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Vi har för orutinerade domare
”…opartiskt avgör sina mål på ett godtagbart sätt ... så att allmänheten får förtroende för
domstolarna.”
”Det ligger i allas intressen att domstolarna kan skydda enskildas rättigheter …”
”… överklagar till HD … sådant tillstånd meddelas i princip endast då målet har
prejudikatintresse.”
Torkel Gregow, HD ordförande, DN 2000-03-26

Organisationsförändringar inom rättsväsendet
”Utskottet delar emellertid revisorernas uppfattning att det kan finnas skäl att överväga
inrättandet av ett oberoende tillsynsorgan.”
Justitieutskottets betänkande 1999/2000:JUU11

Osmo Vallos död  -  Fem år av undanflykter. 
”Ännu efter fem år ha ingen ställts till svars för O Vallos död. Tvärtom har de många utredningarna ..
lett till att de faktiska omständigheterna har mörklagts, säger Amnesty International.“
”Det skulle kunna betyda att svenska myndigheter varit delaktiga i en mörkläggning för att
hindra att hela sanningen kom fram.”
” … utmynnade detta i den första landrapport som Amnesty skrivit om Sverige. Jag känner
sorg och bedrövelse över att kritiken sedan dess vuxit i omfång”
”Amnesty International kräver att ett helt oberoende organ ska genomföra denna utredning, ev
med hjälp av experter från andra länder. ”

Är svenska advokater mer rättrådiga än norska?
”Erfarenheten visar att det finns anledning underlätta för kunden att i domstol föra talan mot
försumlig advokat under någotsånär lika villkor, så att advokaten i likhet med andra personer och
företag tvingas ta ansvar för sin handläggning. Risken att rättsystemets aktörer skyddar varandra när
felaktigheter upptäcks är påtaglig…. Fåtalet genomskådar de juridiska dimridåerna och än färre
vågar framföra sitt missnöje.”
”I Sverige friar vidare domstolarna regelmässigt försumliga advokater från ansvar. Endast i två fall
på över sextio (60) år har Högsta domstolen och hovrätterna gett någon ledamot av Sveriges
advokatsamfund bakläxa på talan från missnöjd kund.”
”Då advokater knappast är mer ofelbara än andra, ställer många klienter berättigade
skadeståndskrav på grund av katastrofala konsekvenser… Klienten tvingas söka hjälp av … kollega
till den som talan riktas mot. I sådana lägen visar erfarenheten att samförståndet och
sammanhållningen mellan kollegorna går före lojaliteten till kunden.”
”Åtskilliga småföretagare och enskilda är alltför väl förtrogna med problemet att advokater gör som
de vill och inte behöver bry sig om konsekvenserna av eventuell vårdslöshet och okunnighet.”
Bertil Burström, Egen företagare, DI 2000-05-27

Därför fälls färre advokater i Sverige
”… ca 3200 aktiva advokater handlägger ungefär 500 000 ärenden per år. Under 1999
inkom 569 disciplinanmälningar….Disciplinnämnden slutbehandlade 715 ärenden varav
107 föranledde påföljd…”
”Antalet anmälda skadefall mot advokat har också reducerats, inte beroende på… oskickliga
domstolar och vänskapskorruption, utan …omfattande arbete med att förebygga skador och
...satsning på utbildning.”
”Invändningen att systemet förutsätter eller i vart fall välkomnar vänskapskorruption … kan likväl
ersättas av den att systemet innebär att konkurrenter dömer varandra…”
Anne Ramberg, DI 2000-06-08
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Juridikens legosoldater u. p. a.
”Jag har sett flera domar i hovrätterna där advokater skyddats på ofattbara grunder. Eller vad sägs
om advokaten i Västerås som missade att det tillkommit en ny lagregel i Äktenskapsbalken med
stora följdskador för klienten? Tingsrätten friade med påståendet att det inte fanns något lagstöd
även om det bevisligen existerade. För att skydda advokaten och tingsrätten samt komma ifrån
dilemmat fastställde hovrätten domen utan domskäl … varefter HD fullbordade justitiemordet
genom att vägra prövningstillstånd.”
”Då ingen hjälpligt kan förklara den totala frånvaron av domar som går advokater emot, manar mitt
samvete att påtala den skandalösa rättsröta och usla domstolskvalitet som tillåts fortleva gentemot
den rättssökande allmänheten!”
Bertil Burström, ingenjör Ängelholm, DI 2000-06-27

Visst kan man lita på landets advokater
”Påståendet att domstolarna skulle visa advokater särskild hänsyn är en onödig
oförskämdhet mot den svenska domarkåren.”
Bo Ahlenius, vice ordf Sv Advokatsamfund, Nordvästra Skånes Tidningar 2000-06-13

Advokater sviker sina yrkesstadgar
”I dagens Sverige kan inte rättvisa skipas när plånboken och inte lagboken avgör utgången.”
Börje Ramsbo, Ingenjör, DI 2000-07-13

Specialdomstol behövs mot rättsrötan
”Det är blåögt att tro att det inte förekommer kollegial- och vänskapskorruption i Sverige.
Korruption är ett klandervärt men naturligt mänskligt beteende som vi får dras med.
Det uppseendeväckande är i stället att det saknas organ som bekämpar korruption 
när den förekommer.”
”Många vakar över hur näringslivet sköter sig men ingen vakar över domstolarnas kvalitet.”
”Rättsväsendet har ett omvänt belöningssystem … morot för kvalitet och effektivitet saknas.”
”Samhället saknar organ som med kurrage och kraft kan beivra dålig kvalitet och rättsröta.”
Lars Cornell, Organisationsutvecklare, DI 2000-07-25

Svenska domare brister i ansvar
”Det är avsaknaden av en rättsgranskande myndighet som fungerar, som gör att svenska domstolar
har blivit en transportsträcka fram till Europadomstolen.”
”…målet blev ofullständigt dömt i två rättsinstanser utan att den förlorande parten kunde göra
någonting åt vad som inträffat.”
”..orimligt att enkla tvistemål kan pågå under ett helt decennium utan att målen prövas i sin helhet .. ”
”.. det är dags att snarast återupprätta ämbetsmannaansvaret inom domarkåren…”
Mats Lönnerblad, skribent i finansrätt, DI 2000-08-03
 
Riskfritt för advokaten att ta för mycket betalt
”För den icke lagkunnige klienten är det svårare att upptäcka juridiska felgrepp. Många
försumligheter … blir därför inte påtalade.”
Sonja Andersson, Höganäs, DI 2000-08-04

Slå vakt om tilltron till rättsväsendet!
För etablering och upprätthållande av en demokrati och rättstat behövs en fri press och ett väl
fungerande rättsväsende med oberoende advokater och opartiska domstolar. Det har vi i Sverige.”
”Det är medias skyldighet att rapportera, att diskutera och granska makthavare och andra företeelser
i samhället såsom domstolar, advokater och deras roll i rättsprocessen.”
”Den som har upplevt en oförrätt eller förlorat en process i domstol blir ofta djupt sårad.
Förtroendet för rättsväsendet minskar – i vissa fall försvinner det helt.”
”Förakt för grundläggande demokratiska institutioner är mycket farligare än de undantagsvisa
tillkortakommanden som enskilda företrädare må göra sig skyldiga till.”
Anne Ramberg, Gen.sekr. i Sv Advokatsamfund, DI 2000-08-19
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Stoppa rättsövergreppen på småföretagare!
”… tvingas ägna sin tid åt juridiska förhandlingar i stället för åt företagande”
”Alla kan förvisso göra misstag, så även myndighetspersoner, men då ska inte andra behöva lida för
det. Människor ska inte få behandlas så här av den stat som ska värna medborgarnas bästa.”
”Människor och företag måste uppenbarligen skyddas mot stat och myndigheter i Sverige. 
Det  är skrämmande.”
Per Westerberg, Riksdagsman (m), DI 2000-08-22

Ta med andra jurister i disciplinnämnden 
”Det förefaller som om ’Advokatsamfundets’ disciplinära organ är oförmöget att opartiskt 
bedöma en advokats agerande.”
Antoni Fertnat, DI 2000-08-29

Vilken briljant avledningsmanöver!
”Det här andas myndighetsutövning a la öst”
”Sanningen lär vara att Bertil Burström blott berört toppen av ett isberg av människor som 
på ett eller annat sätt råkat illa ut genom dåligt fungerande advokater”
Peter Korlén, DI 2000-08-29

”God advokatsed” har hamnat i utförsbacke 
”I allt väsentligt fungerar vår rättsstat. Men det finns undantag. Det är om dessa undantag 
som debatten handlar.”
”Ribban …. måste läggas så högt att  ”Caesars hustru inte ens kan misstänkas””.
Anette von Sydow, biträdande chefsåklagare, DI 2000-08-29

Sverige behöver en  RO  –  en  rättsombudsman
Sin svarsartikel den 19/8 avslutar Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund, på
följande sätt: ”Förakt för grundläggande demokratiska institutioner är mycket farligare än de
undantagsvisa tillkortakommanden som enskilda företrädare må göra sig skyldiga till.”  
Det är som att höra 1800-talsprästen ”Du skall tro och Din tro skall vara stark”. Det auktoritära
Svenska samhället är sedan länge borta, men det finns kanske en rest kvar i vissa juridiska kretsar.

Med Rambergs inställning kan rättsväsendet aldrig bli bättre. Det vore mer konstruktivt att anse, att
rättsväsendet skall förtjäna allmänhetens förtroende.

Ramberg fortsätter med att den som förlorat en process i domstol blir ofta sårad och 
förtroendet för rättsväsendet minskar. Personliga korståg som förkläds till allmän 
opinionsbildning gagnar inte debatten. 
Nu Ramberg är det faktiskt inte det som debatten handlar om. De flesta kan ta ett nederlag 
om det går att förstå domen. 
Att hovrätter och HD endast fällt två (2) advokater på sextio 60 år borde få alla larmklockor 
att ringa. Som rättsväsendet nu är organiserat finns det välgrundad anledning till allmänhetens
misstro. Juristers kåranda är i vissa situationer stark. Den rättssökande, som ofta förlorat sina
tillgångar, ska därefter ha både kraft och kompetens att resa sig mot en part som inte saknar något. 

Det behövs en RO, en Rättsombudsman, och en specialdomstol för att ta tillvara rättskonsumentens
intressen när rättsväsendet felat. En sådan skulle förbättra både kvalitet och effektivitet.
Lars Cornell, Ekonom, DI 2000-09-01

Sekretessen skyddar bara advokaterna
”Jag har under många år haft anledning att följa … och tror mig se att egentligen endast 
triviala förseelser … kan leda till påföljd.”
”Allvarliga försummelser … leder sällan till anmärkning …”
Sonja Andersson, DI 2000-09-01
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