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TINGSRÄTT 
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Mål nr 
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Dok.Id 303750     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 418 

601 05 Norrköping 

Olai Kyrkogata 58 011-24 35 00  011-13 71 34 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: norrkopings.tingsratt@dom.se 

www.norrkopingstingsratt.domstol.se 

 

 

PARTER 

 

KÄRANDE 

Andris Kraulis, 390523-5770 

Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 

168 51 Bromma 

  

SVARANDE 

Sveriges Schackförbund, 802002-9347 

Kabelvägen 19 

602 10 Norrköping 

  

Ombud: Harry Schüssler 

JuridikAkademin 

Drottninggatan 6A 

753 10 Uppsala 

  

______________________ 

 

DOMSLUT 

1. Andris Kraulis talan ogillas. 

 

2. Andris Kraulis ska ersätta Sveriges Schackförbunds rättegångskostnad med 

3 953 kr. 

_______________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Andris Kraulis har yrkat att Sveriges Schackförbund till honom ska betala 20 000 kr. 

 

Sveriges Schackförbund har bestritt Andris Kraulis talan och har för egen del yrkat att 

han ska ersätta förbundet för dess rättegångskostnad. 

 

Tingsrätten har hållit sammanträde för muntligförberedelse och, med parternas 

samtycke, huvudförhandling i förenklad form i omedelbart samband med 

förberedelsen. 
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VAD PARTERNA ANFÖRT TILL STÖD FÖR SIN TALAN 
 

Andris Kraulis 

 

Andris Kraulis har anfört i huvudsak följande till stöd för sin talan. Sveriges 

Schackförbund har i samband med en elitseriematch felaktigt dömt Schackklubben 

Team Viking som förlorare av matchen efter protest. Till grund för domslutet låg en 

oklar regel i tävlingsbestämmelserna för allsvenskan som utformats av förbundet. 

Regeln ändrades också inför efterföljande säsong. Enligt den vid tiden gällande 

bestämmelsen 4.2.1 krävs att utländsk spelare för att få representera allsvenskt lag är 

folkbokförd i Sverige vid registreringstillfället alternativt registrerad på den svenska 

elolistan. Uttrycken folkbokförd eller ej folkbokförd förekommer inte i 

folkbokföringslagen och innebörden av uttrycket är oklart och flertydigt. En av Team 

Vikings spelare vid matchen, David Berczes, är ungersk medborgare och har en 

ungersk adress, men har ett svenskt personnummer eftersom han är född i Borås. 

David Berczes ungerska adress framgår av medlemsregistret som förbundet har 

tillgång till. Sveriges Schackförbund har genom kanslichefen Kent Vänman inför 

tävlingen som svar på en fråga om David Berczes är folkbokförd i Sverige fått 

information om att David Berczes är född i Borås och har svenskt personnummer, men 

har inte vidtagit några åtgärder med anledning av informationen. Som en följd av 

Sveriges Schackförbunds agerande har Schackklubben Team Viking förlorat 

sponsorpengar som han personligen har fått bidra med till klubben. 

 

Sveriges Schackförbund 

 

Sveriges Schackförbund har anfört i huvudsak följande till stöd för sin talan. Sveriges 

Schackförbund gör i första hand gällande att förbundet inte har agerat felaktigt, vare 

sig genom en aktiv handling eller genom underlåtenhet. Förbundet har inte varit 

vårdslöst eller försumligt vare sig i fråga om utformningen eller beslutandet av den i 

målet aktuella regeln eller dess tillämpning. Även om någon del av agerandet skulle 

anses ha varit bristfälligt så är bristerna inte sådana att agerandet är 

skadeståndsgrundande. Förbundet hävdar i andra hand att Andris Kraulis inte har lidit 
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någon skada. Det är inte ens styrkt att en inbetalning till Schackklubb Team Viking har 

skett och än mindre att en sådan inbetalning skulle vara vederlagsfri på sådant sätt att 

den kan sägas utgöra en skada i här relevant hänseende. Förbundet hävdar i tredje hand 

att det inte finns något adekvat orsakssamband mellan förbundets påstådda felaktiga 

agerandet och den skada som påstås ha drabbat Andris Kraulis. Förbundet hävdar i 

fjärde hand att det på sin höjd rör sig om en så kallad ren förmögenhetsskada och 

därtill en så kallad tredjemansskada. En dylik skada är bara ersättningsgill enligt 

svensk rätt om ett brott har begåtts eller om väldigt speciella omständigheter är för 

handen. I det aktuella fallet har inget brott begåtts och inga speciella omständigheter av 

relevant slag föreligger. 

 

DOMSKÄL 

 

På Andris Kraulis begäran har hållits partsförhör under sanningsförsäkran med chefen 

för Sveriges Schackförbunds kansli. Vidare har Andris Kraulis lagt fram viss skriftlig 

bevisning. 

 

Andris Kraulis är fullt på det klara med att han för talan för sin egen och inte 

Schackklubben Team Vikings räkning och hans talan grundas på att han lidit 

ekonomisk skada. Sveriges Schackförbund har ifrågasatt hans påstående om skada och 

det åligger därför Andris Kraulis att bevisa sitt påstående. Den enda bevisning som 

Andris Kraulis har lagt fram i denna del utgörs av kopior av två brev av vilka framgår 

att Peter Hlawatsch för Viking Hlavatsch & Co AB, som svar på en förfrågan om 

sponsring med 20 000 kr, förklarat att bolaget inte kommer att sponsra Schackklubben 

Team Viking i framtiden med hänsyn till det inträffade. Någon utredning som visar att 

Andris Kraulis personligen har lidit någon ekonomisk skada har dock inte presenterats. 

Andris Kraulis talan ska redan på grund därav ogillas. 

 

Vid denna utgång ska Andris Kraulis ersätta Sveriges Schackförbund för dess 

rättegångskostnad med den begränsning som följer av 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. 

Andris Kraulis ska därför ersätta Sveriges Schackförbund i enlighet med förbundets 
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yrkande för rättslig rådgivning motsvarande en timmes rådgivning enligt 

rättshjälplagen (1996:1619) samt för resa och uppehälle för ombud med tillämpning av 

förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. Eftersom 

Sveriges Schackförbund är en ideell förening ska ersättningen inkludera kostnad för 

mervärdesskatt. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A (DV 401) 

Överklagande ställs till Göta hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast den 

1 juli 2014. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

 

Magnus Dahlberg 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 

 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i 
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät-
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som 
finns angiven i slutet av domen. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen 
för överklagande finns angiven på sista sidan i do-
men. 
 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings-
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten 
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller kan inte heller an-
slutningsöverklagandet prövas.  

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 
 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov-
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas. 
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. 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 slut som tings-
rätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät-
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov-
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
tingsrättens namn samt dag och nummer för 
domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan-
den vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt 
klagandens mening är oriktiga,  

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i 
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an-
ledningen till varför omständigheten eller beviset 
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten. 
 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första sidan av 
domen.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

Bilaga A

http://www.domstol.se/

