
Att lösa tvister
Det händer att det uppstår tvister om avtal. På den här sidan kan du läsa 
mer om att lösa tvister och att kräva verkställighet.

Tingsrätten
Uppstår en tvist om ett avtal kan man vända sig till allmän domstol för att avgöra ärendet. 
Tingsrätten är första instans att döma så kallade tvistemål. Det kan gälla alla slags dispyter 
kring avtal, både muntliga och skriftliga. I hundsammanhang kan det exempelvis gälla en 
talan om att få laglig rätt att återta en foderhund eller att kräva betalning av en köpeskilling. 
Önskar man häva ett avtal, eller anser man att ens motpart har brutit mot ett avtal måste 
man vända sig till allmän domstol om man inte själva kan hitta en lösning. Man kan nämligen 
aldrig ensidigt häva ett avtal eller ändra avtalsvillkor.

Hur gör man?
Vill man låta allmän domstol lösa tvisten skickar man en stämningsansökan till tingsrätten där 
ens motpart bor. Blankett för detta finns på Sveriges Domstolars hemsida. På hemsidan kan 
du även söka efter rätt domstol. Ansökan ska skickas med vanlig post. Den som lämnar in en 
stämning kallas kärande och den som stämningen riktas mot kallas svarande.

I ansökan ska man ange ett så kallat yrkande, med andra ord vad du vill att tingsrätten ska 
besluta. Man ska även ange en utförlig beskrivning av de omständigheter som ligger till 
grund för yrkandet.

Efter att domstolen emottagit ansökan och kontrollerat att den är fullständig, skickas 
stämningen till motparten med uppmaning att inkomma med svar. Viss skriftväxling kan 
därefter följa, varefter tingsrätten kallar parterna till en muntlig förberedelse. Domaren 
försöker alltid få parterna att förlikas, vilket i majoriteten av tvisterna även sker. Man kommer 
helt enkelt överrens om en lösning. Om parterna inte förliks kan ytterligare skriftväxling ske 
innan ärendet sätts ut till huvudförhandling. Efter huvudförhandlingen meddelas tingsrättens 
dom. För att få ärendet prövat av hovrätten krävs prövningstillstånd.

För utförlig information om hela förfarandet, se http://www.domstol.se/Tvist/
Kostnader
Avgiften för en stämningsansökan är 450 kronor och ska vara betald innan du lämnar 
ansökan till domstolen. Huvudregeln i tvistemål är att den förlorande parten får ersätta den 
vinnande partens rättegångskostnader. Om målet gäller ett belopp under ett halvt 
prisbasbelopp (år 2013 beräknas ett prisbasbelopp till 44 500 kronor) behandlas det som ett 
så kallat småmål, vilket innebär att varje part huvudsakligen står för sina egna kostnader.

Den som kallas att vittna har rätt till ersättning från den åberopande parten.

Kronofogdemyndigheten
Ansökan om betalningsföreläggande: Om någon är skyldig dig pengar kan du vända dig till 
Kronofogden med en ansökan om betalningsföreläggande. För detta krävs att skulden avser 
pengar, att betalningens förfallodatum har passerat och att skulden är förlikningsbar. Blankett 
för ansökan finns på Kronofogdens hemsida.

http://www.domstol.se/Tvist/


Kostnad: Ansökningsavgift 300 kr. I vissa fall kan ytterligare kostnader tillkomma, som 
uppstår i samband med verkställighet.
Förfarande: Kronofogden skickar ett brev till den du kräver pengar av (svaranden) varpå 
denne antingen betalar beloppet, bestrider skulden eller inte svarar överhuvudtaget. Betalas 
skulden måste du informera Kronofogden om det. Bestrider svaranden skulden får du välja 
om du vill väcka stämning i tingsrätten. Om inget svar inkommer meddelar Kronofogden ett 
utslag som innebär att svaranden förpliktigas att betala i enlighet med ditt krav.
Du får även välja om du även vill ha Kronofogdens hjälp med att driva in (verkställa) skulden.

Om du tror att personen i fråga har invändningar mot skulden ska du istället vända dig till 
tingsrätten.

Efter dom – ansökan om verkställighet
Om din motpart inte följer en dom där det framgår att denne är skyldig att betala dig ett visst 
belopp, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för hjälp med att driva in skulden. Du 
lämnar då in domen tillsammans med en ansökan om verkställighet. Personen i fråga 
(gäldenären) får då en viss tid på sig att betala. Betalas inte fordran söker Kronofogden efter 
utmätningsbara tillgångar. Finns inga tillgångar ligger skulden kvar hos Kronofogden tills den 
betalas eller tills du (borgenären) återkallar ansökan.

Källa: http://www.skk.se/uppfodning/tips-rad/att-losa-tvister/

http://www.skk.se/uppfodning/tips-rad/att-losa-tvister/

