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Christer Nilsson

Mål där Högsta domstolen beviljat prövningstillstånd.

Högsta domstolen har på sin webbplats en tablå över aktuella mål där domstolen
beviljat prövningstillstånd. Mål som jag tycker är lite särskilt intressanta har jag
kopierat från domstolens webbplats och sammanställt i ett lite axplock som du finner
nedan. Om du vill se hela listan kan du se den från domstolens webbplats – följ
denna länk.

Ett axplock av särskilt intressant mål där Högsta domstolen meddelat
prövningstillstånd.

•

2019-09-02 - EDITIONSFÖRELÄGGANDE

Fråga om elektroniskt lagrad information – i elektronisk form – kan vara
föremål för edition. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i
hovrättens bedömning att förutsättningarna för editionsföreläggande enligt 38
kap. 2 och 4 §§ rättegångsbalken i övrigt är uppfyllda. (Partiellt
prövningstillstånd.) (HD:s mål Ö 22232-19)
---------

•

2019-08-27 - RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Fråga om det förelegat förutsättningar för hovrätten att avvisa ett
överklagande eftersom rättegångsfullmakt för ombudet i original inte
inkommit. (HD:s mål Ö 3569-19)
-----------

2019-09-04

Copyright

Christer Nilsson

www.juristguiden.com

Sida 1 av 3

•

2019-08-26 - LEDNINGSRÄTT

Ledningsrätt för befintliga basradiostationer för elektronisk kommunikation.
Fråga om ledningsrätt ska upplåtas (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål T
640-19)
---------•

2019-08-13 - SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

Fråga om ändring av skadeståndsskyldighet sedan hovrätt dömt utöver parts
yrkande i skadeståndsfråga. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål B 3565-19,
nytt mål T 4464-19)
------------------2019-07-01 – FULLMAKTS GILTIGHET EFTER FULLMAKTSGIVARENS DÖD
Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i mål som rör fullmakts
giltighet efter fullmaktsgivarens död (21 § avtalslagen). (HD:s mål T 6146-18)
-----------•

2019-07-01 – KOSTNAD FÖR BOSTADSRÄTTSHAVAREN ELLER
FÖRENINGEN

Fråga om bostadsrättshavaren eller bostadsrättsföreningen ska svara för
kostnader för att återställa innertaket efter reparation av en fuktskada som beror
på skador i yttertaket. (HD:s mål T 175-19)
----------•

2019-06-10 – SAMÄGANDERÄTTSLAGEN

Fråga om 3 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt är dispositiv och om
jämkning. (HD:s mål Ö 720-19)
--------------•

2019-05-07 - BOUTREDNINGSMAN

Fråga om skälig orsak för entledigande av boutredningsman. (HD:s mål Ö 127219)
---------------
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•

2019-04-08 - SKULDEBREV

Fråga om skuldebrev och bevisbörda. (HD:s mål T 293-19)
----------------•

2019-03-11 – FEL I BOSTADSRÄTTSLÄGENHET

Fråga om fel i bostadsrättslägenhet. (HD:s mål T 5778-18)
-----------•

2019-02-04 – BEVISKRAV – BÄTTRE RÄTT TILL LÖS EGENDOM

Fråga om vilket beviskrav som ska riktas mot den som i tvistemål för talan om
bättre rätt till lös egendom. (HD:s mål T 2973-18, T 3325-18 och T 5168-18)
-------•

2018-11-05 – SKADESTÅND FÖR EN ADVOKATBYRÅ

Fråga om en advokatbyrås skadeståndsansvar för den rådgivning som en
advokat vid byrån har lämnat till en klient. (HD:s mål T 2841-18)
-------------Jag vill påminna om att jag tagit upp de ovan angivna målen på grund av att de
utifrån mina juridiska intresseområden har ett särintresse även om alla mål som
prövas av Högsta domstolen är viktiga för liknande mål i framtiden och
rättsutvecklingen. Och som jag tidigare nämnt är det jag tagit upp här enbart ett
axplock och att en mera utförlig tablå finns på Högsta domstolens webbplats.
LITTERATUR
Högsta domstolens webbplats – följ denna länk.
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