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HÖGSTA DOMSTOLENS
BESLUT Mål nr

meddelat i Stockholm den 5 november 2007 Ö 53-07

HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-617 64 00 Expeditionstid

Telefax 08-617 65 21Riddarhustorget 8 Box 2066
103 12 Stockholm E-post: hogsta.domstolen@dom.se

www.hogstadomstolen.se

08:45-12:00
13:15-15:00

KLAGANDE

MÅ

Ombud Advokat SW

MOTPART

Skatteverket

171 94 Solna

SAKEN

Utmätning

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Hovrätten för Nedre Norrlands beslut den 19 december 2006 i mål

ÖÄ 1157-06

__________

Genom beslut den 16 februari 2006 förordnade kronofogdemyndigheten om

utmätning av de pantbrev som fanns uttagna i fastigheten X 2:21 i den mån

de inte utgjorde pant för annan fordran. Gäldenär var MÅ, lagfaren ägare till

fastigheten. Beslutet överklagades av Swedbank Hypotek AB till tingsrätten,

som den 12 oktober 2006 lämnade överklagandet utan bifall. Tingsrättens
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beslut överklagades av banken och MÅ. Den 19 december 2006 lämnade

hovrätten överklagandena utan bifall.

MÅ har överklagat hovrättens beslut och yrkat att Högsta domstolen, med

ändring av hovrättens beslut, undanröjer kronofogdemyndighetens

utmätning av pantbrev nr 16928 daterat den 28 november 1986, som finns

uttaget i fastigheten X 2:21, och fastställer att Swedbank Hypotek AB har

särskild förmånsrätt i fastigheten genom pantförskrivning av ifrågavarande

pantbrev till Swedbank Hypotek AB. MÅ har vidare yrkat ersättning för sina

rättegångskostnader i hovrätten.

Skatteverket har bestritt ändring.

MÅ har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Högsta domstolen meddelade den 5 februari 2007 prövningstillstånd i målet

och förordnade samma dag att ytterligare åtgärder för verkställighet av

kronofogdemyndighetens i Gävle beslut den 16 februari 2006 i mål

640504-0426 tills vidare inte fick ske. Högsta domstolen upphävde den 3

september 2007 beslutet om inhibition.

__________

MÅ har inte överklagat kronofogdemyndighetens beslut. På grund härav och

då tingsrätten inte ändrat detta har hon inte haft rätt att överklaga tingsrättens

beslut (se NJA 1984 C 39 och Fitger, Lagen om domstolsärenden – En

kommentar, 2 uppl. 2004 s. 278). Hovrättens skulle därför ha avvisat MÅs
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överklagande. Eftersom hovrätten inte ändrat tingsrättens beslut har MÅ inte

heller haft rätt att överklaga hovrättens beslut.

Högsta domstolen avvisar MÅs överklagande i Högsta domstolen.

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________

I avgörandet har deltagit: justitieråden Severin Blomstrand,
Torgny Håstad, (referent) Marianne Lundius, Anna Skarhed och
Gudmund Toijer
Föredragande revisionssekreterare: Ulrika Kvarnsjö


