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SVEA HOVRÄTT
Avdelning 02
Rotel 0204

DOM

Mål nr
T 1871-08

Stockholm

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Solna tingsrätts dom 2008-02-04 i mål T 877-06, se bilaga A
KLAGANDE
Bruno Kevius, 450930-3394
Jungfrudansen 50
171 51 Solna
MOTPART
Logitema Handelsbolag, 969632-6876
Box 10
121 25 Stockholm-Globen
Ombud: Advokaten Kristoffer Persson
Box 55698
102 15 Stockholm
SAKEN
Fordran

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

2. Bruno Kevius förpliktas att till Logitema Handelsbolag utge ersättning för
rättegångskostnad i hovrätten med 5 000 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt
6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

Dok.Id 792582
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 5

Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561675 09
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-15:00

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 02

DOM

Sid 2
T 1871-08

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Bruno Kevius har yrkat att hovrätten i första hand ska ogilla Logitema Handelsbolags
(Logitema) käromål och i andra hand att skadeståndet i vart fall ska sättas ned.

Logitema har bestritt ändring och yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i
hovrätten.

Målet har avgjorts på handlingarna varvid hovrätten tagit del av de partsförhör som
upptagits vid tingsrätten.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Bruno Kevius och Logitema har i hovrätten åberopat samma omständigheter samt
utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som vid tingsrätten.

I den mån det av Bruno Kevius i hovrätten åberopade varumärkesintyget, annonsen
samt utdrag från olika Internetsidor alls kan ses som bevisning finner hovrätten ej skäl
att avvisa den.

Det som förekommit här ger inte hovrätten anledning att på talan av Bruno Kevius
göra någon annan bedömning än den tingsrätten gjort. Tingsrättens domslut ska därför
fastställas. Med den utgången ska Bruno Kevius ersätta Logitema dess rättegångskostnad. Yrkat belopp är skäligt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2008-

^"10

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ingemar Persson, Roland Halvorsen och Ulrika
Stenbeck Gustavson, referent, samt tf. hovrättsassessorn Louise Petrelius. Enhälligt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

SVEA HOVRÄTT

Bilaga B

Den som vill överklaga hovrättens avgörande skall göra detta genom
att skriva till Högsta domstolen.
Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till hovrätten. Den skall ha
kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det
överklagade avgörandet.
Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken
eller reseförbud far överklagas utan tidsbegränsning.
Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen skall pröva ett
överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd
endast
1. om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av Högsta domstolen
2. om det finns synnerliga skäl till en 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.

Överklagandet skall innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning
samt dag och nummer för avgörandet),
3. den ändring i avgörandet som klaganden yrkar,
4. varför klaganden anser att avgörandet skall ändras,
5. de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att
prövningstillstånd skall meddelas,
6. de bevis som klaganden åberopar och vad han vill styrka med varje
bevis.

