
 

 

39. ”En tandlös tiger”  

  Enligt mina erfarenheter, se avsnitt 38, ”Falskspel från första stund”, ställde jag mig 

frågan om en advokat verkligen fick uppträda hur som helst. Fick vederbörande hitta på 

en helt igenom falskt skapad avtalskonstellation och påstå att jag hade förlorat allt i ett 

””clean break” mellan BR och System 3R koncernen”? Detta påstående, och ytterligare 

falskheter som framkommit vid första mötet med mina ombud, gjorde att jag inhämtade 

information från Advokatsamfundets hemsida om vad som gällde för en ledamot i 

samfundet. 
   Under rubriken ”Vägledande regler om god advokatsed” fastnade jag för punkt 1 sista 

raden, se länk, ”En advokat får inte främja orätt.” Till denna regel finns kommentarer 
som lyder enligt följande, citat: 

”Kravet på iakttagande av god advokatsed leder till begränsningar i handlingsfriheten när en 

klients intressen skall tillvaratas. Hänsynen till rättsordningen, till motpart samt till tredje 

man medför att en advokat i sin yrkesutövning inte får använda sig av alla till buds stående 

medel. Det är en självklarhet att en advokat inte får medverka till brott. Enligt god 

advokatsed får advokaten inte heller jämna vägen för annans brottsliga verksamhet eller 

främja en klients intressen på ett otillbörligt sätt. En advokat får exempelvis inte medverka till 

en rättshandling som är ogiltig. En advokat skall avböja varje uppdrag som går ut på att 

någon skall vilseledas eller på annat sätt otillbörligen förmås att företa en rättshandling. En 

advokat skall vidare avstå från uppdrag som leder till att någon annans rätt obehörigen 

kränks. Inte heller får en advokat medverka till att skriftliga handlingar upprättas för skens 

skull eller ges osant innehåll. En advokat får inte heller medverka till att upprätta avtal eller 

andra skriftliga handlingar av sådant innehåll att det kan befaras att de kommer att brukas i 

otillbörliga syften. För att kravet på iakttagande av god advokatsed skall uppfyllas är det 

alltså inte tillräckligt att advokaten förvissar sig om att det förfaringssätt som advokaten 

rekommenderar eller på annat sätt medverkar till inte är lagstridigt. Det måste dessutom 

krävas av en advokat att denne handlar på ett sätt som främjar hederlighet och redbarhet 

inom rättssamhället.” 

   Det förefaller som om dessa vackra ord har tillkommit enbart för att ge status åt 

advokatyrket, inte för att dessa regler måste efterlevas. Jag tar dock för givet att dessa 

kommentarer gäller och kommer i kommande avsnitt att ge exempel på hur advokaten 

Hans Bagner flagrant gång på gång brutit mot samfundets – ”Vägledande regler för god 
advokatsed.”  
   Jag har speciellt fastnat för följande satser ur samfundets kommentarer: 

”Hänsynen till rättsordningen, till motpart samt till tredje man medför att en advokat i sin 

yrkesutövning inte får använda sig av alla till buds stående medel.” 

samt 

”Det måste dessutom krävas av en advokat att denne handlar på ett sätt som främjar 

hederlighet och redbarhet inom rättssamhället.” 

   Inom Advokatsamfundets disciplinnämnd utgörs majoriteten av kollegor och när 

samfundet uppmanar till, se länk – ”Stadgar för Sveriges Advokatsamfund”, citat: ”verka 

för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna”, då är risken att en ledamot 

fälls för brott mot reglerna mycket liten. 
   Advokatsamfundet är en fackförening som skyddar de sina för att säkerställa 

medlemsavgiften. Samfundet och dess regler har blivit ”en tandlös tiger” som tydligen 

inte vare sig kan eller vill rå på oseriösa advokater. Fortsättning följer. 
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http://www.bankrattsforeningen.org.se/Pirater/Avsnitt%2038.pdf
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