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Yrkande om kompensation ftlr rättegångsfel

F

ÖRVALTNINGSRÅTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten awisar Bertil Burströms talan.

Dok.Id 867069
Postadress
715 76 StockhoLn

Besöksadress
Tegeluddsvägen

1

Telefon
08-561 680 00

Telefax
08-561 680 01

Expeditionstid

mandag - fredag
E-post: forvaitningsrattenistockhoJm@dom.se 0 8 :00-1 6 :3 0
www. domstol. se/forvaltningsrau
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YRKANDEN M.M.
Bertil Burström yrkar kompensation for ekonomiska forluster i form av
uteblirrna skadestånd och upparbetade rättegångskostnader plus riintor

i

samband med oskiiliga rättsforluster i partiskt och orätlfiirdigt avgjorda

tvistemål och överklaganden vid civilrättsliga domstolar. Vidare begiir

Bertii Burström att muntlig fbrberedelse ska hållas i målet.

Till

stöd

ftr

sin talan åberopar Bertii Burström frekventa och återkommande

brott mot 1 kap. 2 § och

1

kap. 9 § regeringsformen och lagen (1994:1219)

om den europeiska konventionen angående skydd for de miinskliga
rättigheterna och de grundläggande frihetem4 artikel 6.1
Europakonventionen om rätt

tiil

en

i

riitfvis rättegång. Diirutöver ett flertal

brotl mot domareden och offentliga regler om god domarsed, vilka kråinkts
genom överlagda rättegångsfel och domvillor. Åven brott mot 10 kap. 5

§

brottsbaiken och 8 kap. 4 § rättegangsbalken. Han åberopar också
skadeståndslagen (l

97 2 :207

).

SKÄLEN F,ÖR AYGÖuWon.T

Bertil Burström anfor att forvaltningsrätten

åir

behörig atl prdva hans talan

då förvaltningsdomstolarna dömer inom det rättsområde som omfattar

myndigheternas hantering av 2irenden mellan myndigheter och enskilda samt

i frågor om myndigheternas skötsel och forvaltning i öwigt. Vidare att
Regeringen och Justitiedepartementet (med Domstolsverket) har sitt säte

i

Stockholm och att forvaitringsdomstoiarna, med första instans i Stockholm,
kan pröva målet.
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14 § lagen (Ig71:289) om allmiirrna forvattningsdomstolar anges att om

det i lag el1er annan forfattning foreskrivs atttalan ska väckas vid eller

beslut överklagas

till alhnrin forvaitningsdomstol,

ftirvaltningsriitt. Vidare framgar av
åir allmåin

1

ka|.

ska det göras vid en

1 § rättegangsbalken att tingsrätt

underrätt och, om ej annat iir foreskrivet, första domstol. Laga

domstol i tvistemål i allmrinhet iir således rätten i den ort diir svaranden har
sitt hemvist (ifr. 10 kap. 1 § rättegangsbalken). Niir talan väcks mot staten
görs det nonnalt diir den myndighet som har att bevaka talan
säte (10

i målet har sifi

kap.2 § rättegangsbalken).

Siirskilda regler for forum vid skadestandstalan på grund av domstolsbeslut

finns i 3 kap. 10 § skadeståndslagen (1972:207). Det finns emeilertid inte
någon lag eller fororrlning som ger möjlighet att viicka en talan av aktuellt
slag hos fbrvalfiringsrätten. Förvaltringsrätten kan således inte pröva Bertil

Burströms talan. Hans talan ska dåirftr awisas. Bertil Burströms beg2iran
om muntlig forberedelse foranleder vid denna utgang inte någon åtgiird.

HIJR MAN ÖVERXLAGAR
Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns
1

(DV 3109/A).

-Åke Jd
Chefsrådman

Tobias Fredriksson har handlagt målet.
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