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Hur många olika förvaltningsdomstolar dömer människor utan att ge dem en rättvis 
prövning eller tillgång till ett juridiskt ombud? Det är hög tid att vi börjar använda vårt 
sunda förnuft och slutar tro att detta bara gäller andra, aldrig en själv.  
Vad man inte tänker på är att under tiden får utpekade personer 
betalningsförlägganden som ska betalas omgående, utan någon som helst 
lagkraftvunnen dom. Samtidigt har man fryst alla tillgångar för den person 
som oftast blir dömd utan möjlighet till upprättelse. Hur ska någon kunna 
betala när tillgångarna är frysta? Ett Moment 22 – och ett förfarande utan 
dess like.  
 
Vi i Sverige fördömer när andra länder inte ger sina medborgare chans till 
en rättssäker prövning. Samtidigt beter sig Svenska myndigheter exakt 
lika dant mot oss Svenska medborgare som försöker driva företag trots 
att reglerna är så krångliga att inte ens skatteexperterna vet vad som 
gäller alltid. 
 
Skattemyndigheten och Kronofogden borde inte tillåtas att agera utan en 
lagkraftvunnen dom eftersom det strider mot rättsäkerheten. Dessutom 
får de som anklagas sällan tillgång till juridisk hjälp utan måste betala 
själva. Frågan är bara hur man ska kunna införskaffa denna hjälp när 
tillgångarna är frysta. Man är totalt chanslös. Det kan inte vara meningen 
att vi skall vara rättslösa i en rättsstat. 
 
Man har tagit ifrån dessa personer den kreativitet som var grunden till 
nyskapande. Ytterst sällan kan dessa utpekade personer starta ny 
verksamhet då personen ifrågasätts av omgivningen. Man har bestulits på 
den kreativitet man från början hade. Något skadestånd i realitet till 
förlust och lidande för den person som blivit utsatt för misstanke om 
bokföringsbrott och dylikt och sedan frias existerar inte. Oftast får 
personen över huvud taget inte någon ersättning alls. Skadorna som de 
olika myndigheterna åstadkommit går sällan eller aldrig att reparera. Ofta 
har det visat sig att flertalet personer inte ens gjort något fel.  
 
Följande länkar är exempel på flera fall där personers liv blivit 
totalhavererade. Satta/begärda i konkurs av olika orsaker där man inte 
fått en rättssäker prövning.  
 
Var går vår smärtgräns? 
 
Frias från bokföringsbrott efter konkurs 
Kvinnan i läkarparet i konkurs 
Ilmar Reepalu frias i Bo01-härvan 
Tvivelaktig rättssäkerhet när bokföringsbrott ska bedömas 
Global Gaming Factory har begärts i konkurs 


