in stommen för sin plädering till exempel i form 

av  franska  streck.  Det  lönar  sig  att  strukturera  slutpläderingen  i  enlighet  med  den  ordning  i  vilken 

hovrätten enligt partens mening kommer att ta ställning till de stridiga frågorna. I slutpläderingen ska 

parterna inte redogöra för innehållet i den upptagna bevisningen utan sammanfatta hur en viss fråga har 

letts i bevis på grund av ett visst bevis – eller alternativt, varför ett bevis inte kan anses tillförlitligt till 

exempel  på  grund  fakta  som  framkommit  i  en  vittnesberättelse.  I  slutpläderingen  hör  också  den 

detaljerade juridiska analysen hemma: det vore optimalt om bevis- och rättsfrågorna kunde vävas samman 

i slutpläderingen.



Efter  slutpläderingen framställer  parterna sina yrkanden på rättegångskostnader.  Trots att  fakturorna i 

vissa fall kan lämnas in elektroniskt via Romeo-systemet är det önskvärt att de ändå kan företes i skriftligt  

format vid sammanträdet och särskilt vid de huvudförhandlingar som hålls på annan ort.

Parten bör entydigt endera godkänna motpartens faktura eller detaljerat ange till vilka delar han eller hon 

motsätter sig den. Att "lämna saken till rättens prövning" eller "inte ha någon kommentar" räcker inte. Om 

parten  har  för  avsikt  att  motsätta  sig  motpartens  anspråk  bör  han  eller  hon  klart  ange  om  det  är 

timdebiteringen, tidsanvändningen eller någon annan i fakturan angiven åtgärd som inte godkänns.

I de fall då domstolen på tjänstens vägnar ska ta ställning till om någon är skyldig att till staten ersätta 

kostnaderna för rättshjälp bereds parten tillfälle att uttala sig om den eventuella ersättningsskyldigheten. 

Om ett privat biträde som har förordnats med stöd av rättshjälpslagen yrkar att rättshjälpstagaren åläggs 

att till biträdet betala självriskandelen för rättshjälpen och ärendet handläggs utan att rättshjälpstagaren är 

närvarande, bör biträdet förete rättshjälpstagarens godkännande.

Hovrätten ger i allmänhet sitt avgörande inom 30 dagar efter  att huvudförhandlingen avslutats. Om det 

inte är möjligt meddelas parterna särskilt om detta.

4.3 Begränsad huvudförhandling

I sådana fall då det inte är nödvändigt att hålla huvudförhandling för att bedöma trovärdigheten av den 

muntliga  bevisningen kan hovrätten  ändå hålla  en  begränsad huvudförhandling,  om ärendets  art  och 

betydelse för parten kräver det och parten har yrkat på detta i besvärsskriften eller bemötandet. Om parten 

yrkar på huvudförhandling endast för att uppta bevisning bör han eller hon i varje fall självmant meddela 

att någon begränsad huvudförhandling inte yrkas.

Till  en  begränsad  huvudförhandling  kallas  i  första  hand  parterna  och  deras  biträden.  En  begränsad 

huvudförhandling  kan  också  hållas  genom  videokonferens,  om  det  anses  lämpligt.  En  begränsad 

huvudförhandling kan vara motiverad till  exempel när besvären gäller tingsrättens lagtolkning, varvid 

parterna kan argumentera muntligen kring denna rättsfråga. I brottmål kan begränsad huvudförhandling 

komma i fråga även till exempel då besvären endast gäller straffmätningen och det är nödvändigt att höra 

ändringssökanden om sådana omständigheter som kan ha betydelse för straffmätningen. Inte heller i dessa 

fall upptas bevisning i den begränsade huvudförhandlingen.


