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HÖGSTA DOMSTOLENS 

_____________________________________________________________________________________ 
 Postadress Telefon Expeditionstid 
 Box 2066 08-617 64 00 8.45-12.00 
HÖGSTA DOMSTOLEN 103 12 STOCKHOLM   13.15-15.00 
 

BESLUT  Mål nr 

meddelat i Stockholm den 7 december 2004 Ö 35-04 

 

KLAGANDE 

CZ 

 

SAKEN 

Avvisande av överklagande 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Svea hovrätt, avd. 11, beslut den 8 december 2003 i mål ÖÄ 8040-03 

 

_________ 

 

  

 

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta domstolen undanröjer hovrättens beslut om avvisning och förordnar att 

målet skall tas upp på avdelning för tillståndsprövning 

 

YRKANDE I HÖGSTA DOMSTOLEN 

 

CZ har, såsom det får förstås, yrkat att hovrättens beslut om avvisning skall un-

danröjas och att målet skall tas upp för tillståndsprövning.   
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SKÄL 

 

Hovrätten beslutade den 10 november 2003 att inte meddela prövningstillstånd i 

ett mål angående särskild handräckning m.m. med CZ som klagande. Sista dag 

för att överklaga beslutet var den 1 december 2003. 

 

CZ har uppgett att hon den 1 december 2003 faxade en skrivelse till hovrätten 

med uppgift om att hon skrivit ett överklagande till Högsta domstolen och sam-

ma dag postat överklagandet med originalunderskrift till hovrätten. 

 

Hovrätten avvisade den 8 december 2003 överklagandet med hänvisning till att 

det kommit in till hovrätten först den 2 december 2003 och inte heller avskilts för 

hovrättens räkning hos posten inom den utsatta tiden. 

 

CZ har i Högsta domstolen åberopat en kvittenskopia av den skrive lse som hon 

skickade med telefax till hovrätten. Av kvittensen framgår att skrivelsen skicka-

des från ”CZ:s fax 46 21 123700” den 1 december 2003 klockan 9.40 till en tele-

fax med nummer ”08219327”. 

 

Hovrätten har i ett yttrande till Högsta domstolen uppgett att det sistnämnda  

numret är telefaxnumret till hovrättens registratorskontor och att det av tele- 

faxens aktivitetsrapport för den 1 december 2003 framgår att en handling om en 

sida mottagits den dagen klockan 9.35 från det förstnämnda telefaxnumret. Enligt  

hovrätten kan den slutsatsen dras att den ifrågavarande skrivelsen nått hovrättens 

registratorskontor vid den angivna tidpunkten. Det har enligt hovrätten inte gått 

att bringa någon klarhet i vad som därefter hänt med skrivelsen, som alltså var 

okänd för de som deltog i hovrättens avvisningsbeslut. 
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Av handlingarna framgår att det överklagande som CZ lämnade för postbeford-

ran inkom till hovrätten först den 2 december 2003. Mot bakgrund av uppgifterna 

om telefaxnummer, sändnings- och mottagningstider samt aktivitetsrapporten 

från telefaxen på hovrättens registratorskontor, är det dock sannolikt att den av 

henne åberopade och med telefax sända skrivelsen kom in till hovrätten den  

1 december 2003. Med hänsyn härtill och då skrivelsen bör betraktas som ett 

överklagande skall hovrättens beslut om avvisning undanröjas. 

 

_________ 

 

 

 

 

____________________          ____________________          ____________________ 

 

 

 

____________________          ____________________ 

 

 

 

 

 

 
 
I avgörandet har deltagit: justitieråden Munck, Regner, Blomstrand, Lundius 
och Virdesten (referent) 
Föredragande revisionssekreterare: Hedvall 
 


