
    

 

HOVRÄTTEN FÖR 

VÄSTRA SVERIGE 

Avdelning 2 

Rotel 21 

BESLUT 
2016-08-12 

Göteborg 

Mål nr 

ÖÄ 2972-16 

 

 

 

Dok.Id 417696     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 40 

401 20 Göteborg 

Packhusplatsen 6 031-701 22 00  031-774 29 43 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se 

www.vastrahovratten.domstol.se 

 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Göteborgs tingsrätts slutliga beslut den 20 maj 2016 i mål nr Ä 1959-16, se bilaga A 

 

KLAGANDE 

Krzymowski Juristbyrå Handelsbolag, 969751-1120 

Box 44047, 100 73 Stockholm 

  

Ställföreträdare: Antonia Krzymowska och Adriana Krzymowska 

c/o Krzymowski Juristbyrå, Box 44047, 100 73 Stockholm 

  

MOTPART 

DD   

 

  

Ombud: Jur. kand. Staffan Sörenson 

Napoleon jurister AB, Södra Allégatan 2a, 413 01 Göteborg 

  

SAKEN 

Hinder mot verkställighet 

___________________ 

 

HOVRÄTTENS BESLUT 

 

Hovrätten avslår Krzymowski Juristbyrå Handelsbolags överklagande. 

 

Krzymowski Juristbyrå Handelsbolag ska ersätta DD för rättegångskostnader  i  

hovrätten med 29  500  kr, varav 22  400  kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6

 

§ 

räntelagen (1975:635) från dagen för hovrättens beslut till dess betalning sker.  
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HOVRÄTTEN FÖR 

VÄSTRA SVERIGE 
BESLUT 
2016-08-12 

ÖÄ 2972-16 

Avdelning 2  

 

YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

 

Krzymowski Juristbyrå Handelsbolag (Krzymowski) har yrkat att hovrätten lämnar 

DD invändning utan bifall och förklarar att verkställighet får ske.  

 

DD har motsatt sig ändring av tingsrättens beslut.  

 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten. 

 

GRUNDER OCH SAKOMSTÄNDIGHETER 

 

Parterna har åberopat samma grunder och sakomständigheter som vid tingsrätten. 

Krzymowski har gjort följande tillägg. Krzymowski har genom överenskommelsen 

med Himzo Fazlic rätt till 43 750 kr jämte ränta av den kvarstående fordran mot 

DD, oavsett hur Kronofogdemyndigheten har avräknat utmätta medel. DD 

utvandrade från Sverige först 2015, det vill säga två år efter att Krzymowski 

skickade underrättelsen om överlåtelsen av fordran. Underrättelsen skickades till 

DD på hans dåvarande folkbokföringsadress.  

 

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN 

 

Antonia Krzymowska och DD har på begäran av respektive part hörts i hovrätten. 

Hovrätten har dessutom tagit del av en inspelning av ett telefonsamtal mellan  

Antonia Krzymowska och DD i oktober 2015. Parterna har  åberopat skriftlig 

bevisning, bland annat en handling avseende överlåtelse av fordran, en underrättelse  

om överlåtelsen i fråga, ett förlikningsavtal och Kronofogdemyndighetens 

målöversikt.  

 

Antonia Krzymowska har berättat bland annat följande. Adriana Krzymowska var 

den som för Krzymowskis räkning genomförde överlåtelsen av fordran från Himzo 

Fazlic till Krzymowski medan hon själv ansvarade för att en underrättelse om överlå-

telsen skickades till DD. Överenskommelsen mellan Himzo Fazlic och 

Krzymowski innebar att Himzo Fazlic skulle få betalt före Krzymowski. Hon skickade 
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meddelandet om överlåtelsen tillsammans med en kopia på överlåtelsehandlingen till 

DD på hans dåvarande folkbokföringsadress. Hon vet inte vad som hände med de 

pengar som Kronofogdemyndigheten utmätte i december 2014 men hon utgår från att 

de kom in på Krzymowskis konto och sedan utbetalades till Himzo Fazlic. När DD 

ringde henne i oktober 2015 förklarade han att han ville lösa skulderna han hade hos 

Kronofogdemyndigheten och lämnade ett bud på 40  000  kr. Hon sade att hon måste 

prata med styrelsen och när han ringde dagen därpå gav hon beskedet att budet var 

alldeles för lågt och att enbart deras fordran uppgick till cirka 50  000  kr. Då slängde 

han på luren. Det var tydligt att DD inte ringde henne i hennes egenskap av ombud för 

Himzo Fazlic utan bara för att lösa frågan med Krzymowski. I annat fall hade hon 

sagt att hon måste prata med Himzo Fazlic om budet och inte med styrelsen. 

 

 

 

harDD  berättat bland annat följande. Efter tingsrättens dom hade han ingenstans  att  bo

.  Han  sov  hos  vänner  och  frågade  sin  ex-fru  om  han  fick  bo  hos  henne  tills  han  hittade

 något  eget.  Han  hade  ingen  riktig  adress  utan  fick  t.ex.  gå  och  hämta  sin  deklaration

 hos  Skatteverket.  Han  arbetade  hos  sin  morbror  i  Tyskland  under  en  period  och

 

var

 också  i  Turkiet  flera  gånger.  Han  var  i  Turkiet  när  underrättelsen  från  Krzymowski

 skickades.  Han  har  inte  fått  underrättelsen.  Första  gången  han  såg  den  var  hos

 

sitt

 ombud.  Adressen  på  underrättelsen  går  till  en  släkting.  Han  hade  sagt  till  släktingen

 

att

 denne  kunde  slänga  hans  brev.  När  han  ringde  Krzymowski  i  oktober  2015  hade

 

han

 varit  i  Sverige  i  ungefär  en  månad.  Han  pratade  med  Himzo  Fazlic  som  sade  att

 

DD

 skulle

 

bli  skuldfri  efter  några  dagar.  Några  dagar  senare  var  alla  skulder  hos  

Kronofogdemyndigheten borta.

 

 HOVRÄTTENS SKÄL

 

 
Hovrätten kan inledningsvis konstatera att utredningen inte ger utrymme för någon 

annan slutsats än att det är fordran på rättegångskostnader jämte ränta som omfattas av 

den påstådda överlåtelsen från Himzo Fazlic till Krzymowski. Detta framgår av såväl 

den skriftliga bevisningen som av Antonia Krzymowskas egna uppgifter. Som tingsrät-

ten anfört återstod därmed vid tiden för överlåtelsen utöver ränta 9

 

228

 

kr av fordran. 
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Att Himzo Fazlic och Krzymowski kan ha haft en uppfattning eller överenskommelse 

om att de sinsemellan skulle få betalt i någon viss ordning ändrar inte den bedömning-

en. Genom utmätning i överskjutande skatt den 6 december 2014 reducerades skulden 

avseende rättegångskostnader  ytterligare. Av fordran på rättegångskostnader  återstod 

vid tiden för DD betalning till Himzo Fazlic 4  799  kr jämte ränta.  

 

Frågan är då om Krzymowski kan anses ha visat att DD visste eller hade skälig 

anledning att misstänka att fordran på rättegångskostnader var överlåten från Himzo 

Fazlic till Krzymowski när han ingick förlikningen med och betalade till Himzo Fazlic 

den 5  november 2015.  

 

Antonia Krzymowska har uppgett att hon skickade en underrättelse om överlåtelsen till 

DD på hans dåvarande folkbokföringsadress och att hon litade på postgången.  Även  

om den uppgiften godtas leder det inte med nödvändighet till slutsatsen 

att DD har tagit emot underrättelsen. DD har uppgett att han var i Turkiet när 

underrättelsen skickades och att han inte har fått den, vilket får visst stöd av den 

flygbiljettreservation han har åberopat som skriftlig bevisning. Enligt hovrättens  

mening framstår det inte som att DD under telefonsamtalet med Antonia  

Krzymowska i oktober 2015 var av den uppfattningen att fordran avseende rätte-

gångskostnader hade övertagits av Krzymowski. Tvärtom ger telefonsamtalet, liksom 

den efterföljande uppgörelsen med Himzo Fazlic, intrycket att DD trodde att Himzo 

Fazlic var rätt borgenär avseende hela skulden och att Krzymowski var hans ombud. 

Liksom tingsrätten fäster hovrätten dessutom avseende vid att ärendet hos 

Kronofogdemyndigheten fortlöpte med Himzo Fazlic som ensam borgenär fram till 

dess att ärendet återkallades av Himzo Fazlic den 9 november 2015.  

 

Vid en sammantagen bedömning av det som förekommit i hovrätten kan det inte anses 

visat att DD kände till eller hade skälig anledning att misstänka att fordran avseende 

rättegångskostnader var överlåten till Krzymowski när han ingick förlikningsavtalet  

och betalade Himzo Fazlic den 5 november 2015. Hovrätten ansluter sig således till 

tingsrättens bedömning, att det föreligger hinder mot verkställighet. Krzymowskis 

överklagande ska därmed avslås.  
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Vid denna bedömning ska Krzymowski ersätta DD för rättegångskostnader i 

hovrätten. Krzymowski har överlämnat till hovrätten att bedöma skäligheten av den 

yrkade ersättningen. Hovrätten anser att det yrkade beloppet är skäligt. 

 

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B 

Överklagande senast den 2 september 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Helena Josefsson, Anne Rapp, referent, och 

Linda Carlsson. 
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GÖTEBORGS TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2016-05-20 

Handläggning i 

Göteborg 

Aktbilaga 17 

Mål nr 

Ä 1959-16 

 

 

Dok.Id 1414408     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

 

404 83 Göteborg 

Ullevigatan 15 031-701 10 01  031-701 13 01 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: avdelning1tgg@dom.se 

http://www.goteborgstingsratt.domstol.se 

 

Handläggning i parternas utevaro 

 

RÄTTEN 

Rådmannen Kenneth Truedsson 

 

PROTOKOLLFÖRARE 

Beredningsjuristen John Asker 

 

PARTER 

 

KLAGANDE 

DD  

 

 

 

  
Ombud: Juristerna Staffan Sörenson och Leila Nedaei

 
Napoleon jurister AB

 
Södra Allégatan 2A

 
413 01 Göteborg

 

  
MOTPART

 

Krzymowski Juristbyrå HB

 
Box 44047

 
100 73 Stockholm

 

 
Företrädare: Jur.kand. Antonia Krzymowska

 
Samma adress

 

  
SAKEN

 

Hinder mot verkställighet/inhibition

 

 
ÖVERKLAGAT BESLUT

 

Kronofogdemyndigheten, Göteborg, 2016-01-12 i mål U-54244-15/1310, bilaga 1.

 
_____________________

 

 
Handlingarna i målet genomgås varvid följande antecknas.

 

 

Bakgrund 

 

DD har den 13 september 2012 genom dom förpliktats att till Hotel Agency Hrf 

Sydsverige AB i konkurs (”HRF”) betala ett kapitalbelopp om 75  000 kr och 
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rättegångskostnader om 43 750 kr jämte ränta. Himzo Fazlic, som varit ställföreträdare 

för HRF, har övertagit fordran från HRF. Krzymowski Juristbyrå HB (”Krzymowski”) 

var ombud för HRF i målet. Krzymowski har den 2 december 2015 ansökt hos 

Kronofogdemyndigheten om verkställighet av den del av domen som avser 

rättegångskostnader jämte ränta. Till stöd för sin ansökan har Krzymowski åberopat en 

överlåtelsehandling daterad den 5 februari 2013 enligt vilken Himzo Fazlic överlåtit 

fordran på rättegångskostnader till Krzymowski. DD har invänt om hinder mot 

verkställighet. Kronofogdemyndigheten har beslutat att det inte föreligger hinder mot 

verkställighet.  

 

DD har överklagat beslutet och yrkat att tingsrätten skall förklara att hinder mot 

verkställighet föreligger och i huvudsak anfört följande. Krzymowski har inte 

denuntierat honom varför han inte kände till att fordran överlåtits. Han hade inte heller 

skäl att misstänka att så var fallet. Han har ingått förlikning med Himzo Fazlic och den 

5 november 2015 betalt fordran med befriande verkan. Han har därför inte längre 

någon skuld. I samband härmed återkallade Himzo Fazlic även sin utsökningsansökan 

mot honom. Han har inte tidigare sett det meddelande om denuntiation som 

Krzymowski gett in i målet. Vid tiden för den påstådda denuntiationen vistades han 

permanent i Alanya, Turkiet. Inte heller har han vid något senare tillfälle blivit upplyst 

om överlåtelsen. För det fall att tingsrätten skulle anse att denutiation har skett uppgår 

fordran i vart inte till mer än 4 799 kr eftersom resterande del har betalats genom att 

överskjutande skatt utmätts för fordran den 1 december 2012 och den 6 december 2014 

till ett sammanlagt belopp om 47 988 kr. Beloppet har enligt 9 kap. 5 § handelsbalken 

och 13 kap. 13 § utsökningsbalken avräknats mot i första hand räntan på rättegångs-

kostnaderna och därefter på rättegångskostnaderna. Av rättegångskostnaderna återstår 

därför hur som helst inte mer än 4 799 kr. 

 

Kronofogdemyndigheten har i yttrande hänvisat till beslutet men påpekat att i det 

inkommit nya omständigheter i överklagandet varför det överlämnas åt tingsrätten att 

pröva de nya omständigheterna.  
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Krzymowski har bestritt att det föreligger hinder mot verkställighet och har i huvud-

sak anfört följande. DD har i domen förpliktats att betala ett kapitalbelopp om 75

 

000 

kr och ersättning för rättegångskostnader om 43  750 kr jämte ränta till Himzo Fazlic. 

Himzo Fazlic har den 5 februari 2013 överlåtit fordran på rättegångskostnader  till  

Krzymowski. I samband med överlåtelsen sändes ett meddelande till DD om att 

fordran överlåtits varför betalning med befriande verkan endast kunde ske till 

Krzymowski. DD har haft vetskap om överlåtelsen och har den 15 och 16 oktober 

2015 på eget bevåg varit i kontakt med Antonia Krzymowska på Krzymowski för att 

nå en uppgörelse. Någon uppgörelse har inte kommit till stånd. DD har därför istället 

vänt sig till Himzo Fazlic i hopp om att nå en överenskommelse. Krzymowski har den 

9 november 2015 informerats om att DD och Himzo Fazlic nått en uppgörelse. 

Krzymowski har den 17 november 2015 krävt betalning omgående. Med hänsyn till 

avtalets subjektiva begränsningar omfattar inte DD och Himzo Fazlics 

överenskommelse Krzymowskis fordran.  

 

Tingsrätten meddelar följande  

 

SLUTLIGA BESLUT 

 

Invändningen bifalls. Med ändring av Kronofogdemyndighetens beslut den 12 januari 

2016 i mål U-54244-15/1310 bifaller tingsrätten DDs invändning och förklarar att 

verkställighet inte får ske.  

 

Skäl 

 

Fordrans belopp vid överlåtelsen  

 

Av 13 kap. 13 § utsökningsbalken och 9 kap. 5 § handelsbalken framgår att medel som 

tillkommer en borgenär ska avräknas på ränta och annan biförpliktelse före fordrans 

kapitalbelopp. Med biförpliktelse avses bl.a. fordran på rättegångskostnader.  
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Enligt Krzymowski förvärvades den aktuella fordran från Himzo Fazlic den 5 februari 

2013. Av den skriftliga bevisningen framgår att Kronofogdemyndigheten utmätt DDs 

överskjutande skatt om 40  682 kr för Himzo Fazlics räkning i mål U-16181-12  den  1  

december 2012. Beloppet avräknades, i avsaknad av andra instruktioner från 

borgenären, mot grundavgiften med 600 kr, rättegångskostnadsräntan  med  5  560  kr  

och rättegångskostnaderna med 34  522 kr. Krzymowski var ombud för Himzo Fazlic 

i målet. Vid tiden för den påstådda överlåtelsen återstod därför, utöver ränta, endast 9

 228 kr av fordran (43  750 kr –  34  522 kr).  

 

Denuntiation 

 

Av 29 § skuldebrevslagen framgår att en gäldenär kan betala med befriande verkan till 

överlåtaren av en enkel fordran om han inte kände till eller hade skälig anledning att 

misstänka att fordran överlåtits.  

 

Krzymowski har gjort gällande att byrån denuntierat DD i direkt anslutning till 

överlåtelsen den 5 februari 2013. DD har å sin sida förnekat att någon denuntiation 

skett. Den 6 december 2014 utmätte Kronofogdemyndigheten DDs överskjutande 

skatt om 7 306 kr för Himzo Fazlics räkning i mål U-16181-12. Den 5 november 2015 

ingick Himzo Fazlic och DD en förlikning avseende fordran och slutbetalning skedde. 

 

 

Har denuntiation skett före den 6 december 2014? 

 

Krzymowski har gjort gällande att denuntiation skett genom att ett meddelande 

översänts med post till DD i direkt anslutning till att fordran överläts den 5 februari 

2013. Ett sådant meddelande, daterat den 5 februari 2013, har även getts in i ärendet. 

Någon utredning som visar att DD fått del av meddelandet har inte lagts fram. Mot att 

denuntiation ska ha skett före den 6 december 2014 talar, utöver DDs påstående om 

att han varit bosatt i Turkiet vid tiden för överlåtelsen, att utsökningsmålet avseende 

hela fordran enligt Kronofogdemyndighetens målöver-
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sikt ska ha avregistrerats först den 9 november 2015. Om fordran överlåtits borde 

Krzymowski rimligen ha återkallat den del av målet som avsåg rättegångskostnader i 

stället för att som ombud för Himzo Fazlic fortsätta driva ärendet för hans räkning. 

Utöver att överskjutande skatt utmättes den 6 december 2014 så påfördes en ny 

grundavgift om 600 kr den 27 oktober 2015 på grund av en förnyelseansökan. Tings-

rätten anser mot denna bakgrund att Krzymowski inte har visat att denuntiation skett 

före den 6 december 2014.  

 

Har denuntiation skett före den 5 november 2015? 

 

Krzymowski har påstått att Antonia Krzymowska för byråns räkning fört samtal med 

DD om en  eventuell förlikning den 15 och 16 oktober 2015 men att de inte kunde enas. 

Det förhållandet att DD efter detta fört förhandlingar med Himzo Fazlic talar snarast 

för att han varit av uppfattningen att Himzo Fazlic fortfarande var rätt borgenär och 

Krzymowski dennes ombud. Vidare har ärendet hos Kronofogdemyndigheten alltjämt 

fortlöpt med Himzo Fazlic som borgenär och avregistrerats först den 9 november 2015. 

Utan någon konkret bevisning som styrker Krzymowskis påståenden kan det inte anses 

visat att DD haft kännedom om eller hade anledning att misstänkta att fordran var 

överlåten när han ingick förlikningsavtalet och betalade Himzo Fazlic den 5 november 

2015. Betalningen har därför skett med befriande verkan. Det föreligger därmed hinder

 mot verkställighet.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 406) 

Överklagandet ställs till Hovrätten för Västra Sverige och ska ha kommit in till 

tingsrätten senast den 10 juni 2016. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

John Asker 

Protokoll uppvisat/ 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – BESLUT I TVISTEMÅL OCH ÄRENDE 
(prövningstillstånd krävs) 
 

Den som vill överklaga tingsrättens beslut ska 
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas 
eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet 
prövas av den hovrätt som finns angiven i slu-
tet av beslutet. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från beslutets datum. Sista 
dagen för överklagande finns angiven på sista 
sidan i beslutet. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd 
om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd med-
delas går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
tingsrättens avgörande fast. Det är därför vik-
tigt att det klart och tydligt framgår av överkla-
gandet till hovrätten varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. det beslut som överklagas med angiv- 
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för beslutet,  

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens beslut som 
klaganden vill få till stånd, 

4. grunderna (skälen) för överklagandet, 

5. de omständigheter som åberopas till 
stöd för att prövningstillstånd ska 
meddelas, samt 

6. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av beslutet. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit.
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 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Bilaga 

 

 

 

 

ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE 
 
 

Överklagande skall göras skriftligen. Skrivelsen skall ställas till Högsta 
domstolen, men den skall skickas eller lämnas till hovrätten. 
 
Skrivelsen skall ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges 
under rubriken ÖVERKLAGANDE i hovrättens avgörande. Någon 
tidsgräns gäller dock inte för klagan över beslut om häktning, reseförbud 
eller restriktioner enligt 24 kap 5a § rättegångsbalken. 
 
Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen skall pröva ett 
överklagande. Prövningstillstånd behövs dock inte när Justitiekanslern 
eller Riksdagens ombudsmän överklagar i mål om allmänt åtal. 
 

 

Prövningstillstånd får meddelas endast om  

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Högsta 

 domstolen, eller 

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för 

 resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten 

 uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, kan 

 prövningstillstånd meddelas också i övriga mål. 

 

 

 

I skrivelsen till Högsta domstolen skall anges 

1. klagandens namn, adress och telefonnummer. 

2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning, målets 

 nummer och dagen för avgörandet). 

3. den ändring i avgörandet som klaganden yrkar. 

4. de skäl som klaganden åberopar för att avgörandet skall ändras. 

5. de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att prövningstillstånd  

skall meddelas, och 

6. de bevis som klaganden vill åberopa och vad som skall styrkas med varje 

 särskilt bevis. 

Bilaga B




