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Remissvar inlämnat om
olaga bosättningar

Ola Hjelm fick rätt!
Centrum för Rättvisa är en
ovärderlig kraft för att stävja byråkratiskt maktmissbruk och allmän rättsröta.
Det är ingen överdrift att
säga att CFR gör det jobbet
som våra politiker borde göra genom att justera en defekt lagstiftning där i detta fall
markägaren förvandlas till ett problem, snarare än en rättighetsinnehavare som av central betydelse för samhällsutvecklingen.
”– Domen är rimlig och visar att strandskyddsreglerna inte kan trumfa den enskilda
äganderätten hur som helst. Förhoppningsvis
kommer nu fler länsstyrelser och domstolar
att sluta tolka regelverket på ett onödigt byråkratiskt sätt och i stället se till att besluten
blir rimliga för enskilda, säger Clarence
Crafoord, vd på Centrum för rättvisa.”

Klicka för webblänk/källa >>
Medborgarrättsrörelsen i Sverige har nu lämnat
in sitt remisssvar utifrån regeringens promemoria DS 2016:17 ärende Ju2016/ 04138/DOM
om olaga bosättningar.
Vi har även begärt in svar från den s.k. ”oppositionen” om deras syn på dessa frågor utifrån
våra synpunkter och förslag. Vi återkommer
med redovisning av dessa – i den mån de inkommer.

Äganderättens betydelse
Äganderätten är en grundsten bland mänskliga
rättigheter. Vi vet genom empiriska data för
ekonomisk utveckling – och smärtsamma historiska erfarenheter – att utan en stark äganderätt
inget långvarigt välstånd och heller ingen frihet
och ingen yttrandefrihet. Att äga ett företag, sitt
hem eller en bit mark är både en trygghet från
godtycklig maktutövning från ovan och ett kapital för trygghet och oberoende.

Bakgrundsanalys
Förutom en – jämfört med andra länder i närområdet och även i världen i övrigt – extrem invandringspolitik vad gäller mängden inkommande i relation till folkmängden och det
släpphänta och ojämlika agerande – jämfört
med kraven på svenska medborgare –av de s.k.
”utsatta EU-migranterna” vad gäller deras sätt

att agera vid bosättningar (Norra Sorgenfri i
Malmö är ett belysande exempel) – så är en
svag lagstiftning kring den privata äganderätten
en grundläggande orsak till de problem vi nu
ser. Sistnämnda kan i mycket relateras till den
s.k. allemansrätten vilken t.ex. tillåter intrång
på annans mark, vilket i sig står i principiell
motsatsställning till den grundlagsskyddade
äganderätten såväl som hemfriden.

Allemansrätt och svagt hemfridsskydd
Som bland andra experten på allemansrättens
historia och konsekvenser Gunnar Wiktorsson
konstaterat så har regeringsformens egendomsskydd satts ur spel genom tillägget ”Alla skall ha
tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan”. Inte heller
rätten till hemfrid skyddas av den svenska regeringsformen, vilken den dock gör i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna
(EKMR). Här finns en diskrepans och inkonsekvens som regeringen borde åtgärda – förslagsvis genom att tillsätta en utredning som tar
ett samlat grepp för att harmonisera äganderätten och tillhörande hemfrid med EKMR. Att
inte göra detta är att medvetet fortsätta en inkonsekvent och rättsosäker politik.
Läs mer på hemsidan: www.mrrs.se. Där
finns också remisssvaret som pdf.

En rättsstat i förfall? (1) Polis fasthållen av ungdomar. Tjänstevapnet hade enkelt kunnat tagits. “ Polisen i Norrköpingtrodde att det...”rörde sig om ett frihetsberövande av en polis i inledningsskedet, men när det inte visade sig
vara så väntar heller inget straff för de skyldiga.” (folkbladet.se 16/10-16). Tala om signalvärde i den bedömningen!

MRRS söker lokal!
Vi säker nu en lokal centralt belägen med bra kollektiva kommunikationer
där vi kan hålla seminarier,
bjuda in intressanta föreläsare och hålla medborgarhearings med makthavere. Lokalen bör ha
lite publikkapacitet gärna uppemot 100 personer eller mer (men allt är av intresse i detta
läge!). Nästa fråga är priset. MRRS resurser är
ytterst begränsade i nuläget så all hjälp med
upplåtelse av lokal eller sponsring av hyra
skulle uppskattas djupt. Känner du till någon
lokal enligt ovan skicka tacksamt ett mejl till
info@mrrs.se .

Kammarätten sågar införandet
av barnkonventionen
”Den kartläggning som
gjorts av fyra olika områden är allt för begränsad för
att kunna ligga till grund
för antagandet att barnets
bästa inte beaktas inom ramen för myndigheternas handlande”, skriver kammarrätten i
sitt remissvar.
Domstolen menar också att barnkonventionen ”innehåller många relativt vaga formuleringar” och att den saknar ”den precision som
svenska förvaltningsmyndigheter och domstolar är vana vid”. Läs mer på:

Klicka för webblänk/källa >>

Ledare

Kvotering ovärdigt ett rättssamhälle präglat av frihet, äganderätt
och belöning för kompetens och hårt arbete

R

egeringen har i sann kollektivistisk anda
föreslagit kvotering av kvinnor till styrelsen
i större bolag i Sverige, trots ett minimalt empiriskt underlag som stödjer att det skulle ha några
positiva effekter på näringslivet – och inte heller
på utvecklingen av jämställdheten per se.
Men även om det skulle finnas ett empiriskt
underlag – statistik som visar något plus i en
balansräkning (i sig ytterst osannolikt att detta
skulle gå att styrka i en orsakskedja) – så är det
ändå ett allvarligt brott mot äganderätten: att
utifrån risk och insatt kapital fritt kunna välja
ledarskap och förvaltning av ett företag.
Äganderätt och ledningsrätt kan inte skiljas
åt utan allvarliga konsekvenser på en konkurrensutsatt marknad. Vem vill sätta in miljoner i
ett projekt om man inte fritt kan välja kompetenser för ledningen?
Frågan är retorisk och borde inte ens behöva
ställas Men nu råder på många håll ett intellektuellt mörker i Sverige och då behöver idioti
kallas för vad det är utan omskrivningar.
Oavsett om förslaget går igenom eller ej, så
är själva det faktum att det ens på allvar läggs
fram en indikation på ett förfall inom politiken
som måste analyseras och diskuteras.

Två ting som inte är kompatibla
Kvotering går på tvärs mot minst två grundläggande komponenter i ett fritt rättsäkert samhälle:
1. Meritokrati d.v.s. att den som anstränger
sig, utbildar sig och arbetar hårt ska kunna nå
en önskad position utan att hindras av upptagna kvoter där vissa personer favoriseras av staten
p.g.a. i sig helt komptenslösa egenskaper som
kön, hudfärg, etnicitet etc. Poängen är att meritokrati, risktagande och ägarskapsansvar inte
går att kombinera med statligt påtvingad kvotering utan destruktiva konsekvenser för samtliga
tre delar.
2. Humanism. Se människan, individen,
karaktären – för att referera till Dr Martin
Luther King. Frihet från lagstadgad kvotering är
ett elementärt krav i ett samhälle som inte bygger på kollektivism med tillhörande anti-individualitet (= anti-humanism). Ingen ska behöva
trängas ut för att platsen i fråga är upptagen av
en lagstadgad kvot baserat på t.ex. en könsdel.
Som sagt: se människan – individen, karaktären. Det är humanismens credo.

Skilj på demokrati och företagsamhet
Med kvotering upphävs en av grundbultarna i
marknadsekonomin – äganderätten med tillhörande självbestämmande över insatta medlen
och dess förvaltning via ledarskapet.

Företag är inte några demokratiska institutioner utan individuella projekt baserat på äganderätt. Argumentet att det skulle vara
”demokratiskt” med kvotering eller att bolagen
måste ”spegla samhället” saknar stöd i både logik
och verklighetens förhållanden. Demokratins
huvudsakliga och primära uppgift är att folket
ska kunna avsätta de som innehar våldsmonopolet och lagstiftningsfunktionen. Företag har
som bekant ingen av dessa funktioner och kan
således inte med något rimligt argument lyda
under ett tvång att vara ”demokratiska”eller att
”spegla” något. De har den organisation som
ägaren i sin fulla rätt anser var den bästa för
verksamheten. Detta är en av marknadsekonomins och ägaderättens allra viktigaste förutsättningar som tillsammans med övriga
institutionella innovationer som det kreativa
västerlandet åstadkommit – t.ex. aktiebolaget
och andra bolagsformer, bokföring, revison, avtalsrätt med juridiskt stöd från ett fritt och
okorrumperat rättsväsendet, den vetenskapliga
”revolutionen” och dess metodologi – skapat
det välstånd som miljarder människor världen
över kan glädjas åt.

Empirin som blev luft
Låt oss nu kort sammanfatta en del av de många
förödande argumenten som finns emot könskvotering (och i grunden all form av kvotering baserad på en ytlig kollektiv egenskap).
1. Det finns inga rimliga frihetliga eller humanistiska argument för att en person p.g.a. en viss
kollektiv egenskap som t.ex. kön ska ha dragningsrätt på annans privata egendom d.v.s. därigenom erhålla beslutanderätt över densamma.
2. Ägarna står risken i en marknadsekonomi
och ska då om risker överhuvud ska vilja tas,
också ha den självklara och nödvändiga rätten
att tillsätta och avsätta den ledning som denne
anser vara i bolagets intresse.
3. Det finns inga studier som hållbart visar någon ökning i effektivitet med t.ex. en större andel kvinnor i styrelsen, vilket i.o.f.s. är självklart
i kraft av det enkla faktumet att könet i sig inte
kan ha någon bransch- eller strategisk kunskap
för det specifika affärsområdet (se även andra
stycket i denna ledare för denna argumentstyp).
4. I en stor metastudie visar noll (0) av fjorton
undersökningar ett orsakssamband mellan
kvinnor i styrelsen och ett bolags framgångar på
marknaden. Klicka för webblänk/källa >>
5. Norge: ägarna räddar vad som räddas kan.
Mai-Lill Ibsen, norskt styrelseproffs :”40% av
företagen bestämde sig för att undvika den nya

lagen genom att avlista
sig från börsen. Två tredjedelar av dem erkände
att kvoteringsreglerna låg
bakom beslutet.” Den
nya lagen har inte stimulerat norska kvinnor att
Leif V Erixell ordf. i
satsa på en karriär som
MRRS, Medborgarrättsstyrelseproffs.
rörelsen i Sverige.
6. Det finns vederhäftiga
underökningar som visar att kvoterade bolag visar en sämre utveckling än andra där ägarna –
som står hela risken – får bestämma själva vilka
som ska leda bolaget, vilket är förväntat:
Klicka för webblänk/källa >>
7. Ett citat från en kvinna i ett komnetarsfält.
”Jag tillhör den kvinnliga svenska övre medelklassen med hög utbildning och jobbar inom en
mansdominerad bransch och jag vill bara säga
att den svenska feminismen kämpar då fasen inte för mig… Det enda den gör är förstör och
bidrar till kvinnoförnedring… Åhh här kommer en kvinna henne måste vi satsa på och lyfta
fram och kvotera in och vara extra snäll mot osv
för kvinnor är hjälplösa och oförmögna att ta
ansvar för sina egna val och dess konsekvenser
och klarar inte någonting på egen hand. Hur
kan inte fler inse att sätta upp kvinnoandelsmål
och införa kvinnosatsningar är att reducera oss
till vårt kön och tar ifrån oss rätten att vara egna
individer.” (Se stycket om humanism.)
8. I en artikel i SvD (29/9-16) med titeln
”Kvoterinslag ökade inte jämställdheten” skriver
Tekn. Dr. från KTH och vd för tankesmedjan
ECEPR.org Nima Sanandaji bl.a. följande: ”
– Medan ett litet fåtal kvinnor kvoterades in i
styrelserummen ledde det inte till någon bredare effekt i form av jämställda löner för den breda allmänheten.’Nedsippringseffekten’ uteblir.
Klicka för webblänk/källa >>
Kritiken att många kvoteringsivrare under
en dimridå av ohållbara argument bara är ute
efter egna maktpositioner utan vidare ansträngning tycks bekräftas av data.
Samtidigt nås jag av att nyheten att Riksidrottsförbundet ska införa könskvotering!
De hårt arbetande ideella krafterna ska nu få
veta att de i själva verket är diskriminerande
mansgrisar som måste maka på sig med tvång
– och hot om vite.
Så skapas ”rättvisa” och goda incitament för
ideellt arbete...

Om MRRS – Medborgarrättsrörelsen i Sverige
Genom debattinlägg, skrifter, seminarier och andra projekt vill Medborgarrättsrörelsen i Sverige påverka både den allmänna opinionen och de politiska partierna i avsikt att stärka och
förbättra rättssäkerheten, de mänskliga fri- och rättigheterna och vårt demokratiska statsskick. | Läs mer på mrrs.se. Här hittar du även t.ex. vilka som ingår i styrelsen och även ädre
material från MRR. | Chefredaktör för Medborgarrätt 2.0: Leif V Erixell | info@mrrs.se. | mrrs.se

Hur står det till med medborgarrätten i Sverige?
Delvis handlar det om vilka frågor vi fokuserar
på. Ett självklart och glödhett område är som
nämnt ovan själva medborgarskapet. Vad skall
det innebära i framtiden? Skall alla som råkar
befinna sig inom landets gränser automatiskt
betraktas som medborgare med lika rättigheter?
Ett annat är möjligen också just myten om att
Sverige är bäst i klassen med avseende på medborgarrätt. Kan vi tydligare nå ut med hur vi
skiljer ut oss på ett i huvudsak negativt sätt i ett
internationellt perspektiv?

Ett index över medborgarrätt

De flesta människor i västerlandet tänker sig historien som en huvudsakligen
linjär och deterministisk utveckling mot allt mer framstående civilisationer. Att
vi hela tiden blir lite bättre och smartare. Vissa tänkare föreställde sig efter
kalla kriget ett slags historiens slut där demokrati och kapitalism slutgiltigt
segrat. Så har det som bekant inte blivit och den som är bevandrad i historia
vet att i det korta perspektivet har framgång ofta förbytts till bakslag och
perioder av tillbakagång och stagnation.
Men även med hänsyn till detta, så delar nog de
flesta svenskar bilden att vi i väldigt många avseenden aldrig haft det bättre.

skulle jag vilja lägga en påtaglig (och relativt ny)
självgodhet hos svensken i gemen.

Medborgarrätten idag

Sverige intar sedan början av sjuttiotalet i de
flesta svenskars medvetande helt enkelt rollen av
”historiens slut” för det goda samhället både
bland vänster och högerväljare. Denna självsyn
tar sig bl a uttryck i ett ointresse för utvecklingen i våra grannländer (vad har vi att lära?), en
vilja att bryta mot traditioner (igen, vad har vi
att lära?) och en uppblåst vilja att i alla möjliga
sammanhang ”gå före” för att, får man anta, visa hur slipstenen skall dras.

I hög grad gäller den långsiktigt positiva utvecklingen även medborgarrätten, även om det på
detta område finns visst fog för att säga att utvecklingen under åtminstone de senaste decennierna i Sverige varit övervägande negativ.
Medborgarrättsrörelsen i Sverige grundades
som en reaktion på vad som upplevdes som en
kraftig försämring av medborgarrätten i 1974
års regeringsform. Aktuella frågor idag inbegriper allvarliga hot mot själva medborgartanken,
rättsstatens alltmer uppenbara problem och en
äganderätt som alltmer inskränks. Även om
dessa problem är mer eller mindre akuta så är
de ofta så att urholkningen av medborgarrätten
sker gradvis och långsamt vilket har gjort att
den negativa utvecklingen inte alltid uppmärksammats. Vår tid präglas dessutom av ett påfallande lågt intresse för dessa frågor i alla
samhällslager, delvis beroende på en allmän fördumning av det offentliga samtalet, bristande
kunskaper hos våra företrädare och en allmän
försvagning av medborgartanken. Till detta,

Självgodhetens pris

Hur nå ut till fler?
Med tanke på den negativa utvecklingen av
medborgarrätten i Sverige och den blygsamma
uppmärksamhet utvecklingen ådrar sig, finns
det skäl till att allvarligt fundera på hur vi som
organisation bättre kan nå ut till fler. Hur får vi
till en diskussion om dessa frågor i den offentliga debatten och hur kan vi anknyta till aktuella
problem för att göra diskussionen angelägen?
Styrelsen för en ständig diskussion om detta
och försöker ta fram nya idéer för hur vi som
organisation kan nå ut bättre och kraftfullare.

En rättsstat i förfall? (2) Sverige sämst i Norden. Enligt World Justice Project, WJP, som den 20/10 presenterade
sitt årliga ”Rule of Law Index” hamnar Sverige först på fjärde plats i en ny mätning av världens ledande rättsstater.
På första plats kommer Danmark, följt av Norge och Finland. Islands position är inte angiven. (DN 20/10-16).

Personligen har jag funderat kring möjligheten
att skapa ett enkelt index för medborgarrätt
som tydligt visar hur det står till med medborgarrätten i Sverige. Indexet bör innehålla även
andra jämförbara länder och vara uppbyggt på
ett sätt som gör att data kan samlas in utan alltför mycket arbete. Det bör dessutom naturligtvis helst bestå av faktorer där det finns ett brett
konsensus om vad som är bra eller dåligt. Vad
bör ingå i ett sådant index ur ditt perspektiv?
Vad är det viktigaste mätbara dimensionerna av
medborgarrätten? Styrelsen vill gärna att ni
skickar in förslag på vad som skall vara med,
gärna kopplat till möjliga datakällor.
Gustav Nilsson, medlem av styrelsen i MRRS.
För förslag mejla till: desdacke@gmail.com

Medborgarrättsrörelsen blir
Medborgarrättsrörelsen i
Sverige – MRRS
Nämner man Medborgarrättsröreslen för
någon som inte var med när det begav sig på
Gustav Petréns tid så associerar nära nog alla
till medborgarrättsrörelsen i USA. Ska man
nå nya målgrupper i Sverige och få ett ökat
genomslag för vårt arbete för medborgarättsfrågor så gäller det att inte skapa förvirring
redan vid första intrycket. Stryrelsen har därför
beslutat att vi ska kommunicera Medborarrättsrörelsen i Sverige utåt till medborgarna –
förkortat MRRS. Då blir det inga missförstånd.
Vi arbetar inom en nationell kontext.

Ny hemsida – och på facebook!
MRRS finns nu med en ny hemsida på www.
mrrs.se och på facebook: MRRS. Det är en av
de saker jag vinnlade mig om att få ordnat vid
starten av mitt ordförandeskap. På sociala medier gäller att kan man skapa ett ”surr” kring en
sida/kommentar/text så drar det till sig ännu
mer aktivitet och budskapet kan då spridas effektivare. Så uppmaningen blir: gå in på hemsidan och facebook och kommentera, gilla
något du läst och sprid länkar till vänner och
bekanta! Utan aktiva medlemmar och sympatisörer blir det svårt att komma vidare. Tackar
på förhand för Ert stöd i detta.
Leif V Erixell

I behov av reformering:

Rättegångsprocessen
Enligt EMR-reformen* skall tyngdpunkten i tvistemål förläggas till tingsrätten och hovrättens roll
skall vara en överprövning och ej omprövning.
Om svarandeparten infört i målet en serie falska
omständigheter, avgivit osanna utsagor, åberopat
falska urkunder och förfalskad urkunder allt för
att uppnå ett vinnande domslut uppstår allvarliga
svårigheter för att bemöta dessa lagbrott.
Kärande som tappat ett mål står nu inför
mycket stora svårigheter att hävda sin rätt då
EMR-reformen eliminerat en given prövning i
hovrätten som kunnat rätta till de av svaranden
avsiktlig planterade felaktigheterna som blivit avgörande för domslutet. Detta är vad som käranden utsatts för i en tvist med Stiftelsen
Industrifonden i mål nr T 7855-12.
Inför stämningen har käranden genomföra flera rättsliga utvärderingar för att säkerställa att det
förelåg en rättslig grund för en stämning mot
Industrifonden. I detta sammanhang åberopar
han i första hand rättsutlåtande från professor Per
Samuelsson.
Efter stämningen anlitades professor Martin
Schult för klargöranden i frågan om obehörig
vinst. En fråga med stort prejudikatintresse.
Svaranden, den statliga stiftelsen
Industrifonden, avvisade vid tingsrättsförhandlingen stämningen och hänvisade till att det förelåg ett förlikningsavtal. Detta hinder undanröjdes
genom en mellandom. Efter mellandomen höjdas
den yrkande fordran från 11.5 Mkr till 58 Mkr.

Falska urkunder?
Det förefaller enligt min uppfattning som svaranden Industrifonden och deras ombud avsiktligt
åberopade falska urkunder och förfalskat ur-

kunder för att vinna målet i huvudförhandlingen.
Begäran om prövningstillstånd skedde i Svea
Hovrätt mål nr T 475-16. Hovrätten beviljade inte prövningstillstånd och i kärandens överklagan
till Högsta domstolen har käranden påvisat att
hovrättsrådet Dan Öwerström varit jävig. Härmed
kompletterades Öwerströms jävshinder med utdrag från ICC årsredovisning 2016 sid 19 varur
framgår att Dan Öwerström ingår i en skiljedomskommitté tillsammans med Industrifondens ombud advokat Hans Bagner och advokat Pontus
Ewerlöf.
Käranden Börje Ramsbro –som är skaparen av
företaget System R3 – är av den uppfattning att
hovrättsrådet Dan Öwerström varit jävig, inte
minst genom hans förflutna i advokatfirman
MAQS Law Firm under ca 11 år och som han
lämnade för sin nuvarande domarroll i Svea hovrätt.
Då advokat Hans Bagner och advokat Pontus
Ewerlöf är verksamma inom MAQS Law Firm
finns även här gemensamma intressen med Dan
Öwerström som tidigare partner som därmed torde ha ett intresse för advokatfirmans utveckling
och framtid. I kärandes PT-ansökan till Svea hovrätt har samtliga fall för prövningstillståndsprövningen åberopats som grund för prövning.

Min uppfattning
1. Min uppfattning är att det finns anledning att
betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till,
2. Det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det beslut som
tingsrätten har kommit till,

Religionsfriheten inte heltäckande...
Kunskapen om vad som egentligen konstituerar
religionsfriheten ur ett människorättsperspektiv är
tyvärr ytterst begränsad hos både kommuner, organisationer och företag. Vi har t.ex. sett det i hur
kommuner efter att ha attackerats av DOs, i denna fråga djupt okunniga jurister, och gjort uppgörelser och betalt ut skadestånd till personer som
om man hade gått vidare ända till högsta instans
inte hade fått ett vitten. Ett av de mest omtalade
fallen ägde rum i Trollhättan där en man inte fick
fortsatt plats som praktikant eftersom han vägrade
anpassa sig till de hälsningsrutiner som ansågs
rimliga d.v.s. att ta i hand med kvinnor. Efter att
DO gått igång på detta gjorde kommunen en pudel och gav inte bara mannen skadestånd om
30.000:- utan också den kvinna som avslutade
praktikplatsen en reprimand.
Om kommunen istället varit mer insatt i att
det faktiskt finns både en positiv religionsfrihet –
rätt till religion – och en negativ: rätt at slippa religion samt att Europadomstolen för de mänskliga
rättigheterna inte skyddar avlägsna yttre manifestationer för en tro som klädesplagg och hälsningsrutiner utan framförall rätten att tro – den inre

manifestationen. För den som vill fördjupa sig i
detta rekommenderas boken ”Bed och arbeta”
skriven av Professor emeritus vid Lunds universitet Reinhold Fahlbeck. Här finner man bl.a. att
det föreligger en skillnad mellan just den inre tron
och dess yttre manifestationer. Man måste skilja
mellan två huvudbegrepp: forum internum och forum externum. Med förstnämnda menas själva
åsikten eller tron medan forum externum innefattar trons yttre manifestationer, vilken inte alls har
samma skydd. ”Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet är en av grunderna i ett ’demokratisk
samhälle’ i konventionens mening: det som bygger upp troendes identitet och deras uppfattning
om livet,[positiv religionsfrihet] men det är också
en värdefull tillgång för ateister, agnostiker, skeptiker
och de oberörda [negativ religionsfrihet]. Den enes
tro är den andres villfarelse. Därför ska religionen
aldrig tillåtas ha ett statsrättsligt inflytande – eller
uttryckas i t.ex. svenska polisuniformer. Det borde vara självklart men är det tyvärr inte. Läs mer:
Klicka för webblänk/källa >>

3. Det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller
4. Det ska annars finnas synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
De synnerliga skälen i detta fall är bl.a. innehållet i bifogad polisanmälan, domarjäv, målets
omfattning och svårighetsgrad.
Då käranden inte fått en rättvis rättegång i
tingsrätten enlig PT ansökan, överklagan till
Högsta domstolen samt denna komplettering
med polisanmälan åberopade käranden i målet
Europakonventionen Artikel 6 - “Rätten till en
rättvis rättegång” . Med detta följer en opartisk
och rättvis prövning i två instanser, vilket forfranden inte skett enligt överklagan och kompletteringar.
Min egen uppfattning som följt detta mål i
Stockholms tingsrätt är att det förekommer både
mened och urkundsförfalskning i detta mål som
hovrätten fortfarande inte tagit ställning till.
Inte heller har tingsrätten tagit ställning till
dessa två allvarliga tjänstefel som skulle ha kunnat undvikits om tingsrätten gjort sig besväret att
göra en en lagstadgad sammanställning av hela
målet, som man är skyldig att göra enligt den
nya lagen om prövningstillstånd, redan i andra
rättsinstans.
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Grannar kalhugger på ägares mark.
Polis och åklagare lägger ned ärendet
trots erkännande om huggning
Det hela har ägt rum i Jämtland. Vill du veta
mer om ärendet kontakta: cgberglund@
hotmail.com

Få en bok utan kostnad!

Värva två nya medlemma till MRRS och får
boken ”Omstart Sverige” utan kostnad.Mejla
namn och mejladress till de nya medlemmar
till info@mrrs.se och skriv ”Nya medlemmar
17” i ämnesraden. När de sedan anmält sig
via hemsidans formulär som ligger under menyvalet ”Bli medlem” skickar vi boken. Läs
mer om boken här:

Klicka för webblänk/källa >>

Har du fått en tryckt tidning?
Det beror i så fall på att vi saknar en e-postadress till dig och kan därför inte skicka den
mer kostnadseffektivt i digitalt format.
Vänligen mejla en e-postadress som vi kan
använda för distribution av kommande
nummer till: info@mrrs.se
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