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HOVRÄTTEN öVER SKÄNE OCH

BLEKI NGE

Avd 4

PROTOKOLL

1990-04-06

Föredragn'i ng i
Mal mö

RIITTEil

Hovrättslagmannen Carl-Johan Cosmo och hovrättsrådet Claes Werdjnius
(referent) samt adjungerade ledamoten Madelejne Brodd

PROTOKOLLFöRARE

Byråassistenten Yvonne Nilsson

(Parter ej närvarande)
VADEKiiRANDE

Klemeco Nord Aktjebolag, 556209-1297
Boarp 1838
260 80 MUNKA LJUNGBY

Ombud: Ström, Lena, advokat
Box 1i65, 262 22 ÄNGELHOLM

VADESVARANDE

Jernmanufaktur Aktjebolag Raco, 556054-8504
Box 9ll8
2OO 39 MALMö

Ombud: Sjöva11, Bengt, advokat
Stortorget 29, 2tl 34 MALMö

SAKEN

Skadestånd p g a kontraklsbrott; nu om avvisande av bevisning

öVERKLAGAT AVGöRANDE

Malmö tingsrätts, avd 1:3, dom 1989-10-23, DT 73

Madeleine Brodd anmäler följande.

UTAN AVG] FT

KLemeco Nord AktieboIao

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expedjtionstjd
Box 846 Malmöhusvägen 040-35 57 00 040-783 11 9.30-14.30
201 80 MALMÖ Västergatan 47
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PROTOKOLL

1990-04-06

Klemeco Nord Aktiebolag (Klemeco) har i hovrätten begärt omförhör

med vittnet Sören Nyberg, till styrkande av att "Jefnmanufaktur

Aktjebolaget Raco medvetet underlåtit att uppfylla sitt åtagande

genom att säga tili säljarna att de skulle upphöra med att sälia
Kl emjtprodukten" .

Jernmanufaktur Akt'iebolaget Raco (Jernmanufaktur) har yrkat att hov-

rätten avv'isar bevjsningen på grund av att vjttnet skall styrka

omständjgheter som är ostridiga eller saknar betydelse i målet.

Klemeco har i huvudsak invänt att målet avser tolkninq av ett avtal

och att parternas uppträdanden är av betydel se.

Målet föredras, varefter hovrätten fattar följande

BESLUT

att meddelas den 25 april 1990.

Klemeco har som grund för s'in talan j målet åberopat att Jernmanu-

faktur förorsakat Klemeco skada genom att bryta mot återförsäliar-
avtalet och att kontraktsbrottet bestått i att Jernmanufaktur inte
uppnått garanterad i nköpsvolym en1 i g t, avtal et .

Då den omständjghet som vjttnet skall bevisa är utan betydelse i

mål et, avvi sar hovrätten bev'i sni ngen .

Talan mot detta beslut får föras endast i samband med dom eller
sl utl igt besl ut i mål et.
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Bertil Burström                      
Anteckning
L Ströms spel för galleriet att återigen åberopa JRs säljare Sören Nyberg var lika malplacerat i Hovrätten som att förhöra honom i tingsrätten sedan LS hade återkallat grunden för vittnesmålet.


