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Berlil Burström
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Din anmälan till Justitiekanslern

Du har i ett brev till Justitiekanslem framfort klasomål mot domstols-
väsendet.

Justitiekanslem kommer inte att vidta någon åtgard med anledning av vad
du har anftrt.

Jag har blivit ombedd att informera dig om detta.

Med vänlig hälsning

Stefan Mattsson

Bilaga
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INFORMATTON OM JUSTITIEKANSLERNS TILLSYNSYERK-
SAMHET

Justitieka:rslem har t'rll uppgift att granska atl de som utövar offentlig verk-
samhet efterlever lagar och andra frrfattningar och att de även i öwigt full-
gör sina åligganden

Eniigt Justitiekansierns instnrhion ska ett klagomål prövas av Justitiekans-
lern bara om fragans beskaffenhet ger Justitiekanslern anledning afi ta upp
saken till prövning. Tili detta kommer att Justitiekanslem åir vad som brukar
kall as ett extraordinärt tillqmsorgan.

Justitiekanslern ?ir på grund av vad som nu har sagts i princip fri att avgöra
vad som ska tas upp till prövning och vad tillsynen ska inrikfas pä Justitie-
kanslern avgör sjzilv om ett klagomåI ska foranleda någon åtg?ird htu. Justi-
tieka:rslern behöver inte motivera sitt beslut och beslutet kan inte överkla-
gas. Den granskning som utförs avser i princip aldrig bedömningar i sak.

Granskningen är i sället fifmst imiktadpåt'r[ämpningen av g2illande regler
for hur mål och ärenden ska handkiggas. Justitiekanslems uppdrag omfattar
inte heiler att hjeilpa all:nåinheten med svar på allmänna juridiska hagor-

Vantiga orsaker tiII att en anmälan inte föranleder någon åtgärd hos
Justitiekanslern

1- Amiilan gåiller någon som inte omfattas av Justitiekanslems tillsyn- t-ex.
ett privat foretag. Det åir bara myndigheter och deras anstiillda samt vissa
andra som ägnar sig åt myndighetsutövning som står under Justitiekansierns
tillsyn. Justitiekanslern kan inte granska regeringen eller statsråd och inte
heller riksdagens myndigheter elier anstiillda och uppdragstagare vid riks-
dagens myndigheter.

2. Anmzilan giiller en myndighets eiler en domstols aveörande i sak eller de
bedömningar i öwigt som myndigheten eller domstolen har gjort.

- Justitieka:rslern kan inte åindra eller upphäva domar eller beslut.

- Justitiekanslern uttalar sig i princip aldrig om bedörnningsfrågor, eftersom
domstolar och myndigheter ska göra sina bedömningar sj?ilvstiindigt.

- Granskningen är inte avsedd att föregripa eller ersätta den prövning som
kan ske (eller hade kunnat ske) i ordinarie ordning, t.ex. genom ett överkla-
gande till en högre instans.
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3. Amäan gäl1er ett beslut eller en åtgärdi eff påeående åirende.

- Justitiekanslem kan inte ingripa i prövningen av ett enskilt tuende hos en
m5rndighet eller domstol.

- Ju$itiekanslern kan inte ge någon anvisning tilt myndigheten eller domsto-
Ien om hur den bör agera i ett visst fall.

- Justitiekansiem uttalar sig normalt inte heller om det lamF[ga i en åtgrird
som en myndighet eller domstol har besiutat om i ett pagaende ?irende-

4. Anmäan rör händelser eller frrhållanden som ligger mer än två år till-
baka i tiden Atr Justitieka:rslern normalt inte granskar örhåilanden som är
mer än två fu gamla hänger bl-a- samman med de tidsfrister som gäiiler för
att kunna stäIla någon till wars i disciplinär ordning och som i::nebär att
möjlighetema aft vidta någon åtgärd normalt faller bort efter två fu.

5. Anmälan gåiller förhälanden som en annan myndisbet utreder eller har
qtreE Justitiekanslems granskning ska som huvudregei inte ersätta den till-
syn och räftstiJlämpning som ankommer på a.ndra

6. Anmälan prövas eller har prövats av Rilcsdagens ombudsmåin (Jo)- Justi-
tiekanslem och Jo har i fraga om tillsynen över den offentliga verksamheten
helt likartade uppgifter, varfrr Justitiekanslern regelmässigt avstar från att
granska klagomål som prövas eller redan har prövats av JO.

7. Anmåilan g?iller ett besiut att inleda inte inleda eller lägga ned en ftirun-
dersökning eller att väck4 inte v2icka eller lägga ned ett åtal. Ett sådant Ss-
slut bygger på bedömningar, som Justitiekanslern i princip aldrig uttalar sig
om. Den som är missnöjd med ett beslut i en sådan fraga kan begåira över-
prövning av beslutet hos en högre åklsga1s.

8. Anmälan gåiller en påstått brottslig eäimine. Justitiekanslerns befogenhet-
er som åklagare innebiir inte att Justitiekanslern ska ersätta polisen och de
vanliga åklagama inom deras normala ansvarsornråde. Justitiekanslern kan
inleda förundersökning och väcka åtal ftir broff som en befattningshavare
har begått i tjåinsten Denna möjlighet åir dock i ftirsta hand tiinkt att anv?in-
das nfu en misstanke om brott kommer fram i samband med behandlingen
av ett ärende som Justitiekenslem har beslutat att granska nåirmare.

9. Anmälan rör fiirhållanden mellan arbetssivare och arbetstagare. Justitie-
kanslern uteder som regel inte sådana anmälningar, eftersom det firrns en
s?irskild ordning frr hw arbetstvister ska lösas.


