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1 Inledning

I enlighet med riksdagens godkännande1 den 21 februari 2013 av regeringens 

proposition 2012/13:45 – En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, trädde den 1 

juli i år en rad förändringar i kraft av de processregler som styr handläggningen i de 

allmänna förvaltningsdomstolarna. Det övergripande syftet med ändringarna är att 

bidra till en modernare och mer ändamålsenlig förvaltningsprocess2, ett arbete som 

kontinuerligt bedrivits genom årens lopp, inte bara inom området för de allmänna 

förvaltningsdomstolarna utan även inom området för de allmänna domstolarna. 

Bland de förändringar som trätt i kraft inom förvaltningsprocessen ingår bland 

annat delvis nya bestämmelser i 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) 

om prövningstillstånd (pt) i kammarrätt: regler om partiellt pt införs och

formuleringen av den mest använda och kanske viktigaste pt-grunden i 

mellaninstans, ändringsdispensen förändras och slutligen, vilket utgör fokus för 

denna uppsats, införs en ny dispensgrund i kammarrätt, granskningsdispens. För 

lagstiftaren var syftet med att förändra dispensgrunderna i 34 a § FPL att ytterligare 

förbättra tillståndsprövningen. Det ska inte finnas någon tvekan om att pt ska 

meddelas i mål där det finns en risk för att förvaltningsrättens avgörande är 

materiellt felaktigt. Vidare bör bestämmelserna vara lättöverskådliga och säkerställa 

förutsebarheten i tillämpningen.3

1.1 Syfte och avgränsning

Ändringsdispensen är sedan tidigare en välbekant pt-grund varför det redan av den 

orsaken inte bör vara allt för svårt att förutspå dess inverkan på kammarrätternas

tillståndsgivning. Det råder däremot en ovisshet om granskningsdispensens 

innebörd och dess tänkta och möjliga inverkan på kammarrätternas 

tillståndsgivning. Syftet med denna uppsats är därför att utreda hur pt-grunden för 

granskningsfall ska tolkas och tillämpas i kammarrätterna samt om bestämmelsen kan förutspås 

medföra ett ökat antal meddelade pt hos kammarrätterna. Övriga pt-grunder i 34 a § FPL 

och de förändringar av bestämmelsen som nu trätt i kraft kommer att beröras

                                                  
1 Riksdagsskrivelse 2012/13:154.
2 Prop. 2012/13:45, s. 1.
3 Prop. 2012/13:45, s. 134 f.
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endast i den utsträckning de är av relevans för uppsatsens syfte. Detta innebär att 

såväl prejudikatdispensen som den extraordinära dispensen omnämns mycket 

sparsamt i uppsatsen, medan ändringsdispensen kommer att behandlas i desto större 

utsträckning. Möjligheten att meddela partiellt pt faller utanför ramarna för 

uppsatsen.

1.2 Metod och material

Som utgångspunkt har sedvanlig juridisk metod tillämpats. Lagtexten utgör därvid 

den viktigaste och mest självklara rättskällan. För att bidra till en bättre förståelse av 

granskningsdispensens innebörd har även förarbetena i stor utsträckning beaktats. 

Då pt-reglerna i kammarrätt till stor del skapats med motsvarande bestämmelser i 

hovrätt som förlaga har det också varit till stor hjälp för tolkningen av och 

förståelsen för granskningsdispensen i kammarrätt att jämföra dessa två system med 

varandra. Det kan således sägas att det även anlagts ett inomnationellt jämförande 

perspektiv på arbetet.4 Med hänsyn till syftet av att undersöka om pt-grunden för 

granskningsfall kan förutspås medföra ett ökat antal meddelade pt i kammarrätterna 

har det även gjorts ett betydande arbete med att granska HDs och HFDs praxis 

rörande meddelande av pt i kammarrätterna. Till värdefull hjälp har även doktrin 

varit när det gäller att tolka den praxis och de förarbeten som varit relevanta för 

ämnet.  

1.3 Disposition

I nästa kapitel av denna uppsats ges en övergripande beskrivning av

instansordningsprincipen och uppbyggandet av den förvaltningsrättsliga 

instansordningen. Tillsammans med en redogörelse om dispensreglernas införande 

och utveckling inom förvaltningsprocessen, är detta tänkt att bidra till en bättre 

förståelse av den uppgift som pt-reglerna, och därmed även granskningsdispensen,

har att tjäna. I kapitel tre behandlas den numera rådande ordningen i 34 a § FPL 

varefter en mer generell beskrivning ges av hur kammarrätten handlägger pt-frågan. 

Denna information är viktigt att ha med sig i den fortsatta läsningen för att på bästa 

                                                  
4 Bylander Eric, Pt hovrätt-kammarrätt ToR, Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, Santérus Förlag 2011, [cit. 
Bylander], s. 21 ff.
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sätt kunna tillgodogöra sig den kommande redogörelsen av granskningsdispensens 

tolkning och tillämpning. Med hänsyn till att granskningsdispensen har sitt ursprung 

inom området för de allmänna domstolarna görs i fjärde kapitlet en genomgång av 

granskningsdispensens uppkomst och därefter bestämmelsens tillämpning i hovrätt. 

I femte och näst sista kapitlet utreds förutsättningarna för att tillämpa 

granskningsdispensen i kammarrätt på samma sätt som den tillämpats i hovrätt. I 

femte kapitlet görs även en genomgång av RegRs/HFDs praxis beträffande pt-

grunderna i kammarrätt i syfte att undersöka vilken inverkan den nytillkomna 

dispensgrunden kan tänkas få på kammarrätternas dispensgivning. Uppsatsen 

avslutas med en framåtblickande diskussion rörande granskningsdispensens 

utveckling inom förvaltningsprocessrätten. 

2 Bakgrund

2.1 Förvaltningsdomstolarnas historia 

Den instansordning som idag finns inom förvaltningsrättens område har till största 

delen byggts upp så sent som under det förra seklet. Dessförinnan var huvudregeln 

att förvaltningsbeslut kunde överklagas hos närmaste högre myndighet och i sista 

hand hos Kungl. Maj:t i statsrådet.5 År 1909 inrättades emellertid RegR för att bland 

annat lätta på regeringens arbetsbörda beträffande de förvaltningsrättsliga ärendena. 

Rätten att överklaga förvaltningsbeslut började då att utvecklas men någon enhetlig 

instansordning var det dock inte att tala om, snarare tvärtom.6 Under en lång tid 

fanns det nämligen endast två förvaltningsrättsliga domstolar i Sverige, RegR och 

Kammarrätten i Stockholm, vilka båda två hade hela landet som domkrets.

Det dröjde närmare 60 år innan några mer omfattande förändringar på 

förvaltningsrättens område skulle ske. Genom förvaltningsrättsreformen 19717

påbörjades emellertid uppbyggandet av förvaltningsdomstolarnas organisering så 

som vi känner till den idag. Reformen som innebar stora förändringar på 

förvaltningsrättens område ledde till inrättandet av fyra nya lagar: lagen (1971:289) 

om allmänna förvaltningsdomstolar (LAFD), förvaltningslagen (1971:309), FPL och 

                                                  
5 Prop. 1997/98:101, s. 48.
6 Prop. 1997/98:101, s. 49.
7 Prop. 1971:30.
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lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål. 

Därtill kom en rad följdförfattningar. Förvaltningslagen har senare ersatts av en ny 

förvaltningslag (1986:223) (FL).

Precis som vid RegRs tillkomst var reformen 1971 en reaktion på den växande 

måltillströmningen hos de dåvarande förvaltningsdomstolarna. I RegR, som dittills

haft en central ställning inom förvaltningsrättskipningen och som dessutom agerat

enda och sista domstolsinstans för många målgrupper, var arbetssituationen 

ohållbar. Vissa måltyper drabbades av långa väntetider och oron för hur RegR skulle 

lyckas fullgöra sin uppgift som prejudikatbildande instans ökade.8 Lagstiftarens 

lösning på problemet var att utvidga den förvaltningsrättsliga instansordningen för

vissa av de förvaltningsrättsliga målgrupperna. Följaktligen beslutades att ett 

tvåinstanssystem, omfattande RegR och kammarrätten, skulle införas för de 

målgrupper som redan då tillhörde någon av dessa domstolar.9 Den huvudsakliga 

uppgiften för RegR i detta tvåinstanssystem skulle vara att svara för 

prejudikatbildningen och kammarrätten omvandlades i sin tur till närmast instans 

under RegR med den främsta uppgiften att skipa materiell rättvisa.10 Det kan sägas 

att den förvaltningsrättsliga instansordningen härmed började ta form men ännu 

saknades en viktig pusselbit: det som skulle komma att bli den första instansen i 

domstolsordningen.

Reformen 1971 förde även med sig inrättandet av två olika länsdomstolar i form 

av länsrätter och länsskattedomstolar. Efter att ursprungligen ha varit organisatoriskt 

knutna till länsstyrelserna i respektive län kom dessa domstolar så småningom att 

slås samman till en självständig instans kallad länsrätt (numera förvaltningsrätt).11 I 

administrativt hänseende kom länsrätterna att samordnas med HFD och 

kammarrätterna relativt omgående. Rent praktiskt blev också länsrätterna en del av 

den förvaltningsrättsliga instansordningen rätt snabbt efter att de inrättats. Däremot 

kom det rent principiella ställningstagandet, att dessa domstolar skulle komma att 

utgöra första domstolsinstans i förvaltningsärenden, att dröja ända till år 1993. Den 

förvaltningsrättsliga instansordningen kan således sägas ha växt fram under relativt 

                                                  
8 Prop. 1971:30, s. 73 f.
9 Prop. 1971:30, s. 75.
10 Prop. 1971:30, s. 75 ff.
11 I denna reform ingick även fastighetstaxeringsrätterna som inrättats 1975 – se prop. 1978/79:86, s. 27.
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utdragna förhållande. Idag finns dock instansordningen lagfäst i såväl 33 § st. 1 FPL 

som 1 § LAFD och det har slagits fast vilka de allmänna förvaltningsdomstolarna är 

i 11 kap. 1 § RF.

2.2 Införandet av prövningstillstånd i förvaltningsprocessen

Så länge det har varit möjligt att överklaga ett domstolsavgörande till en annan 

instans har det också ansetts önskvärt att begränsa den mån i vilken avgöranden från 

lägre domstol också ska prövas i högre rätt. Det har helt enkelt inte ansetts 

motiverat att den högre instansens resurser nyttjas för att bedöma de mer 

rutinartade mål som förekommer i första instans.12 Många olika typer av hinder har 

därför uppställts. 

För förvaltningsprocessen och utvecklingen av den däri gällande 

instansordningen har systemet med pt spelat en mycket viktig roll. Användandet av 

detta system har bidragit till att lagstiftaren på ett tydligt sätt kunnat markera 

funktionsfördelningen mellan de olika förvaltningsrättsliga domstolarna samtidigt 

som man också har kommit tillrätta med den arbetsbelastning som tidigare

besvärade de högre instanserna.

2.2.1 Prövningstillstånd i HFD

Införandet av pt i RegR skedde redan 1959, men det begränsades då till att gälla för 

endast vissa skattemål. I och med reformen 1971 infördes dock ett mer generellt 

krav på pt för att mål skulle tas upp till prövning i den högsta instansen.13 I praktiken

var detta en förutsättning för att lyckas förverkliga den avsikt som lagstiftaren 

åsyftade med reformen, det vill säga att göra RegR till en prejudikatinstans. I FPL

stadgades således att ”besvär över kammarrätts beslut i fråga som fullföljts till eller 

underställts kammarrätten prövas av regeringsrätten endast om regeringsrätten

meddelat pt.”   

Vid utformningen av tillståndsgrunderna i FPL fick de motsvarande reglerna i RB

agera förebild.14 Dessa bestämmelser hade nyligen ändrats i och med en 

                                                  
12 Prop.1993/94:133, s. 29.
13 Prop. 1971:30, s. 77 f. 
14 Prop. 1971:30, s. 78 ff.
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fullföljdsreform till den då nya RB. Syftet med denna fullföljdsreform var, precis 

som i förvaltningsprocessreformen beträffande RegR, att HD skulle göras till en 

mer renodlad prejudikatinstans.15 Med nästan exakt samma formulering som i RB 

gavs således RegR möjlighet att meddela pt dels om det var av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att frågan prövades av RegR (prejudikatdispens), dels om det

förelåg synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning förelåg eller 

målets utgång i kammarrätten uppenbarligen berodde på grovt förbiseende eller 

grovt misstag (extraordinär dispens).

2.2.3 Prövningstillstånd i kammarrätt

I samband med att länsrätterna, år 1994, kom att inrättas som förvaltningsrättsliga 

domstolar beslutade lagstiftaren även om att införa ett krav på pt i kammarrätten.16

Som skäl till införandet anfördes att:

Generellt sett är instanskedjorna längre hos förvaltningsdomstolarna än hos de allmänna 

domstolarna. Detta beror på att förvaltningsdomstolarnas uppgift i de flesta fall är att 

överpröva förvaltningsmyndigheters beslut. Nedflyttningen av måltyper till länsrätt 

kommer att leda till att denna funktion förstärks och att instanskedjorna därigenom 

kommer att förlängas. Långa instanskedjor kan medföra att det dröjer länge innan det finns 

ett slutligt avgörande i de mål som överklagas. För både samhället och de enskilda är det en 

fördel att handläggningen av målen inte drar ut för mycket på tiden. Detta talar för att ett 

dispenssystem införs även i kammarrätt. Vidare är det otvivelaktigt så att ett dispenssystem 

även i kammarrätt skapar möjligheter att bättre och mer effektivt utnyttja de resurser som 

finns.17

Vid införandet av pt i kammarrätt valde lagstiftaren, precis som vid utformningen av 

tillståndsgrunderna för pt i RegR, att använda reglerna i RB som förlaga. Sedan flera 

årtionden tillbaka fanns det nämligen bestämmelser rörande pt i hovrätt. Regeringen 

uttryckte det som att det var ”naturligt att knyta an” till reglerna om pt i hovrätt vid 

utformningen av de motsvarande bestämmelserna för kammarrätt.18 Redan vid 

inrättandet av kammarrätterna i den förvaltningsrättsliga domstolsorganisationen 

1971 avsåg lagstiftaren att göra kammarrätterna till en mellaninstans fullt likvärdig

                                                  
15 Prop. 1971:45.
16 Prop. 1993/94:133, s. 33 ff.
17 Prop. 1993/94:133, s. 33.
18 Prop. 1993/94:133, s. 34.
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med hovrätterna.19 Således var det inte särskilt uppseendeväckande att lagstiftaren 

tog ledning av RB i detta avseende. Däremot var det kanske en underdrift att säga 

att bestämmelserna om pt i kammarrätt skulle ”knyta an” till reglerna om pt i 

hovrätt. I själva verket rörde det sig, med undantag för några få ord, om en ren 

kopiering av bestämmelserna i RB. 

I motiven anförde regeringen endast kort att det inte fanns skäl att införa mer 

restriktiva bestämmelser för pt i kammarrätt än de som gällde i hovrätt eller att det 

för den delen i kammarrätt skulle finnas vidare möjligheter till dispens än vad som 

förekom i hovrätt.20 Bylander, har dock uppmärksammat regeringens uttalande i 

detta avseende och menar, som jag förstår det, att det visst skulle ha kunnat anförts 

skäl till varför reglerna rörande pt i kammarrätt skulle ha utformats mer restriktivt 

än de gällande reglerna i hovrätt.21 Som regeringen framhöll i förarbetena är 

instanskedjorna i regel längre i förvaltningsdomstolarna än i de allmänna 

domstolarna.22 Ett sådant konstaterande bör kunna tänkas motivera ett strängare 

krav för pt i kammarrätt än det som gällde i hovrätt. Som noterats av Bylander så 

redovisades emellertid inget övervägande av regeringen innefattande sådana 

uppfattningar.23 Dispensgrunderna i kammarrätt blev följaktligen desamma som i 

hovrätt och kammarrätterna tilläts därmed att meddela pt i de fall 1. det var av vikt 

för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatdispens) 2. det förekom anledning till 

ändring av det slut som länsrätten kommit till (ändringsdispens) eller 3. det annars 

fanns synnerliga skäl till att pröva avgörandet (extraordinär dispens). 

Lagstiftaren fann att ett krav på pt i kammarrätt inte kunde göras helt generellt. 

Istället skulle det för varje måltyp för sig företas en enskild prövning om den 

måltypen skulle omfattas av pt eller inte. Arbetet med att göra dessa prövningar 

menade lagstiftaren skedde bäst i samband med att målen skulle flyttas ned i 

instanskedjan.24 I FPL skulle därmed endast pt-grunderna regleras, medan 

bestämmelserna om en viss måltyp omfattades av pt-kravet i kammarrätt istället 

skulle framgå av den lag eller förordning som reglerade de materiella 

                                                  
19 Prop. 1970:31, s. 75.
20 Prop. 1993/94:133, s. 34.
21 Bylander, s. 28 f.
22 Prop. 1993/94:133, s. 33.
23 Bylander, s. 29.
24 Prop. 1993/94:133, s. 34.
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bestämmelserna.25 Det kan anmärkas att denna lagtekniska lösning då var, och 

fortfarande är den enda skillnaden beträffande hur bestämmelserna om pt i hovrätt

och kammarrätt utformats. I RB anges nämligen förutsättningarna för att meddela 

pt likväl som i vilka fall det krävs pt i tvistemål och brottmål. 

Trots att det inte specificerades i FPL vilka måltyper som skulle komma att 

omfattas av pt-systemet i kammarrätt gjorde lagstiftaren vissa generella uttalanden 

beträffande vilka målgrupper som lämpligen skulle omfattas av kravet på pt. Enligt 

motiven borde en förutsättning exempelvis vara att målet har överklagats från 

länsrätt. Vidare anfördes att institutet främst borde användas då målet har prövats 

av en förvaltningsmyndighet innan det har prövats av länsrätt. Samtidigt påpekades 

att det kunde finnas måltyper där det var motiverat att göra avsteg från de nämnda 

riktlinjerna.26 Lagstiftaren lämnade därmed dörren öppen beträffande vilka mål som 

i framtiden kunde tänkas komma att omfattas av pt-systemet i kammarrätt. 

Prövningstillståndets tillämpningsområde

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om pt vid överklagande till kammarrätt 

(och hovrätt) har genom åren förändrats på så vis att det har utökats till att omfatta 

allt fler mål- och ärendetyper. Inom det förvaltningsrättsliga området har det till och 

med gått så långt att det numera kan konstateras att systemet med pt vid 

överklagande från förvaltningsrätt till kammarrätt i princip har getts en allmän 

tillämpning.27 Denna utveckling har dock skett gradvis genom åren. Kanske är det 

också just därför som lagstiftaren inte heller uttryckligen och med ett större 

helhetsperspektiv har behandlat frågan om det alltmer omfattande 

tillämpningsområdet som bestämmelserna om pt i kammarrätt har fått. Trots att det 

saknas redovisade överväganden och utredningar angående konsekvenserna av ett 

näst intill generellt krav på pt i kammarrätt kan det skönjas en positiv inställning från 

lagstiftaren till den utveckling som har skett. Exempelvis framgår det av motiven till 

reformen En modernare rättegång28 (EMR-reformen) att ett visst stöd till förslaget 

                                                  
25 Prop. 1993/94:133, s. 34.
26 Prop. 1993/94:133, s. 34.
27 Prop. 2012/13:45, s. 131. Observera dock att en av de stora målgrupperna i de allmänna 
förvaltningsdomstolarna, skattemålen, inte omfattas av kravet på pt i kammarrätt.
28 Prop. 2004/05:131.
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om ett mer utvidgat tillämpningsområde för pt-reglerna i hovrätt har hämtats från

den utveckling som skett på förvaltningsrättens område.29

Det är intressant att observera att lagstiftaren har gått betydligt mer varsamt fram 

vad gäller utvidgandet av tillämpningsområdet för pt-systemet i hovrätt. Trots att 

det sedan länge har funnits förslag om att införa ett generellt krav på pt vid 

överklagande till hovrätt har lagstiftaren tvekat. Fördelar med ett sådant system har 

visserligen konstaterats men det har också funnits en oro för att ett generellt krav på 

pt skulle komma att försämra rättssäkerheten för den enskilde. Den kritik som har 

framförts har främst gått ut på att det aldrig kan garanteras att de avgöranden som 

borde ha blivit föremål för en fullständig prövning i hovrätt inte redan har sållats 

bort vid pt-prövningen och således inte blivit tillräckligt prövade.30 Vid den senaste 

processlagsreformen avseende allmän domstol, EMR-reformen, beslutade emellertid 

lagstiftaren trots den kritik som enligt ovan anförts att systemet med pt i hovrätt 

skulle utvidgas till att omfatta alla domar och beslut i tvistemål samt beslut i 

domstolsärenden som överklagas från tingsrätt till hovrätt.31 Risken för en försämrad 

rättssäkerhet menade lagstiftaren här kunde motverkas med en ny och förfinad 

utformning av de konkreta tillståndsgrunderna i 49 kap. 14 § RB.

Tillämpningsområdet utvecklades således väsentligen i och med EMR-reformen

men ändå ansåg lagstiftaren inte att tiden var mogen för ett generellt krav på pt i 

hovrätt.

Som kan konstateras rör det sig alltså inte om någon slentrianmässig utvidgning 

av tillämpningsområdet för pt-reglerna i hovrätt. Istället har lagstiftaren varit 

noggrann i sina överväganden, nästan försiktig i jämförelse med det tillvägagångssätt 

som tillämpats inom de allmänna förvaltningsdomstolarnas område. Varför 

lagstiftningsarbetet beträffande tillämpningsområdet av pt-reglerna i kammarrätt inte 

har genomförts med samma noggrannhet som beträffande det motsvarade 

förfarandet rörande samma regler i hovrätt kan ifrågasättas. Ett näst intill generellt 

krav på pt började tillämpas tidigare i kammarrätt än i hovrätt, vilket kan anses 

                                                  
29 Ds 2001:36, s. 76 f.
30 Ds 2001:36, s. 78 f.
31 Prop. 2004/05:131, s. 180 f och DS 2001:36, s. 76-83. Regeringens förslag i denna del byggde på 
promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36), vilken i sin tur hade sin grund i 
Hovrättsprocessutredningens betänkande SOU 1995:124 och 1997 års återkallade proposition 1996/97:131.
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motivera att någon form av utredning liknande den som gjorts av utvidgningen av 

pt-systemet i hovrätt även borde ha genomförts vid utvidgningen av pt-systemet i 

kammarrätt. En möjlig förklaring till varför så inte skett kan vara att lagstiftaren helt 

enkelt haft svårt att få en överskådlig bild av alla de målgrupper som genom åren har 

kommit att omfattas av pt i kammarrätt. Dessa överväganden sker som sagt för 

varje målgrupp för sig, varför det kanske inte har uppfattats hur stort 

tillämpningsområdet egentligen blivit för kravet på pt i kammarrätt. Oavsett orsak 

måste det kunna konstateras vara en stor brist i lagstiftningsprocessen att arbetet 

avseende pt i kammarrätt inte utförts med lika stor stringens som arbetet med den 

ordning som idag gäller i hovrätt.

3 Nuvarande ordning i kammarrätt

De grundläggande bestämmelserna om pt i kammarrätt står att finna i 34 a § FPL. 

Av första stycket kan utläsas att, för de mål där det är särskilt föreskrivet, krävs det 

pt i kammarrätt vid överklagande av ett förvaltningsrättsavgörande. Detsamma 

gäller för en förvaltningsrätts beslut i en fråga som har ett direkt samband med ett 

sådant mål. Förs talan av Riksdagens ombudsmän eller av Justitiekanslern krävs

däremot inget pt. 

Det är i 34 a § 2 st. FPL som de konkreta tillståndsgrunderna framgår.

Kammarrätt kan lämna pt om det 1) finns anledning att betvivla riktigheten av det 

slut som förvaltningsrätten har kommit till (ändringsdispens) 2) inte utan att pt

meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit 

till (granskningsdispens) 3) är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att 

överklagandet prövas av högre domstol (prejudikatdispens) eller, 4) annars finns 

synnerliga skäl till att pröva överklagandet (extraordinär dispens). Nyligen har det 

också förts in en möjlighet, enligt tredje stycket, för kammarrätt att meddela partiellt 

prövningstillstånd. I bestämmelsens fjärde och sista stycke framgår även att om en 

kammarrätt väljer att inte meddela pt ska det framgå av domstolens beslut att 

förvaltningsrättens avgörande står fast.

Normalt sett är kammarrätten domför med tre lagfarna ledamöter, vilket framgår 

av 12 § LAFD. När det gäller frågan om pt ska meddelas eller inte räcker det 
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emellertid med två ledamöter för att kammarrätten ska vara domför. Detta

förutsätter dock att ledamöterna är överens i beslutet, i annat fall gäller huvudregeln 

med tre ledamöter.32 Det kan påpekas att reglerna om domstolens beslutsförhet vid 

pt-prövningen ändrades för hovrätterna i och med EMR-reformen. I mål som inte 

rör partiellt pt finns det således möjligheter i hovrätten att låta endast en lagfaren 

domare att meddela pt, om frågan är av enkel beskaffenhet. Denna ordning har 

förespråkats även för kammarrätt, men lagstiftaren har valt att än så länge avvakta 

med att fatta beslut härom.33 Vidare kan det också nämnas att en kammarrätts beslut 

att inte meddela pt är överklagbart enligt 35 § FPL, vilket skiljer sig från en 

kammarrätts beslut att meddela pt. Kammarrättens beslut får inte överklagas enligt 

33 § FPL.

3.1 Handläggningen av pt-frågan i kammarrätt

En vanlig missuppfattning beträffande pt-systemet är att det inte föranleder någon 

prövning alls av det överklagade avgörandet i de fall då domstolen inte meddelar pt. 

I själva verket är detta långt ifrån hur det ser ut i verkligheten. I den dömande 

verksamheten är det till största del en självklarhet att underinstansernas avgöranden 

ska kunna överklagas och att felaktiga domar ska rättas i andra instans. Ett krav på 

pt förändrar inte denna ordning. 

Vad systemet med pt egentligen innebär är att den andra eller tredje 

domstolsinstansen företar en inledande prövning, med utgångspunkt i vad 

klaganden har anfört i överklagandet,34 där instansen tar ställning till om det finns 

skäl att meddela pt. Ofta kan denna preliminära bedömning vara mycket noggrant 

utförd och ibland också mycket omfattande.35 Enligt 50 kap. 7 a § RB kan t.ex. ett 

beslut i tillståndsfrågan föregås av skriftväxling om det behövs och i särskilda fall av 

ett muntligt sammanträde. Detsamma gäller enligt 8 och 9 §§ FPL. Vid 

tillståndsprövningen ska emellertid inte kammarrätten göra en förhandsbedömning 

                                                  
32 Jfr. med den ordning som gäller i hovrätt. Enligt 2 kap. 4 § RB krävs det alltid tre lagfarna ledamöter för att 
domstolen ska vara domför även vid pt-prövningen.
33 SOU 2010:44, s. 282 f samt prop. 2012/13:45, s. 136.
34 Hovrätt och kammarrätt kan dock inte vid sin prövning helt begränsa sig till det som klaganden anfört i sitt 
överklagande, se NJA 2008 s. 1066 samt kommentaren till 34 a § FPL, sista stycket under rubriken 
”prövningens omfattning”. Domstolen har ett ansvar att, ex officio, utreda förekomsten av dispensskäl i 
målet.
35 SOU 2010:44, s. 287.
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av hur den skulle komma att döma i målet vid fullständig prövning.

Tillståndsprövningen ska istället syfta till att någorlunda översiktligt pröva om det 

finns skäl för pt. Visar den inledande prövningen att förvaltningsrättens avgörande 

är riktigt ska pt ej meddelas. I övriga fall ska pt meddelas och handläggningen 

fortsätta.36

För att frågan ens ska tas upp om pt ska meddelas till prövning i kammarrätten

krävs det först att alla sakprövningsförutsättningar är uppfyllda. Det vill säga 

beslutet måste vara överklagbart och den som överklagar ska ha rätt till därtill, 

annars ska domstolen avvisa överklagandet. Finns det flera olika parter som har rätt 

att överklaga förvaltningsrättens dom ska det vidare göras en prövning för varje 

överklagande.37

Vid pt-prövningen ska kammarrätten ta ställning till såväl sakfrågor som 

rättsfrågor. I mål där huvudfrågan är beroende av skälighets- eller 

lämplighetsbedömningar kan det medföra särskilda svårigheter för domstolen. 

Wennergren m.fl. konstaterar emellertid att det inte är självklart att pt ska meddelas 

endast på grund av att kammarrättens bedömning av skälighets- eller 

lämplighetsfrågan avviker något från den bedömning förvaltningsrätten gjort.38

Troligen har Wennergren m.fl. tagit intryck av HD:s resonemang i NJA 2009 s. 738 

och NJA 2009 s. 798 i frågan. I de aktuella målen behandlar HD den huvudregel 

och de undantag som ska gälla för att pt ska meddelas i ändringsfall. De undantag 

som HD uttalade rörde mål om rättegångskostnader (men bör tillämpas även i andra 

mål där utgången är beroende av en skälighetsbedömning, exempelvis 

skadeståndsmål) och mål rörande vårdnad, boende och umgängesfrågor. Även om 

exakt dessa måltyper inte gör sig gällande i kammarrätt kan det finnas skäl för 

kammarrätterna att tillämpa samma typ av resonemang i mål som inom 

förvaltningsrätten ofta innefattar skälighet- eller lämplighetsbedömningar, 

exempelvis mål enligt socialtjänstlagen (2001:453) och socialförsäkringsmål.

Skulle klaganden åberopa ny bevisning, vilket alltid är tillåtet, måste 

kammarrätten väga in detta i sin prövning av tillståndsfrågan. Skulle klaganden 

                                                  
36 Wennergren Bertil och von Essen Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. – en kommentar, Norstedts Juridik, 2013 
[cit. Wennergren och von Essen], kommentaren till 34 a §.
37 Wennergren och von Essen, kommentaren till 34 a §.
38 Wennergren och von Essen, kommentaren till 34 a §.
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däremot åberopa nya omständigheter kräver det att kammarrätten först, som en del 

av prövningen, tar ställning till om detta är en tillåten eller otillåten taleändring. 

Anser kammarrätten att klaganden ska tillåtas att åberopa de nya omständigheterna 

till stöd för sin talan måste domstolen i sin prövning av tillståndsfrågan väga in hur 

de nya omständigheterna kan tänkas komma påverka utgången av målet. På grund 

av pt-prövningens provisoriska karaktär fattar dock inte kammarrätten ett särskilt 

beslut i frågan. Det innebär att domstolen inte heller är bunden av sitt tidigare 

ställningstagande när målet senare tas upp till fullständig prövning.39 Samma ordning 

gäller enligt RB.40 Dock anser Wennergren m.fl. att RÅ 2001 ref. 9 möjligen ger 

uttryck för en annan uppfattning. I målet hade kammarrätten avslagit en ansökan 

om pt innan överklagandetiden löpt ut och utan att ta ställning till klagandens 

begäran om inhämtande av sakkunnigutlåtande. RegR meddelade att kammarrätten 

borde ha tagit ställning till detta yrkande. På vilket sätt kammarrätten borde ha tagit 

ställning till yrkandet går RegR överhuvudtaget inte in på. Det kan därför anses 

tveksamt om det av rättsfallet går att utläsa det Wennergren m.fl. hävdar.

Av RÅ 2001 ref. 9 framgår det även att för att ett mål ska kunna avgöras innan 

överklagandetiden gått ut ska det bland annat stå klart att klaganden har slutfört sin 

talan. Framgår det exempelvis av överklagandet att klaganden önskar inkomma med 

kompletterande underlag i något avseende är kammarrätten skyldig att bereda 

klaganden möjlighet till detta innan beslut om pt fattas. I sammanhanget kan RÅ 

2003 ref. 31 nämnas, där kammarrätten hade avslagit ansökan om pt utan att ta 

ställning till framställningar om anstånd med ingivande av läkarintyg samt muntlig 

förhandling. RegR fann att kammarrätten varit skyldig att ta ställning till dessa 

yrkanden och, vid avslag, bereda klaganden tillfälle att inom viss tid slutföra sin 

talan. 

3.3 Överklagande av kammarrättens beslut att inte meddela pt 

Kammarrättens beslut att inte meddela pt kan enligt 33 § FPL överklagas till HFD. 

Enligt 35 § FPL krävs dock att HFD meddelar pt för att målet ska tas upp till 

                                                  
39 Wennergren och von Essen, kommentaren till 34 a §.
40 Fitger Peter, Sörbom Monika, Eriksson Tobias, Hall Per, Palmkvist Ragnar, Renfors Cecilia,
Rättegångsbalken, Norstedts Juridik, 2012, [cit. Fitger m.fl.], kommentaren till 49 kap. 14 §.
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prövning. Till skillnad från kammarrätt, där ändringsdispens och nu även

granskningsdispens tillkommer som grund, tillämpas i HFD endast två pt-grunder: 

prejudikat- eller extraordinär dispens. Skillnaden mellan pt-grunderna i de olika 

instanserna är avsiktlig, motiverad av funktionsfördelningen mellan domstolarna. 

Den föredragande departementschefen anförde att om möjligheten till 

ändringsdispens stod öppen i högsta instans kunde måltillströmningen till RegR

förväntas bli av en helt annan omfattning än om möjligheterna till pt praktiskt taget 

begränsades till endast prejudikatfallen.41 För den enskilde medför denna skillnad 

mellan instansernas pt-grunder att den part som åberopat ändringsdispens i 

kammarrätt måste ändra grund, vanligtvis till prejudikatdispens, i sitt överklagande

till HFD av kammarrättens beslut att ej meddela pt (s.k. pt på pt). I kommentaren 

till FPL har Wennergren m.fl. påpekat att systemet i detta avseende inte ”hänger 

ihop” fullt ut.42 Om författarna avsett att lägga någon värdering i det konstaterandet,

och vilken värdering det i sådant fall skulle vara, är oklart. Skillnaderna mellan 

instansernas pt-grunder torde dock rimligtvis inte leda till några betydande problem. 

Dessa är, precis som den föredragande departementschefen uttalade, en 

nödvändighet för att HFD ska kunna fokusera på sin uppgift att vägleda 

rättstillämpningen. 

Det kan emellertid tänkas förekomma situationer där den enskilde är i stort 

behov av att kunna överklaga en kammarrätts beslut att inte meddela pt. Efter 

EMR-reformen har det exempelvis uppstått ett läge där hovrätterna har haft svårt 

att ”greppa” de nya pt-reglerna. Reformen var avsedd att ge uttryck för en mer 

generös tillståndsgivning avseende pt, men domstolarna har här inte följt 

lagstiftarens anvisningar. Hovrätterna har istället tillämpat tillståndsgrunderna 

restriktivt.43 I mål där tingsrättens avgörande varit materiellt felaktigt och klaganden 

alltså varit berättigad att meddelas ändringsdispens för att därefter få sin sak 

upptagen till förnyad prövning i hovrätt, har klaganden fått avslag på sin begäran om 

pt. Detta är högst anmärkningsvärt med tanke på att hovrättens funktion i 

                                                  
41 Prop. 1971:30, s. 79.
42 Wennergren och von Essen, kommentaren till 34 a §.
43 SOU 2012:93, s. 219.
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instanskedjan är just att svara för den materiella rättvisan och att kontrollera 

tingsrätternas avgöranden.44

HD har genom ett antal avgöranden försökt vägleda hovrätterna avseende deras 

tillämpning av de förändrade tillståndsgrunderna.45 Det ska dock påpekas att 

allteftersom tiden går begränsas den högsta instansens möjligheter att vägleda 

rättstillämpningen. Efter ett visst antal avgöranden borde nämligen rättsläget ha 

klarlagts så pass att det inte längre är motiverat för HD att meddela 

prejudikatdispens i de mål där hovrätterna har tillämpat tillståndsgrunderna i 49 kap. 

14 § RB oriktigt. I mål där hovrätten felaktigt valt att inte meddela ändrings- eller 

granskningsdispens kommer alltså HD vara förhindrad att ta upp mål där 

avgörandet i värsta fall är materiellt felaktigt. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv måste 

detta betraktas som en mycket allvarligt brist. Skulle kammarrätternas tillämpning av 

de nya pt-reglerna följa samma mönster som i hovrätterna är det av stor vikt att 

finna en lösning på problemet, något som HFD möjligen redan gjort. Trots 

avsaknaden av ändringsdispens som tillståndsgrund i 36 § FPL, har RegR meddelat 

pt i mål där det faktiskt funnits anledning att betvivla riktigheten av det slut som 

förvaltningsrätten kommit till för att därefter meddela pt i kammarrätten för dessa 

mål.46

4 Granskningsdispens i hovrätt

4.1 Behovet av granskningsdispens och tidigare utredningar

Trots att granskningsdispensens införande i förvaltningsprocessen inte skett förrän i 

år, är denna pt-grund på intet sätt en ny företeelse inom processrätten. Inom 

området för de allmänna domstolarna har denna dispensgrund snarast figurerat

under en relativt lång period, redan innan den infördes i RB i samband med EMR-

reformen år 2008. 

Granskningsdispensens första framträdande i lagstiftningssammanhang kom att 

ske i Hovrättsprocessutredningens betänkande Ett reformerat hovrättsförfarande 

(SOU 1995:124). Utredningens huvudsakliga förslag gick ut på att det skulle införas 

                                                  
44 Prop. 2004/05:131, s. 171.
45 Se SOU 2012:93, del II, bilaga 8.
46 RÅ 2004 ref. 69 och RÅ 2002 ref. 85.
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ett generellt krav på pt i ledet mellan tingsrätt och hovrätt. Oroad över att en sådan 

ordning skulle riskera den enskildes rättssäkerhet i domstolsprocessen föreslog 

utredningen således också en mer generös utformning av pt-grunderna.47 På så sätt 

skulle det helt enkelt skapas tillräckliga garantier för att pt inte skulle meddelas i mål 

där tingsrättsavgörandena var materiellt felaktiga. Medan utredningen konstaterade 

att ändringsdispensen var den centrala tillståndsgrunden för pt i hovrätt fann den

också att det förekom fall där det var i det närmaste omöjligt för hovrätten att 

bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till. Detta trots att 

situationen inte behövde vara sådan att det fanns någon anledning till att betvivla 

utgångens riktighet.48 För situationer där omständigheterna var sådana att det inte 

var möjligt att utan en prövning av målet kunna bedöma riktigheten av det slut som 

tingsrätten kommit till, skulle en ny dispensgrund införas – granskningsdispensen.49

Regeringen delade Hovrättsprocessutredningens uppfattning om införandet av 

ett generellt krav på pt i hovrätt och de därtill hörande förändringarna avseende 

dispensgrunderna. Något år senare överlämnades därför propositionen

Prövningstillstånd i hovrätt (1996/97:131) till riksdagen, vilken baserade sig på 

Hovrättsprocessutredningens förslag. Propositionen återkallades dock när det stod 

klart att den inte skulle komma att få de röster som krävdes i riksdagen.50 Trots 

återkallandet kom inte regeringens och Hovrättsprocessutredningens förslag att falla 

i glömska, snarare tvärtom. En stor del av de synpunkter som lyftes fram i såväl 

utredningen som propositionen kom nämligen senare att ligga till grund för det 

fortsatta arbetet inom Justitiedepartementet med att ”modernisera och effektivisera”

hovrättsprocessen. 

I början av 2000-talet gjordes ett nytt försök att göra hovrättsprocessen mer 

ändamålsenlig när Justitiedepartementet presenterande sin promemoria 

Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36). Med Hovrättsprocessutredningens 

förslag som utgångspunkt föreslogs återigen införandet av ett generellt krav på pt, 

men denna gång endast vid överklagande av tvistemål och domstolsärenden från tingsrätt 

                                                  
47 SOU 1995:124, s. 143.
48 SOU 1995:124, s. 167.
49 SOU 1995:124, s. 168 f.
50 Regeringens skrivelse 1996/97:168.
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till hovrätt.51 I jämförelse med Hovrättsprocessutredningens ursprungliga förslag 

innebar detta en begränsning av pt-systemets tillämpningsområde men enligt 

utredaren var det fortfarande relevant att utforma tillståndsgrunderna mer liberalt än 

tidigare.52 Förslaget om en ny pt-grund för så kallade granskningsfall behölls därför i 

Justitiedepartementets promemoria, vilken i sin tur senare kom att ligga till grund 

för regeringens förslag i EMR-reformen beträffande pt-systemets utveckling i 

hovrättsprocessen.53

4.2 Svårbedömda avgöranden – i vilket avseende? 

Efter överväganden i åratal kom alltså granskningsdispensen att införas i 49 kap. 14 

§ 2 mom. RB genom EMR-reformen år 2008. Enligt bestämmelsen ska 

prövningstillstånd meddelas i hovrätt om ”det inte utan att sådant tillstånd meddelas 

går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till.” Av 

formuleringen framgår således att det för hovrätten vid tillståndsprövningen ska 

finnas någon oklarhet beträffande tingsrättens avgörande vilken gör att hovrätten 

inte kan bedöma tingsrättsavgörandets riktighet med mindre än att domstolen tar 

upp målet till full sakprövning. Vari oklarheten eller oklarheterna ska ligga framgår 

däremot inte av lagtexten. 

I propositionen konstaterar regeringen att det kan vara svårt att på grundval av 

innehållet i en tingsrättsdom bedöma om det finns skäl att ändra ett tingsrättsavgörande 

eller inte. Det antyds därmed att det finns oklarheter beträffande såväl domskälen 

som domslutet, vilka orsakar problem för hovrätten vid pt-prövningen. Vidare 

anförs att det ibland inte finns någon särskild anledning till att betvivla riktigheten 

av tingsrättens avgörande, men att inte heller med någon högre grad av säkerhet går 

att påstå att avgörandet är riktigt.54 Därefter fortsätter regeringen med att konstatera:

Det sagda talar för att prövningstillstånd bör kunna meddelas inte bara där det finns en 

konkret anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens avgörande utan också i vissa andra 

fall där tingsrättens avgörande framstår som svårbedömt [min kursivering].55

                                                  
51 Ds 2001:36, s. 81.
52 Ds 2001:36, s. 80 samt 83 f.
53 Prop. 2004/05:131, s. 180 f. samt s. 184-187.
54 Prop. 2004/05:131, s. 186.
55 Prop. 2004/05:131, s. 186.
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I vilken bemärkelse tingsrättens avgörande ska vara svårbedömt framgår inte av det 

citerade, men som tidigare konstaterats bör svårbegripligheten kunna vara hänförlig 

till såväl domskälen som domslutet. Av Hovrättsprocessutredningens ursprungliga 

förslag om granskningsdispens framgår också, genom ett antal exemplifieringar, att i 

vart fall denna utredning ansett att hovrättens problem med att förstå

tingsrättsavgörandet oftast bör bero på oklarheter och tillkortakommanden 

relaterade till tingsrättens domskäl. I utredningen nämns till exempel att det i mål med 

omfattande bevisning kan vara svårt att veta huruvida tingsrättens bevisvärdering är 

riktig eller inte då rätten i domskälen endast mycket kortfattat berört varför den 

anser att åtalet är styrkt genom den bevisning som lagts fram. Vidare anförs att 

avgörandet ibland kan vara skrivet på ett sådant sätt att enbart de skäl som talar för 

tingsrättens ställningstagande tas upp medan de skäl som talar i motsatt riktning 

utelämnas. Hovrättsprocessutredningen påpekade också att det ibland förekommer 

mål där den muntliga bevisningen är så omfattande att det är omöjligt för hovrätten 

att avgöra riktigheten av tingsrättens bevisvärdering oavsett hur tingsrätten valt att 

redovisa bevisningen och sina överväganden beträffande densamma.56 I 

sammanhanget kan noteras att Hovrättsprocessutredningens förslag inte ligger till 

direkt grund för 49 kap. 14 § 2 mom. RB utan utredningen hänför sig istället till den 

proposition (1996/97:216) som kom att återkallas av regeringen. Utredningens 

källvärde kan därmed i det närmaste liknas vid doktrin och normalt sett bör då viss 

försiktighet iakttas vid bedömningen av vilken betydelse utredningens synpunkter 

ska tillmätas vid tolkningen av granskningsdispensen. I det här fallet har dock

Hovrättsprocessutredningens uttalanden även legat till grund för den promemoria, 

Ds 2001:36, som regeringen i EMR-reformen baserade sitt förslag om 

tillståndsgrunderna på. Därmed kan utredningens ståndpunkter ändå tänkas vara av 

indirekt betydelse för tolkningen av granskningsdispensen. Att regeringen 

beträffande svårbegripligheten skulle avse något annat än 

Hovrättsprocessutredningen framstår dessutom som högst osannolikt. Troligen får 

det uppfattas som att regeringen inte avsett att förändra den innebörd som 

                                                  
56 SOU 1995:124, s. 168 f.
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granskningsdispensen fått genom tidigare betänkanden i form av det ovan angivna 

citatet. Istället framstår det, närmast av sammanhanget och den språkliga 

uppbyggnaden av meningen, som att regeringen menat att förtydliga 

granskningsdispensens innebörd med sitt uttalande. 

I författningskommentaren till 49 kap. 14 § 2 mom. RB specificerar sig 

regeringen något och konstaterar att hovrättens besvär med att ta ställning till 

tingsrättsavgörandets riktighet närmast bör vara relaterade till tingsrättens 

överväganden i själva sakfrågan (där såväl redovisningen av bevisningen som 

tingsrättens bevisvärdering ingår) och alltså inte rättsfrågan.57 Att ett 

tingsrättsavgörande kan framstå som ”svårbedömt” ska därmed inte ses som 

svårbedömt i vilken mening som helst (som att det t.ex. är den rättsliga frågan som 

är svårbedömd58) utan snarast som svårbedömt i den bemärkelsen att det baserat på 

ofullkomligheter i domskälen inte går att avgöra om tingsrätten gjort en riktig bedömning i målet.

Denna tolkning stöds även av HD:s praxis. I NJA 2009 s. 590, HD:s första 

avgörande rörande granskningsdispensens tillämpning, anför domstolen beträffande 

termen ”svårbedömt” och med hänvisning till såväl EMR-propositionen som SOU 

1995:124 att ”så kan vara fallet [- - -] om de egentliga domskälen är ofullständiga, 

kortfattade, eller på annat sätt oklara med avseende på de rättsliga resonemangen 

eller bevisvärderingen [- - -]”. De flesta andra avgöranden som HD meddelat

beträffande granskningsdispensens tolkning stödjer också domstolens uttalande i 

detta avseende.59 Det finns emellertid ett beslut från HD som i viss mån kan påstås 

tala emot tolkningen att svårbegripligheten av tingsrättsavgörandet ska vara 

hänförligt till domskälens utformning och ingenting annat. I NJA 2010 s. 416

meddelar HD pt i hovrätten i ett mål rörande den avtalsrättsliga oklarhetsregelns 

tillämpning. Beträffande motiveringen att meddela pt konstaterar HD till en början 

att oklarhetsregelns tillämpningsområde generellt sett är begränsat. Därefter 

fortsätter domstolen med att ifrågasätta om oklarhetsregeln egentligen är tillämplig i 

                                                  
57 Prop. 2004/05:131, s. 260 samt Ds 2001:36, s. 86.
58 Vilket för övrigt skulle framstå som märkligt då det redan finns en egen dispensgrund för det: 
prejudikatdispens.
59 NJA 2011 s. 782, NJA 2011 s. 589, NJA 2011 s. 381, NJA 2011 s. 106, NJA 2010 s. 405, NJA 2009 s. 590 
samt NJA 2010 N 13. I alla avgöranden har domskälen varit otydliga vilket gjort att HD meddelat pt i 
hovrätten. För en överskådlig översikt av HD:s avgöranden om granskningsdispens, se vidare SOU 
2012/13:45, del II, bilaga 8, s. 6-9.



23

det förevarande fallet. Det framstår således som att HD betvivlar avgörandets 

riktighet, men inte på grund av att domskälen är otydliga utan på grund av att det är 

oklart hur den ifrågavarande rättsregeln ska tillämpas. Det bör kunna anföras att 

HD här istället berör såväl prejudikatdispensens som ändringsdispensens 

tillämpningsområden. Därför blir det också något överraskande när domstolen 

väljer att konstatera att tingsrättsavgörandet är ”svårbedömt” mot bakgrund av 

osäkerheten beträffande avtalstolkningsregelns tillämplighet i fallet. HD menar att 

det måste till en fullständig rättegång i hovrätten för att tillräckligt tillförlitligt kunna 

bedöma riktigheten av tingsrättens slut. Vad HD egentligen menat i detta avgörande

kan rätteligen anses oklart. HDs motivering är otydlig och intrycket är närmast att 

domstolen tillämpat en blandning av flera pt-grunder.60 Det kan således anses oklart 

vilken tyngd detta avgörande ska tillmätas när det gäller granskningsdispensens 

egentliga innebörd. 

4.3 Särskilt om omfattande eller komplicerade mål

I såväl EMR-propositionen som Ds 2001:36 har en huvudsaklig motivering till 

granskningsdispensens införande varit att i och med ett utökat tillämpningsområde 

för pt-systemet kommer allt större och/eller komplicerade mål att kunna överklagas 

till hovrätt, vilket skapar ett utökat behov för en pt-grund som 

granskningsdispensen.61 Om hovrätterna redan vid handläggningen av mindre och 

enklare mål haft problem med att förstå tingsrätternas domskäl bör det också vara 

ett rimligt antagande att det problemet kommer att bli allt vanligare för hovrätterna i 

takt med att målkategorierna blir fler. I praxis har det också förekommit ett antal fall 

där HD har meddelat granskningsdispens i hovrätten med hänvisning till målets 

omfattning eller komplicerade art.62 Det kan dock ifrågasättas om själva 

omständigheten i sig, att ett mål är komplicerat eller omfattande (eller både och), är 

en tillräcklig förutsättning för att meddela granskningsdispens. 

I det ovan citerade avgörandet NJA 2009 s. 590 har HD beträffande 

svårbegripligheten av tingsrättens avgörande anfört att ”[så] kan vara fallet inte bara

                                                  
60 Detta är i och för sig tillåtet med tanke på att rättsföljden är att pt meddelas (domstolen anger alltså inte 
vilken dispensgrund som tillämpats).
61 Prop. 2004/05:131, s. 186 samt s. 261, Ds 2001:36, s. 86.
62 NJA 2011 s. 589 och NJA 2011 s. 782.
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[min kursivering] i omfattande eller komplicerade mål utan även om [min kursivering] 

de egentliga domskälen är ofullständiga, kortfattade eller på annat sätt oklara med 

avseende på de rättsliga resonemangen eller bevisvärderingen [...].” Den formulering 

som HD här har använt sig av kan möjligen, främst med hänsyn till ”utan även om”, 

ge intrycket att målets karaktär, alltså dess omfattning eller komplicerade art, per se

kan motivera att granskningsdispens meddelas, utan att hovrätten egentligen 

kontrollerat avgörandet närmare än så. Det har även kommit till min kännedom att 

det inom vissa av hovrätterna tillämpas en sådan arbetsordning att det i så kallade 

”kartongmål”63 meddelas granskningsdispens direkt, utan någon undersökning av 

materialet. Att det föreligger ett sådant tillvägagångssätt inom domstolarna kan man

visserligen hysa viss förståelse för. Rent processekonomiskt bör det till exempel vara 

en mycket effektiv ordning. Istället för att lägga ner betydande resurser på att utreda 

om målet är svårbedömt i den mening som motiverar granskningsdispens, vilket 

ändå kan tänkas bli slutsatsen då det rör sig om så stora och komplicerade mål, kan 

resurserna läggas på en fullständig prövning av målet i hovrätten. En sådan 

arbetsordning kan inte heller anses hota rättssäkerheten i systemet eftersom 

hovrätten snarast kan sägas meddela pt i fler mål än vad som ”egentligen” är 

korrekt. Det kan även hävdas att en sådan ordning främjar lagstiftarens avsikt att pt-

reglerna ska tillämpas generöst. Som motargument skulle visserligen kunna anföras 

att den vinnande parten i ett mål drabbas av en betydande olägenhet om hovrätten 

felaktigt skulle meddela pt i ett mål, då denne i sådant fall får vänta onödigt länge på 

att domen vinner rättskraft samt att det tillkommer högre kostnader än annars. Den 

vinnande partens olägenheter får dock anses lindrigare än de som en förlorande part 

kommer att träffas av om hovrätten skulle meddela ett felaktigt avslagsbeslut i pt-

frågan. Den förlorande partens behov av rättsskydd mot en eventuellt felaktig dom 

får helt enkelt anses viktigare än den vinnande partens intresse av att domen vinner 

rättskraft så fort som möjligt. Sammantaget kan det alltså anses finns flera fördelar 

med en sådan ordning som idag tillämpas för de mest omfattande och komplicerade 

målen inom vissa av hovrätterna.

                                                  
63 D.v.s. mål som är så omfattande att det krävs kartonger för att rymma allt material som är hänförligt till 
målet. 
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Som jag har tolkat förarbetena är det emellertid inte en riktig tillämpning av 

granskningsdispensen att endast på grundval av målets karaktär meddela pt. Det 

huvudsakliga kravet för att granskningsdispens ska meddelas är just att tingsrättens 

avgörande i det specifika fallet framstår som svårbedömt. Att komplicerade eller 

omfattande mål ofta kan förväntas bli svåra för tingsrätten att återge på ett tydligt 

sätt i domskälen vilket i sin tur försvårar för hovrätten att bedöma riktigheten av 

tingsrättsavgörandet, är en annan sak. Rimligen ska det fortfarande göras en 

prövning, av något slag, beträffande avgörandets svårbegriplighet. HD:s resonemang 

i NJA 2011 s. 589 verkar ge uttryck för en sådan tolkning. I målet, som var 

omfattande och rörde komplicerade förhållanden, meddelade HD 

granskningsdispens i hovrätten med motiveringen att underrätten i det aktuella 

målet inte lyckats uppfylla de höga krav som ställs på en tingsrätts domskäl i mål av 

den karaktär som det rörde sig om. HD hade gått igenom tingsrättsmaterialet och 

funnit att domskälen varit allt för knapphändiga när det gällde underrättens egen 

analys och ställningstaganden beträffande de värderingsmetoder som var tillämpliga 

i målet samt grunderna för deras tillämpning. I sammanhanget ska det också 

tilläggas att Heuman är av åsikten att det inte kan vara möjligt för hovrätterna att 

omedelbart meddela granskningsdispens utan att göra någon närmare bedömning av 

tingsrättsavgörandets svårbegriplighet. Enligt honom saknas lagstöd för en sådan 

åtgärd.64

4.4 Hovrättens möjlighet att läka tingsrättsavgörandets brister

En tingsrättsdom kan vara bristfällig och svårförståelig av olika anledningar. För det 

första kan bristerna tänkas vara hänförliga till det rättsliga resonemanget. För det 

andra kan tingsrätten redovisat bevisningen på ett ofullkomligt sätt. Därtill kan 

underinstansen också ha misslyckats att förmedla sitt eget 

bevisvärderingsresonemang på ett tillfredställande sätt.65 Med dagens bestämmelser 

om hovrättsprocessen kan det argumenteras för att i vart fall någon av dessa brister 

kan ”läkas” i hovrätten. Anledningen till detta är att hovrätten numera har tillgång 

                                                  
64 Heuman Lars, Kravet på prövningstillstånd för att hovrätten skall bedöma ett tvistemål, Juridisk Tidskrift,
2007-08, s. 585-612, [cit. Heuman], s. 600.
65 Heuman, s. 604 f.
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till de ljud- och bildupptagningar som spelats in under huvudförhandlingen i 

tingsrätten. Genom att studera detta material borde hovrätten kunna skapa sig en 

egen uppfattning beträffande riktigheten av tingsrättens avgörande. Heuman anser 

här att det föreligger möjligheter för hovrätten att bilda sig en egen uppfattning såväl 

i de fall där tingsrätten endast redovisat bevisningen i mycket begränsad omfattning 

som i de fall där det även finns brister beträffande redovisningen av domstolens 

egen bevisvärdering.66 Angående de situationer där redovisningen av tingsrättens 

egen bevisvärdering kan anses bristfällig ser sig emellertid inte Svea hovrätt, enligt 

en promemoria rörande EMR och hovrättsprocessen, berättigad att bota den 

bristen.67 Domstolen anför att tanken normalt sett är att det är tingsrättens domskäl 

som ska läggas till grund för om pt ska meddelas i hovrätten. Finns det inga 

begripliga domskäl, så att hovrätten är tvungen att ta del av alla videoinspelningar 

från tingsrätten för att därefter göra en egen bevisvärdering och på så sätt komma 

fram till riktigheten av tingsrättens slut, kan det anföras att hovrätten i själva verket 

utfört en fullständig sakprövning i målet. Detta kräver ju att pt meddelats. Skulle 

ljud- och bildmaterialet från tingsrätten emellertid av någon anledning inte finnas 

tillgängligt för hovrätten vid pt-prövningen kan det, enligt lagstiftaren, utgöra en 

anledning för domstolen att meddela granskningsdispens.68 Enligt Svea hovrätt bör 

detsamma gälla om materialet visserligen finns tillgängligt men är av bristande 

kvalitet.69

Oavsett vilka möjligheter hovrätten har att ”bota” de brister som finns i 

tingsrättens avgörande ska det påpekas att det inte förändrar att tingsrättsavgörandet 

separat sett ändå är svårbedömt. Enligt motiven räcker detta för att hovrätten ska 

kunna meddela pt i granskningsfall. Det bör dock kunna ifrågasättas hur rimligt det 

skulle vara om hovrätten, efter att ha granskat det inspelade videomaterialet från 

tingsrätten och därefter ha konstaterat att tingsrättens domslut är riktigt, ändå ska 

vara skyldiga att meddela pt. Huruvida lagtexten stödjer en sådan åtgärd kan 

dessutom anses tveksamt. Man ska komma ihåg att det är tingsrättens domslut som

                                                  
66 Heuman, s. 605.
67 Svea hovrätts promemoria ”En modernare rättegång – Hovrättsprocessen”, s. 44 f. Tillgänglig 
< http://www.svea.se/Domstolar/sveahovratt/EMR-promemoria_101201.pdf >
68 Prop. 2004/05:131, s. 260.
69 Svea hovrätts promemoria ”En modernare rättegång – Hovrättsprocessen”, s. 44. Tillgänglig 
< http://www.svea.se/Domstolar/sveahovratt/EMR-promemoria_101201.pdf >
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står i fokus i 49 kap. 14 § 2 mom. RB och om hovrätten genom en granskning av 

videomaterialet redan vid pt-prövningen kan slå fast att tingsrättens slut är riktigt så 

finns det inget behov av att meddela granskningsdispens. Det verkar följaktligen

föreligga en viss diskrepans mellan förarbetena och lagtexten i detta avseende. Och 

som Heuman konstaterar verkar lagstiftaren helt enkelt inte ha övervägt betydelsen 

av att hovrätten skulle kunna bota en del av de brister som hänför sig till 

ofullständigheter i tingsrättens redovisning av bevisningen.70

Förekommer det otydliga resonemang i domskälen vad gäller rättsfrågan bör 

detta emellertid vara en brist som inte kan ”läkas” i hovrätten, utan att pt meddelas. 

De rättsliga övervägandena är av mer domstolsintern karaktär och det finns inte 

dokumenterat någonstans hur tingsrättens ledamöter har resonerat härvidlag. Är det 

rättsliga resonemanget otydligt eller har rättsfrågorna behandlas på ett bristfälligt sätt 

kan det precis som Heuman konstaterat finnas skäl för att meddela 

granskningsdispens.71

4.5 Rätt domslut men bristande domskäl

I denna redogörelse beträffande granskningsdispensen har det hittills i alla avsnitt 

förutsatts att det funnits en osäkerhet hos hovrätten beträffande riktigheten av

tingsrättsavgörandets domslut. Men vad skulle hända om hovrätten vid pt-

prövningen med säkerhet kan konstatera att domslutet är riktigt, men att det 

fortfarande föreligger ofullkomligheter i tingsrättsavgörandets domskäl. Ska 

granskningsdispens meddelas i en sådan situation? 

Svea hovrätt har behandlat denna fråga och då lyft fram exemplet att hovrätten 

vid en pt-prövning skulle anse att domslutet är riktigt, men på fel grunder.72 Säg 

exempelvis att käranden i ett mål åberopat alternativa grunder och tingsrätten endast 

prövat och dömt över förstahandsgrunden medan hovrätten anser att 

andrahandsgrunden är den riktiga. Eftersom tingsrätten förmodligen inte ansett att 

det förelegat anledning att pröva omständigheterna för andrahandsgrunden 

innehåller kanske inte heller tingsrättens dom någon redovisning av bevisning, 

                                                  
70 Heuman, s. 606.
71 Heuman, s. 604.
72 Svea hovrätts promemoria ”En modernare rättegång – Hovrättsprocessen”, s 46. Tillgänglig 
< http://www.svea.se/Domstolar/sveahovratt/EMR-promemoria_101201.pdf >
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tingsrättens egen bevisvärdering eller relevant rättslig argumentation för 

andrahandsgrunden. Svea hovrätt anser då att det kan anföras goda skäl att meddela 

pt för att således möjliggöra en fullständig prövning av målet i hovrätt.73 Med tanke 

på att det i en sådan situation kan sägas att domskälen är ofullkomliga skulle det 

kunna motivera att granskningsdispens meddelades.

Till en början kan man fråga sig hur ofta det kan tänkas förekomma mål i 

hovrätten där domstolen endast genom att granska domskälen kan komma fram till 

slutsatsen att domslutet är riktigt men på fel grunder. Med all sannolikhet kan en 

sådan slutsats tänkas kräva en något mer ingående prövning, vilket inte är tanken 

med pt-prövningen. Redan av den anledningen kan det anföras att det bör vara 

aktuellt att meddela granskningsdispens i en sådan situation. Skulle det emellertid 

förekomma en situation där det är helt självklart att den i andra hand åberopade 

grunden kommer att leda till samma domslut som tingsrätten kommit fram till bör 

det här kunna hävdas att det inte alltid är tvunget att meddela pt. Det ska nämligen 

påpekas att för att dispens ska meddelas i granskningsfall krävs att domskälen är så 

otydliga att det inte går att bedöma riktigheten av tingsrättens domslut. Heuman 

menar att det får till konsekvens att om svårförståeligheten hänför sig till brister i 

domskälen, vilka inte kan komma att påverka utgången i målet kan det inte endast 

baserat på dessa brister meddelas pt. För att bristerna i domskälen ska kunna 

motivera att granskningsdispens meddelas anser Heuman att det krävs att de är av 

sådan art att de riskerar att medverka till ett felaktigt slut. För att pt i granskningsfall 

ska meddelas kan man alltså hävda att det ska röra sig om brister i de domskäl som 

är väsentliga för utgången i målet.74

Det förhållandet att domstolarna inte alltid ska vara tvungna att meddela pt om 

de vid en inledande prövning finner att tingsrättens domslut är riktigt kan dessutom 

anses stödjas av den omständigheten att HD uttryckt att granskningsdispensen ska 

tolkas mot bakgrund av det övergripande syftet med pt-reformen. Hovrätterna ska 

alltså inte ägna tid åt sådana tingsrättsavgöranden där det tidigt kan konstateras att 

klaganden inte har någon utsikt till framgång.75 Sammantaget kan det alltså 

                                                  
73 Svea hovrätts promemoria ”En modernare rättegång – Hovrättsprocessen”, s. 46. Tillgänglig 
< http://www.svea.se/Domstolar/sveahovratt/EMR-promemoria_101201.pdf >
74 Heuman, s. 604.
75 NJA 2010 s. 405.
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argumenteras för att hovrätterna får göra en bedömning från fall till fall om en 

situation som den Svea hovrätt presenterat kan motivera att granskningsdispens 

meddelas. Det kan också tilläggas att hovrätten vid den bedömningen bör ha den 

part som förlorat och överklagat målet i bakhuvudet. Säg att hovrätten meddelar pt 

men endast för att korrigera domskälen. Troligen väcker det förhoppningar hos den

förlorande parten om att en ändring av avgörandet kan komma till stånd. Klaganden 

kan därmed tänkas lägga ned ytterligare kostnader på processen endast för att senare 

bli varse om att det bara är domskälen som ändrats och inte domslutet. Här kan det

vara av intresse att notera RegR avgörande RÅ 2006 ref. 61 där domstolen valde att 

inte meddela pt på grund av att det inte skulle gagna klaganden på något vis. Hade 

RegR i det aktuella avgörandet meddelat pt i målet skulle det endast ha inneburit att 

kammarrätten getts tillfälle att avvisa förvaltningsrättens dom istället för som 

förvaltningsrätten gjort, avslå den.

4.6 Karaktären av hovrättens dispensprövning vid granskningsfall

En mycket intressant fråga är hur ingående och noggranna hovrättens prövningar 

måste vara innan domstolen i granskningsfallen kan ta ställning till om 

tingsrättsdomen är svårbedömd eller inte. Rent generellt kan det här påminnas om 

pt-prövningens provisoriska karaktär. En bärande tanke vad gäller pt-systemet är 

just att det ska vara en utsållningsmekanism som hjälper domstolarna att rikta sina 

resurser på ”rätt typer” av mål. Det vill säga fokusera på de tingsrättsavgöranden där 

en förnyad prövning i hovrätt skulle fylla någon saklig funktion. Meningen är inte att 

pt-prövningen ska vara lika omfattande som om målet i själva verket prövades i sak. 

I sådana fall skulle ju institutet mista sin funktion och den processekonomiska 

vinsten skulle gå förlorad. Det är därför en aning oroväckande när Levén och 

Wersäll i en artikel om EMR-reformens efterspel har gett uttryck för att deras 

samfällda intryck är att det ofta förekommer att hovrätten ”i princip knäcker målet”

redan vid föredragningen av pt-frågan.76 Detta kan som sagt inte vara riktigt.

Därmed är det emellertid inte heller acceptabelt om pt-prövningen är så summarisk 

att domstolen riskerar att äventyra rättssäkerheten i systemet, genom att avgöranden 

                                                  
76 Levén Staffan och Wersäll Fredrik, ”En modernare rättegång – hur har det gått?”, Svensk Juristtidning, 2011 
s. 18-31, s. 27.
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som egentligen varit berättigade en förnyad prövning i hovrätt fastnar och sållas 

bort vid pt-prövningen. Beträffande avvägningen mellan det processekonomiska 

intresset och rättssäkerhetsintresset har Heuman specifikt för granskningsfallen 

anfört att ”säkerheten i bedömningen [beträffande svårbegripligheten av tingsrättens

avgörande] måste vara hög i avslagsfall, men inte i fall då dispens beviljas.”77 En 

sådan slutsats framstår som välbetänkt och bör kunna användas som en

utgångspunkt78 för hovrätterna vid deras pt-prövningar. 

Genom uppföljningar och utvärderingar av hovrätternas tillståndsgivning i pt-

frågan kan det tänkas uppkomma skäl som föranleder domstolarna att allteftersom 

justera hur grundligt de utför pt-prövningen i vissa avseenden. Som Heuman 

nämner bör det t.ex. vara så att om noggranna dispensprövningar skulle resultera i 

en högre andel avslagsbeslut kan det finnas anledning för hovrätten att inte lika 

snabbt meddela pt efter en summarisk prövning, utan att istället avslå ansökningarna 

efter en något mer tidskrävande prövning.79 Det förhållandet att hovrätterna efter en 

utvärdering av domstolarnas dispensgivning skulle komma att sänka den grad av 

säkerhet som krävs i bedömningen beträffande avgörandets svårbegriplighet kan 

dock inte vara aktuellt. Det skulle bland annat strida mot de uttalanden i förarbetena 

som tydligt förklarar att risken för att felaktiga tingsrättsavgöranden inte blir 

omprövade med hjälp av granskningsdispensen ska hållas på en helt försumbar nivå.80

4.7 Förhållandet mellan granskningsdispens och ändringsdispens

4.7.1 Har granskningsdispensen en självständig innebörd?

Granskningsdispens ska som tidigare konstaterats meddelas i de fall då tingsrättens 

avgörande framstår som svårbedömt på grund av domskälens utformning.81 Det sätt 

varpå lagstiftaren valde att formulera detta i förarbetena väcker emellertid en del 

frågor om granskningsdispensens relation till den sedan tidigare existerande pt-

grunden ändringsdispens. Angående granskningsdispensen anförs i EMR-

                                                  
77 Heuman, s. 603.
78 Eller är slutpunkt en bättre benämning? Det är svårt att i förväg veta om dispens kommer att beviljas eller 
inte, varför det också blir svårt för domstolen att veta hur säker den ska vara på sin sak. Heumans slutsats 
passar kanske bättre som ett avstämningskriterium, vilket hovrätten kan kontrollera att de uppfyllt i slutskedet 
av varje tillståndsprövning.
79 Heuman, s. 602.
80 Prop. 2004/05:131, s. 186.
81 Se avsnitt 4.2.
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propositionen bland annat att det beträffande vissa avgöranden kanske inte finns 

”någon särskild anledning [min kursivering] att betvivla riktigheten i avgörandet” men 

att det inte heller med någon högre grad av säkerhet går att säga att avgörandet 

faktiskt är riktigt.82 Det citerade uttryckssättet är i det närmaste identiskt med 

lagtexten för ändringsfall och tankarna förs onekligen till denna dispensgrund. Det 

verkar emellertid som att lagstiftaren är av uppfattningen att ändringsdispens kräver 

en särskild eller konkret anledning till att riktigheten av tingsrättsavgörandet kan 

betvivlas. Det anförs nämligen vidare i motiven, vilket också tidigare citerats, att 

”prövningstillstånd bör kunna meddelas inte bara [min kursivering] där det finns en 

konkret anledning [min kursivering] att betvivla riktigheten av tingsrättens avgörande 

utan också i vissa andra fall där tingsrättens avgörande framstår som svårbedömt.”83

Det förefaller som att lagstiftaren med dessa uttryckssätt velat skapa en distinktion 

mellan ändrings- och granskningsdispensen, men det kan ifrågasättas om inte denna 

distinktion är baserad på en osäkerhet eller ett missförstånd om vad 

ändringsdispensen egentligen innebär.

Det kan visserligen tänkas att ändringsdispens i huvudsak tillämpas just i sådana 

fall där det faktiskt finns en konkret eller särskilt anledning till att betvivla 

riktigheten av tingsrättens avgörande. Något sådant krav har dock inte ställts upp

varken i förarbeten eller i praxis.84 I propositionen Om prövningstillstånd i hovrätt 

och instansordningen i utsökningsmål (1992/93:216), till vilken lagstiftaren 

hänvisade i EMR-propositionen rörande ändringsdispensens innebörd, framgår 

istället av den föredragande departementschefens utläggning att dispens för 

ändringsfall kan meddelas i följande situationer:

 om det vid genomgång av bevisfrågorna uppkommer någon tvekan om 

riktigheten av utgången i tingsrätten,

 om det vid pt-prövningen förefaller som om tingsrättens bedömning i en 

rättsfråga är tveksam,   

                                                  
82 Prop. 2004/05:131, s. 186.
83 Prop. 2004/05:131, s. 186.
84 NJA 2009 s. 798 (I-III), NJA 2002 s. 35 och s. 133. Det ska nämnas att det före departementschefens 
uttalande i prop. 1992/93:216 var oklart vilket utrymme det fanns att meddela ändringsdispens, se NJA 1981 
s. 707 och NJA 1982 s. 27.
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 om det vid en granskning visar sig att det finns något som tyder på att det 

överklagade avgörandet kan behöva ändras,

 så snart en ändring i tingsrättens slut kan tänkas,

 så snart det finns något som ger anledning att ändra tingsrättens dom, samt

 om hovrätten hyser tvivel om tingsrättsavgörandets riktighet.85

Fitger konstaterar i kommentaren till RB att departementschefen är något svävande i 

sin beskrivning av ändringsdispensens innebörd, men att det huvudsakliga

budskapet ändå borde ha gått fram: en betydligt mer liberal tillämpning av 

ändringsdispensen avsågs i jämförelse med vad som tidigare varit uppfattningen 

rörande bestämmelsen.86 Denna tolkning av dispensgrunden kom också att vinna 

hävd i rättstillämpningen och kan numera påstås ha varit den gällande uppfattningen 

om ändringsdispensens innebörd under en relativt lång period.87 Det blir således en

aning förvirrande när det i samma proposition (1992/93:216), av 

departementschefen som exempel på situationer vilka kan motivera ändringsdispens

nämns, att de egentliga domskälen i tingsrättsavgörandet är så otydliga eller 

kortfattade att det inte framgår hur tingsrätten resonerat sig fram till domslutet.88

Eller att tingsrätten måste utforma sina domskäl tillräckligt utförligt eftersom det 

annars finns risk för att hovrätten hyser tvivel om avgörandets riktighet och därför 

meddelar pt.89 Detta är ju just de typfall som granskningsdispensen ska ta sikte på.

HD har även i praxis, såväl före som efter EMR-reformens ikraftträdande och 

granskningsdispensens införande, slagit fast att otydliga och kortfattade domskäl kan 

motivera att pt meddelas, men då som ändringsfall.90 I NJA 2002 s. 35 hade en man 

fällts för ofredande i tingsrätten. Vid överklagandet av domen meddelade hovrätten

ej pt. HD fann i detta fall att tingsrätten endast hade grundat sin bedömning i målet 

på målsägandens uppgifter. Någon analys av den tilltalades trovärdighet redovisades 

inte i domskälen. HD anför då att hovrätten enligt 49 kap. 14 § 2 mom. RB borde

                                                  
85 Prop. 1992/93:216, s. 45 f., 53 och 57.
86 Fitger m.fl., kommentaren till 49 kap. 14 §.
87 Welamson Lars, Rättegång VI, 3 u., Norstedts Juridik, 1994, s. 140, NJA 1997 s. 41, NJA 1997 s. 520, NJA 
2002 s. 35 och 133 samt prop. 2004/05:131, s. 185.
88 Prop. 1992/93:216, s. 57.
89 Prop. 1992/93:216, s. 46.
90 Se NJA 2002 s. 35 och 133, men också NJA 2004 s. 896 och NJA 2006 N 43.
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meddela pt i fall där domskälen i tingsrättsavgörandet är så otydliga eller kortfattade 

”att de inte tillräckligt belyser hur rätten kommit fram till domslutet.” I det 

förevarande målet hade som sagt tingsrätten inte redovisat sina överväganden 

beträffade den tilltalades uppgifter, vilka skilde sig på flera viktiga punkter från 

målsägandens uppgifter. På samma sätt uttryckte sig HD i NJA 2002 s. 133 i vilket 

en man hade dömts av tingsrätten att utge 700 kronor i kontrollavgift för olovlig 

parkering till ett bolag. HD slog återigen fast att det räcker med att det finns 

utrymme för tvivel om tingsrättsavgörandets riktighet för att hovrätten ska kunna 

meddela pt och att så kan vara fallet när domskälen i tingsrättens avgörande är så 

otydliga och kortfattade ”att de inte tillräckligt belyser hur rätten kommit fram till 

domslutet.” I målet hade tingsrätten inte redovisat hur domstolen hade värderat den 

tilltalades och den tilltalades makes uppgifter. HD har också till och med 

uttryckligen i ett avgörande som avkunnats efter granskningsdispensens införande

konstaterat att: 

[- - -] bestämmelsen om ändringsdispens tidigare åtminstone i viss utsträckning ansetts 

kunna tillämpas i sådana situationer som den nya bestämmelsen om granskningsdispens tar 

sikte på (att det inte går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till 

utgör naturligtvis i en mening skäl för att betvivla riktigheten av detta).91

Det framgår alltså av såväl motivuttalanden som praxis att det för de typfall som 

granskningsdispensen är avsedd att behandla, redan före EMR-reformens 

ikraftträdande meddelades pt, men då som ändringsfall. Ändå berörs inte 

granskningsdispensens koppling till ändringsdispensen överhuvudtaget i förarbetena 

till den nya pt-grunden. Man kan fråga sig hur lagstiftaren resonerat i detta avseende. 

Har avsikten verkligen varit att de två dispensgrunderna ska täcka delvis samma 

situationer?

Med hänvisning till Peczenik konstaterar Heuman att det bland annat vid 

lagtolkning av olika alternativa rekvisit bör råda en sådan ordning att dessa rekvisit 

inte ska ges samma innebörd. Istället ska man utgå från att de har olika betydelser.

Varje rekvisit ska alltså fylla en funktion och en tolkning av rekvisiten ska inte 

utmynna i att det ena rekvisitet blir betydelselöst. Heuman ser däremot inte något 

                                                  
91 NJA 2009 s. 738.
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problem i att två alternativa rekvisit kan tolkas så att de delvis täcker samma fall, 

men att rekvisiten då i det stora hela ska ta sikte på skilda fall.92 Tillämpat på 

förevarande situation med ändrings- och granskningsdispensen finner Heuman att 

det skulle kunna hävdas att de två pt-grunderna överlappar varandra på så vis att om 

ett tingsrättsavgörande med hänsyn till domskälens utformning är så svårbedömt att 

det inte går att bedöma riktigheten av detsamma kan det också hävdas att det finns 

skäl att betvivla riktigheten av tingsrättens avgörande.93 Heuman fortsätter emellertid 

med att konstatera att denna överlappning inte bör tolkas på så sätt att de olika 

dispensgrunderna ges samma innebörd. Beträffande tolkningen av 

ändringsdispensen anför Heuman således att denna pt-grund inte endast kan sägas 

vara tillämplig då domskälen är så svårförståeliga att det inte går att bedöma 

riktigheten av domslutet. Heuman menar att ändringsdispensen har en vidare 

innebörd i den meningen att den också kan tillämpas i fall där domskälen visserligen 

är klara och tydliga (vilket då utesluter granskningsdispens), men där de helt enkelt 

är felaktiga.94 Så långt kan Heumans resonemang anses vara välbetänkt och riktigt, 

men den intressanta frågan för detta arbete är om granskningsdispensen på 

motsvarande sätt kan tänkas ha ett självständigt tillämpningsområde. Heuman berör 

inte detta i sin artikel. 

Ska granskningsdispensen ha en självständig innebörd utöver ändringsdispensens 

tillämpningsområde krävs att det finns situationer där endast granskningsdispens är 

tillämpligt och således inte ändringsdispens. Den närmare innebörden av detta är att 

hovrätten vid pt-prövningen måste vara säker på att tingsrätten kommit fram till rätt 

domslut (ändringsdispens är därmed inte aktuell) men detta utan hjälp av domskälen 

eftersom dessa är så pass svårförståeliga. Den enda möjligheten som återstår för 

hovrätten för att domstolen överhuvudtaget ska kunna bilda sig en uppfattning om 

riktigheten av tingsrättsavgörandet i en sådan situation är att granska det

processmaterial som finns att tillgå i målet. Mot ett sådant exempel kan det 

emellertid anföras att pt-prövningen inte är avsedd att vara särskilt ingående. Det 

blir således svårt för hovrätten att i mål som har ett väldigt omfattande 

                                                  
92 Heuman, s. 594.
93 Heuman, s. 594, se även NJA 2009 s. 738.
94 Heuman, s. 594.
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processmaterial komma fram till slutsatsen att tingsrättsavgörandet är riktigt (vilket 

är det som krävs för att utesluta ändringsdispensen tillämpning) genom att endast 

göra en översiktlig pt-prövning. Ändrings- eller granskningsdispens borde således 

krävas för att hovrätten i sådana mål ska kunna komma fram till slutsatsen att 

tingsrättsavgörandet är riktigt. Möjligen kan det tänkas att hovrätten, inom den 

begränsade pt-prövningen, skulle kunna komma fram till att tingsrättens domslut är 

riktigt i mål som inte omfattar särskilt mycket processmaterial. I realiteten skulle 

dock en sådan ordning innebära att hovrätten gjort en fullständig sakprövning i 

målet, vilket endast kan ske om hovrätten dessförinnan meddelat pt i målet. 

Sammantaget bör det alltså kunna konstateras att granskningsdispensen inte har 

någon självständig innebörd utanför ändringsdispensens tillämpningsområde.

4.7.2 Pt-prövningen när såväl ändrings- som granskningsdispensen är tillämplig

I de överklaganden där både ändrings- och granskningsdispens är tillämpliga kan det 

ifrågasättas hur hovrätten ska gå tillväga vid pt-prövningen. Ska båda pt-grunderna 

tillämpas eller endast en av dem och i sådant fall vilken? Möjligen kan det anses att 

svaret på denna fråga inte är av något större intresse. Det kan tyckas att det 

överhuvudtaget inte spelar någon roll vilken dispensgrund domstolen meddelat pt 

på. Domstolarna motiverar inte sina pt-beslut utan det rör sig oftast om

standardiserade formuleringar där det inte anges på vilken grund klaganden 

meddelats pt. Möjligen kan HD anses ge uttryck för denna uppfattning i sitt första 

avgörande beträffande granskningsdispensen, NJA 2009 s. 590. I avgörandet som 

delvis har behandlats ovan under avsnitt 4.2 och 4.3 finner HD att det finns skäl för 

granskningsdispens i ett mål om skadegörelse. På grund av det och eftersom ingen 

dispensgrund är överordnad någon annan, anför HD att det inte finns anledning för 

domstolen att gå in på frågan om det dessutom föreligger skäl för ändringsdispens.

HD förefaller därmed vara av åsikten att i de situationer där både ändrings- och 

granskningsdispens kan tillämpas är det tillräckligt för hovrätten att konstatera att 

det föreligger skäl att tillämpa en av grunderna. Eventuellt kan det tänkas att det ofta 

krävs en mer ingående prövning av målet för att se om det finns skäl för 

ändringsdispens varför hovrätterna, av såväl processekonomiska som rent praktiska 
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anledningar, oftare kan tänkas tillämpa granskningsdispensen vid de tillfällen då 

båda pt-grunderna är tillämpliga.

Redan i NJA 2009 s. 738 verkar domstolen emellertid ha övergivit den 

ståndpunkt som kommit till uttryck i NJA 2009 s. 590. I NJA 2009 s. 738 

konstaterar HD istället att reglerna om ändrings- och granskningsdispens i vissa fall 

kan komma att överlappa varandra, men att en följd av den nya lagstiftningen får 

anses vara att det vid tillämpning av bestämmelserna bör upprätthållas en skillnad

när det gäller utgångspunkten för prövningen. Ändringsdispens ska således enligt 

HD tillämpas i första hand när det finns en särskild eller konkret anledning till att 

betvivla tingsrättsavgörandet. HD framhåller att det främst kan tänkas bli aktuellt i 

överklaganden där det, utan att det föreligger hinder därför, åberopats nya

omständigheter som kan tänkas motivera en ändring av slutet. Enligt domstolen kan 

det också vara fråga om situationer där klaganden har riktat sådan kritik mot inslag i 

tingsrättens bevisvärdering eller rättsliga resonemang som ger anledning att anta att 

slutet inte är riktigt. Med en jämför-hänvisning till NJA 2009 s. 590 anför sedan HD 

att om det emellertid skulle vara så att det saknas en särskild eller konkret anledning 

att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till bör det mest 

naturliga vara att utgå från granskningsdispensen vid pt-prövningen.95 Till skillnad 

från inställningen i NJA 2009 s. 590 verkar nu HD mena att de båda 

dispensgrunderna vid pt-prövningen bör hållas isär. Istället för att, som uttryckt i 

NJA 2009 s. 590, granska det överklagade avgörandet och sedan tillämpa den 

dispensgrund som ligger närmast till hands ska nu hovrätterna vid pt-prövningen 

tillämpa de olika dispensgrunderna utifrån de hållpunkter som HD således ger 

uttryck för i rättsfallet. Hur NJA 2009 s. 590 ska tolkas mot bakgrund av detta 

senare avgörande framstår som oklart. Egentligen skulle det kunna påstås att de 

båda rättsfallen ger uttryck för diametralt olika ståndpunkter och senare praxis från 

HD beträffande granskningsdispensen kan inte heller sägas klargöra rättsläget. Inom 

HD verkar man således vara oense om hur ett överklagande ska behandlas vid pt-

prövningen i hovrätt då både ändrings- och granskningsdispens kan tillämpas. 

                                                  
95 NJA 2009 s.738, på s. 745.
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Mot det synsätt HD gett uttryck för i NJA 2009 s. 798 talar att domstolen genom en 

sådan tillämpning i det närmaste kan anses skriva hovrätten på näsan vad gäller den 

slutliga utgången i målet. En jämförelse kan här göras med HD:s tillämpning av 

”synnerliga skäl” vid resning i brottmål, 58 kap. 2 § 4 mom. RB. Istället för att 

använda sig av huvudregeln med krav om sannolikhet har HD i en allt högre 

utsträckning än tidigare tillämpat tilläggsregeln i 58 kap. 2 § 4 mom. fjärde och femte 

ledet RB. Enligt Bengtsson kan en orsak till detta vara att tilläggsregeln inte ger en 

lika tydlig anvisning om hur HD anser att den slutliga utgången i brottmålet borde 

bli. Detta har fått till följd att hovrätterna, efter flera fall av resning på grund av 

tilläggsregeln, ansett sig kunna hålla fast vid den ursprungliga bedömningen om den 

tilltalades skuld.96 Om ändringsdispensen således används på det sätt som HD ger 

uttryck för i NJA 2009 s. 738 när båda dispensgrunderna är tillämpliga kan det 

finnas en risk för att hovrätterna ser sig bundna av det resonemang som HD fört i 

sitt beslut till att meddela pt i hovrätt. Skulle granskningsdispensen användas istället 

kan det tänkas ge hovrätterna ett större utrymme till att göra en egen bedömning om 

hur utgången i målet ska bli.

Å andra sidan finns det även nackdelar med att tillämpa den tolkning som HD 

förespråkar i NJA 2009 s. 590. Lagstiftaren har ju tyvärr utformat reglerna om 

ändrings- och granskningsdispens på ett sådant sätt att granskningsdispensen inte 

fyller ett eget syfte. HD:s tolkning i NJA 2009 s. 590 kan anses stödja en sådan 

ordning där granskningsfallen inryms under ändringsdispensen.

Granskningsdispensen blir därmed en överflödig pt-grund i relation till 

ändringsdispensen.97 Förhållandet kan illustreras enligt Figur 1 nedan: 

FIGUR 198

                                                  
96 Bengtsson Bertil, Resning i brottmål vid synnerliga skäl, Red. Lindblom Per Henrik, Process och exekution: 
Vänbok till Robert Boman, s. 1-17, Iustus Förlag 1990, s. 17.
97 Kom ihåg Heuman med hänvisning till Peczenik ovan - varje rekvisit ska fylla en funktion och en tolkning 
av rekvisiten ska inte utmynna i att det ena rekvisitet blir betydelselöst.
98 Ändringsdispens (ÄD), granskningsdispens (GD).
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Vad lagstiftaren egentligen avsåg med att införa en ny pt-grund för granskningsfallen 

kan man endast spekulera i. En möjlighet är att hovrätternas problem med att förstå 

tingsrättsdomarnas bristfälliga domskäl förutsågs bli mer betydande då pt-systemets 

tillämpningsområde skulle utökas till att omfatta allt fler komplicerade och 

omfattande mål. Lagstiftaren fann då möjligen EMR-reformen som rätt tillfälle att 

förtydliga ändringsdispensens egentliga innebörd och samtidigt göra en egen 

dispensgrund för de fall som tidigare kunnat subsumeras under ändringsdispensen 

men som i och med utökandet av pt-systemets tillämpningsområde nu skulle kunna 

tänkas öka i antal. Visst stöd för denna teori kan även hämtas från den av riksdagen 

nyligen antagna propositionen En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess 

(2012/13:45). Beträffande granskningsdispensens införande i kammarrättsprocessen 

har då Kammarrätten i Göteborg anfört att granskningsfallen i och med den nya 

utformningen av ändringsdispensen borde kunna inrymmas i den bestämmelsen. 

Regeringen bemötte emellertid Kammarrätten i Göteborgs ståndpunkt med att 

påpeka att en sådan ordning skulle riskera att skapa otydlighet om vad som faktiskt 

innefattas i ändringsdispensen.99

Om det nu varit så att lagstiftaren velat förtydliga ändringsdispensens innebörd 

genom de förändringar som infördes i och med EMR-reformen kan det på goda 

grunder anses att detta misslyckats. Egentligen skulle det kunna anföras att rättsläget 

endast har komplicerats i onödan. Ett tydligare alternativ för lagstiftaren hade varit 

att ”lyft ur” granskningsfallen ur ändringsdispensen. Således hade det inte längre 

varit möjligt att meddela ändringsdispens i de fall tingsrättsavgörandets domskäl 

varit ofullkomliga. Ändringsdispensen hade då varit avsedd för de situationer då det 

finns konkreta anledningar till att betvivla tingsrättsavgörandets riktighet medan 

granskningsdispensen hade tillämpats för de fall där det visserligen inte finns en 

sådan konkret anledning till att betvivla riktigheten av tingsrättens avgörande men 

där det ändå inte med säkerhet går att påstå att avgörandet är riktigt. Det kan 

visserligen påstås att HD genom NJA 2009 s. 738 eftersträvar att uppnå en sådan

uppdelning mellan de två dispensgrunderna. Domstolen skulle med en sådan 

tolkning kunna sägas försöka åstadkomma det lagstiftaren misslyckats med. Det kan 

                                                  
99 Prop. 2012/13:45, s. 135.
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även tilläggas att en sådan tolkning dessutom skulle stämma överens med den 

tolkningsregel som Heuman med hänvisning till Peczenik anser ska tillämpas i 

situationer där två olika alternativa rekvisit föreligger. Kritiken gentemot NJA 2009 

s. 738, att det skulle kunna komma att begränsa hovrätternas självständighet i den

slutliga bedömningen av målet, kan det kanske således finnas en viss möjlighet att ha

överseende med då dessa dispensgrunder huvudsakligen kommer att tillämpas i 

hovrätterna, utan HD:s inblandning. Förhållandet att HD i begränsad utsträckning, 

främst via prejudikatdispens, får frågan om pt i hovrätt på sitt bord kan dessutom 

tänkas bli allt mer sällsynt i takt med att bestämmelsernas tillämpning klargjorts i 

praxis. Med den tillämpning som HD förespråkar i NJA 2009 s. 738 skulle således 

relationen mellan ändrings- och granskningsdispensen istället kunna se ut på sätt

som Figur 2 illustrerar:

FIGUR 2

Här sammanfaller visserligen de två dispensgrundernas tillämpningsområden delvis 

med varandra men granskningsdispensen får här också ett självständigt 

tillämpningsområde vilket skiljer sig från förhållandet som skulle gälla om lagtexten 

bokstavstolkades. 

Vidare är också NJA 2009 s. 798 (I-III) ett tydligt exempel på hur 

bestämmelserna om ändrings- och granskningsdispens kan aktualiseras samtidigt. I 

målen, som alla rörde frågan om tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad, 

boende och umgänge, konstaterade HD att den omständigheten att en tingsrätt 

frångått socialnämndens förslag i vårdnads-, boende- eller umgängesutredningen 

inte räcker som skäl för att meddela pt. Skulle det emellertid vara så att den

anledning som anges till att frångå utredningen inger tvivel eller om det inte framgår av 

domskälen vad som motiverat detta, kan det finnas skäl till att meddela pt. Även i 
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NJA 2011 s. 381 konstaterade HD att båda dispensgrunderna var tillämpliga. I 

målet, som avhandlade frågan om tillstånd till prövning i hovrätt av mål om 

förordnande av särskild företrädare för barn, fann HD att tingsrätten inte haft 

tillräckligt underlag för att kunna pröva om det funnits anledning att anta att brott 

hade begåtts mot barnen.100 Detsamma gällde för att bedöma misstankegraden mot 

barnens far. Då hovrätten inte haft tillgång till mer material än tingsrätten haft vid 

sin prövning, och detta material var otillräckligt, fann således HD att 

förutsättningarna för både granskningsdispens och ändringsdispens var uppfyllda. 

4.8 Granskningsdispensens inverkan på hovrätternas 

tillståndsgivning

Vid en utredning huruvida granskningsdispensen kan tänkas ha förändrat 

hovrätternas tillståndsgivning bör en rimlig utgångspunkt vara att titta på syftet med 

bestämmelsen. Det kan således vara på sin plats att här påminna om att regeln var 

en del av en större pt-reform. Lagstiftaren beslutade här att fler måltyper skulle 

komma att omfattas av pt-systemet i hovrätten. Tillsammans med en ny formulering 

av ändringsdispensen var då tanken att dessa pt-grunder skulle möjliggöra en högre 

pt-frekvens i hovrätterna än tidigare. Ändringsdispensen var här tänkt att stå i 

centrum men i bakgrunden skulle granskningsdispensen agera ”säkerhetsventil” och 

garant för rättssäkerheten. Snart är det fem år sedan EMR-reformen trädde i kraft 

och en befogad fråga är således om lagstiftarens syfte beträffande pt-systemet i 

hovrätten har förverkligats.

Redan innan EMR-reformen genomfördes var frågan om pt-systemets 

tillämpning och utvidgning ett omdiskuterat ämne. Kritik framfördes framförallt 

mot att systemet skulle komma att försämra den enskildes rättssäkerhet i 

domstolsprocessen.101 Lagstiftaren tog emellertid denna kritik på allvar och var som 

ovan konstaterats mycket angelägen om att pt-systemets utformning inte skulle 

orsaka rättsförluster för den enskilde. Risken för att felaktiga avgöranden skulle öka 

i samband med utvidgningen av pt-systemet var enligt lagstiftaren ”naturligtvis inte 

                                                  
100 Enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn råder det en presumtion för att en särskild 
företrädare ska förordnas bl.a. då det finns anledning att anta att ett brott som kan leda till fängelse har 
begåtts mot någon under 18 år och den misstänkte är barnets vårdnadshavare.
101 Se bl.a. vissa av remissinstanserna, prop. 2004/05:131, s. 178.
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acceptabelt”.102 Således var det mycket oroväckande när det på ett flertal håll efter 

EMR-reformens ikraftträdande hissades varningsflagg beträffande hovrätternas 

tillämpning av regelverket.103

Regeringen tillkallade år 2011 en särskild utredare med uppdrag att utvärdera hela

EMR-reformen och alltså inte endast förändringarna avseende pt-systemet i hovrätt.

Utredningen tog namnet EMR-utredningen och överlämnade i januari i år sitt 

betänkande En modernare rättegång II – en uppföljning (SOU 2012:93, del 1-2) till 

justitieministern. Genom att studera statistik från domstolarna och också 

omfattningen av HD:s praxis beträffande pt-reglernas tillämpning i hovrätt sedan 

reformen trädde i kraft kunde utredningen konstatera att tillståndsprövningen hittills 

har varit för restriktiv i förhållande till målsättningen i förarbetena.104 Utredningar 

som gjorts av Svea hovrätt talar för samma slutsats. Domstolen konstaterar bland 

annat att när pt-systemet i hovrätten utökades år 2008 sjönk andelen ändrade 

tvistemål totalt sett kraftigt medan ändringsfrekvensen i de tvistemål som avgjordes 

genom dom samtidigt ökade. Svea hovrätt ser detta som ett tydligt tecken på att 

hovrätterna tillämpade pt-bestämmelserna för restriktivt. Det bör nämligen enligt 

utredningen vara en naturlig konsekvens att andelen ändrade avgöranden minskar 

när hovrätterna ställer för höga krav på att pt ska meddelas. Att sedan andelen 

ändrade avgöranden har ökat i de tvistemål som hovrätterna prövat i sak kan ses 

som en följd av att hovrätterna endast meddelat pt i de mål där domstolarna är 

förhållandevis säkra på att en ändring i målet ska företas.105

De senaste åren har andelen beviljade pt i tvistemål ökat och andelen ändrade 

tvistemål har också ökat till de nivåer som gällde före EMR-reformens 

genomförande.106 Utvecklingstrenden är således positiv men det är fortfarande långt 

kvar tills lagstiftarens syfte med pt-reformen uppnåtts. Under dessa förutsättningar 

                                                  
102 Prop. 2004/05:131, s. 179.
103 Se bl.a. Heuman, s. 599, Grundström Karl-Johan och Ondrasek Olofsson Lynda, Skattenytt, nr 11, 2010, s. 
795, Nordh i Blendow Lexnova Expertkommentar – Processrätt december 2011.
104 SOU 2012:93, del 1, s. 221 ff.
105 Svea hovrätts promemoria ”En undersökning av Svea hovrätts överprövning i tvistemål – särskilt om prövningstillstånd 
och ändringsfrekvens”, Manne Heimer, Administrativa enheten, s. 30. Tillgänglig 
<http://www.svea.se/Domstolar/sveahovratt/Dokument%20och%20PM/Slutrapport%20Pr%C3%B6vnin
gstillst%C3%A5nd%20och%20%C3%A4ndringsfrekvens%20i%20tvistem%C3%A5l_VER%20120914.pdf>
106  Svea hovrätts promemoria ”En undersökning av Svea hovrätts överprövning i tvistemål – särskilt om 
prövningstillstånd och ändringsfrekvens”, Manne Heimer, Administrativa enheten, s. 26 och s. 28 ff. Tillgänglig 
<http://www.svea.se/Domstolar/sveahovratt/Dokument%20och%20PM/Slutrapport%20Pr%C3%B6vnin
gstillst%C3%A5nd%20och%20%C3%A4ndringsfrekvens%20i%20tvistem%C3%A5l_VER%20120914.pdf>
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är det svårt att ge en rättvisande bild av hur just granskningsdispensen kan tänkas ha 

påverkat domstolarna i deras tillståndsgivning. Hela pt-reformen (inklusive 

granskningsdispensen) har visserligen haft en negativ inverkan på pt-frekvenserna i 

hovrätterna men detta är ju inte hänförligt till dispensreglerna i sig utan snarast 

hovrätternas bristande tillämpning av regelverket. 

Vad som emellertid kan konstateras beträffande granskningsdispensen är att 

denna pt-grund tidigare har varit (och fortfarande är, beroende på hur det ska 

tolkas) en del av ändringsdispensen. De fall som idag meddelas pt med stöd av 

granskningsdispensen har således tidigare meddelats pt med stöd av 

ändringsdispensen. En rimlig slutsats kan därmed tänkas vara att 

granskningsdispensen inte kommer att förändra hovrätternas tillståndsgivning i 

någon större utsträckning. Möjligen kan det tänkas att granskningsdispensen 

kommer att åberopas i allt fler överklaganden då regeln numera uppmärksammats 

med en helt egen dispensgrund. Idag omfattar dessutom pt-systemet allt fler 

komplicerade och omfattande mål vilka först och främst kan tänkas vara lämpade 

för granskningsdispens. Förhållandet att de fall som granskningsdispensen idag 

avser att täcka redan före bestämmelsens införande kunde meddelas dispens som 

ändringfall kvarstår emellertid. Utvecklingen beträffande granskningsdispensens 

inverkan på hovrätternas tillståndsgivning bör därmed ha sett likadan ut med eller 

utan pt-grunden fastställd i lagtext.

5 Granskningsdispens i kammarrätt

5.1 Motiven bakom införandet av bestämmelsen i kammarrätt

Som tidigare beskrivits har pt-reglerna inom de allmänna förvaltningsdomstolarna 

till stora delar vuxit fram med de motsvarande bestämmelserna i de allmänna 

domstolarna som förlaga. Värt att påpeka är dock att influenserna inte endast gått i 

riktning från de allmänna domstolarna till de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Istället kan det sägas ha funnits en växelverkan de två systemen emellan där de

genom året kommit att utvecklas i vad som närmast kan liknas vid symbiosliknande 
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former.107 Efter de förändringar som EMR-reformen kom att föra med sig för pt-

bestämmelserna i hovrätt var det därmed kanske mindre överraskande att det så

småningom kom att förslås liknande förändringar för pt-reglerna i kammarrätt.

I slutet av februari i år röstade riksdagen igenom regeringens proposition En mer 

ändamålsenlig förvaltningsprocess (2012/13:45).108 Propositionen kan i princip sägas 

utgöra den förvaltningsrättsliga motsvarigheten till EMR-reformen eftersom

lagstiftaren här, precis som i EMR-propositionen, beslutat om ett antal förändringar 

av de förvaltningsrättsliga processreglerna i syfte att dessa förändringar ska bidra till 

en mer modern och ändamålsenlig förvaltningsprocess.109 Det behandlas således ett 

antal olika frågor rörande den förvaltningsrättsliga processordningen i propositionen

men det som är av relevans för denna uppsats är självklart reglerna om pt i 

kammarrätt.

Vad gäller pt-grunderna i kammarrätt slår lagstiftaren fast att dessa ska anpassas 

till de regler som gäller i hovrätt.110 Rörande ändringsdispensen har det inneburit att 

bestämmelsen har fått en ny utformning som är tänkt att på ett bättre sätt 

korrespondera med den generösa tillämpning som man tidigare gett uttryck för att 

bestämmelsen borde ha.111 På så vis är det tänkt att det också inom det 

förvaltningsrättsliga området ska kunna säkerställas att alla de avgöranden som 

bedöms som tveksamma kommer att tas upp till fullständig sakprövning.112 Numera 

ska det alltså finnas anledning att betvivla riktigheten av det slut som underrätten kommit 

till för att ändringsdispens ska meddelas till skillnad från den tidigare formuleringen 

där det krävdes att det förekom anledning till ändring i det slut som förvaltningsrätten 

kommit till.

Rörande granskningsdispensen valde lagstiftaren att avhandla de skäl som funnits 

för att inrätta en sådan pt-grund i 49 kap. 14 § RB. Till största del återgavs här 

endast de skäl som angetts i EMR-propositionen till bestämmelsens införande i RB,

varefter det beträffande granskningsdispensen konstaterades att:

                                                  
107 För en mer ingående beskrivning se Bylander, Pt hovrätt-kammarrätt ToR, Festskrift till Lotta Vahlne 
Westerhäll, Santérus Förlag 2011.
108 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15 samt rskr. 2012/13:154. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli i 
år (2013).
109 Prop. 2012/13:45, s. 1.
110 Prop. 2012/13:45, s. 132.
111 Prop. 1992/93:216, s. 57, NJA 2002 s. 35 och NJA 2002 s. 133.
112 Prop. 2012/13:45, s. 134 samt 2004/05:131 s. 184 f.
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regeringen är av uppfattningen att det finns behov av denna ytterligare grund för 

prövningstillstånd i kammarrätten för svårbedömda mål av olika slag, särskilt komplicerade 

och omfattande mål.113

Precis som i EMR-propositionen bör lagstiftaren här med uttrycket ”svårbedömda 

mål” åsyfta de avgöranden där domskälen är så pass otydliga att det på grundval av 

dessa inte går att bedöma riktigheten av förvaltningsrättens slut.114

5.2 Tillämpningen av granskningsdispensen i kammarrätt

5.2.1 Skäl till att följa den utveckling som skett i hovrätterna

Utöver den sparsamma utläggning som görs i den nya propositionen beträffande de 

senaste förändringarna av pt-reglerna så finns det inte någon närmre beskrivning i 

förarbetena till 34 a § FPL om hur dessa bestämmelser är tänkta att tolkas. Det enda 

som framgår är att grunderna är desamma som i hovrätt.115 Rent logiskt kan det 

således tyckas att den som ska tillämpa dispensgrunderna i kammarrätt har att vända 

sig till den doktrin och praxis som utvecklats inom området för de allmänna 

domstolarna för att på så sätt ges någon närmare vägledning rörande 

bestämmelsernas innehåll. Det f.d. regeringsrådet Lavin har i samband med att pt-

systemet infördes i kammarrätt skrivit en artikel i Förvaltningsrättslig tidskrift vilken 

kan anses bekräfta ett sådant tillvägagångssätt. I denna artikel följer Lavin den något 

restriktiva tolkningen av ändringsdispensen som förekom i hovrätterna i tiden innan 

den dåvarande departementschefen i prop. 1992/93:126 valde att belysa en något 

mer liberal tolkning av denna pt-grund.116 Samma metod kan också tänkas ha 

tillämpats av Wennergren m.fl. då han i kommentaren till FPL anför att det för att 

ändringsdispens i kammarrätt ska meddelas numera räcker med att avgörandes 

riktighet kan bedömas som tveksamt.117 Detta uttryckssätt känns igen och är 

                                                  
113 Prop. 2012/13:45, s. 135.
114 Se exemplifieringen i prop. 2012/13:45 i sista meningen på s. 176 samt hänvisningen som görs till EMR-
propositionen i översta meningen på efterföljande sida.
115 Prop. 1993/94:133, s. 34 och s. 56.
116 Lavin, ”Prövningstillstånd i kammarrätt – dess syfte och handhavande” i Förvaltningsrättslig Tidskrift 1-2/95 
s. 36.
117 Wennergren och von Essen, kommentaren till 34 a §.



45

förmodligen hämtat från EMR-propositionen.118 I doktrinen kan därmed tolkningen 

av ändringsdispensen inom kammarrätterna sägas ha följt den utveckling som skett 

av denna dispensgrund inom de allmänna domstolarna. 

Det kan också tänkas att en del mer övergripande iakttagelser kan anföras till stöd 

för att granskningsdispensen inom området för såväl de allmänna domstolarna som 

de allmänna förvaltningsdomstolarna bör tolkas och tillämpas i överrensstämmelse 

med varandra. Först och främst ska det här påminnas om att pt-bestämmelserna 

egentligen är ett sätt för lagstiftaren att begränsa måltillströmningen i de högre 

instanserna så att dessa kan fokusera på de uppgifter som tillkommit dem genom 

den instansordning som nu råder.119 Vad gäller lagstiftarens överväganden om att 

införa pt-reglerna i hovrätt och kammarrätt ser dessa likadana ut, vilket kanske inte 

är särskilt överraskande med tanke på att dessa domstolar utgör mellaninstanserna i 

sina respektive instansordningar. Både hovrätternas och kammarrätternas

huvudsakliga uppgift är således att kontrollera underinstansernas avgöranden. För 

att lyckas utföra denna uppgift på ett så bra sätt som möjligt har införandet av pt-

reglerna blivit en nödvändighet. På så vis kan mellaninstanserna sålla bort de mål 

som uppenbarligen inte kräver en ytterligare domstolsprövning, vilket frigör resurser 

till de avgöranden där en sådan prövning faktiskt har en saklig funktion att fylla. Det 

är dock viktigt av rättssäkerhetsskäl att den avvägning som sker genom utnyttjandet

av pt-reglerna i mellaninstans inte riskerar att försämra den enskildes rätt att få sin 

sak prövad i domstol. Detta gäller självklart i både hovrätt och kammarrätt. Därför 

har pt-reglerna i mellaninstans, inom området för både de allmänna domstolarna 

och de allmänna förvaltningsdomstolarna, utformats på samma sätt och 

utvecklingen av bestämmelserna har även följts åt genom åren. På det hela taget kan 

detta anses vara ett mycket starkt argument för varför också då 

granskningsdispensen inom de olika processordningarna bör utvecklas och tolkas i 

överensstämmelse med varandra. Möjligen kan det dock tänkas att vissa undantag är 

motiverande från denna huvudregel, främst med tanke på de olika måltyper som 

behandlas inom de olika instansordningarna men också på de skillnader som finns 

mellan de regelverk som styr de olika processordningarna.

                                                  
118 Prop. 2004/2005:131, s. 185.
119 Se kapitel 2.
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5.2.2 Det skriftliga förfarandets inverkan på granskningsdispensens tillämpning

En av de viktigaste skillnaderna att nämna mellan RB och FPL är kanske att ett antal 

av de processprinciper som RB till stor del byggts upp på, exempelvis principerna 

om muntlighet, omedelbarhet och koncentration, inte getts någon motsvarighet i 

FPL. För granskningsdispensens tillämpning i kammarrätt kan detta tänkas medföra 

vissa konsekvenser varav den viktigaste kan tänkas vara hänförlig till avsaknaden av 

ett muntligt förfarande i förvaltningsdomstolarna. 

Det framgår av ett flertal paragrafer i RB120 att muntlighet är huvudregeln vid 

domstolsförhandlingar i de allmänna domstolarna. Undantagsvis är det dock tillåtet 

för parterna att ge in eller läsa upp skriftliga inlagor men detta är endast om 

domstolen anser att det skulle underlätta förståelsen av ett anförande eller om det 

annars skulle kunna underlätta handläggningen. Skriftlighet kan här sägas utgöra ett 

komplement till huvudregeln om muntlighet. I de allmänna förvaltningsdomstolarna 

kan den omvända ordningen sägas gälla. Enligt 9 § FPL framgår det nämligen att 

huvudregeln för förfarandet i förvaltningsdomstolarna är skriftligt, medan muntliga 

inslag undantagsvis kan förekomma om det kan antas vara till fördel för utredningen 

eller främja ett snabbt avgörande. Skulle det emellertid vara så att en part som för 

talan i målet begär att muntlig förhandling ska hållas är förvaltnings- och 

kammarrätt skyldiga att bifalla en sådan önskan om det inte skulle vara obehövligt 

eller särskilda skäl talar emot det. För granskningsdispensens tillämpning i 

kammarrätt kan denna omvända ordning möjligen vara av betydelse.

Till att börja med kan man fråga sig om inte det muntliga förfarandet i de 

allmänna domstolarna kan tänkas bidra till de brister i domskälen som 

granskningsdispensen tar sikte på, i högre utsträckning än vad ett skriftligt 

förfarande gör. Exempelvis bör det många gånger vara svårare att i skrift återge det 

som utspelat sig i tingsrätten under huvudförhandlingen än vad det är för

förvaltningsrätten att i sina domskäl återge något som anförts i de skriftliga 

inlagorna. Sedan kan det också påpekas att granskningsdispensen är tänkt att 

meddelas när det inte går att avgöra riktigheten av underinstansen avgörande utan att 

                                                  
120 Exempelvis 43 kap. 5 §, 46 kap. 5 §, 50 kap. 17 §, 51 kap. 17 § och 55 kap. 15 §.  
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en ny rättegång i mellaninstansen kommer till stånd.121 Om då rättegången i såväl den första 

som den andra instansen är baserad på ett skriftligt förfarande kanske det inte kan 

förväntas att de brister som fanns i förvaltningsrättens avgörande kommer att 

klargöras särskilt mycket av en förnyad rättegång i kammarrätten.

Det som nu anförts kan tala för att granskningsdispensen kan tänkas komma att 

spela en något mer tillbakadragen roll i de förvaltningsrättsliga domstolarna än vad 

den idag gör i de allmänna domstolarna. Detta betyder emellertid inte att 

bestämmelsen kommer att sakna en funktion att fylla i den förvaltningsrättsliga 

processordningen. Precis som i de allmänna domstolarna förekommer det mycket 

omfattande och komplicerade mål även i de allmänna förvaltningsdomstolarna idag. 

Särskilt för dessa mål kan granskningsdispensen tänkas fylla en viktig funktion.

5.3 Förhållandet mellan granskningsdispens och ändringsdispens

Vad gäller relationen mellan granskningsdispensen och ändringsdispensen i hovrätt 

har det ovan i avsnitt 4.7.1 konstaterats att de typfall som granskningsdispensen är 

avsedd att behandla, redan före bestämmelsens införande i RB föranledde pt, men 

då som ändringsfall. Granskningsdispensen var då och kan fortfarande anses vara en 

del av ändringsdispensen, vilket gör att införandet av bestämmelsen som en egen pt-

grund i RB egentligen inte bör förändra hovrätternas pt-frekvens på något markant 

sätt.

Den intressanta frågan är nu om utvecklingen sett ut på samma sätt inom 

området för de allmänna förvaltningsdomstolarna. I förarbetena till 34 a § FPL 

anförs som sagt i avsnitt 5.2.1 inte särskilt mycket om innebörden av pt-grunderna 

och hur de är tänkta att tillämpas. Det som konstateras är endast att pt-grunderna 

ska vara desamma som i hovrätt. Studerar man emellertid den praxis som finns från 

RegR/HFD beträffande ändringsdispensens tillämpning i kammarrätterna syns snart 

en bild inte helt olik den som framträtt i hovrätterna beträffande relationen där 

mellan de två dispensgrunderna. 

                                                  
121 Prop. 2004/05:131, s. 186.
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5.3.1 Regeringsrättens praxis

Till en början kan det rent generellt konstateras att RegRs/HFDs avgöranden 

rörande ändringsdispens och dess tillämpning i kammarrätterna skiljer sig något från 

HDs praxis på det sättet att RegR/HFD inte är lika tydliga i sina domskäl rörande 

den rättsliga grunden till domstolens avgöranden. RegR/HFD hänvisar således 

sällan till varken förarbeten, praxis eller doktrin angående tillämpningen av 

bestämmelsen och det verkar inte heller finnas något avgörande som uttryckligen

berör eller bekräftar hur ändringsdispensen ska tolkas i kammarrätterna. Däremot 

finns ett antal avgöranden, i vilka RegR/HFD prövat frågan om ändringsdispens i 

kammarrätt, som har ansetts vara av sådant värde för rättstillämpningen att de 

publicerats i referatform.122 Av dessa avgöranden framgår det att RegR/HFD anser 

att det för att ändringsdispens ska kunna meddelas räcker om det för kammarrätten 

bör ha framstått som osäkert om förvaltningsrätten i sitt avgörande kommit till ett 

riktigt slut.123 Trots att denna formulering om förutsättningarna för att meddela 

ändringsdispens skiljer sig något från det uttryckssätt som HD använt sig av i sina 

avgöranden bör de båda domstolarna åsyfta samma innebörd. Det rör sig här 

sannolikt endast om två olika sätt att uttrycka samma sak på.

Det finns olika orsaker som kan tänkas utlösa den osäkerhet som kammarrätten 

måste känna inför riktigheten av förvaltningsrättens slut för att domstolen ska 

kunna meddela ändringsdispens. I praxis finns bland annat exempel där avgörandet 

varit direkt felaktigt, att utredningen i förvaltningsrätten har varit bristfällig eller att 

klaganden inkommit med kompletterande uppgifter som ställer målet i nytt ljus i 

kammarrätten.124 Än mer intressant är det att notera att det även finns exempel på 

hur RegR/HFD inom ramen för ändringsdispensen har meddelat pt för sådana fall 

som idag skulle hänföras till granskningsdispensens tillämpningsområde. Bland 

RegRs refererade avgöranden kan nämnas RÅ 2008 ref 50 i vilket RegR slår fast att 

det för kammarrätten borde ha framstått som osäkert om länsrättens avgörande 

varit korrekt med hänsyn till de grumliga skäl som ansvarsnämnden och 

                                                  
122 RÅ 1998 ref. 3, RÅ 1998 ref. 1, RÅ 2002 ref. 85, RÅ 2002 ref. 98, RÅ 2004 ref. 69, RÅ 2005 ref. 83, RÅ 
2006 ref. 46, RÅ 2006 ref. 77 och RÅ 2008 ref. 50.
123 RÅ 1998 ref. 3, RÅ 2002 ref. 85 och RÅ 2008 ref. 50. Vilket också anges i en rad notisfall. Se t.ex. RÅ 
1998 not. 63, RÅ 1998 not 211, RÅ 1999 not. 244, RÅ 2001 not 81, RÅ 2010 not. 27, RÅ 2012 not. 40. 
124 RÅ 2004 ref. 69, RÅ 2006 ref. 46 och RÅ 1998 ref. 3.
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förvaltningsrätten gett för sina avgöranden. Möjligen kan det också tänkas att RegR i 

idag hade meddelat granskningsdispens istället för ändringsdispens i RÅ 2006 ref 77, 

då domstolen verkat lägga avgörande vikt vid att det i målet rörde sig om så 

komplicerade förhållanden att det fick antas att det rådde ovisshet om utgången. Även 

bland notismålen finns det avgöranden som med allra största sannolikhet skulle ha 

meddelats granskningsdispens om de prövats idag. I HFD 2011 not 98 uttalar t.ex. 

domstolen att det av förvaltningsrättens dom inte framgick tydligt att klagandens samlade 

behov av personlig assistans hade prövats. Det borde därför ha framstått som 

osäkert för kammarrätten om förvaltningsrätten kommit till ett riktigt slut. I RÅ 

2010 not 93 tycks RegR anse att länsrättens domskäl varit så ofullständiga att det för 

kammarrätten borde ha framstått som osäkert om länsrätten kommit fram till ett 

riktigt slut. I målet hade länsrätten då inte gjort någon bedömning av om det 

funnits skäl att bestämma en avgift med hänsyn till den av klaganden åberopade 

grunden, utan istället hade avgiften bestämts schablonmässigt. Dessutom hade 

länsrätten utan egentlig motivering slagit fast att oskäligt dröjsmål hade uppkommit. 

Vidare har det även funnits skäl för granskningsdispens enligt RÅ 2004 not 109 där 

RegR helt enkelt konstaterat att länsrättens domskäl gav föga vägledning hur bedömningen 

gjorts i ett mål om arbetslöshetsersättning. Slutligen ska också RÅ 1999 not 218 

nämnas där RegR fann att kammarrätten borde meddelat pt med hänsyn till att 

länsrätten såvitt framgick inte hade gjort en närmare övervägning av en fråga som var 

av vikt i målet.

Av RegRs/HFDs praxis bör det alltså sammantaget kunna konstateras att det

även inom området för de allmänna domstolarna redan innan granskningsdispensen 

nu i år infördes som egen pt-grund har meddelats pt för granskningsfall i 

kammarrätterna men då inom ramen för ändringsdispensen. Hur kammarrätterna 

kommer att välja att tillämpa granskningsdispensen och ändringsdispensen i mål där 

båda pt-grunderna kan tillämpas är oklart. HD verkar som konstaterats i avsnitt 

5.7.2 oense i denna fråga. Precis som det anförs i samma avsnitt finns det både 

fördelar och nackdelar med de olika tolkningsalternativ som HD ger uttryck för i sin 

praxis.  För att granskningsdispensen emellertid ska fylla en egen funktion och alltså 

inte bli en överflödig grund i förhållande till ändringsdispensen bör den tolkning 

som HD tillämpar i NJA 2009 s. 738 vara till ledning för kammarrätterna.
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6 Avslutande kommentar

Lagstiftarens övergripande syfte med förändringarna av pt-grunderna i kammarrätt 

var, precis som vid införandet av motsvarande bestämmelser i RB, att det skulle 

säkerställa en ordning där mellaninstanserna skulle vara generösa med att släppa upp 

mål till en fullständig sakprövning. Granskningsdispensen var således avsedd att 

bidra till denna ordning. Som konstaterats i avsnitt 5.3 har dock utvecklingen inom 

området för de allmänna domstolarna inte gått i den riktning som lagstiftaren avsåg. 

Varningsrop och utredningar pekade alla på att hovrätterna tillämpade pt-grunderna 

för restriktivt och även om det idag kan konstateras att pt-frekvenserna så sakteliga 

är på väg att nå de nivåer som förelåg innan förändringarna genomfördes är det 

ändå en bit kvar innan lagstiftarens har uppnåtts.125 Mellan de olika hovrätterna kan 

det fortfarande märkas stora skiftningar i det antal mål som meddelas pt.126

Den dystra bild som nu målats upp beträffande området för de allmänna 

domstolarna väcker självklart frågan om utvecklingen kommer att bli densamma 

inom området för de allmänna förvaltningsdomstolarna? Till en början kan det här 

nämnas att de allmänna förvaltningsdomstolarna givetvis måste ta lärdom av den 

utveckling som skett inom området för de allmänna domstolarna. Det bör ha varit 

svårt att inom domstolsväsendet lyckats gå miste om den allmänna diskussionen och 

debatten om de problem som förevarit eller resultaten av de undersökningar som 

presenterats beträffande pt-frekvenserna. Samtidigt har också HD meddelat en 

mängd avgöranden i ämnet.

Förutom att det kan tyckas klokt att dra lärdom av den utveckling som skett 

inom området för de allmänna domstolarna finns det också en annan faktor som 

kan tala för att de allmänna förvaltningsdomstolarna bör vara bättre rustade för att 

möta förändringarna i kammarrätternas pt-grunder än vad hovrätterna var. Denna 

faktor är att kammarrätterna redan år 1994 omfattades av en pt-reform och har 

sedan dess tillämpat pt-grunderna i en allt större utsträckning. I en rapport från 

domstolsverket beträffande pt-reformen framkom inga större anmärkningar på hur 

                                                  
125 SOU 2012:93 s. 207.
126 Se speciellt Hovrätten över Skåne och Blekinge i Svea hovrätts promemoria ”En undersökning av Svea 
hovrätts överprövning i tvistemål – särskilt om prövningstillstånd och ändringsfrekvens” s. 27. Tillgänglig 
<http://www.svea.se/Domstolar/sveahovratt/Dokument%20och%20PM/Slutrapport%20Pr%C3%B6vnin
gstillst%C3%A5nd%20och%20%C3%A4ndringsfrekvens%20i%20tvistem%C3%A5l_VER%20120914.pdf>
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kammarrätterna tillämpade pt-systemet.127 Detta ska dock inte tas till intäkt för att 

det inte fanns någon kritik att anföra mot det sätt varpå kammarrätterna tillämpade 

pt-reglerna. Däremot kan det kanske ge en liten fingervisning om att det i vart fall 

inte funnits sådana anmärkningar som de som efter EMR-reformen riktats mot 

hovrätternas tillståndsgivning. Dessutom ska inte endast erfarenheten av den 

tidigare pt-reformen i kammarrätterna underskattas. Tack vare den tidigare reformen 

kan man kanske tänka sig att det idag inom kammarrätterna finns en väl utarbetad 

arbetsordning rörande hur pt-frågorna ska behandlas. 

Även om kammarrätterna med hänsyn till det ovan anförda skulle lyckas på ett 

bättre sätt än hovrätterna att uppnå lagstiftarens syfte med att förändra 

dispensgrunderna är det tveksamt om just granskningsdispensen kommer att bidra 

till den utvecklingen i någon större utsträckning. I uppsatsen har det både 

beträffande granskningsdispensen i hovrätt och beträffande granskningsdispensen i 

kammarrätt kunnat konstateras att denna pt-grund sedan tidigare funnits men då 

som en del av ändringsdispensen. Detta betyder emellertid inte att 

granskningsdispensen kommer att vara helt betydelselös inom området för de 

allmänna förvaltningsdomstolarna. Tvärtom kan denna pt-grund tänkas bli allt 

viktigare för kammarrätterna i takt med den framtida utvecklingen för domstolarna. 

Det är kanske inte en helt orimlig tanke att det med tiden kommer att förekomma 

alltfler mål av tvistemålsliknande karaktär i förvaltningsdomstolarna. Något som 

kanske ökar omfattningen och komplexiteten av målen. Det kanske inte heller är 

särskilt långt bort att överväga ett införande av krav på pt för skattemålen, vilka ofta 

kan vara mycket komplexa. Överlag är det kanske inte heller en helt främmande 

tanke att införa ett generellt krav på pt i mellaninstanserna varför 

granskningsdispensen då kan tänkas få en allt större betydelse.128 Skulle en sådan 

utveckling ske är det emellertid av allra största vikt att det inte finns några oklarheter 

beträffande hur granskningsdispensen ska tillämpas. Den oklarhet som nu råder 

beträffande pt-grundens förhållande till ändringsdispensen är viktig att reda ut. För 

den enskilde är det viktigt att veta vilken pt-grund denna ska argumentera för. 

                                                  
127 Domstolsverkets rapport 2004:2 ”Utvärdering och förslag kring prövningstillstånd i kammarrätt”.
128 Se SOU 2010:44 s. 282 och SOU 2013:17 s. 607.
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