
HITTA I 
SVEA HOVRÄTTS HANDLINGAR  

 
 
Svea hovrätt grundades 1614 som konungens domstol men förlorade redan 1615 denna ställning, då 
konungens domsrätt i stället började utövas av rådet och efter 1789 av Högsta Domstolen. Svea hovrätt 
hade dock länge en särställning bland hovrätterna bl.a. genom att den var första rättegångsinstansen för 
adeln. 1910-1948 var hovrätten delad i två huvudavdelningar, I och II (Svea- och Norrlandsavdelning-
arna). De viktigaste arkivserierna är följande: 
 
Huvudarkivet 
Protokoll 
Protokoll i civila mål, A I a. För äldre tid är protokollen kortfattade och kompletteras av de s.k. codices 

rationum (seriesignum A II a och A II b) som täcker åren 1636-1800 och innehåller ledamöternas 
domskäl. 
Protokoll i brottmål, A I b. Renskrivna protokoll saknas före 1756. 
Protokoll inför Kungl. Maj:t, A I c. Protokoll i mål som måste under-ställas konungen. 1619-1695 
underställdes dödsdom alltid Kungl. Maj:t. 
Protokoll i särskilda mål,. A I d. Protokoll i mål vari hovrätten var första instans, såsom mål mot högre 
ämbetsmän. Målen mot fält-marskalken Nils Bielke, angående Dalaupproret, mordet på Gustav III, 
högmålsåtalet mot Gustaf Mauritz Armfelt, Fersenska mordet finns här. 
Protokoll i Pleniärenden, A I f. Förordnanden, tjänstledigheter m.m. 
 
Koncept och registratur 
Instämda och vädjade mål avgjordes genom dom. Instämda mål  är mål där hovrätten är första instans. 
Vädjade mål är mål som i underrätt avgjorts genom dom och varemot part vädjat. 
Ansöknings- och besvärsmål avgjordes genom utslag eller resolution. Besvärsmål är mål som i 
underrätt avgjorts genom beslut och varöver klagande hos hovrätten anfört besvär. Kriminella mål 
avgjordes genom utslag. 
 
Huvudserien domböcker finns fr.o.m. 1614. Ett hjälpmedel vid sökandet är Kuylenstiernas register, 
vilket finns i forskarexpeditionen i form av en lappkatalog, tillgänglig på mikrokort. Ett namn-, orts- 
resp. sakregister till lappkatalogen finns i kortskåp 1. Namnregistret finns dessutom som en bunden 
förteckning. Registret redovisar hovrättens domar i kronologisk följd med uppgift bl.a. om parternas 
namn och domens innehåll samt handlingarnas placering i liber causarum. E VI a 2 aa. Registret 
omfattar åren 1615-1680. 
Serien civila utslag och resolutioner börjar först 1683. 
Serien utslag och resolutioner i kriminella mål börjar fortlöpande år 1780. Utslag i brottmål från 1600-
talet ingår i serien domböcker. 
 
Diarier och liggare 
 
Janus regius, D I är ett alfabetiskt register efter sökandens namn, över akterna i instämda och vädjade 
mål, liber causarum, 1614-1748. 
Förprickningen i kolumnen där domsdatum finns anger att akten finns bevarad, med "w" markerade mål 
innebär att akten återfinns i Westinska samlingen i UUB. 
För tiden fr.o.m. 1734 ersätts Janus regius av diarier över instämda och vädjade mål, C I b, 2. 1734-
1826 kallade diarium civilum causarum. 
Civila besvärs- och ansökningsdiarier, C I b 3, finns fr.o.m. 1691 t.o.m. 1800 alfabetiskt upplagda, 
därefter kronologiskt. 
 



Under signum D finns förteckningar över familjerättsliga ärenden, däribland liggare över bevakade 

testamenten, D III k 1. 
 
Akter 
Akter över instämda och vädjade mål, E VI a 2 aa, kallas fram till 1712 liber causarum. För åren 1689-
1704 och 1713-1804 finns endast rester kvar. 
Avskrifter av prejudicerande brottsmål från 1600-talet kan återfinnas i Riksarkivets ämnessamlingar, 
Becchius-Palmcrantz samlingar. 
Serien akter i besvärs- och ansökningsmål. E VI a 3 aa, är t.o.m. 1682 kallad liber supplicationum. 
 
Vidare finns en särskild serie brottmålsakter, kallad remisser från Kungl. Maj:t m.fl. och av hovrätten 

omedelbart upptagna mål, E VI b 1. Här finns materialet efter flera högmålsprocesser. 
Till serierna över familjerättsliga handlingar bouppteckningar, E IX, finns ett namnregistarter 1734-1916 
(förteckning under signum 42). 
Förteckning över Svea hovrätts arkiv i fyra band har signum 42. 
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