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Mats Melin 

Anmiilan till JO 

Anders Agell har till JO anmillt lagmannen Erik Temert vid Attunda tingsratt fOr 
atal oeh begart att denne ska avsattas. Som grund fOr sin anmillan har Anders 
Agell, som jag uppfattar det, i huvudsak anfort att Erik Temert sjillv var javig nar 
denne medverkade i ett beslut i en javsfdiga i ett vid tingsratten anhangigt ska
destandsmal. Malet galler T.A:s oeh T.H:s krav pa skadestand av staten pa grund 
av fel oeh fOrsurnmelser i samband med utredningar oeh rattegangar efter ett 
uppmarksammat styekmord i mitten av 1980-talet. 

Jag har tagit del av tingsrattens mellandom den 22 april 2008 oeh beslut den 
8 augusti 2008 i mal T 3798-07. I mellandomen faststilllde tingsratten - radman
nen Nils Hedstrom - att den del av karandenas skadestandsansprak som avsag 
tiden fOre den 31 januari 1995 inte ar preskriberad. I det sistnlimnda beslutet for
klarade tingsratten - lagmannen Erik Temert och Erik Lempert samt radmannen 
Anders Erlm.an - radnlannen N11s Hedstriim-javig an aelt" i rlen-'fortsatta hande _. 
laggningen av malet. 

Det har darefter kommit till min kannedom att Anders Agell - i egenskap av om
bud for T.A. oeh T.R. - nyligen till Svea hovratt klagat over domvilla betraffande 
tingsrattens beslut i javsfragan den 8 augusti 2008 (hovriittens mal b 8261-08). 
Jag har oeksa tagit del av klagoskriften. 

Det som kommit fram i arendet foranleder foljande uttalanden fran min sida. 

Jag konstaterar fi'\rst att Anders Agells begaran om att Erik Temert ska atalas oeh 
avsiittas inte ger anledning till nagon atgard fran min sida. 

Nar det sedan galler pastaendet att Erik Ternert sjillv var jiivig nar han deltog i 
beslutet den 8 augusti 2008 ar den fragan numera foremal for hovriittens provning 
genom klagan over domvilla. 

JO ar vad som brukar kallas ett extraordinart tillsynsorgan. Det innebar bl.a. att 
granskningen inte ar avsedd att foregripa eller ersiitta den provning som sker i 
domstol, t.ex. genom ett overklagande eller genom anvandandet av s.k. siirskilda 
riittsmedel. Om en anmalan saledes gliller missnoje med en myndighets avgorande 
oeh fragan ar under provning av domstol uttalar JO sig som huvudregel inte i sa
ken. Att JO ar ett extraordinart tillsynsorgan innebar oeksa att JO, till skillnad fran 
en vanlig myndighet, i prineip ar fri att avgora vad som skall tas upp till provning 
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och vad (i Il synen ska inri ktas p!. 

Genom utredningen har kommit fram att. de omsUindigbcter Anders Agel) framfort 
i sin anmiilan lil1 10 ~v(;;n har worts till stOd for en kJagan over domviUa i en mil 
i Svea hovratt. Jag finner mot den bak,grunden inte anlcdning aU vidta nagon yucr
ligare §tggrd ellcr aU gora nagot uttalandc i sakcn. Det saknas dltrfOr ocksa skill aU 
avvalna cvcntuclla kompleueringar frfut Anders Agclls siehl. 

Vad som i. ovrigl komnut fram fOranleder inte beHer nagon atgard fran min slda. 

Arcndc{ avs}mas. 
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Information om JO
 

Riksdagens ombudsman (10) har till uppgift att granska att domstolar oeh myndigheter 
foljer lagar oeh andra forfattningar i sin verksamhet. 10 iir vad som brukar kallas ett 
extraordiniirt tillsynsorgan. Det innebiir bl.a. att 10, till skillnad fran en vanlig myndighet, i 
prineip iir fri att avgora vad som skall tas upp till provning oeh vad tillsynen skall inriktas 
pa. 10 avgor alltsa sjalv om en anmalan skall avvisas, avskrivas, overlanmas till en annan 

. myndighet for provning eller tas upp till utredning. 10 behOver inte heller motivera sitt 
beslut oeh beslutet kan inte overklagas. Granskningen galler i prineip inte bedomningar i 
sak. Den iir i stallet framst imiktad pa tillampningen av gallande regler for hur mal oeh 
iirenden skall handlaggas. 10:s uppdrag omfattar inte heller att hjalpa allmanheten med 
svar pa allmanna juridiska fragor. 10 iir inte behOrig att prova skadesti'mdsansprilk. 

Vanliga orsaker till att JO inte tar upp eller utreder en anmalan vidare 

•	 Anmalan galler nagon som inte omfattas av 10:s tillsyn, t.ex. en offentlig forsvarare 
eller ett privat foretag. Det iir i prineip bara myndigheter oeh deras anstallda som star 
under 10:s tillsyn. 10 kan inte heller granska regeringens eller enskilda statsrads 
handlande. 

•	 Anmalan ror handelser eller forhallanden som ligger mer an tva ar tillbaka i tiden. 

•	 Anmalan galler forhallanden som en annan myndighet utreder eller har utrett. 10:s 
granskning skall som huvudregel inte ersatta den tillsyn oeh rattstillampning som an
kommer pa andra. 

•	 Anmalan galler missnoje med en myndighets eller en domstols avgorande i sak. 10 kan 
inte andra eller upphava domar eller beslut. Granskningen iir inte heller avsedd att fore
gripa eller ers1!tta den provning som kan eller har kunnat ske i ordinarie ordning, t.ex. 
genom ett overklagande till hovratten. 

, 

•	 Anmalan galler missnoje med ett beslut att inleda eller lagga ned en forundersokning 
eller att vaeka eller inte vacka atal. Ett sadant beslut bygger pa bedomningar, bl.a. av 
vilken bevisning som finns oeh vad man kan vanta sig fa fram i undersokningen. I sa
dana bedomningsfragor kan man ha olika uppfattningar utan att nagon av dem behOver 
vara felaktig. 

•	 Anmalan ror forMlIanden mellan arbetsgivare oeh arbetstagare. 10 utreder som Tegel 
inte sadana anmalningar eftersom det finns en siirskild ordning for hur arbetstvister skall 
losas. 

•	 Anmalan galler uttalanden som en tjansteman har gjort i en tidning, i radio eller i TV. 
Av tryekfrihetsforordningen oeh yttrandefrihetsgrundlagen foljer att det star var oeh en 
fritt att uttryeka tankar oeh liinma uppgifter i vilket iinme som heIst till forfattare, 
utgivare eller nyhetsbytliler, om syftet iir att uppgiftema skall offentliggoras i en tryekt 
skrift, radio eller TV. Detta galler oeksa de offentligt ansllillda. 


