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HÖGSTA DOMSTOLENS
BESLUT

Mål nr

meddelat i Stockholm den 25 oktober 2007

Ö 2521-06

KLAGANDE
Kvartershopen Kavaltzis
Box 3047
163 03 Spånga

Ombud: SH

MOTPART
TL

SAKEN
Dröjsmålsränta vid verkställighet

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET
Göta hovrätts beslut den 17 maj 2006 i mål ÖÄ 406-06

__________

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta domstolen fastställer hovrättens beslut.

HÖGSTA DOMSTOLEN

Postadress

Riddarhustorget 8

Box 2066
103 12 Stockholm

Telefon 08-617 64 00
Telefax 08-617 65 21
E-post: hogsta.domstolen@dom.se
www.hogstadomstolen.se

Expeditionstid
08:45-12:00
13:15-15:00
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YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Kvartersshopen Kavaltzis har yrkat bifall till sin i hovrätten förda talan.

TL har förelagts att svara på överklagandet men har inte yttrat sig.

________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

I avgörandet har deltagit: justitieråden Johan Munck, Severin Blomstrand,
Ann-Christine Lindeblad (referent), Kerstin Calissendorff (skiljaktig) och
Gudmund Toijer
Föredragande revisionssekreterare: Anders Norin
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SKILJAKTIG MENING

Justitierådet Kerstin Calissendorff är skiljaktig och anför:

Enligt 3 och 4 §§ räntelagen utgår, om annat inte särskilt föreskrivits,
dröjsmålsränta beräknad i enlighet med lagens bestämmelser för förfallen
penningfordran på förmögenhetsrättens område även om avtal om sådan ränta inte
har träffats. I de fall dröjsmålsränta avtalats, anknyter den avtalade räntan i
allmänhet till räntelagens bestämmelser antingen genom en hänvisning till
relevanta bestämmelser i lagen eller genom att dessa återges.

För att fylla sin funktion att utgöra ett påtryckningsmedel för betalning och för att
ge borgenären kompensation för de olägenheter han lider av att inte få betalt,
utgörs den legala dröjsmålsräntan av en räntesats som med jämna mellanrum
anpassas till det rådande ränteläget (tidigare i räntelagen benämnt diskonto, numera
benämnt referensränta), med ett tillägg avpassat för att uppfylla bl.a. angivna
syften. Genom att referensräntan (tidigare diskontot) varierar blir den legala
dröjsmålsräntan rörlig när den väl börjat löpa. Syftet med att avtala om en
dröjsmålsränta med hänvisning till räntelagen eller till det vid var tid gällande
diskontot/referensräntan torde i regel just vara att erhålla en dröjsmålsränta med en
marknadsanpassad ränta som beräkningsgrund.

En exekutionstitel skall verkställas i enlighet med sin lydelse. Emellertid måste
undantag från denna grundläggande exekutionsrättsliga princip kunna göras i de
fall då uttryck eller beteckningar i exekutionstiteln ersatts av ett nytt, såsom t.ex.
vid en ändring av en fastighetsbeteckning. I sådana fall får en bedömning göras
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huruvida innebörden av ändringen är av materiellt slag, om frågan inte regleras i
särskilda övergångsregler.

Referensräntan ersatte den 1 juli 2002 diskontot såsom beräkningsrund för bl.a.
räntelagens regler om dröjsmålsränta på förfallen fordran. I frågan om att utgöra en
marknadsanpassad beräkningsgrund för den rörliga variabeln av den legala
dröjsmålsräntan har referensräntat således ersatt den funktion som diskontot hade
före den 1 juli 2002. Att referensräntans storlek bestäms på ett annat sätt än vad
diskontot gjorde saknar härvid betydelse (jfr prop. 2001/02:132 s. 25 f.).

Av det ovan anförda följer att vid verkställighet av en exekutionstitel meddelad
före den 1 juli 2002 diskontot skall ersättas med den vid var tid gällande
referensräntan såvitt avser dröjsmålsränta som löper efter den 1 juli 2002. Endast
om det otvetydigt skulle framgå av exekutionstiteln att uttrycket diskonto syftar på
en räntesats bestämd i enlighet med den beräkningsgrund för diskontot som gällde
före den nu aktuella ändringen i räntelagen eller att uttrycket syftar på ett diskonto
som gällde vid en viss tidpunkt, skall den sålunda tillämpliga räntesatsen läggas till
grund för beräkningen av dröjsmålsräntan.

