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Rättshaverister – problem eller utmaning? (sektionsmöte)

(Se sidorna 207–222 i Bind I)
Debattledare: HD-presidenten Leif Sevón (Finland)

Referent: Justitiekanslern Göran Lambertz (Sverige)
Korreferent: Kriminaldommer Peter Garde (Danmark)

Debattledaren, HD-presidenten Leif Sevón, Finland, hälsade alla välkomna och
inledde med en kort presentation av debattämnet, varefter han redogjorde för
mötesordningen och lämnade ordet till referenten.

Referent, justitiekanslern Göran Lambertz, Sverige:

Tack för det. Trevligt att så många är här. Då behöver man kanske inte ställa
den här frågan, som jag tänkte börja med: Varför ska man ha det här ämnet på
ett Nordiskt Juristmöte egentligen? Men låt oss gå in lite grand på det ändå.

Det är ju så att kverulanter, rättshaverister, egentligen inte är något juridiskt
ämne. Det handlar inte om juridik. Men det handlar om våra kunder. Mångas
kunder i alla fall, vi som jobbar i rättsväsendet och förvaltningen. Dom skapar
en hel del problem för oss. Dom tar en massa tid för oss. Det är svårt för oss att
hantera dem på rätt sätt. Vi känner oss ofta lite misslynta efter att ha hanterat
dom här personerna. Vi utsätts ofta för mycket kritik, avsky ibland, hot en och
annan gång.

Det är också problem för dom här personerna själva, uppenbarligen. Dom fast-
nar i ett jobbigt liv, får ofta sitt liv förstört, uppträder som mer eller mindre galna.

Problem är det. Men det finns också en utmaning i det här. Kan vi göra något
bra månntro för att hjälpa de här personerna? Eller kanske framför allt för att
försöka se till att det inte blir så många rättshaverister i samhället? Och vad är
det i så fall vi ska göra? Det tycker jag är utmaningen.

Så det finns skäl att ta upp det här på ett Nordiskt Juristmöte. Inte minst för
att det är ett allmängiltigt ämne. Det finns i alla våra länder. Vi kan prata om det
utan att diskutera gällande rätt i våra olika länder särskilt mycket. Och vi kan
prata om det som ett gemensamt problem där det möjligen finns skillnader men
där det ändå finns mycket som förenar oss, och där lösningarna nog i princip är
desamma.



Det finns inte såvitt jag vet någon definition på kverulanter, rättshaverister.
Så därför har jag dristat mig att själv definiera begreppet för det här ändamålet.
Jag säger så här:

”Rättshaverister är personer som har tappat allt förtroende för rättsväsendet
och/eller förvaltningen, som angriper systemet och dess företrädare med
orimliga beskyllningar och som inte har någon verklighetsförankring i sin
misstänksamhet.”

Den är inte särskilt elegant den där definitionen, men jag använder den också
för att säga att det här är något väldigt snävt. Vi talar om personer som har
tappat allt förtroende och som använder sig av orimliga beskyllningar, som inte
har någon verklighetsförankring i sin misstänksamhet. Det finns en massa
personer som kanske är på väg dit, men som inte kan kallas rättshaverister i den
här snäva meningen. Men jag intresserar mig förvisso även för dom. För det är
på sätt och vis dessa personer som är allra intressantast. Kan vi hjälpa dom?

Ofta är kverulanterna vanliga människor. Och ofta är det personer som i grund
och botten har rätt på något sätt. Det finns ofta en kärna av rätt och sanning i
deras budskap. Men det är förvisso inte alla. Ofta är det personer med någon
psykisk sjukdom, eller någon allvarlig psykisk defekt som påverkar deras bete-
ende. I varje fall är det alltid, tror jag man kan säga, personer som känner sig
kränkta, som känner sig missförstådda och avvisade. Vi myndigheter och dom-
stolar, vi blir en vägg som dom bara studsar emot. Dom uppträder alltmer be-
synnerligt, och till slut är det ingen som lyssnar. Dom lever i sin egen lilla
bubbla, som dom bankar på ständigt. Dom slås ut, både socialt och psykologiskt.

Jag har ”roat mig” med att indela dom här rättshaveristerna som jag har stött
på under dom senare åren i sex kategorier, väldigt ovetenskapligt men ändå.
Kategorierna anges i referatet, men jag tar upp dom även här.

Motgångsfallen. Det är dom allra vanligaste rättshaveristerna. Personer som
har drabbats av en eller flera motgångar och som – ofta på grund av en psykisk
störning eller en särskilt envis eller skör läggning – har svårt att lägga det
inträffade bakom sig. Motgången blir något som drabbar för all framtid.

Ganska vanliga är också sjukdomsfallen. Det är personer som i botten tycks
ha en psykisk sjukdom eller en allvarlig psykisk störning och vars beteende i
hög grad präglas utav det.

Inte ovanliga är vidare den tredje kategorin, projiceringsfallen, personer som
har den läggningen att dom vägrar erkänna egna misstag och fel – det finns ju
en del personer med den läggningen – och som projicerar sina olyckor på andra,
och då gärna på myndighetspersoner. Dom är ofta påtagligt aggressiva.

Mindre vanliga är dom som jag kallar för mobbningsfallen. Det är personer
som är uppenbart ensamma, som inte får stöd någonstans ifrån men som
kämpar en envis och tragisk kamp, och som ofta förlöjligas eller ignoreras av
omgivningen. Mobbas.

Ännu ovanligare är nog krisfallen. Det är personer som har drabbats av en
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mycket svår personlig kris, exempelvis ett barns plötsliga död inom sjukvården.
Det är ofta helt vanliga personer men som tycker att dom inte får den hjälp dom
behöver i den förfärliga kris som har inträffat. Även sådana personer kan bli
rättshaverister.

Slutligen finns de ganska ovanliga kontaktfallen, som framför allt tycks ha
behov av något att fylla sin dag med, någon att prata med eller skriva till. Det
finns en upplevd kränkning i botten, men upprättelsen tycks vara mindre viktig
för de här personerna än själva ”samvaron” med myndigheten. Ett par timmars
telefonsamtal varje dag, sedan är de nöjda.

Att rättshaveristerna, kverulanterna, är ett problem för oss i rättsväsendet och
myndigheterna, det är ganska klart. Men jag tänker låta den aspekten vara, och
det har jag gjort i mitt referat också. I stället koncentrerar jag mig på frågan:
Kan vi göra något åt det här? Är det något för oss att ta oss an över huvud taget,
vi jurister som är verksamma i rättsväsendet och förvaltningen?

Det är väl rätt klart att det är dom här personerna själva som är mest skuld
till sin situation; dom är lite speciella. Men ibland så har vi del i deras utveck-
ling, det tror jag faktiskt att vi måste erkänna. Ibland. 

Jag har skrivit att vi bidrar sannolikt till att en del personer utvecklas till
rättshaverister, t.ex. 

– för att vår tid inte räcker till, vi har för bråttom,
– för att vårt engagemang inte räcker till, vi bryr oss inte, eller
– för att vi är opsykologiska, oskickliga, för att vi säger, skriver eller gör fel. 
Jag tror man måste konstatera att vi har ett ansvar för att det fungerar så pass

väl i rättsväsendet och förvaltningen att vi i varje fall inte orsakar att personer
hamnar i en sådan här svår situation, så att de utvecklas till kverulanter.

Och det finns några regler och några idéer som man skulle kunna ta fram och
säga att det här bör vi följa. Jag har angett några i referatet, och jag rabblar upp
några av dem här helt snabbt – det finns inte så mycket tid – utan att förklara
närmare.

Under ett ärendes gång, det må vara vilket slags ärende som helst, i domstol
eller hos till exempel försäkringskassan eller arbetslöshetskassan:

Vi måste alltid visa omsorg om ärendet. Visa att visa att vi bryr oss om det,
tar det på allvar.

Vi måste alltid uppträda opartiskt.
Vi måste visa respekt, aldrig vara nonchalanta eller överlägsna.
Vi måste vara lugna och vänliga, och behålla vår auktoritet.
När vi skriver våra domar och beslut ska vi försöka skriva lättfattliga skäl. Vi

bör gå rakt på sak och inte gömma undan de egentliga skälen som vi tenderar
att göra ibland.

Och ibland är det bra att försöka bedriva en aktiv förlikningsverksamhet i ett
tidigt skede. Uppenbarligen beror det på vad det är för slags ärende eller mål,
men ibland är det bra.
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Eftervård kallar jag det som bland annat vi hos klagomyndigheterna, JK och
JO, får ägna oss åt, men som också domstolen, advokaten och tjänstemän hos
myndigheterna får ägna sig åt en del.

Man bör lyssna på de här personerna, vänligt och tålmodigt, under rimlig tid.
Man bör om man kan försöka styra den missnöjde mot acceptans.
Man bör inte ge några falska förhoppningar.
Man bör kunna ärendet. Det är inte bra att försöka hantera dessa personer

utan att kunna deras ärenden.
Man bör lyssna på kritik, bemöta den balanserat, inte automatiskt gå till

försvar. 
Man bör om man kan försöka hitta något sätt att få de här personerna att

förlika sig med sin situation.
Ibland kan det vara bra att avdela särskilt lämpliga personer hos domstolar

och myndigheter att försöka förklara vad som hänt, varför det blev som det
blev.

Och kanske kan man också säga någon gång att ”jaja, det blev lite fel, men
Du förstår det kan bli det ibland”.

Det behövs bättre utbildning om bemötandet av enskilda och hur människor
fungerar i kriser. Och det behövs uppenbarligen bättre resurser och mer tid. Vi
vet alla att vi ofta är stressade när vi ska tala med dessa personer, och vi skulle
behöva avdela mer tid för detta.

Det vore idealt. Man kan kanske inte tro att vi kommer att få den där tiden
och de där resurserna, men så borde det egentligen vara.

Avslutningsvis mina teser – det här är ett slags sammanfattning av vad jag
har skrivit:

Tes 1: Antalet rättshaverister i ett samhälle är en måttstock på rättsväsendets
och förvaltningens kvalitet från ett medborgarperspektiv.

Tes 2: Så gott som alla kverulanter känner sig djupt kränkta.
Tes 3: Jurister i rättsväsendet och förvaltningen har del i den negativa

utvecklingen för många rättshaverister. Det beror bl.a. på bristande engagemang
och dålig psykologisk blick. 

Tes 4: Den som har utvecklats till kverulant kan ytterst sällan ”botas”, i varje
fall inte av oss jurister. – Dom som har kommit så långt får man alltså i
praktiken ge upp. Man får behandla dom med respekt, men mycket mer kan
man inte göra.

Tes 5: Samhällsutvecklingen – brådska, stress och hårda krav – inverkar
negativt. Ett samhälle med små marginaler får sannolikt många rättshaverister.

Och tes 6 slutligen: Att hjälpa människor genom ett klokt förhållningssätt är
en viktig uppgifterna för oss jurister.

Allra sist kan man ställa sig frågan hur ska man göra för att själv undgå att
bli rättshaverist. Det är en ganska intressant fråga. Jag har själv känt mig rejält
kränkt ett antal gånger i livet. Och man undrar vad som skulle ha hänt om man
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inte hade fått någon hjälp, eller varit någorlunda klok som man kanske är. Antag
att man blir dömd för ett snatteri som man inte har begått till exempel, och det
går inte att få någon rättelse. Hur ska man då undgå att bli rättshaverist?

Ja det är en intressant fråga. Men det är trots allt en annan fråga än den som
vi diskuterar här. Och den kanske vi därför, trots allt, ska diskutera i ett annat
sammanhang.

Tack!

Korreferent, kriminaldommer Peter Garde, Danmark:

I 1896 anlagde fuldmægtig, rigsdagsstenograf Julius Salomon sag imod Frede-
riksberg kommunalbestyrelse med krav om tilbagebetaling af 3 kr. 36 øre i for
meget betalt skat. Sagens baggrund var, at kommunen havde påtaget sig at
betale de lokale statskirkepræster en rund sum som afløsning for det hidtidige
højtidsoffer fra menigheden og fordelte dette beløb på samtlige skatteydere med
det nævnte beskedne beløb til hver. Ulykken var blot, at Salomon som jøde
naturligvis aldrig havde betalt offer til de lutherske præster, og at grundloven
bestemte og stadig bestemmer, at „Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til
nogen anden gudsdyrkelse end den, der er hans egen“, hvilket han mente var
overtrådt gennem opkrævningen af de 3 kr. 36 øre. Han tabte i første instans,
men vandt i Højesteret, UfR 1899,46 H. 

Jeg er ikke overbevist om dommens rigtighed, og et respektabelt mindretal i
Højesteret med justitiarius i spidsen stemte også imod, men min pointe i dag er,
at naturligvis var Julius Salomon ikke kværulant. Han havde en god sag, som
han forfægtede med fynd og klem og til sidst med held. For den senere retsud-
vikling har sagen også fået stor betydning. 

Nyere eksempler på faste karakterer, som af principielle grunde forfølger
meget små sager uden derfor at kunne kaldes kværulanter, findes. Erhvervsman-
den og den flittige samfundsdebattør Steen Danø fratrak i 1979 ved betaling af
licens til Danmarks Radio, altså den offentlige radio- og fjernsynsinstitution, 6
kr. 55 øre med henvisning til, at der på grund af arbejdsnedlæggelse i fjernsynet
ikke havde fundet udsendelser sted i 2 perioder på tilsammen 3_ time, idet han
påberåbte sig den nordiske købelovs §§ 42–43 og 50, hvorefter man er beretti-
get til at tilbageholde en forholdsmæssig andel af sin ydelse, når modydelsen
ikke leveres i det forudsatte omfang. Danmarks Radio pudsede Kongens foged
på ham, og ham tabte i begge instanser, UfR 1982,256 Ø, men også han havde
en sag, det var værd at slås for. 

Jeg har også megen sympati for landsretssagfører Erik Terp fra Store-
Heddinge, som krævede ret til at underskrive tinglysningsdokumenter med
kuglepen i stedet for rigtigt blæk, og som først vandt i Højesteret som tredie
instans, UfR 1959,40 H. Jeg tillader mig at slå på tromme for en bog, jeg selv
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har redigeret, Mindeværdige retssager (2002), hvor Mads Bryde Andersen har
skrevet et fint kapitel om sagens betydning for den moderne tekniks frem-
trængen i retsvæsenet. 

Det er altså ikke en sags umiddelbart ubetydelige omfang, som skaber
kværulanten. En i penge lillebitte sag kan være en i bedste forstand principiel
sag, som fortjener at blive taget alvorligt. Omvendt kan en sag om et stort beløb
sagtens være, hvad enhver uhildet iagttager vil kalde kværulatorisk. Jeg måtte
engang meddele en tolk, at jeg fremtidig ikke ville anvende hende i min ret,
efter at hun havde udskældt mit embedes næstkommanderende og beskyldt ham
for korruption m.v., og derefter sagsøgte hun mig med krav om betaling af 6
mill. kr. for ødelæggelse af hendes erhverv. Heldigvis har hun aldrig betalt
retsafgift, så sagen bliver aldrig behandlet, men hun tilskriver mig hvert kvartal
og meddeler, hvor meget summen nu er vokset til gennem rentetilskrivning. Jeg
har tre gange forsøgt at forklare hende skriftligt, hvorfor jeg havde gjort, hvad
jeg havde gjort, men så opgav jeg. 

Inden vi kommer til, hvordan en kværulant bør behandles, skal vi således
afgrænse, hvem der kan kaldes kværulant. En fast formel findes ikke, jeg fristes
til blot at citere det gamle mundheld, at jeg kan ikke definere en elefant, men
kan genkende den, når jeg ser den. 

En faldgrube for alle øvrighedspersoner er, at en part ikke nødvendigvis er
eller fremtræder som kværulant, når vi ser ham første gang, men bliver det
undervejs, efterhånden som sagen skrider frem. Et stort ansvar ligger på os ved
behandlingen af enhver sag, hvor banal og rutinemæssig den end kan se ud. En
aldeles glimrende håndbog for sagsbehandlere, Jens Møller og Jens Olsen: At
arbejde i forvaltningen (2. udg., 2001) understreger, at borgere skal behandles
på en venlig, hensynsfuld, hjælpsom og imødekommende måde. Forfatterne har
som ansatte hos Folketingets Ombudsmand et rigt erfaringsmateriale. Et lille
eksempel på god høflighed, ikke fra denne bog, men fra min egen ungdom: I
1965 i min tid som sekretær i Justitsministeriets familieretskontor fik jeg en
urimelig sag om børnebidrag. Den pågældende barnefader havde ret, men
fortjente ikke at have ret. Jeg indstillede, at han skulle have medhold, og konci-
perede et kort, formelt brev stilet til „hr. NN“. Min overreferent, en ældre fuld-
mægtig, var enig med mig, men ændrede min indstilling på et eneste punkt, idet
han indsatte titulaturen „hr. matros NN“. Ganske vist var det flere år siden,
klageren havde haft arbejde, men senest havde han kortvarigt sejlet på en færge,
og i 1960'erne var det uhørt at skrive til en part uden at give ham en passende
titel. Vi hørte aldrig til sagen mere; der blev ikke skabt en kværulant, og jeg
lærte noget til senere brug. 

Ofte kan den mindste anledning skabe en livslang forurettelse. Det er ikke
ukendt, at personer, som i øvrigt fungerer storartet i samfundet, kan opelske et
langvarigt ressentiment efter at have fået en mindre bøde. Sommetider burde
det være undgået. Jeg kender selv til en færdselssag, ikke en af mine egne, hvor

Sektionsmöte284



det afgørende ikke var resultatet, som faktisk var mildt efter forseelsen, men
vedkommende dommers mindre heldige formuleringer, der blev siddende og
nagede erindringen i mange år. Vi kan alle som parter, tiltalte, vidner risikere en
uhensigtsmæssig behandling, hvilket de fleste er i stand til at negligere, men
som hos et heldigvis lille mindretal under uheldige omstændigheder kan frem-
kalde en uproportionel reaktion. Men selv om reaktionen er uproportionel, må
vi ikke glemme, at der kan have været en anledning, omend en meget lille en.
Billedet med det lille sandskorn mellem muslingeskallerne, der irriterer så
længe, at der til sidst opstår en perle, er måske lidt uheldigt, da de uformelige
sagsmapper i en rigtig kværulantsag i hvert fald ikke kan sammenlignes med en
perle, men der er den kærne af sandhed, at uden den første forurettelse kunne vi
måske have undgået den senere oversvømmelse. Jeg kan derfor ikke noksom
understrege nødvendigheden af ikke blot formelt høflig adfærd, men også for-
sigtig og omhyggelig sagsbehandling, når sagen er ny. Det betyder ikke, at
dommeren skal vige tilbage fra en måske resolut løsning. Somme tider kan det
være det barmhjertigste at skære igennem straks med et afslag eller anden nega-
tiv afgørelse, snarere end en overforsigtig, ja fejg udsættelse, som blot vil gøre
situationen værre, når man ikke kan udsætte længere. 

I nogle tilfælde er det uundgåeligt, og jeg har den triste forvisning, at når jeg
nu gør, hvad jeg skal, fødes en kværulant. Jeg husker med megen ærgrelse et
par færdselssager, hvor jeg efter at have hørt en meget påståelig anklaget på den
ene side og to meget sikre, men lidt usmidige politividner på den anden side
nok var overbevist om tiltaltes skyld, men samtidig også om de stærkt formil-
dende omstændigheder og til en vis grad det lidet rimelige ved, at politiet over-
hovedet havde rejst sagen. I slige tilfælde tilbyder jeg altid den anklagede at af-
gøre sagen ved en advarsel, og normalt går det godt, men er den anklagede
meget sur, afslår han tilbudet, og så er der ingen vej uden om en lillebitte bøde,
som med sikkerhed skaber en kværulant bagefter. Som jeg sagde: der er ingen
vej uden om, jeg kan ikke bøje retten, selv med risiko for at skabe en kværulant
eller, hvad man eufemistisk har kaldt „en mand med en sag“. Dommeren i
borgerlige sager har det endnu værre end straffedommeren, idet den vrede og
forurettede mand normalt har en modpart, og hvis denne modpart har ret, skal
han have ret uanset konsekvenserne. Jeg véd ikke, om det kun er en romansitu-
ation, at en part i domstolen truer med selvmord, hvis han ikke får medhold –
jeg har ikke oplevet det selv – men selv hvis dommeren er overbevist om, at det
er alvorligt ment, kan afgørelsen aldrig bøjes, og særlig kan dommeren aldrig
tilsidesætte en anden parts ret for at komme rethaveren i møde og undgå at
skabe en kværulant. 

Jeg bliver et øjeblik i den tidlige situation, hvor kværulanten endnu ikke er
skabt, men hvor situationen er truende: Med referenten er jeg enig i, at en
fornuftig brug af en advokat kan hjælpe. Ikke så få gange har jeg beskikket en
advokat i første retsmøde og uformelt tilkendegivet, at det offentlige ville bære
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udgiften hertil uden at kræve refusion fra den anklagede for det første retsmøde,
medens refusionskravet ville blive gjort gældende for eventuelle senere møder.
Det har hjulpet hver gang indtil nu: Den anklagede er blevet overbevist, når den
advokat, som var „hans“ mand, kunne overbevise ham om, at det ikke kunne
være anderledes. I det lange løb tror jeg dog ikke, at det hjælper at stille advo-
kat til rådighed for en meget utilfreds part. I værste fald muliggør man for par-
ten at fortsætte den håbløse strid meget længere, end ellers ville være tilfældet. 

Professor Lars Nordskov Nielsen, som var Folketingets Ombudsmand 1971–
81, sagde engang, at hos ombudsmanden kendte man ikke til kværulanter. Han,
om nogen, måtte vide, hvad han talte om, da ombudsmanden netop får klager
fra alle dem, der har afsluttet hele den administrative klagevej uden resultat.
Han har formentlig haft ret, dengang. Jeg er derimod mindre sikker på, at han
ville have sagt det samme, hvis han havde levet idag. Da jeg begyndte at samle
stof til mit korreferat, havde jeg et uhyre nyttigt møde hos den nuværende om-
budsmand, professor Hans Gammeltoft-Hansen, og to af hans nærmeste medar-
bejdere. Den ene af disse, Karsten Loiborg, udtalte, at da han ansattes i 1985,
accepterede en uheldig klager det første afslag uden at komme igen – både den-
gang og nu gælder det, at kun en mindre del af klagerne får medhold – men i
dag sker det langt hyppigere, at klageren forsøger sig en eller flere gange yder-
ligere. Selve ordet kværulant er fortsat bandlyst, men den praktiske behandling
af sagerne og den efterhånden indarbejdede rutine viser, at begrebet bestemt
kendes, og at ombudsmanden må beskytte sig selv i rimeligt omfang. Den
valgte fremgangsmåde er, hvis det første afslag ikke hjælper, gør man sig ekstra
umage med det andet brev, går helt ud i krogene, tager stilling til klagerens
enkelte argumenter etc. i håb om, at klageren nu accepterer det uundgåelige.
Hjælper det fortsat ikke, er det tredie brev fortsat tålmodigt forklarende – man
kan vel sige, at det tredie brev kommer for samvittighedens skyld. Men skriver
klageren fjerde gang, får han et kortfattet brev, der henholder sig til de tidligere
med tilføjelse, at senere breve fra klageren nok vil blive læst, men at vedkom-
mende ikke kan forvente svar på fremtidige henvendelser, medmindre disse
giver ombudsmanden anledning til at foretage noget. I sjældnere, mere kvalifi-
cerede tilfælde, typisk hvor den pågældende ikke eller ikke blot skriver igen og
igen i den samme sag, men oversvømmer ombudsmanden med et stort antal nye
og urimelige klager, er der meddelt de pågældende, at de ikke kan forvente svar
på henvendelser sendte til ombudsmandens orientering, eller at de kun kan for-
vente svar i visse kvalificerede tilfælde, f.eks. hvis de er part i den konkrete sag
eller forinden henvendelsen til ombudsmanden har udtømt de administrative
klagemuligheder, med et gammelt udtryk den administrative rekurs. For ganske
få er fastsat begrænsninger i deres mulighed for at rette telefonisk og/eller
personlig henvendelse til ombudsmanden. 

Den første reaktionstype eller, hvad man også kunne kalde den første form
for selvforsvar, nemlig fjerdegangsbrevet, er den langt hyppigste; 153 af de i alt
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165 personer med begrænsninger har modtaget en sådan skrivelse. I betragtning
af, at ombudsmanden modtager ca. 4.000 klager pr. år, er det efter min op-
fattelse en ganske stor proportion, næsten 4% af alle klagere. Hvis ikke instituti-
onen beskytter sig selv ved at sætte grænser for enkelte ihærdige klageres hand-
linger, går det ud over alle andre sager, alle andre borgere som måtte have et
mere legitimt ærinde til myndigheden. Ressourcehensynet vil jeg derfor frem-
hæve som det formentlig vigtigste hensyn, som kræver inddæmmende foran-
staltninger mod særlig ihærdige og rethaveriske klagere. 

Der findes enkelte berømte kværulanter, som kommer igen og igen. Min ven,
professor Asbjørn Strandbakken, har sendt mig den samtidig prægtige og ræd-
selsvækkende sag Rt. 1995,1113, hvor den samme person havde optrådt som
part i forskellige former for sager i 37 sager for Høyesterett, 101 sager for lag-
mannsretterne og 170 for by- og herredsretter, lige fra 86 sager for Oslo byret til
hele 23 sager for Tana og Varanger herredsret – er han virkelig rejst 23 gange til
Finmarken for at føre disse sager? – hvortil kom et stort antal politianmeldelser,
hvor der var registreret 94 ved Oslo politikammer og 28 ved Asker og Bærum
politikammer. Mange sager bed sig selv i halen således at når manden havde
tabt en sag eller fået en anmeldelse afvist, anlagde han privat straffesag imod de
involverede dommere og andre embedsmænd for forbrydelser i offentlig
tjeneste. Retsvæsenets selvforsvar var ofte rettergangsbod, senere krav om
forlods sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger, som han måtte blive ilagt, og
sidst og alvorligst en afgørelse fra Høyesterett om, at klageren manglede
processuel handleevne, hvilket formentlig har medført, at senere sager og
appeller er blevet afviste uden videre. Løsningen ligner en meget formålsbe-
stemt ad hoc-løsning, idet den ihærdige klager ikke var umyndig og der ikke
forelå nogen sagkyndig psykiatrisk erklæring, således at kæremålsudvalget ikke
kunne tage standpunkt til, om han havde en alvorlig sindslidelse i medicinsk
forstand. Udvalget synes at have sluttet alene fra hans adfærdsmønster. 

Vi kan også være med i Danmark. Hos Folketingets Ombudsmand har en
enkelt mand i tiden fra 1992, hvor edb-journalisering indførtes, til 25. april
2005 været sagspart i ialt 279 sager. Jeg har fået en liste over emnerne til disse
klager. Han har været hele spektret rundt, men en hyppig anledning er et ønske
om aktindsigt i personalesager, tilsyneladende en indledning til senere klager
over påstået inhabilitet eller endog korruption. Det værste år var 1999 med 63
nye sager. Dette medførte, at han i januar 2000 fik et generelt brev om, at
institutionen fremtidig alene ville besvare hans klager, hvis han var part eller
partsrepræsentant, og repræsentationsforholdet forelå dokumenteret ved skrift-
lig fuldmagt, samt at han havde udnyttet mulighederne for at klage til den
øverste administrative myndighed på området. Det hjalp meget, de følgende år
har der højst været en snes nye sager pr. år. 

Afdelingchef Thorkild Fogde, Justitsministeriet, hvem jeg også takker, har
bl.a. henledt min opmærksomhed på en sag om en advokat, som anklaget for
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bedrageri dømtes skyldig i byretten, men frifandtes af landsretten, hvorefter han
indledte injuriesag imod byretsdommeren!

Sager som disse rejser unægtelig spørgsmålet om, hvorvidt kværulanten skal
anses som som sindssyg, som psykotisk. Den gamle lærebog af Hjalmar
Helweg: Den retslige Psykiatri i kort Omrids (1939) rubricerer kværulanterne
blandt psykopaterne, men udelukker ikke, at visse svære kværulantformer kan
betegnes som sindssygdomme uden at gøre vold på begrebernes sædvanemæs-
sige betydning. Det har den følge, at hvis kværulanten begår en forbrydelse som
udslag af sin lidelse, kan han ikke uden videre opnå straffrihed som utilregnelig.
Den senere lærebog af Peter Kramp m.fl.: Retspsykiatri fra 1996 – så længe
varede det, før Helwegs klassiker afløstes – anvender den folkelige betegnelse
kværulantforrykthed (paranoia querulatoria), der typisk udvikles hos menne-
sker, som præmorbidt er sensitive og sårbare, men også stive og ubøjelige med
et rethaverisk temperament. En oplevelse, som med rette eller urette opleves
som uretfærdig eller krænkende, igangsætter en udvikling, hvor patienten
klager, fører retssager, anker fra instans til instans. På et tidspunkt vil patienten
fremtræde klart psykotisk med svigtende realitetstestning. 

Man kommer ikke uden om spørgsmålet om, hvorvidt kværulanten i yderste
tilfælde fremtræder som farlig. Skønlitteraturen har enkelte eksempler. I mit
lange essay Dommeren i skønlitteraturen (2000) har jeg fremhævet to storslåede
romaner, en dansk og en norsk. I Jakob Knudsen: Sind (1903) dræbes en
herredsfuldmægtig, som igen og igen nægter at pådømme en civil sag, af den
vrede sagsøger – ret beset kan man ikke kalde morderen kværulant, for han
havde ret i den bagvedliggende sag, og den dræbte udviste grov uretfærdighed.
I Ronald Fangen: Mannen som elsket rettferdigheten (1935) skyder en for in-
jurier dømt person dommeren på gaden ved domhuset med ordene: „Her ved
rettferdighetens tempel skal du dø!“ og régiebemærkningen „Han hadde
verdens skjebne i den hånd som løftet pistolen.“ Pointen er mere intrikat end i
den danske roman, idet morderen nok havde ret i sin oprindelige beskyldning,
men ikke kunne præstere sandhedsbeviset; dommeren kunne ikke bebrejdes
resultatet, men nok en unødig sårende og stødende tone under retshandlingen,
måske som følge af sin manglende evne til tålmodig lytten. 

I det virkelige liv er der ikke grund til frygt. Vi dommere og andre højere
embedsmænd er normalt ganske godt beskyttede i det bageste kontor eller bag
rettens skranke. Sagerne er så få, at vi husker dem allesammen. Den værste er
vel UfR 1989,771 Ø, hvor en vred mand under et retsmøde i Østre Landsret i
Nykøbing Falster greb en kvindelig landsdommer om halsen bagfra og med
højre hånd rettede en pistol imod hendes hoved, idet han truede hende på livet,
hvorefter de to andre landsdommere ganske tappert overmandede og afvæbnede
ham; han nægtede selv at have begået en strafbar handling, idet det skete var en
udenomsparlamentarisk handling med det formål at gøre opmærksom på uret-
færdig behandling under en tidligere afgjort civil retssag. Han idømtes fængsel i
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6 måneder. Mere udsatte er de underordnede, måske mest i socialforvaltninger-
ne, hvor parterne henvender sig direkte. Jeg har pådømt ikke så få sager, hvor
ihærdige klagere, som ikke har fået de ydelser, de med rette eller urette, som oftest
vel med urette, mener at have krav på, til sidst reagerer med vold. Ikke nødven-
digvis alvorlig vold, men blot en lussing tager retsvæsenet alvorligt på. Hvis jeg
ikke anvender ubetinget fængsel i disse sager, skal landsretten nok gøre det. 

Men bortset fra disse undtagelsessituationer er kværulanterne mere gene-
rende end farlige. Fornærmelser er legio, voldshandlinger uhyre sjældne,
mellemformer trusler lidt mere hyppige. Helweg anfører med føje, at kværulan-
terne ofte meget passer på at holde sig på lovens grund. Det afgørende er vel,
om kværulanten direkte truer den embedsmand, med hvem han taler, eller om
han truer med vold mod en ikke tilstedeværende trediemand, f.eks. en fraskilt
ægtefælle. Trusler direkte imod embedsmanden selv kan den pågældende vælge
at se bort fra eller blot påtale på stedet, trusler mod fraværende trediemænd bør
anmeldes straks til politiet, man har ikke lov til at skønne på andres bekostning.
Det er også ombudsmandens praksis, med rette. 

For fuldstændighedens skyld vil jeg blot nævne et fænomen, som uden at
kunne kaldes kværulance ikke kan sige sig helt frit for slægtskab dermed. Jeg
tænker på den overhåndtagende formalisme, som stadig mere forpester tilværel-
sen for især straffedommeren. Påberåbelsen af menneskerettigheder, særlig den
europæiske konvention, EMRK, langt ud over det rimelige og langt ud over,
hvad den europæiske menneskerettighedsdomstol ville blot overveje at se på.
Jeg kan såmænd godt forstå, at to forsvarere ikke bryder sig om, at landsretten
for at blive færdig med en meget stor økonomisk straffesag til sidst begyndte at
beramme om aftenen, men at påberåbe sig EMRK artikel 5 om frihedsberøvelse
under kære til Højesteret (som 13. januar 2004 stadfæstede landsrettens afgørel-
se) er vist ikke, hvad konventionens første skabere havde forestillet sig. Som
anklager i 1970'erne og ny dommer i de første år efter min udnævnelse i 1983
oplevede jeg ikke på langt nær de voldsomme formklager, som nu plager
strafferetsplejen. Dyrt for samfundet er det også. Udgifterne til forsvarersalærer
steg fra 1996 til 2003 fra 229 mill. kr. til 382 mill. kr., næsten nøjagtig to tredie-
dele, uden at antallet af straffesager steg tilnærmelsesvis lige så meget, hvortil
kommer det forøgede eller snarere forcerede arbejde i retterne og i anklagemyn-
digheden. Jeg understreger atter, at selv overdreven brug af formalitetsindsigel-
ser og menneskerettighedsindsigelser ikke kan rubriceres som kværulance, men
det bør dog nævnes idag. 

Referenten har i sit tankevækkende og dybt engagerede indlæg fremsat nogle
teser, som jeg vil sige et par bemærkninger om. Tese 1, at antallet „rättshaveri-
ster“ i et samfund kan fungere som en målestok på retsvæsenets og forvaltnin-
gens kvalitet fra et medborgerperspektiv, kan jeg ikke tiltræde. Den ville forud-
sætte, at forholdet mellem berettigede og uberettigede klager var konstant, og
det må være umuligt at fastslå. Tese 2, at så godt som alle kværulanter føler sig
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dybt krænkede, er utvivlsomt rigtig. Tese 3, at nogle jurister i retsvæsen og for-
valtning på grund af manglende engagement og dårligt psykologisk udsyn har
del i den negative udvikling for mange kværulanter, er jeg delvis enig i; jeg tror
gerne, at nogle jurister i højere grad end andre risikerer at fremkalde den første
lille følelse af forurettelse, som senere udarter til kværulanter, det første lille
sandskorn i muslingeskallen, men jeg vil dog omvendt fremhæve, at når først
udviklingen er begyndt, er det nærmest ligegyldigt, hvem der nu er belastet med
sagen. Situationen vil nu være hjælpeløst i hårdknude. Tese 4, at den, som har
udviklet sig til kværulant, yderst sjældent kan helbredes og i hvert fald ikke af
os jurister, er utvivlsomt rigtig. Referentens tentative tese 5, at samfundsudvik-
lingen skaber flere kværulanter nu end før, er jeg enig i. Respekten for øvrig-
heden er langt lavere nu end blot for en generation siden; dette er fremhævet,
ikke uden føje, som et sundhedstegn og en vejviser for en demokratisk sam-
fundsudvikling, men det har sine skyggesider i fremvæksten af netop kværu-
latoriske klager og et fåtal svage sjæles udvikling i retning mod egentlig kværu-
lantforrykthed. Jeg henviser også til mine bemærkninger om de grasserende
formalitetsklager. Den sluttelige tese 6 om juristernes faglige engagement som
en vigtig faktor, hvis mennesker på randen af et sammenbrud skal hjælpes, har
jeg svært ved at bedømme. Hvis det er nået så vidt, tror jeg ikke, at der er mere
at gøre, jfr. tese 4. 

Selv vil jeg supplere referentens teser med tre mere sørgmodige påpegninger
af, at det menneskelige hensyn til kværulanten, som i så høj grad har farvet
referentens indlæg, ikke kan være det eneste, måske ej heller det for retsvæse-
nets og forvaltningens daglige arbejde vigtigste kriterium. For det første, som
særlig påpeget hos Folketingets Ombudsmand, kræver ressourcehensyn, at
særlig de stærkt tidkrævende, mange klager producerende kværulanter stækkes.
For det andet må, hvis kværulantens modpart har ret, dennes interesse aldrig
tilsidesættes ved bestræbelserne på at undgå en persons udvikling til kværulant.
For det tredie – måske mindre stærkt end de to første hensyn – ej heller hen-
synet til den dommer, den embedsmand, som til stadighed attraperes og plages,
måske trues, kan tilsidesættes under bestræbelserne på at hjælpe kværulanten. 

Referentens tilføjelser, at selv en kværulant kan have ret i ideel forstand, er
tankevækkende og utvivlsomt rigtig, men jeg tror ikke, at den kan påvirke os
jurister i vort daglige arbejde. Med referentens eget eksempel: Også den
dommer, som de lege ferenda kunne være enig med kværulanten om, at culpa-
normen ikke burde være bestemmende for statens erstatningsansvar, og som
måske endog har skrevet tidsskriftsartikler herom, må nødvendigvis følge
gældende ret i sin embedsvirksomhed, hvormeget han end sympatiserer med
klagerens håbløse kamp, også selvom han véd, at han er med til at skabe en
kværulant, også selvom han tror, at retstilstanden ændres, når vi alle er døde.
Derimod er jeg helt og fuldt enig i referentens morsomme påpegning af, at egne
oplevelser, f. eks. et møde med en overlegent nonchalant tjenestemand i skatte-
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væsenet, kan forbedre også dommerens forståelse for kværulantens håbløse
kamp, også selvom denne dommer måske ikke vil gå helt så vidt som den
engelske humorist A. P. Herbert, som i mange af sine Misleading Cases har
ærkekværulanten Albert Haddock som helt, hvis største bedrift må have været
nævningesagen imod en skatteopkræver (Uncommon Law nr. 25, Rex v.
Puddle), som Haddock anmelder for pengeafpresning og får idømt livsvarigt
strafarbejde, efter at nævningerne „eagerly found the prisoner guilty“, medens
dommeren lykønsker Mr. Haddock for hans indsats! 

Professor em. Jacob W.F. Sundberg, Sverige:

Jag skulle vilja göra ett tillägg till Lambertz kategorisering av rättshaveristerna.
Det är nämligen så att man brett försökt få tyst på dem som åberopade Europa-
konventionen genom att rubricera dem som rättshaverister. Resonemanget där
bakom kommer att framgå av följande.

Det finns en mycket upplysande passage hos Roland Huntford: ”The New
Totalitarians”, London 1971, s 118, rörande svensk mentalitet. Den lyder så här:

There is little dissidence. The collective mentality of the Swede, and his
historical corporative instinct, make him consider himself as a limb of
society, so that he regards communal interests as his own, and sees no
conflict between the two. By extension, he identifies himself with the
State. He therefore associates himself with the bureaucrat, instead of
nursing a sense of estrangement and, in consequence, treats official
rescripts, however uncomfortable, not with suspicion, but with a kind of
intimate acceptance, as if they were personal resolutions.

Vad gäller svensk journalistik har vi nyligen fått en insider-karakteristik av
Hans Bergström, f.d. chefredaktör på Dagens Nyheter, nu utvandrad till USA.
Intervjuad av Jan Gillberg i tidskriften Den Svenska Marknaden, DSM nr
3/2003, under rubriken: ”Bergström talar ut”, säger han så här:

Från slutet av 60-talet med Lars Furhoff och andra så förvandlades
journalistiken till en journalistprofession som skulle ha en ensartad
utbildning och stå för ett och samma perspektiv. Dessutom med en egen
självkänsla om rätten att hävda detta perspektiv.

Man har då talat om ”en journalistkår och medier som har som självbild att man
ägnar sig åt kritisk granskning av makten [och] om journalismen som en
särskild ideologi uppbyggd kring tre storheter. Där finns makten, folket och
journalisterna som har till uppdrag att berätta för folket att det är bedraget av
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makten. En onekligen ganska enkel världsbild.” I denna miljö skall klago-
möjligheten till Strasbourg passas in. Resultatet antyds av journalisten Emily
von Sydow i hennes bok om Sveriges första år i EU, ”När Luther kom till
Bryssel”, (s 201, 202). Huntfords analys av svenskarnas mentalitet i allmänhet
är kanske litet svårsmält för må nga svenskar, men von Sydows analys av de
svenska journalisternas mentalitet stämmer förunderligt väl överens med
Huntfords:

När jag bodde i Sverige hade jag ett förtjusande förhållande till de
myndigheterna. Jag levde i förvissningen om att de kämpade för mig och
mina rättigheter. Jag kände mig aldrig kränkt eller hotad när jag talade
med försäkringskassan. Jag snöt ur mig mitt personnummer utan att
blinka. -.-.- Jag hade som sagt ett rörande stort förtroende för myndighe-
terna. Det delade jag med många vänner. Andra, som kände sig ständigt
förföljda, och som jag kom i kontakt med som journalist på Svenska
Dagbladet, klassade jag som rättshaverister. -.- Idag [efter EU-
anslutningen] skulle jag kanske inte ha behandlat breven med samma
nonchalans

Sammanfattningsvis då, observatörer utifrån uppfattar att det finns en ingrodd
svensk mentalitet att acceptera myndighetspåbud som om de vore ens egna och
att den mentaliteten är särskilt till finnandes inom den ganska enhetliga svenska
journalistprofessionen. Detta har sin betydelse: jag vill citera Jörn Donner i
Finland:

Mycket svenskt är det drag som ständigt kommer fram -.- det nästan
totala beroendet av massmedia och behovet att ständigt (i synnerhet
under valrörelser) bemöta eller bygga på någonting som sagts i TV, radio
eller de stora tidningarna. Svenska politiker framstår som slavar under
massmedia. (Hbl 17.10.1987 s 5).

För folk med den mentaliteten blir då tendensen att åberopa Europakonventio-
nen till eget skydd lika med rättshaveri. Så fort någon klagande som åberopar
Konventionen fått etiketten på sig att vara ’rättshaverist’ så är journalisternas
instinktiva reaktion att det inte kan vara något att bry sig om. Man är ganska
generös med den etiketteringen och mycket obenägen att se juridiska frågor.
Därför är den svenska rapporteringen från Strasbourg så illa undermålig, sär-
skilt i jämförelse med vad man kan få läsa i icke-svenska tidningar. Det är väl
karakteristiskt att skådespelaren Max von Sydows klagomål över de svenska
skattetilläggen fick nästan en halvsida i International Herald Tribune, men
nästan alls ingen i svenska media.

Rättshaveri-etiketten är ett tydningsschema.
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Professor, jur.dr. Anders Agell, Sverige:

Jag har två kommentarer till Göran Lambertz människovänliga tankar.
För det första. Göran Lambertz ställer upp som en hypotes att antalet rättsha-

verister i ett samhälle kanske kan ge en uppfattning om de underliggande
problemen i rättssystemet. Här berör han vad som är den större och viktigare
frågan.Vad vet vi om den totala kvaliteten i rättsskipningen? Jag kan bara yttra
mig om Sverige.

Lagstiftningen har under de senaste 40 åren vuxit enormt inom både civilrät-
ten och förvaltningsrätten. Drivkrafterna har varit både nationella och interna-
tionella. Jag menar på fullt allvar att vi lever med risken att den totala mängden
lagstiftning är på väg att växa den traditionella organisationen av rättsväsendet
över huvudet. 

Det var intressant att professor Sigurdur Lindahl under vid juristmötets
invigning ställde den rättshistoriskt förankrade frågan: ”Er man kommet til den
ytterste grense for loven som maktbud for å styre et samfund?”

Mängden av regler inom ständigt svällande specialområden ökar risken att
inte så få jurister blir för närsynta. De blir i ökad grad formalister som lättare än
för 50 år sedan kan förbise centrala rättsprinciper och brista i förmåga att kom-
binera regler på olika områden. I en sådan miljö är det också en risk att man
mister sinnet för proportioner och sunt förnuft. Medborgarna i sin tur, objekten
för juridiken, ser vanligtvis bara små fragment av denna väldiga lagstiftning. 

Samtidigt är det de enskilda människornas väl och ve som är det allra
viktigaste skyddsobjektet i en rättsstat. Domstolarna har en väldig makt över
enskilda människors liv. Den totala maktutövningen är kanske större än vad
domare och jurister brukar tänka på.

I varje fall i Sverige är det sedan 15 år tillbaka i princip omöjligt att få
prövningstillstånd i någon av de högsta instanserna, d.v.s. Högsta domstolen
eller Regeringsrätten, om inte rättsfallet angår en oklar juridisk principfråga. 

Högsta domstolen får varje år c:a 4.000 ansökningar om prövningstillstånd.
Av dessa tar man upp till sakprövning 80–90; 3.900 prövas inte. Regeringsrät-
ten har 8.000 ansökningar om året. Domstolen sakprövar c:a 200 och 7.800
lämnas därhän. Verksamheten i de högsta instanserna innebär sålunda minst av
allt någon allmän prövning av kvaliteten på lägre instansers avgöranden.

Frågorna om resning (”gjenopptagelse”) tillkommer, de utgör en grupp för
sig, men också här leder bara några procent av ansökningarna till materiell
omprövning av vad som en gång blev bestämt. 

Som professor kommer man nog i kontakt med ett negativt urval av fall
genom frågor från advokater eller privatpersoner. Jag märker i sådana fall inte
helt sällan att advokaters uppläggning av en process är juridiskt mycket
ofullkomlig, vilket kan kosta stora belopp, och att inte heller domstolarna
kunnat diagnostisera rättsfrågan på ett riktigt sätt.
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Det förekommer också att ett avgörande kanske är formellt korrekt men ändå
mycket ofördelaktigt, rentav oskäligt, mot en part i en process eller mot en
sökande i ett förvaltningsärende eller en skattskyldig. I Sverige sammanhänger
detta med en stark formalism i lagstiftningen, som visserligen kan befrämja
förutsebarheten men samtidigt lida av brist på flexibilitet och medföra stötande
resultat. 

Man kan bara hoppas att kvaliteten i domstolarnas och andra myndigheters
rättsliga verksamhet på det hela taget är god. Hur många misstag eller tvivelak-
tiga bedömningar som förekommer, är det dock ingen som vet.

Vad jag nu sagt hindrar förstås inte att det finns åtskilliga personer, som
enligt Göran Lambertz definition är så att säga verkliga kverulanter av olika
skäl.

För det andra. I näst sista stycket av sin uppsats uttalar Göran Lambertz
besvikelse över att han som Justitiekansler inte kunnat hjälpa en livstidsdömd,
finsk zigenare, som dömts till livstids fängelse för mord, att få resning
(”gjenopptagelse”) i högsta domstolen. 

Detta är en intressant situation. Justitiekanslern hade genom en tv-journalist,
som gjort ett par program om fallet, och genom efterföljande besök från ledare
för romer i Sverige och Finland, blivit övertygad om den livstidsdömdes
oskuld. JK var alltså övertygad om att det skett ett justitiemord. Han hjälpte den
dömde att få advokat och en resningsansökan utformad. HD avslog ansökning-
en eftersom det inte skulle ha framkommit tillräcklig anledning att ompröva
fallet.

Än intressantare är emellertid reaktionen bland några företrädare för domare,
åklagare och advokater. De intervjuades av tidskriften Advokaten nr 2/2005.
Samtliga intervjuade – även advokaten – tog avstånd från Justitiekanslerns
initiativ för att hjälpa den livstidsdömde. Man betecknade det som ”omdömes-
löst”, ”olyckligt”, ”betänkligt” att justitiekanslern sökt hjälpa den livstidsdömde
i ett ärende där JK formellt inte föra talan men som han ändå aktualiserade,
t.o.m. under hänvisning till sitt samvete. 

De intervjuade företrädarna för olika juridiska yrken ansåg alltså i detta fall
att det är viktigare att acceptera en lagakraftvunnen dom än att fundera på om
det verkligen skett ett justitiemord. Att JK som regeringens högste juridiske
ombudsman kan ha rätt i sin bedömning, att den livstidsdömde är oskyldig,
tycktes ingen av de tillfrågade alls bry sig om.

Om jurister har en sådan ideologi, som kom till uttryck i intervjuerna i
Advokaten, är det inte så konstigt att man får enskilda människor som är
besvikna på rättsväsendet. Jag vill dock inte gärna kalla Göran Lambertz för
rättshaverist.
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Doktorand Eric Bylander, Sverige:

Ärade podium! Nordiska juristkolleger!
Jag tänkte beröra kod F 22.8 i International Statistical Classification of

Diseases and Related Health Problems (vars 10. upplaga jag hänför mig till),
som är tillämplig i alla våra länder. Under denna finns ganska noggrant beskri-
vet vad kverulansparanoia eller paranoia querulans skall anses vara för något.
Som flera talare har varit inne på har vi ju här att göra med tillstånd som är
sjukdomsartade. Å andra sidan finns det, som bland annat justitiekanslern själv-
utlämnande har visat i sin text, lite av en kverulansparanoiker i var och en av
oss. Jag skulle därför vilja uppmärksamma kvalitetskriterier i rättsväsendet och
hur de förhåller sig olika grader av kverulansparanoia.

Personer som har tappat allt förtroende för rättsväsendet känner vi igen.
Själv gör jag det från min verksamhet på domarbanan. Bland dessa personer
finns definitivt inte bara sådana som kan diagnostiseras enligt kod F 22.8 eller
som är på väg dit. Där finns, kanske främst, många som har förlorat i rättsvä-
sendet, det vill säga inte har fått rätt på det sätt de hade önskat. Kan man då
använda sig av antalet sjuka, alltså verkliga kverulansparanoiker, för att bedöma
kvaliteten på rättsväsendet? Nej, menar jag. Det är som att bedöma kvaliteten
på den kroppsligt inriktade sjukvården efter hur många hypokondriker (inbilla-
de sjuka) man där lyckas bota. De botas, liksom ”våra” kverulansparanoiker,
bäst inom psykiatrin. 

Men, därmed avfärdar jag inte ämnet – jag vidgar det. Vad det handlar om är
bemötandefrågor i stort. Vi skall inte endast se till kvalitetskriterier som har att
göra med det Göran Lambertz kallar ”vårt rent juridiska ansvar”. Ett vanligt
uttryck i (åtminstone svensk) domstol är ”det hör inte hit”. Många saker som av
domstolen betecknas så, är dock sådana att de, ur den enskilda partens per-
spektiv, definitivt hör dit. Exempelvis kan ”Det är inte rättvist” bemötas med
”Det hör inte hit”.

För några år sedan genomförde jag, som en av tre, en liten pilotstudie an-
gående en av de olika ombudsmän som finns i Sverige. Studien handlade om
just bemötandefrågor, närmare bestämt upplevelsen av att vara klagande. Att
människor som tappat allt förtroende för rättsväsendet, till följd av sjukdom
eller av att ha förlorat, är missnöjda är väl inte så förvånande. Men, intressant
nog framkom att människor som rent juridiskt hade fått rätt också var miss-
nöjda! Vi har alltså att göra med oerhört otacksamma människor därute…

Då kan man fråga sig om vi borde uppfostra de rättssökande, så att de förstår
att vi gör något bra för dem. Det är nog inte lika lätt som att uppfostra oss
själva. Många av de bemötandefrågor som berörs i Göran Lambertz’ intressanta
underlag har allmängiltighet. Vi bör alltså vidga kvalitetskriterierna till att om-
fatta aspekter med koppling till frågan Vad är det för människor vi lämnar efter
oss när de har behandlats i juristmaskineriet?
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Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, Sverige:

Jag heter Claes Borgström och är sedan år 2000 jämställdhetsombudsman i
Sverige. Innan dess var jag advokat i 20 år.

Jag har mött den grupp av personer som man talar om här när jag var
advokat, både klienter och motparter. Jag möter dem också nu som Ombuds-
man. Jag vill bara göra ett kort tillägg till den analys som Göran Lambertz har
gjort om vem kverulanten är. Jag sympatiserar mycket starkt med den beskriv-
ning som Lambertz gör men jag vill göra ett tillägg.

Till Jämo, Jämställdhetsombudsmannen, vänder sig naturligtvis i huvudsak
mest kvinnor. Likväl är kverulanterna oftast män. Det förekommer givetvis
kvinnor men de flesta är män. Jag vill alltså tillägga den aspekten att det också
finns ett genusperspektiv på det aktuella problemet. Man ställer sig frågan var-
för. En delförklaring är naturligtvis att män, för att använda det uttrycket, är
aktivare i samhället, de begår fler handlingar som kan få rättsverkningar. En
annan kanske minst lika betydelsefull orsak är att män förefaller att ha svårare,
på grund av sin självbild, att acceptera en motgång. Eller om man vänder på
det, genom den genusordning vi har så möter kvinnor, generellt naturligtvis,
oftare hinder eller motgångar och de tvingas acceptera dem och kverulerar inte.
Min tes är, eller slutsatsen blir, att i det jämställda samhället kommer vi att få en
annan proportion mellan könen när det gäller de så kallade kverulanterna. Man
kan fråga sig, kommer vi att få ett bättre samhälle om kvinnor blir som män?
Knappast, men däremot är det bra i och för sig är, vilket stämmer med vad som
sagts tidigare här, att människor faktiskt inte accepterar felaktiga beslut, inte
godtar att bli avsnästa, inte accepterar en chef som inte går att förstå etcetera.

Om ett jämställt samhälle innebär att fler kvinnor vägrar att acceptera
oförrätter på samma sätt som män i så stor utsträckning gör idag så tycker jag
att det är en bra utveckling. 

Jag delar Göran Lambertz´ uppfattning om de olika delmoment som gäller
för oss som är verksamma inom förvaltningen, till exempel betydelsen av
empati.

Professor Per Henrik Lindblom, Sverige:

Göran Lambertz har rätt i det mesta i sin utmärkta inledning men alldeles fel
när han hävdar att ”särskilt mycket juridik finns det inte i ämnet”. Det har redan
visat sig i diskussionen. Många – kanske de flesta – frågor om hur reglerna
rörande förfarandet i process och förvaltningsärenden skall utformas och tilläm-
pas är av direkt relevans. Skall extrema rättshaverister mötas med kriminalise-
ring (som t.ex. i 9 kap. RB) eller enbart med ansvar för rättegångskostnader; hur
tufft skall preklusions- och rättskraftsregler utformas och tillämpas; när skall
resning kunna beviljas; i vilken mån är muntlighet att föredra framför skriftlig-
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het; hur skall processledningen skötas; bör domaren verka för förlikning; hur
skall en uppenbart grundlös stämningsansökan hanteras (se t.ex. RB 45:1 st. 1
p.2); i vilken mån skall det gå att ompröva och överklaga avgöranden och hur
skall detta gå till, osv.? Alla dessa fundamentala frågor har bäring på ämnet. När
man söker svaren bör det ske genom en human avvägning mellan alla med-
borgares rättigheter och behov å den ena sidan samt å den andra sidan besluts-
fattarnas skyldighet att ägna tillräcklig tid och kraft åt andra ärenden (samt
deras rätt till en meningsfull fritid).

Korreferent, kriminaldommer Peter Garde, Danmark:

Efter at have hørt syv svenske debatdeltagere i træk efterfulgt af en enlig
finlandssvensk finder jeg det bemærkelsesværdigt, at så godt som samtlige
synes at have som udgangspunkt, at rättshaveristen har en retfærdig sag, som
fortjener at blive hjulpet, medens det mere kvantitativt begrundede hensyn til
retsvæsenets og forvaltningens funktionsmuligheder, hvad man kan kalde myn-
dighedens selvforsvar, ikke er nævnt af andre end mig. Kan det hænge sammen
med, at utilfredsheden i hvert fald med domstolene er mindre i Danmark end i
Sverige. To nylige brugerundersøgelser inden for de seneste år har i øvrigt vist,
at omkring 90% af alle, som kommer i berøring med retsvæsenet, er tilfredse, et
tal, som formentlig ikke kan anføres for Sveriges vedkommende, når man
betænker de mange over for retsvæsen og forvaltning kritiske indlæg, jeg har
hørt idag. 

Fra debatten vil jeg kun fremhæve advokat Claes Beyer, som har fuldstændig
ret i, at hvis der er begået en fejl i det indledende forløb, er det vitalt gennem en
afhjælpning af undgå, at en måske mindre klage udvikler sig til alvorligt kværu-
lanteri. Meget ofte vil en blot undskyldning eller beklagelse over for den ramte
endog være tilstrækkelig, som understreget af advokaten. 

Dessutom gjorde advokat Claes Beyer, Sverige, fd. kammarrättspresident
Anitha Bondestam, Sverige, lagman K-G Ekeberg, Sverige, och regeringsråd
Paulina Tallroth, Finland, inlägg på sektionsmötet.

Debattledaren, HD-presidenten Leif Sevón, Finland, avslutade med att tacka
referenten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och förklarade
sektionsmötet avslutat.
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