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Ansökan om stämning awisas.

SKIiL FÖR BESLUTET
I en process mellan Klemeco \ord Aktiebolag (Klemeco) och Jemmanufaktur Aktiebolaget Raco (Jernmanutaktur) var l-ena Ström ombud för Klemeco, som föriorade processen. Målet avgjordes av Högsta domsrolen den 25

juni

1992 och

fintu

retererat i NJA 1992 s.403. Klemeco vdckte därefter en talan vid Ängeiholms

lrngsräit mot Lena Srröm med yrkande att hon skulle tbrpliktas att betala skadesrand

till bolaget. Talan

grundades på a!! Lena Ström skulle ha varit försumlig ivissa an_

givna hänseenden vid utförande av ombudsuppdraget. Det yrkade skadestånder omfattade ett av hovrätren i det tidigare målet utdömt skadestånd, rättegångskostnader
samt ränta pa dessa belopp. Bolagets talan ogillades genom dom den 23 februari
1996 och bolaget föryliktades att ersätta Lena Ström för hennes rättegångskostna,

der. Hovräitcn iastsrällde tingsrättens dom. I bcslut den 19 oktober 2000 fann
Högste domstolen inre skäi ari bevilja prövningsrillsrånd.
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I en deo L oktober detta ir till Helsingborgs tingsrätt inkommeo skrivelse har Bertil
Burström ansökt om stämning mor Lena Ström. Bertil Burström hemställer i sin
ansökan att denna handläggs vid en domstol i annat lån. Detuta hemställan kan inte

lagligen bifallas och tingsrätten lämnar den dårför utan vidare alseende.

Bertil Burström anger i ansökan att Klemeco har överlåtit "föreliggande talan mot
Lena SIröm ' pä honom. HalI J'rkar att domstoien faststä]ler vissa förhållanden. Hm

vill

också ha fastställt att Lena Ström har ett strikt skadeståndsansvai för vissa

a,.

dessa förhå1landen. I samtliga hånseenden avses med talan Lena Ströms skötsel av

det tidigare omnämnda uppdraget.

Av

17 kap. 11 $ rättegångsbalken, som handlar om tvistemålsdomars rättskraft,

llrm!:df

arr

\-nrna .J^ inre rår privd\ rvi ging(r. C(nom

den ogillande domen

i

målet mellan lJemeco och Lena Ström lastställde ringsrätten att hor intehade någon skadeståndsskvidighet mot bolaget med anledning av der berörda uppdraget. En
del av det som Bertil Buftröm nu

vill

ha fastställt kan visserligen vara

nytt i den

meningen atr det iote liamfördes i processen mellan Klemeco och Lena Ström eller

i vart tall inte framfördes i den fomr som det nu iramlörs. Rättskraften av en donr
träffar dock inte alls endast sådana omstäodigheter som fakriskt har töfis fram i processen. Aven alla andm omständigheter som

enprnskulle ha kunndt föra fram till

stöd tör sitt anspråk avskä$ genom rättskmlien från en ny prövning. Rättskrafren

träftar för övrigt också kvantitetiva utvidgringar av ett tidigare yrkande.

Tilgsrätten finner att allt det som Bertil Burström ou i form av yrkanden vill

ha

tastställt hade kunnat föras fram i målet mellan Klemeco och Lena Ström. Der falier
all{så inom rcmen för vad som fick rättskaft genom domen i det målet. Röftskraflen
ev den domeo träffar också Bertil Burström. Stäimingsansökan skall därtör awisas.
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HUR l.fAN OVERKLAGAR.
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Överklagande ges in till tingsrälier senast den 19 december 2001 och stålls titt Hov_
riilten över Skåne och Blekinge.

På tingsrärtens vägnar

