
Vid skadeståndstvister i svensk domstol frias advokater alltid från sitt handläggningsansvar! 

Bör vi med juridisk kunskap om tvister i Sveriges domstolar upplysa om negativa upplevelser? Ja, absolut! Om det görs 

så brett som möjligt kan åtminstone barnbarnen få uppleva objektiva domar utan upprepade partiska hänsyn! 

Register- och diariegenomgångar i skånska domstolar och Stockholms tingsrätt samt efterlysningar i 25 år 

visar att endast 5 av 1 000 stämningar mot klandervärda advokater har resulterat i skadestånd till misskötta 

klienter de senaste 70 åren!  Det normala i civila tvistemål är att kärandena respektive svarandena får bifall 

i vardera hälften av fallen! Studier av processmaterialet i skadeståndsmål om advokaters ansvar indikerar 

hundratals felaktiga domar! Se ex-vis anmälningar till Sveriges tillsynsmyndigheter på www.bertilsuppslag.eu  (startsidan) 

Advokater är statligt auktoriserade enligt kap. 8 RättegångsBalken. Agerar advokaten oaktsamt/ 

inkompetent eller svekfullt/illojalt mot klienten inträder skadeståndsansvar. Förlikning genom advokatens 

ansvarsförsäkring sker ibland men aldrig om denne ”bundits upp” av någon. Klienten nödgas anlita neutral 

jurist och ansöka om stämning. Men en rättsvidrig domstolspraxis befriar advokaten nästan alltid från 

ansvar för sitt arbete, alltmedan vanskötta klienter påförs mer kostnader, inte sällan i miljonklassen.  

Rättsväsendets 60 000 tjänstemän som poliser, åklagare, domare, advokater och häktespersonal skyddar 

varandra med sin kåranda. Kollegiala tillsynsmän och domare kan ”skriva bort” ämbetsmännens ”tillkorta-

kommanden”. Värnet om statens anseende helgar medlen! Allmänheten anmodas att inte gräva, kvälja och 

kräva! Rikspolitiken ignorerar visselblåsarnas kritik att 6 000 civila advokater står över lagen om allas rätt 

till likabehandling i domstol! Anm: Åklagarna Jan Linders och Anders Månsson uppmanade mig avsluta min kritik. Jag bad att 

bli åtalad men detta passade tydligen dåligt, då jag i så fall får offentlig hjälp att informera allmänheten om vänskapskorruptionen! 

Jag har över två decennier arbetat med juridik och med framgång hjälpt företagare och enskilda med avtal 

och tvistemål. I tvistemål mot ”ansvars-immuna” advokater har vår talan alltid utmynnat i partiska domar. 

Mina debattartiklar i olika media har ännu inte skapat tillräcklig opinion mot oegentligheterna.  

Tre av 100-tals felaktiga domar:   1. Min dåvarande advokat L Ström, återkallade självsvåldigt min viktigaste 

rättsgrund 5.1 i Malmö tingsrätt mot grossisten JR, som brutit mot avtalat säljåtagande. Tvisten togs upp av 

HD (NJA 1992:60) som i Tryck och Dom förvånades över att brottet mot arbetsplikten 5.1 inte åberopades trots 

många ingivna bevis! Trolig orsak: Ström hade ”låtit sig påverkas” av min fd kompanjon som ville komma 

över mina patent genom att sätta mig i konkurs. Följdenlig ansvarstalan i Ängelholm (T341-93) stöddes av 

Folksams rättsavdelning och en rättsutredning samt experten på advokatansvar prof. Lars Heuman. 

Tingsrättens obefogade beröm till det svekfulla ombudet Ström överklagades till hovrätten (T170/96) med 

ytterligare bevis. Även till HD (T5039-99) med rättsligt förord av prof. Hans Klette. Berömmet stadfästes 

genom juristdomarnas negativa inställning mot klienter i tvister mot advokater! Dock hade även rättsut-

redarna varit svekfulla då de skonade sin kollega genom att förtiga att Ström hade vilsefört mig och utan 

lov frånfallit upplägget att åberopa grossisten JR’s samtliga tre avtalsbrott. Därmed slapp L Ström bevis-

bördan!   2. Jag stämde därför den rättsutredande advokatfirman Jernryd i Lunds tingsrätt (T4586-03), som 
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dock genast avvisade talan utan rättegång genom att anföra intellektuellt ohederliga ”fakta”!  Se HR T44-04 

och HD T4197-04.  3. Utblottad, och exekutiv villavisning två gånger, lyckades jag få Sveriges partiska 

bedömning prövad av Europadomstolen (73841/01, avd 2). Åberopade bl a förord av prof em Gunvor Wallin. 

Påpassligt utnämnde staten Sverige f d ordföranden i Advokatsamfundet Elisabet Fura till ECHR-domare!  

Mina bevis och åberopanden gallrades (av någon!) och Sverige slapp åthutas! För övrigt blockerade den jäviga ECHR-

domaren Elisabet Fura en annan anmälan om advokat-favoriserande domar i Sverige! Mål 11071/03 avd 4.   Fura utnämndes sedermera till JK. 

Som nämndeman i tingsrätt och hovrätt samt ledamot i polisnämnd har jag sett ”rättvisan” buga sig för 

frändskap och samhällsställning. Anmälningar mot ”rättens tjänare” möts av missriktad kåranda som 

resulterar i att endast ett fåtal fälls (se R Granér, 2019). Trots välgrundade anmälningar vägrar JK, JO, KO, BRÅ, 

RRV, IMM (och Statens Värdegrundsdelegation) utreda juristdomarnas brott mot grundlag och domarregler!  

I ansvarstvister i Danmark mot advokater döms över 50 % att betala skadestånd! Danska forskare och 

professorer förklarar den ofantliga diskrepansen till Sverige att danska domstolar dömer efter vad som är 

rätt enligt lag och avtal. Då Danmark var ockuperat på 1940-talet lärde man sig samarbeta över klassgräns-

erna och vikten av att lita på varandra. Sverige har däremot en myndighetsbeskyddande rättskultur där rätt 

skipas efter vad som anses bäst för statens anseende. Advokatsamfundet, JK och BRÅ påstår att man inte 

känner till den uppseendeväckande statistiken att endast 5 promille klienter får bifall i advokattvister. 

Sverige har haft fred över 200 år vilket skapat en barnatro på staten. Ett ”statsbärande” parti, mäktiga 

fackföreningar, ett överallt innästlat advokatsamfund samt chefsdomare som servilt lyder Regeringen är 

folkets skenheliga förmyndare. Justitieministrar manar domstolarna att prioritera staten före individen! 

(enligt hovrättslagmännen Krister Thelin, 2013 och Olle Ekstedt, 2017).  George Orwells Djurfarmen har delvis förverkligats i Sverige: 

”Chefsgrisar anses mer jämlika och förmer än andra!” 

Hur kommer det sig att de systematiska brotten mot grundlagen och domarreglerna får fortsätta? 

1. Att allvarliga oegentligheter förekommer anses otänkbart – trots alla bevis, rättsfall och statistik! 

2. Chefsdomarna under regeringen sitter ordförande i advokatmålen vilket säkrar att ”lämplig rättvisa” skipas. 

3. De advokater som har ett rättspatos tystas så att advokatkåren får behålla sitt ”fribrev” även i fortsättningen. 

4. Fria jurister och forskare inser övermakten och vågar inte riskera framtiden och anslagen genom att kacka i eget bo. 

5. Riksdagsmän i KU, JuU, CU m fl har sina fördomar och litar blint på alla myndigheter i Sveriges ”demokratur”. 

6. Misskötta klienter som inte dukat under blir frustrerade, misstror rättvisan och undflyr den smutsiga spelplanen. 

7. I juridikens värld finns många djupa släkt-, kurs-, arbets- och vänskapsbindningar vilket bromsar ärliga fritänkare. 

8. Journalister och vanligt folk är sällan rättsbildade och tillämpar pkt 1 för att slippa smälek och utfrysning. 

 

Juristdomarnas bevisligen metodiska partiskhet är en återkommande praxis.  Att ingen tillsynsmyndighet 

ingriper mot dessa grova brott är stor skandal! Orättvisorna måste nog utredas av utländska experter. Hur 

lämpligt är detta för Sveriges anseende, vilket ju anses mycket viktigare än allt annat?  
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