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statsrådet chefen förochTill
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disciplinverksamhetSveriges advokatsamfundsgöra översynatt en av

förslag tilli övrigt lämnaadvokatverksamhetentillsynenoch över samt
vidarebefogade. Kommittén skulleförändringar kan varasom

iför delägares förpliktelserregleringenundersöka ansvaretavom
advokatverksamhet borde ändras.bedriveraktiebolag som
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Bentelius, advokaten Gunnar Ljungman,Andersson, advokaten Lars
hovrättsassessom Palmkvist,professorn Lena Marcusson, Ragnar

chefsrådmannen Barbro Thorbladhovrättslagmannen Göran Persson,
Åbyhammar.rättschefen Marianneoch

Cecilia harHovrättsassessom Persson varit sekreterare.
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Sammanfattning

Uppdraget
Sverigesuppdraghaft ihar göra översynKommittén att aven

tillsynendisciplinverksamhet och överadvokatsamfunds
förändringartilllämna förslagövrigtadvokatverksamheten i samt som

befogade.kan vara
harbetänkandet,bilaga tillfogasdirektiven,Enligt somsom

ordninganalysera hur denhaftdärvid särskiltkommittén att som nu
ochadvokateroch etik hoskompetenskraventillgodosergäller

ställasbörtillgodoser de kravdenför dessa hurförtroendet Samt som
omfattatharverksamheten. Uppdragetpå disciplinäraden en

såväl JustitiekanslemsSamfundetsgranskningförutsättningslös somav
enligtKommittén haradvokatväsendet.vid tillsynenJK roll av

frågor harockså behandla andraoförhindraddirektiven varit att som
Samfundetsförsåsom ordning gällerdensamband med detta, som

arvode.prövning debiterarav
måste till de kravförändring hänsynvarjedirektiven betonasI taatt

ochadvokatensden enskildeochrättssäkerheten ställer att
regeringförhållande tillställning isjälvständigaadvokatsamfundets

måsteriksdag bevaras.och
regeln ifått i uppdrag undersökakommitténSlutligen har att om

i1975:1385 delägares§ aktiebolagslagenl kap. 1 ansvarom
förändringbolagsform ändras. Endrivs i kanadvokatverksamhet som

advokatdentillgodose klients intressemåste direktivenenligt atten av
advokatenekonomiskt för Skadorsig till harhan vänt ett somansvar

vålla.kan

Gällande ordning

förrättegångsbalken stadgari ochadvokatväsendet finnsRegler om
denregeringen. AdvokatfastställsSveriges advokatsamfund, ärsom av

ivissaadvokatsamfundet. För inträde krävsledamot närmareär avsom
sålundaskall hakvalifikationer. sökanderättegångsbalken Denangivna
lämpligpraktik allmäntviss ochhaavlagt juristexamen attsamt vara

styrelse. Tillsynenbeslutar Samfundetsinträdeadvokatyrket. Omutöva
dessstyrelse ochSamfundetshandhasadvokatväsendet avav

består åtta väljsadvokaterNämndendisciplinnämnd. avsomav
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regeringen.samfundet och offentliga representanter utsestre avsom
Ävenpå avdelningar. JK viss tillsynNämnden kan arbeta utövar över

får församtliga beslut i disciplinärendenadvokatväsendet. Han
åtgärd vissnämnden begära skall vidtasgranskning och kan hos motatt

advokat.
åläggasåtgärder uteslutningkan advokatDisciplinära är ursom

föreligger kansamfundet, varning och erinran. Om särskilda skäl
åläggas varning. inträde ellerstraffavgift jämte Beslut vägratom

tilluteslutning kan den berörde advokaten överklagas Högstaav
Övrigadomstolen. beslut i disciplinärenden kan endast överklagas av

JK.
Disciplinnämnden beslut skall offentliggöras. När detavgör ettom

har kommit in till blir det allmän handling.JK
Advokatverksamhet kan bedrivas enskild verksamhet, isom

handelsbolag eller i aktiebolag. Enligt bestämmelse i aktie-en
bolagslagen i aktiebolagsverksamhet bedriverdelägaresvarar som
advokatverksarnhet med sådanasolidariskt bolaget för förpliktelser mot
klient ådrarbolaget sig medan han delägare.ärsom

Kommitténs förslag

Inträde advokatsamfundeti

gåttKommitténs igenomsekreterare har inträdesärendenantal hosett
Genomgångensamfundet. redovisas i i Såvittbetänkandet kapitel

framgår fungerar den nuvarande ordningen tillfredsställande.
föreslår någraKommittén därför inte förändringar i detta hänseende.

Enligt förslaget skall emellertid beslut i inträdesärende överklagas
till Svea hovrätt i stället för Högsta domstolen.som nu

Tillsynen advokatväsendetöver

Kommitténs gåttsekreterare har igenom antal ärenden hosett
Samfundets disciplinnämnd och hos GenomgångenJK. redovisas i
betänkandet i kapitel Kommittén har funnit den nuvarandeatt
ordningen fungerar relativt väl, den granskning utförsattmen som av
JK väl summarisk. Med hänsyn härtill dåoch har anförtär JK tungt

för frånvägande skäl bli befriad tillsynsuppgiften såvittatt avser
föreslåsadvokater denna skall upphöra.att

Kommittén har diskuterat olika alternativ för förstärka detatt
allmännas inflytande tillsynen såsomadvokatväsendet,över över
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ellermyndighettillfunktionerJKzsöverflyttande annanav
nämnd.friståendefrån samfundettilldisciplinverksarnheten en

någramedföraskulledettafunnitinteemellertid attKommittén har
dessutomalternativet,sistnämndadetvadoch,fördelarpåtagliga avser

iharKommitténställning.självständigaadvokatkårenshotakunna
tillsyneninflytande överallmännasföreslå detvaltstället attatt
ordinarievarithaellerskallordförandenförstärks varaattgenom

ochadvokaterbestå sju treskallövrigtiNämndendomare. av
bildadå alltjämtkommerAdvokaterna attoffentliga representanter.

ochordförandenskall krävasbeslutsförhet attnämnden. Förimajoritet
närvarandeskallledamöterfemytterligare vara

iockså insynenmåsteupphörtillsynsfunktionK:sOm J
därförföreslårKommittén attförbättras.verksamheten

verksamhetendisciplinärapå dentillämpligoffentlighetsprincipen görs
allmännaärendeni dessahandlingarnablirHärigenomsamfundet.hos

från till fall.fallfår skesekretessprövningoch en
gällervadordningen rättennuvarandedeninteKommittén attanser
markantblirtillfredsställande. Detta ännufungerar omklaga meratt

självklartdetKommittén attupphör.tillsynsfunktionerJK:s anser
Meraöverklaga denna.disciplinpåföljd skall kunnaålagtsadvokat som

emellertidKommittén harfå sådanskallanmälare rätt.tveksamt är om
få sådanskall rätt.sakenberördanmälare ärför ävenatt avstannat som

hovrätt.till Sveaöverklagande skeskallförslagetEnligt

arvodedebiterarPrövning av

arvodesärenden.antalgått igenomharsekreterareKommitténs ett
klientensfunnitKommittén harkapiteliredovisas attGenomgången

intedettillgodoseddaså välordningnuvarande är attintressen genom
avseende.i dettanågra förändringarföreslåfinns skäl att

driveraktiebolagAdvokats i somansvar
advokatverksamhet

gällandedenskäl förnågra bärandefunnitinteKommittén har att nu
idelägaresamtligaförpersonligtspecialregeln ansvarom

bibehållas. Klientenskallbolagsformdrivs iadvokatverksamhet som
utkrävamed kunnatillgodoseddfår väl att avansvaranses

haskallvarje advokatsärskiltbolaget,ochuppdragstagaren som
ansvarsförsäkring.
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föreslårKommittén därför aktiebolagslagen ändras i enlighetatt
med detta. Endast den eller de delägare ansvariga förär ettsom

sålunda tillsammans sådanauppdrag skall med bolaget försvara
förpliktelser ådrar sigbolaget medan han delägare.ärsom

Kostnader

Förslaget skulle, det genomförs, medföra vissa ökade förkostnaderom
formi arvoden för domare och kostnader förstaten av

domstolsprövning. Kostnaderna kan uppgåemellertid inte beräknas till
några belopp.större

Dessutom uppkommer vissa kostnader för advokatsamfundet.
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Summary

Task

of thereviewconductingcharged withhas beenCommitteeThe a
ofsupervisionand theactivitiesdisciplinaryAssociation’sSwedish Bar

for changessubmit proposalsandgeneral,of law inpracticethe to any
justified.bewhich may

attachedof reference, whichAccording the ap-to terms as anare
task ofhad thespecificallyCommitteethethependix ana-report,to

require-satisfies thewhich theinlysing the systemcurrentmanner
confi-welladvokats,ethicsandof skillsin respect asments asamong

thein whichand thein such systemdence currentmannerpersons,
disciplinarytheshould be placedwhichrequirementsthemeets upon

the As-review of bothopen-endedincludedtask hasactivities. The an
withconjunctionJustice’s inof rolethe Chancellorsociation’s and su-

of reference,profession. According theof the legalpervision to terms
issues thatalso consider otherlibertyCommittee has beenthe toat are

Association’sthethe applicablesuchhereto,connected system toas
of fees charged.review

changeof eachreference thatin theemphasised mustterms
and thatimposed by duerequirementstheintotake account process,

Swedishadvokat Bar Asso-individual and theofindependencethe an
beParliamentandGovernmentrelation theciation in mustto pre-

served.
whetherinvestigatingwithbeen chargedCommittee hasFinally, the

ofsection 1in Chapterrequired the ruleamendment be tomayan
li-partners’regarding1975:1385SFSCompanies ActSwedishthe

form.inof law conductedpracticeof theability in corporaterespect
cli-reference, amendmentofAccording the mustterms ato servean

fr-him bearsadvokat retained byensuring thatinterests byent’s aan
advokatthethatfor damagenancial liability cause.mayany
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Current System

Rules regarding the professionlegal contained in the Code of Judi-are
cial Procedure and regulations of the Swedish Bar Association, which

established by the Government. An advokat whoare any person a
member of the Swedish Bar Association. Certain requirements im-are
posed for membership of the Association, specified in the Code ofas
Judicial Procedure. applicantThe have received both law degreemust a
and have certain of experience, well be generally suit-amounta as as
able practice law. Adrnittance determined by the Managingto Com-
mittee of the Association. Supervision of the legal profession man-
aged by the Management Committee of the Association and its Disci-
plinary Board. The Board consists of eight advokats who elected byare
the Association and publicthree representatives who appointed byare
the Government. The Board work in departments. The Chancellormay
of Justice also exercises degree of supervision of the legal profession.a
He receives all decisions of the Disciplinary forBoard review, and may

that the Board take against individualrequest advokat.measures an
Disciplinary that be imposed advokat dis-measures may on an are

barment from the Association, warning, and caution. particulara a
grounds exist, fine be imposed together with warning. Deci-a can a
sions regarding refusal of membership of the Association expulsionor

be appealed by the lawyer concerned the Swedish Suprememay to
Court. Other decisions of the Disciplinary Board only be appealedmay
by the Chancellor of Justice.

The Disciplinary Board decides whether particular decision shalla
be made public. When has been received by the Chancellor of Jus-
tice, becomes public document.a

The practice of law be conducted sole trader, through themay as a
medium of partnership limited According provi-a or a tocompany. a
sion of the Companies Act, of limited whichpartnera a company con-
ducts the practice of law joint and several liability togetherassumes
with the for such obligations toward clients which thecompany com-

whilst he partner.pany assumes a
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proposalsComrnittee’sThe

theAdmittance Bar Associationto

admissionnumber ofreviewedComrnittee’s hasThe matterssecretary a
of thereview forth in Chapter 2Association. Thethe report.setto
satisfactorily.functionsjudged, thefar beAs present systemas can

in thischangesCommittee doesTherefore, the respect.not propose any
admissionproposal, decisions in ofAccording the mattersrespectto

lieu of thethe Svea Court of Appeal inappealedbeshall, however, to
Swedish CourtSupreme at present.as

professionlegalof theSupervision

reviewed of consid-has numberThe Committee’s matterssecretary a
Chancellor ofDisciplinary Board and theered before the Association’s

in of the The Com-forth Chapter 3Justice. The review report.set
functions relatively well, but thatmittee found that the present system

Chancellor of Justice somewhatreviews performed by thethe are per-
consideration, Chancellor ofinto and since thefunctory. Taking this

released from theconvincing beJustice has adduced toreasons super-
advokats, proposed thatmuch such relatesvisory task, in toasas

discontinued.this procedure shall be
thediscussed different alternatives strengthenThe Committee has to

profession,control supervision of the legalinfluence of the public on
functions anotherof Chancellor of Justice’ssuch the transfer the toas

independentdisciplinary operations boardpublic authority, the to aor
that this wouldCommittee has found, however,of the Association. The

regards the last-evident advantages and,give risenot to asany
inde-constitutethis threatmentioned alternative, toamay, moreover,

advokats. Committee has chosenheld by Theof the positionpendence
supervision bepublic’s influence, thethat theinstead to onpropose

Chaimian serving retired judge.bestrengthened by requiring the to ora
advokats and threeshall consist ofremainder of boardThe the seven

theadvokats will still constituterepresentatives. The thenpublic ma-
furtherChairman andshall require thejority of the board. A aquorum

five members.
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operations also improvedInsight into the be the Chancellormust
of function discontinued. Therefore, the Com-Justice’s supervisory
mittee principle of public public documentsthat the toproposes access

applicable the disciplinary activities of the Association.be made Into
in these proceedings will publicthis the documents becomeway,

documents and determination of confidentiality be undertakena may
bycase case.

submitregards the right complaints, the Committee doesAs to not
function satisfactorily. Thisconsider the will becomepresent system to

pronounced the Chancellor of Justice’s supervisory func-even more
tions discontinued. Committee considers self-evidentThe betoare
that advokat subject disciplinarywho should be ableto measuresan

appeal. uncertain the issue complainantMore whether the shallto
also such right. the Committee decidedhave However, has that the
complainant who affected by the shall also be given suchmatter a
right. According the proposal, the appeal shall be made the Sveato to
Court of Appeal.

feesReview of charged

The Comrnittee’s has reviewed number of fee-relatedsecretary mat-a
reviewThe forth in Chapter The Committee has foundters. set

that the client’s interests well protected by the present systemare so
that there changes in thisto respect.no reason propose any

The liability of advokats who conduct the the law throughpractice a
limited company

The Committee has found why thenot Concrete presentany reasons
special inrule of personal liability for all in law firmrespect partners a
that limited should be maintained. The client maybea company re-
garded well by beingprotected able claim liability against thetoas
lawyer responsible and the especially since lawyercompany, every

professionalhave indemnity insurance.must
Therefore, the Committee Companiesthat the Act beproposes

inamended accordance with the above. Only the partners responsible
for particular shall, together with liablethe be formattera company,
such liabilities the incurs whilst he partner.as company a
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Costs

will give rise certain increasedproposal, implemented,The coststo
for judges for adjudicationfor in the form of fees andthe State costs

however,by The estimatedthe tonot, to amountcourts. costs aare
forwill resultparticularly significant However, certainamount. costs

the Swedish Association.Bar
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Författningsförslag

tillFörslag1

rättegångsbalken 1942:740iändringLag om

1942:740rättegångsbalkenfrågaföreskrivs iHärigenom om
gälla,längre skall56 12 § inte§ och kap.dels 3 kap. 2att

följande lydelse,skall ha6 och 8dels 8 kap.att
6 § och 52två paragrafer, 8 kap.införasskalldels det i balkenatt anya

följande lydelse.kap. 11 a av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kap.3
2 §

domstolen talanhögstaAtt ii
beslutförasfall måvisst mot av

elleradvokatsamfundets styrelse
stad-samfundetsannat organ,

8§.gasi8kap.

8 kap.
6 §

styrelseadvokatsamfundetsadvokatväsendetTillsyn utövasöver av
vid utförandetillse advokatdisciplinnämnd, vilka haroch att att aven

plikterövriga verksamhet fyller deoch i sintalan inför domstol som
enligtadvokaterFrågor disciplinära ingripandenåvilar honom. motom

enlighetdisciplinnämnden och, iförsta-fjärde stycket7 § prövas av
styrelsen.med vad bestäms i stadgama, avsom

behövsuppgiftersamfundet deadvokat skyldig lämnaEn är att som
för tillsynen.

Justitiekanslern får begära
disciplinnämndenåtgärd hos

advokat åsidosättermot somen

l lydelse 1974:573.Senaste
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plikt och hos styrelsensin mot
den längre behöriginte ärsom

advokat.att vara
Den deltagit i handläggningen tillsynsärende hosettsom av

advokatsamfundet får inte obehörigen röja vad han därvid har erfarit
2någons personliga eller ekonomiska förhållanden.om

6a§

Disciplinnämnden består av en
ordförande och andratio
ledamöter. ordförandenFör
skall finnas ersättare.en
Ordföranden och hans ersättare
skall eller ha varitvara
ordinarie domare.

Ordföranden och hans
ledamöterersättare samt tre

oflentliga representanter utses
Äterståenderegeringen. sjuav

ledamöter skall advokatervara
och advokatsamfundet iutses av
den ordning isom anges
samfundets stadgar. Samfundet
skall också erforderligtutse ett
antal advokater ersättaresom
för dessa.

Disciplinnämnden besluts-är
for ordföranden ochnär minst
hälften de andra ledamöternaav

närvarande.är
För frågaprövning av om

disciplinärt ingripande mot
advokat påkallat får disciplin-är
nämnden, Samfundets stad-när

medger det, arbeta pågar
avdelningar, bestående treav
ledamöter, skallvarav en vara
offentlig Sådanrepresentant.
avdelning kallas prövningsav-
delning.

Närmare bestämmelser om

2 Senste lydelse 1997:273.
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verk-och dessdisciplinnämnden
samfundetssamhet finns i

stadgar.

ellerinträdeellerinträde Den iiDen vägratsvägrats somsom
advokatsamfundetadvokatsamfundet uteslutitsuteslutits urur

hosöverklaga beslutet Sveafårbeslutet hosöverklagafår
hovrätt.domstolen. Justitie-Högsta

disciplin-enligt §dom- Beslut 7 ikanslern får hos Högsta
hos Sveaärenden får överklagasenligtöverklaga beslutstolen ett

beslutet gåtthovrätt denstyrelse eller§ samfundets7 somavav
disciplinnämnd emot.

förPrövningstillstånd krävs
domstolen skallHögsta prövaatt

ärendehovrättens beslut i ett
stycket.eller andraenligt första

52 kap.
11 §a

enligtfråga överklagande 8om
§§ medkap. § tillämpas8 I-11

följande avvikelser:
Klaganden skall sininge

advokatsamfundet.skrivelse till
skall ha kommit tillSkrivelsen in

frånveckorsamfundet inom tre
klaganden fick delden dag då av

beslutet.
inträdeärendeI irörett som

samfundeteller uteslutning ur
skälsärskildaskall, inteom

klagandeföranleder denannat,
höras muntligen hovrätten.i

samfundetDet inomorgan
skallmeddelat beslutetsom

tillfällelämnas inatt enge
förklaring ochskriftlig att yttra

samband medsig i att parten
hörseller någon annan

3 Senaste lydelse 1997:273.
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muntligen.
samfundetbeslutEtt av genom

fårvilket överklagandet avvisas
överklagas hos hovrätten.
Bestämmelserna skall då1i
tillämpas.

56 kap.
§12

enligtfråga överklagande 8om
§§ medkap. § tillämpas 1-118

följande avvikelser:
Klaganden skall sininge

advokatsamfundet.skrivelse till
tillSkrivelsen skall ha kommit in

samfundet jjzra veckor fråninom
den klaganden fick deldag då av
beslutet.

skälOm särskildainte
föranleder skall klagan-annat,
den och, talan försnär av
Justitiekanslern, även motparten
höras muntligen dom-Högstai
stolen.

Det inomorgan
advokatsamfundet meddelatsom
beslutet skall tillfällelämnas att

ochskriftlig förklaringinge en
samband medsig iatt yttra att

hörs muntligen.parten
advokat-Ett beslut av

samfundet vilket över-genom
klagandet får överklagasavvisas
hos domstolen.Högsta
Bestämmelserna skall då1i
tillämpas

Denna lag träder i kraft den

4 Senaste lydelse 1994:1034.
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Förslag till2

1975:1345förordningiändringFörordning om

Justitiekanslernförinstruktionmed

instruktionförordning 1975:1345 med§föreskrivs 14Härigenom att
lydelse.följandeskallJustitiekanslern haför

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

14§

föraJustitiekanslern ombudfår förordnamålI rättrör attstatenssom
talan.

förundersökningfår uppdra ledaJustitiekanslern att somannan
åtal harväcka och utföra de hanochhar beslutathan att somom

elleråtgärden ledamot domstolenHögstabeslutat, inte avser avom
till högreöverklaga dom eller beslutBeslutRegeringsrätten. att etten

får någon Justitiekanslern.inte fattas änrätt annanav
JustitiekanslernKallas att

muntligen höras Högstai
domstolen med anledning av

advokat-besvär beslutöver av
ellersamfundets styrelse

fårdisciplinnämnd, Justitie-
byråchef ellerkanslern förordna

lämplig attannan person
vid förhöret.företräda sig

1975:1339 tillsynmål i § lagen JustitiekanslemsI 7 omsom avses
byråcheffår hos ellerförordna JustitiekanslernJustitiekanslern annan

Justitiekanslemsföra talan Detsammalämplig vägnar.attperson
i behörighetbeträffande frågor lagen 1985:400gäller avsessom om

vissa rättegångsbalken.överklaga beslut enligtför Justitiekanslern att
åklagare får förordnas i sistnämnda fall.Allmän dock inte

förstai 6 § eller andra stycket lagenärendeI ett som avses
får bemyndigaJustitiekanslems tillsyn Justitiekanslern1975:1339 om

Justitiekanslern vidta handläggnings-tjänsteman hos behövligaatten
åtgärder.

tillståndmeddelar i 3 §Justitiekanslern 12 kap. rätte-som avses
5gångsbalken frågai den anställd hos honom.ärom som

kraft denförordning iDenna träder

5 Senaste lydelse 1987:1004.
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3 Förslag till

1980:100ändring i sekretesslagenLag om

till 100 skallHärigenom föreskrivs bilagan sekretesslagen 1980: haatt
följande lydelse.

Bilaga

i kap. föreskrivsI enlighet med vad 1 8 § skall vad iangessom som
tryckfrihetsförordningen del handlingar hos myndigheträtt att taom av

också någoti tillämpliga handlingar hos dedelar gälla av organ som
måni den handlingarna hör till där angiven verksamhetnedannärrms

i förekommandehos Verksamheten fall med hänvisningorganet. anges
till författningssamling författning medi Svensk SFS dennumret

uppdragitsstöd vilken verksamheten har organet.av

Organ Verksamhet

språknämndenSvenska prövning anställnings- ochav
frågorarbetsvillkor och andra

statligt regleradrörsom
anställning hos nämnden

Sveriges advokatsamfund verksamhet utövassom av
styrelsen och disciplinnämnden

disciplinärendeni

Sveriges Riksidrottsförbund fördelning till kommuner av
statsbidrag till kostnader för
Specialidrott inom gynmasie-
skolan

Denna lag träder i kraft den

6 Senaste lydelse 1998: 1215.
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Förslag till4

1986:765 medi lagenändringLag om

Riksdagens ombudsmänförinstruktion

1986:765 med instruktion för§ lagföreskrivs 18Härigenom att
skall ha följande lydelse.Riksdagens ombudsmän

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

utredassådan beskaffenhet det lämpligen kanärendeOm är attett av
någon myndighet ochombudsmännenoch änprövas omannanav

får överlämnasaken, ombudsmanmyndigheten inte tidigare ha prövat
för handläggning. Endast ärendemyndighetärendet till denna som

klagomål får och endastöverlämnas till Justitiekanslernväckts genom
överenskommelse med denne.efter

klagomålklagomål OmOm ett ett enavseravser en
befattningshavarebefattningshavare ärär somsom

frågan väcktsfrågan väckts advokat ochadvokat och somsom
klagomålet sådanklagomålet sådanär är attatt genomgenom

§ första§ fjärde 8 kap. 6enligt 8 kap. den enligtden 7
rättegångsbalken kanrättegångsbalken stycketstycket kan

någotnågot inominom prövasprövas organav organ av
får får ombuds-advokatsamfundet,advokatsamfundet,

klagomålet tillöverlämna klago- överlämnaombudsman man
målet för samfundet för handläggning.till samfundet
handläggningl

träder i kraft denDenna lag

7 lydelse 1997:561.Senaste
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Förslag till5

1975:1385aktiebolagslageniändringLag om

skall1975 :1385§ aktiebolagslagenkap. lföreskrivs 1Härigenom att
följande lydelse.ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1 kap.

förpliktelser.personligen för bolagetsdelägarnaaktiebolagI svarar
förstahinderUtanförsta styckethinderUtan avav

delägarestycketi aktiebolag ärdelägare somsvararsomsvarar
för uppdraget iadvokatverksamhet, ansvarigbedriver

bedriveraktiebolag,förmed bolagetsolidariskt som
solidarisktadvokatverksamhet,klientersådana förpliktelser mot

sådanaförmed bolagetådrager sig medanbolagetsom
delägare klientenförpliktelserhan är mot som

ådrager medan hanbolaget sig
ärdelägare.

kraft denträder iDenna lag

8 Senaste lydelse 1994:802.
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Inledning1

uppdragKommitténs1.1

februari tillkalla parlamenta-1997den 20Regeringen beslutade att en
förutsättningslösförkommitté översynriskt göraattsammansatt aven

ad-tillsynendisciplinverksamhet ochadvokatsamfundsSveriges över
till förändringarlämna förslagi övrigtvokatverksamheten samt som

också undersöka1997:39. Kommittén skallbefogade dir.kan omvara
förpliktelser i aktiebolag be-för delägaresregleringen ansvaret somav

ändras.advokatverksamhet bördriver
utgångspunkter utredningsarbe-följande förRegeringen har angett

tet:

disciplin-Kommittén samlad granskningskall göra aven0
advokatverksamheten i övrigt.verksamheten och tillsynen över

gällersärskilt analysera hur den ordningKommittén skall som nu0
på etik advokater och förtro-tillgodoser kraven kompetens och hos

för och hur den tillgodoser de krav bör ställasendet advokater, som
på verksamheten.den disciplinära
Såväl samfundets roll tillsynen advo-JKzs roll vid översom0 egen

förutsättningslöstkatväsendet skall granskas och analyseras.
Översynen frågor ochskall omfatta kraven advokatrörsom en0

utsträckningadvokatetiken i den bedöms nödvändig.som
Översynen får frågoromfatta andra har samband medäven0 som

såsom gäller för Samfundets prövningden ordningdetta, avsom
debiterat arvode.

föreslåbakgrund granskning lag-Kommittén skall sinmot av0 -——
förändringar befogade.ändringar eller kanandra som vara

måste till rättssäkerheten ställer.Varje förändring hänsyn de kravta
advokatsamfundets självständigaenskilde advokatens ochDen

måsteförhållande till regering riksdagställning i och bevaras.
undersöka aktie-Kommittén skall slutligen regeln i l kap. 1 §0 om

bolagslagen delägares i advokataktiebolag kan änd-ettansvarom
måsteförändring tillgodose klients intresseEn eventuell avras. en

advokat sig till har ekonomiskt för ska-den han väntatt ett ansvar
vållas denne.dor som av



1999:31SOUInledning28

Bakgrunden till uppdraget

anslagsfram-i sinenligt direktiven JKBakgrunden till uppdraget är att
frågan Kzsbudgetåret 96/881 tagit J1997 dnr Juställning för omupp

advokattillsynen. I anslags-det gällerställning och uppgifter bl.a. när
uppgifterrenodling ämbetetsanförde K,framställningen J ta-att en av

alter-skall JK,advokattillsynen inte längrelar för utövas ettattatt av
förstärka samhällsinsla-tillsynen kannativ till den nuvarande attvara

visarerfarenheterna hos JKi disciplinnänmden,direkt attsamt attget
missnöjda advokatsamfundets behand-medenskilda ärpersoner som

svårt förstå sig med deoch förlikaling disciplinärende har attettav
granskning ärendena.förutsättningar gäller för JKzs avsom

direktiven Justitieutskottet vidvidare iRegeringen ettattanger
disci-behandlat motionerflertal tillfällen 1993/94:JuU20se bet. om

dåsammansättning utskottet hänvisat till deplinnämndens ut-samt att
vid riksdagsbehandlingen den gällandetalanden utskottet gjorde när nu

två offentliga infördes. Justitieutskottetordningen med representanter
då framkommit anled-betonade det inte omständigheter gettatt som

ning kritik Samfundets den disciplinära verksam-till sätt utövamot att
heten den ändring utskottet anslöt sig till inte motiveradesoch att som

något behov kontroll, behovet insyn. I direkti-skärpt utanav av av av
Justitieutskottethänvisas vidare till vad uttalade i betänkandetven

"Vissa frågor 1995/96:JuU15processrättsliga bet. med anledning av
motion Ju70l med begäran disciplinnänmdens sammansätt-atten en

såning majoriteten skulleskulle ändras ledamöternasätt att varaav
utsågsoffentliga och till ordförande högt kvalifi-representanter att en

anförde följandecerad domare. Justitieutskottet bet. 5 med anled-s.
ning motionen:av

börjarUtskottet med konstatera den disciplinära verksamheten inomatt att
advokatsamfundet till offentligrättsligamed hänsyn den regleringen an-- -

fårmyndighetsutövning. bl.a. till följd iDetta ledamöternautgöra attses
samfundets disciplinära omfattas justitie-lagen 1975:1339avorgan om

ocksåtillsyn.kanslerns Ledamöterna torde underkastade reglerna i 20vara
tjänstefel framgått ocksåkap. brottsbalken Som JKutövarom m.m. ennyss

aktiv tillsyn disciplinverksamheten. Enligt meningutskottets detöver är
stånd.granskning tillönskvärt samlad verksamheten kommeratt en av

Detta sig lämpligt bakgrund redovisade synpunkterJKzster mot av ovan
vilka knappast kan leda till nyordning innan utvärdering disciplin-en aven

såverksamheten skett. Därefter kan ställning till och i fall hur,tas om,
verksamheten skall förändras. I den delen vill utskottet endast anmärka att

måste såvälvarje förändring hänsyn till de krav rättssäkerheten ställer;ta
den enskilde advokatens advokatsamfundets självständiga ställning isom
förhållande måste alltsåtill statsmakterna Likaså måstebevaras. allmänhe-
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upprätthållas. alltsåförtroende för advokatkåren Utskottet förordartens en
förutsättningslös granskning advokatsamfundets disciplinverksamhet.av
Resultatet och regeringens igranskningen överväganden anledningav av

skrivelse för riksdagenJKzs bör redovisas i sammanhang. Vad utskottetett
med anledning motion 701 anförtJu bör riksdagen sin meningnu av som ge

regeringen till känna.
Riksdagen biföll den 27 1996 utskottets hemställan rskr.mars
1995/96: 182.

I direktiven hänvisas slutligen till advokatsamfundets fullmäktige-
beslut maj 1996 dåden 31 beslutade vissa ändringar iav man om sam-
fundets stadgar, bl.a. gäller disciplinförfarandetdet förslagochnär om
till ändringar i 8 samfundetkap. RB. De föreslagna ändringarnaav
trädde i kraft den juli1 1997.

Direktiven intagna bilaga 1 till betänkandet.är som

Generella direktiv

För utredningen gäller regeringens angåendegenerella direktiv redo-
visningen regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, prö-attav om

åtagandenoffentliga dir. 1994:23, redovisa jämställdhets-attva om
politiska konsekvenser dir. 1994:124 redovisa konsek-samt attom

för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.venser
1996:49.

1.2 Arbetets uppläggning

Kommittén har i enlighet med direktiven inriktat sitt arbete över-en
Sveriges advokatsamfunds disciplinverksamhet och tillsynensyn av

advokatverksamheten i övrigt. Kommittén ocksåöver har undersökt
regleringen för delägares förpliktelser i aktiebolag be-ansvaretav som
driver advokatverksamhet. Kommittén har vidare granskat den ordning

gäller för samfundets prövning debiterat arvode.som av
Kommittéarbetet har bedrivits i huvudsak så efter förstaatt en

frågeställningarnastrukturering har sekreteraren och ordförandenav
utarbetat promemorior förslagmed till överväganden rörande de olika
frågorna och framsuccessivt lagt dem för kommittén. Promemorioma
har därefter bearbetats med hänsyn till de synpunkter framförts.som

Kommittén hållithar 12 sammanträden. Hearing hållitshar med
Justitiekanslern Hans Regner, chefsjustitieombudsmannen Claes Ek-
lundh offentlige i disciplinnämnden, redaktörensamt representanten
Bo Hammar.
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danska ad-besökt detsekreterare harochordförandeKommitténs
iordförandenmedsammanträffatochKöpenhamnivokatsamfundet

Melchior,Torbenhöjesteretsdommerdisciplinnärnnden,danskaden
Ökjaer Jörgen-sekretariat, Larsnämndensvidjuristhandläggarensamt

sen.
inträ-disciplin-,antalgått igenomharKommitténs sekreterare ett

advokatsamfundet.arvodesärenden hosdes- och
Justi-Justitiekanslern,frånupplysningarinhämtatKommittén har

sjukvårdensochRevisorsnämnden, Hälso-tieombudsmannen, an-
Personalansvarsnämnden vidFastighetsmäklamämnden,svarsnämnd,

frånmyndigheterm.fl.ansvarsnänmdRikspolisstyrelsen, Statens samt
Opinionsnämnd.Pressens

disciplinäradetuppgifterinhämtatvidareKommittén har syste-om
Tyskland, Ned-Finland,Danmark, Norge,i ländernaadvokaterförmet

Österrike.ocherländerna

ordninggällande1.3 Kort om

föreskrivs bl.a.1 §regleras i 8 kap. RB. IadvokatväsendetDet svenska
stadgarriketadvokatsamfund förfinnas allmäntskalldet ettatt vars

ledamotadvokat denochfastställs regeringen äräratt av sam-somav
fårfrågorövrigt bl.a.ifundet. Bestämmelserna rör antasvem somom

bedrivande ad-förtystnadsplikt, formersamfundet,ledamot avavsom
Huvudsyftet med regle-advokater.tillsynvokatverksamhet och över

mån intressesäkerställa allmänhetensmöjligasteringen i attär att av
kvalifika-nödvändigahar defå rättsligt biträdekunna somav personer

givitsbakgrundbeskrivenharAdvokatsamfundettionema. mot enovan
kontroll.vissställning och underkastasmån offentligrättsligi viss en

någon beviljas inträde iskastyrelse beslutarAdvokatsamfundets om
advokat skallframgår skallden2 §samfundet. Av antasatt somsom

Europeiskainommedborgare iellersvensk medborgare statannanvara
område, hasamarbetsområdet och ha hemvist inomekonomiska samma

dvs.kunskapsprov,domarämbetet föreskrivnatillavlagt för behörighet
erforderliggenomgått advokatverksamhetförjuristexamen, hasamt

advokatsamfundets stadgar,utbildning. Ipraktisk och teoretisk som
föreskrivs i detta hän-till detta betänkande,finns bilaga 2fogade som

år skall haminstefter avlagd undervederbörandeseende treatt examen
angelägenhetertillhandagått allmänheten i rättsligayrkesmässigt samt

Slutligen krävssamfundet anordnade kurser.genomgått vissaha attav
i övrigt bedömsredbarhet ochgjort sig förhar känd även varaman

advokat iadvokatverksamhet. § allmäntI 4lämplig sägs attutövaatt en
uppdrag anför-nitiskt utföra deredbart ochsin verksamhet skall som
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advokatsedgodVadgod advokatsed.och iaktta ärhonomtrotts som
godregleradvokatsamfundets vägledandeibl.a.definieras närmare om

betänkandet.bilaga tillfogade 3finnsReglernaadvokatsed. som
frågorliksomadvokatväsendettillsynenEnligt 6 § handhas över om
disciplin-och dessadvokatsamfundets styrelseåtgärderdisciplinära av

Även får sålundaHanadvokaterna.viss tillsynnämnd. JK överutövar
åsi-advokatdisciplinnämndenåtgärd hos8 § begäraenligt mot somen
fördisciplinnämnden tillställs JKbeslutplikt. Samtligasindosatt av

får vissinomavskrivits styrelsen JKharärendegranskning. Om ett av
åtgärd advokaten.påkalla berördedendisciplinnämndentid hos mot

ordförande,ordförande vicebestår och ärDisciplinnämnden somav
andra ledamöter.advokatsarnfundet, nioväljsochadvokater samtav

offentligaövrigaadvokatsamfundet ochväljsdessaAv tre re-sex av
regeringen.presentanter utses av

iåtgärder advokat finnsdisciplinäraBestämmelserna mot enom
uppsåtligen ellerverksamhetsinadvokat i gör orätt7 En somsom

ornständighe-uteslutas samfundet. Omskallförfar oredligt urannars
Vidare gäl-tilldelasfår advokaten i ställetmildrande varning.ärterna

får åsidosättermeddelas denvarning ellerler erinranatt annarssom
försvå-omständigheterna synnerligenOmplikter advokat.sina ärsom

sådant finnsfall uteslutas. Om detfår advokaten i sär-rande även ett
också åläggas be-tilldelas varningadvokatskilda skäl kan attsomen

den 1straflavgifi‘ 000 kr 50 000 kr. Sedanmed lägst 1 och högsttala en
bedömsfår i stället för erinran detdisciplinnämndenjuli 1997 om-

åtgärd felak-uttalande advokatenstillräckligt ärgöra attett omvara -
olämplig.tig eller

fårsamfundet överklagainträde i eller uteslutitsDen vägrats ursom
straffavgift, erinranBeslut varning,Högsta domstolen.beslutet hos om

drabbatsinte överklagas den advokatsärskilt uttalande kaneller somav
advokatgjort anmälanEn enskildbeslutet. motsom en enav person

beslut.eller disciplinnämndensöverklaga styrelsenshar aldrig rätt att
i överklagarfår beslut disciplinärenden. Handäremot överklagaJK

förmån advokat.dock inte till för en
skickas till den be-beslut i disciplinärendeDisciplinnärrmdens ett

förekommande fall denSamfundets styrelse irörde advokaten, JK, samt
discipli-iDisciplinnämnden beslutgjort anmälan. avgör ett ettomsom

offentliggöras.skallnärende helt eller delvis
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Frågans tidigare behandling1.4

rådetsBrottsförebyggande1.4.1 rapport

BRÅ irådet fick i december 1977 uppdragBrottsförebyggande av
lagstiftningendåvarandeden regeringen göra översyn motatt en av

Översynen ibrottslighet. bedrevsorganiserad och ekonomisk styr-en
utarbetadearbetsgruppemaoch olika arbetsgrupper. En av pro-grupp

BRÅ PM 1979:8.memorian Advokatverksamhet
promemorian i den allmänna de-pekade i detArbetsgruppen att

i organiseradvissa advokater varit inblandadebatten gjorts gällande att
lågmaterialbrottslighet. Gruppen gick igenom detoch ekonomisk som

sådana materialet intetill uppgifter. Enligt arbetsgruppengrund för gav
påståenden förtsgenerella fram advokaters med-stöd för de som om

förhållandenbrottslighet. inga fanns det enligtverkan i Under gruppens
något påståenden sådanauppfattning fog för företeelser skulleattom

advokatkårens ansåg likvälutbredda bland medlemmar. Gruppenvara
förda diskussionen motiverade undersökning för klargöradenatt atten

dåvarande ordning erbjöd tillräckligt advokaterskydd med-mot attom
verkade i s.k. eko-brottslighet.

rättegångsbalkenföreslog det i föras inArbetsgruppen skulleatt
särskilda bestämmelser försvarares relationer till misstänkte,denenom

kompletteringrekommenderade advokatsamfundets vägle-samt en av
dande advokatsed ochregler god offentliggörande discipli-om om av

avgöranden. Vidare föreslog arbetsgruppen vissa organisatoriskanära
förändringar i frånsyfte öka insynen det allmännas sida i advokat-att
samfundets verksamhet. Slutligen gjorde vissa uttalanden igruppen
fråga myndigheters hänvändelser till advokatsamfundet i disciplinä-om

frågor.ra

Särskilda försvararesbestämmelser relationer till denom en
misstänkte

Enligt arbetsgruppen varje någorlundaborde väsentlig risk för för-att
stårinte fri misstänktehelt den undanröjas. Gruppen före-motsvararen

slog därför råd påregel innebörd den elleratt annaten av som genom
har varit den misstänkte behjälplig vid gämingen isätt eller angelägen-

het har väsentligt fårsamband därmed inte försvarare.som vara
För det fall den har till försvarare utföratt utsetts annatsom upp-

drag den misstänkte fallerdet inom försvaretför före-än som ramen
slog arbetsgruppen skulle införa förbud syftei motverkaatt ett attman
risken för försvararen inte upprätthåller självständig hållningatt en
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särskiltdennes sak. Vad härmisstänkte ochdengentemot av-gruppen
inblandad i organiserad ochsåg försvararen blirförebygga attattvar

brottslighet.ekonomisk
övervägandenämnda fickförslag i avseendenArbetsgruppens ettnu

remissinstansema. remissinstanser ha-mottagande bland Flerapositivt
då gällandeinvändningar förslaget. Det framhölls bl.a.dockde attmot

försvararens lämplighet i aktu-möjlighetregler redan prövaatt nugav
på-någotföreslagna reglerna intehänseenden deella samt att mera

blir inblandade iförebygga advokatertagligt skulle kunnasätt att t.ex.
brottslighet.organiserad och ekonomisk

förordade i 1981/82:57 7 ff.Departementschefen att manprop. s.
försvararjäv i 21 Enligt arbetsgrup-införa regel kap. RB.skulle en om

varje misstänkte i formförslag skulle i princip med densamrörepens
rådgivning hjälp grunda försvararjäv, den hjälpeller om somav annan

åtaladeväsentligt samband gämingen.lämnats hade med denhade ett
ansåg emellertid sådan förDepartementschefen regel skulle föraatt en

långt och menade borde den1981/82:57 7 jävsregelnprop. att gess.
fårinte försvarare, harinnebörden han har elleratt varaen person om

eller ekonomiskahaft uppdrag den misstänkte förbindelser med den-
omständigheterna ägnade minska för vederbö-och förtroendetär attne
förmåga åliggeriaktta vad försvarare enligt kap. 7randes 21att som en

§ stycket departementschefen förordade förslagetandra RB. Det av
kraft årriksdagen och trädde i 1982 och alltjämt gällande.ärantogs av

Advokatsamfundets vägledande regler god advokatsedom

dåvarandeframhöll Samfundets huvud-Arbetsgruppen etiska regleratt
förhållandetsakligen sikte till klienter och dom-tog motparter,

Förhållandet tillstolsförfarandet utomprocessuella handlingar.och
fått någon Enligtdet allmänna hade inte framträdande plats.däremot

visade emellertid advokatsamfundets disciplinära praxis attgruppen
ocksåsamfundet hade tvekat fram med stränghetdetta intetrots att

missförhållanden ansågriktat sig det allmänna. Gruppenmotmot som
väsentligt praxis rekommenderade samfun-det kodifiera denna ochatt

vägledande reglerna advokatsed meddet komplettera de godatt enom
etisk generalklausul. Enligt arbetsgruppen borde klausulen komplette-

frånså avhållaadvokat skall sigdet uttryckligen attattras angavs en
rådgivning handlingaktivt arbete medverka ieller annatatt genom

inse uppenbarligenenligt vad han inser eller bör lagstridig ellerärsom,
kringgående någoninnebär sig förfarandet siglag, riktar motav vare

enskild eller det allmänna.mot
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Departementschefen framhöll i 1981/82:57 10 ävenattprop. s. om
sådan inte skulle kommaarbetsgruppen föresloggeneralklausul somen

något ändå till förprincipiellt den kundeinnebära nytt nyttaatt vara
både bl.a. advokatemas skyldig-och allmänheten,advokater attgenom

fast.allmänna klart slogsheter detmot
fåradvokat inte främja infördes härefterBestämmelsen orättattom

vägledande god advokatsed.i stycket i samfundets regler1 § andra om
också försetts med kommentar i vilkenGeneralklausulen har en anges

måstebl.a. fordras advokat han handlardet sättatt ettatt somav en
hederlighet inom rättslivet, intefrämjar och redbarhet sättett som

övrigt föranledde inte arbetsgruppensverkar i riktning. Imotsatt re-
några tillägg vägledandekommendationer ändringar eller i de reglerna.

information disciplinäraoch avgörandenInsyn i om

fråganArbetsgruppen diskuterade insyn i och information ad-om om
frå-vokatsamfundets disciplinära verksamhet. Enligt hade dengruppen

fått ökad aktualitet bakgrund påståenden i den allmännamotgan av
rådgivningsverksamhetdebatten advokater medverkat iattom genom

organiserad ekonomisk brottslighet. visserligenoch Gruppen kom fram
till advokatsamfundet bedriver effektiv grundlig disciplinärochatt en

fråndärförverksamhet och det kontrollsynpunkt saknades skäl attatt
gripa iin den ordningen. Gruppen underströk dock vikten denattav
rättssökande allmänheten och samhället i övrigt förvissa sigkan attom

finnsdet utvecklade etiska regler verksamhetadvokatemasstyrsom
och advokatsamfundet ingripaberett denär göratt att mot avstegsom
från regler. advokatsamfundet,dessa Gruppen rekommenderade därför

sedan dess disciplinära avgjort disciplinärende be-att ettorgan som
dömts allmänt intresse, omedelbart bringa sitt ställningstagandeavvara

sådanttill kännedom. offentliggörande,allmän Ett inte behövdesom
innehålla påföljduppgift disciplinära kundeden ha meddelats,om som
skulle enligt ske med beaktande den tystnadspliktgruppen av som sam-
fundets funktionärer hade iaktta och angivande elleratt utan av namn
andra uppgifter ägnade röja viss Vidare förorda-attsom en person.var
de regeringen vid sidan de nio advokater ingick iattgruppen av som

två utomståendedisciplinnämnden skulle ledamöterutse personer som
nämnden.av

reservationer tvåI till arbetsgruppens förslag föreslog ledamöter-av
BRÅ:si för översynsarbete disciplinärenden skullestyrgruppen attna

frånhandläggas särskild samfundet fristående nämnd.av en
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deninformationochinsyn iökadförslagArbetsgruppens omom
mottagandepositivtgenomgåendefickverksamhetendisciplinära ett

remissinstansema.bland
disciplinnämndenilekmannamedverkanförslagetBeträffande om

kritiseraskundegällandedetremissinstans systemetframhölls attenav
kritiksådanförfogkollegiala hänsyn, ävenförför omutrymmeatt ge
fram-och LOTCOhåll hovrätt,GötaFrån flerapåvisas.kundeinte

särskildhandläggasbordedisciplinärendentankenfördes enavatt
advokatsamfundet.frånfriståendenämnd, varsom

detuppfattningarbetsgruppensinstämde i attDepartementschefen
disciplinäraSamfundetsinformationenökaanledningfanns av-att om

13.1981/82:57tillgänglig prop.snabbaredenochgöranden göra s.
formernautarbetaadvokatsamfundetöverlätDepartementschefen att

informationsverksarnheten.omfattningenför och av
departe-anfördelekmannamedverkanfråganBeträffande om

1981/82:57 13:följande prop.mentschefen s.

tillvill jagdisciplinnämndenlekmannamedverkan ifråganBeträffande om
omständigheterframkommitslå inte harfast detbörjan ger an-somatten

disciplinäradenvilket samfundetdet utövartill kritikledning sättmot
dennakontrollmöjligheterockså erinra JKzs överJag villverksamheten. om

anledningnågondärförkontrollsynpunkt finns knappastFrånverksamhet.
ordningen.nuvarandeändra denatt

advoka-ställningockså centralaerinra denemellertidvillJag somom
i olikastärktsbetydelse harDerasinomhar rättssystemet. senareterna

konkursförvalt-rättshjälpsområdet gällerdetochbl.a. näravseenden,
ning.

advokatkåren allmänhe-harviktigtbakgrundendenbl.a.Det är attmot
disciplinnämndeniledamöternamisstankenBlottaförtroende. atttens om

åsidosatt si-hartillräcklig kraft kollegor,ingriper medintekanske mot som
minskar. Dettaförtroendedettainnebäradvokat,skyldigheter attsomna

verksamheten.i den disciplinäraha insynbörför allmänhetentalar att
etiskainnefattarinte sällannämndens avgörandenkommerTill detta att

förslekmannasynpunktersärskilt värdehabedömningar där det kan attett
fram.

någon riktaskritik kanjag intetidigare har motjagSom nämnt attanser
verksamheten.disciplinärautfört denhittills harvilket samfundetdet sätt

fortsättningen haförmåga isamfundetsförtroende för ävenfulltJag har att
disciplinnänmdenisärskilt värde liggerEttverksamhet.hand denna attom

samfundet.fristående inomär ett organ
anledningfinnsjag inte dethartill vad jagMed hänsyn attsagt ansernu
allmännassamfundet.utanför Detnågot disciplinärtinrätta nyttatt organ
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insyn i den disciplinära verksamheten bör i stället tillgodoses attgenom
lekmän bereds disciplinnämnden.plats i

Det departementschefen förordade förslaget riksdagen ochantogsav av
årträdde i kraft under 1982.

Myndigheters hänvändelser till advokatsamfundet disciplinära frågori

Arbetsgruppen ansåg det fanns behov informationsutbyteatt ett av
mellan myndigheter samfundet. låg bådeoch Enligt idetgruppen sam-
hällets och samfundets intresse det rnissförhållan-väl sörjt föräratt att
den inom advokatkåren kan upptäckas och beivras. Arbetsgruppen fö-

någrareslog inte författningsbestämmelser redovisade sina över-utan
väganden rekommendation myndigheter, i sin verk-attsom en om som
samhet iakttar anmärkningsvärd frågaomständighet i advo-en om en
kats handlande, fäster advokatsamfundets uppmärksamhet saken.
Möjligheten formell anmälan advokatgöra borde emel-att moten en
lertid enligt ocksåarbetsgruppen i fortsättningen finnas.

Departementschefen inte ställning till arbetsgruppens förslagtog
eftersom regeringen årunder 1978 Brottsförebyggande rådetgett upp-
draget inom för lagstiftningenöversynen denatt motramen av orga--
niserade och ekonomiska brottsligheten bestämmelsernaöverse om-
informationsutbyte anmälningsskyldighetoch mellan myndigheterna

föreslå erforderliga lagstiftningsåtgärder 1981/82:57prop. 14samt s.
f..

BRÅ-rapporten BRÅI 1982:6PM övervägdes möjligheten in-att
föra någon form generell författningsreglering uppgiftslänmandeav av
mellan myndigheter i syfte bekämpa brott. Avsikten reglernaatt attvar
i första hand skulle bli användbart instrument vid bekämpningenett av
ekonomisk brottslighet. Arbetsgruppen bakom lade framrapporten ett
förslag till särskild lag med denna inriktning ocksåoch föreslog vis-en

ändringar i bl.a. sekretesslagen. Advokatsamfundets disciplinärasa
verksamhet omfattades dock inte arbetsgruppens förslag.av

1.4.2 Kommissionen ekonomisk brottslighetmot

årUnder 1982 tillsatte regeringen särskild kommission ekono-moten
misk brottslighet. Det överordnade syftet med kommissionens arbete

föreslåatt åtgärderlämpliga inom för enhetlig ochvar ramen en sam-
ordnad strategi SOU 1984:15 9.s.
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betän-antalåren 1982-1984underKommissionen ett stortavgav
ochskrivelserpromemorior,kanden, rapporter.

skullereglerinförandeförslag gälldekommissionensEtt somavav
1983:41.rådgivning SOUekonomiskochförhindra oseriös juridisk

råd-sådandelförslag i dennakommissionensBakgrunden till attvar
polis,från Skattemyndighetenvittnesmål bl.a.mångagivning enligt

förförutsättningorganisationer oftafackligaochkronofogdar envar
såförslag leddeKommissionensbrottslighet.ekonomiskkvalificerad

yrkesmässigförbud1985:354lagensmåningom lag,till motomnyen
1985. Lagenjuliträdde i kraft den 1vissa fall,rådgivning i somm.m.
ekonomiskajuridiska ellerrådgivningsverksamhet iyrkesmässiggäller

vårdslösansvarsbestämmelsedelsfinnslagenangelägenheter. I omen
iförbudsbestämmelse, enligt vilkenrådgivning, dels person somenen

åläggas förbudskyldig till brott kansigrådgivningsverksamhet gjort att
sedanår. harfem Lagentid högstundersådan verksamhetutöva en av

ochadvokat,vid tillfälleendastikraftträdandet tillämpats gentemotett
rådgiv-meddelades förbudadvokatendå partiellt utövaendast att

Stockholms tingsrättsvid företagsköp,inför ochningsverksamhet se
mål 6088-94.i Bdom

avsåg enligtrådgivningslagenibestämmelsernaföreslagnaDe
kvalificeradehand träffa advokater ochi förstakommissionen inte att

siktei ställetsärskild tillsyn. Lagenstod underredanrevisorer togsom
rådgivare inte stod underekonomiskajuridiska ochövriga sam-som

86.SOU 1983:41hällelig tillsyn s.

Kommunalföretagskommitténs1 .4.3

slutbetänkande

dåvarande chefen för Kom-regeringenår bemyndigadeUnder 1978
frågor kom-kommitté utredatillkallamundepartementet attatt omen
Kommunalföre-Kommittén,företagmunala antog namnetsomm.m.

Handlingsoffentlighetslutbetänkandei sitttagskommittén, föreslog
of-tillämpningmyndighetsområdet följande det gällerutanför när av

1691983:61advokatsamfundet SOUfentlighetsprincipen hos s. :

skall all-handlingarna hos samfundetför redanStarka skäl talar att vara
offentlighet gäller i led. Kom-underkastadeochmänna senaresamma som

iför uppgiftersådan ordning. Behovet sekretessmittén förordar ären-aven
i 9 kap. 12 §får de sekretessbestämmelsertillgodosesdena attgenom

ochvidgad användningtillämpa hos JK och HDSekrL är att gessom nu
advokatsamfundet.tillämpliga hosblir även
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Kommunalföretagskommittén föreslog skulle skapa lagatt man en ny
handlingars offentlighet myndigheterallmänna hos andra änom organ

uppräkning olika i bilaga till dennasamt att man genom av organ enen
lag skulle vilka vilken verksamhet omfattadessamt avange organ som

Beträffande Sveriges advokatsamfund föreslogslagen. handlingatt en
förvaradesskulle allmän, den hos samfundet hördesamtanses som om

till inträde i samfundet, discplinärt ingripandeärendeett motom enom
advokat uteslutning samfundet.eller om ur

tillstyrkte inte kommitténsDepartementschefen ovannämnda förslag
och anförde i följande 1986/87:denna del bl.a. prop. 151 155 f.:s.

likhet med kommittén jag mycket för handlingar in-I tala rörattanser som
advokatsamfundetträde i eller uteslutning eller dess disciplinärarörur som

verksamhet bör underkastade den insyn offentlighetsprincipen in-vara som
Samfundet emellertidnebär. har sig kommitténs förslag. De skälmotsatt

åberopatsamfundet visserligenhar beaktansvärda knappastärsom men
starkare de i kan anförasregel tillämpning offentlighets-än motsom en av

Äprincipen. jag ändåandra sidan hyser tvekan inför tanken förordaatt
kommitténs förslag. De regler f.n. sekretess hos ochJK Högstasom ger
domstolen och det skulle ligga till hands tillämpliganärmast göraattsom
också samfundet,hos offentlighetsprincipen skall gälla där, knap-om ger

tillräckligt skydd för uppgifter gåendeadvokater. En längre sek-past ett om
skulle därför motiverad. Den skulle emellertid minska värdetretess vara av

utvidgning offentlighetsprincipen. Vidare finns förhål-det under allaen av
landen risk för det underlag disciplinnämnden tillgångskulle haatten som
till i sina ärenden skulle bli sämre.

minskad effektivitet samfundetsEn i tillsyn advokatkåren skulle iöver
så fall bli följden. Detta mycket olycklig effekt. Min samlade be-vore en
dömning blir därför jag inte vill tillstyrka kommitténs förslag i dennaatt
del.

Frågans1.4.4 behandling i riksdagen

I slutet 1970-talet begärde Curt Boström i motionsav en
1977/78:9839 skulle ske reglerna advokatverk-översynatt en av om
samhet. Motionären framhöll reglerna god advokatsed hade till-att om
kommit i tid med helt och fastare värdesystem dagens. Iänett annaten
anslutning till uttalanden i den allmänna debatten rörande den organi-
serade och ekonomiska brottsligheten gjordes i motionen gällande att,
också advokatkåren,inom meningarna delade vad kundevar om som

9 Samtliga i detta motioneravsnitt nämnda har väckts enskild ledamot. Ingenav av
dem s.k. partimotion.är
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leddesamhälle. Enligt motionärenadvokat i dagenskrävas me-av en
styrelsesvårigheter advokatsamfundetsförningsskiljaktighetema till

beslutVidare anförde motionärenenhetlig linje.driva att attatt omen
efteruteslutning advokatsamfundetnågon inträde i eller över-vägra ur

bak-bl.a. dennaHögsta domstolen. Motofta undanröjdesklagande av
all anledning reglernamotionärenfanns det enligtgrund överatt omse
utgå från advokaterna skall kun-bordeadvokatsed. Engod översyn att

därförkraftfullt inte deoch förutsättasjälvständigt attmenna agera
motionärenmåste Det kunde enligtfria yrkesutövare.absolut varavara

oli-slags advokatverksarnhet och ställaskilja olikalämpligt mellanatt
farniljerätt, förrnö-på vederbörande sigberoendeka krav ägnarom

de problemStraffrätt Vidare borde beaktasSkatterätt,genhetsrätt, etc.
ad-utanför advokatsamfundet bedriverföranleds attav personersom

fråganågoninte kontroll. Envilka harvokatverksarnhet och över man
fö-tillsättandemotionären särskilt bordeenligt övervägas var avsom

och ii advokatsarnfundets disciplinnärnndreträdare för det allmänna
samfundsorgan.andra

1977/7821462 Bernt Ekinge fp och Eric EnlundmotionI aven
påföljdemadisciplinära formerna för hand-fp hemställdes de ochatt

disciplinärenden skulleläggning över.sesav
påtalades rådde olikamotionen det spännvid mellan deI att storen

åtgärder erinran, varning och uteslutning samfundet kundesomur
Åfråga ingripande sidankomma i vid disciplinärt advokat.mot ena

erinran varning i sig inte innebärabehövde enligt motionärerna elleren
några advo-nackdelar för advokaten, och det kunde förekomma att en

Åflera innan han sidankat tilldelats varningar blev utesluten. andra
åtgärdenligt motionärerna, uteslutning mycket ingripandevar, en en

för advokaten. bakgrund ef-kunde bli helt ruinerande Mot dennasom
påföljdterlyste motionärerna möjlighet meddela ävenatt somannan

såvarning ingripandeingripande erinran och inteän somvar mer men
ifråga-disciplinbot.uteslutning, suspension eller Motionärernat.ex.

också dåvarandeden ordningen för handläggning discipli-satte om av
Påadvokatsamfundet sikt bordenärenden inom acceptabel. längrevar

handläggningen frigöras från samfundet förasenligt motionärerna och
till statlig myndighet.över

frånJustitieutskottet inhämtade yttranden motionerna Högstaöver
Riksåklagaren,Justitiekanslern, Sveriges advokatsamfunddomstolen,

SamtligaSveriges domareförbund. remissinstanser intogoch över-en
negativ ställning till motionsyrkandena.vägande

Justitieutskottet uttalade bl.a. följ ande med anledning motionernaav
bet. JuU l978/79:6 16:s.
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Motionsspörsmålen grundläggande principer för advokat-verksamheten.rör
önskemålen i advokatsamfundetsökad kontroll och insyndet gällerNär om

dåfrån sida vill tidigareutskottet, liksomverksamhet det allmännas spörs-
framhålla innefattar betydandemålet den nuvarande regleringenprövats, att

sådan kontroll och insyn efterlyses i motionerna.offentliginslag av som
såsom uttalats under remissbehandlingen motio-Regleringen erbjuder, av

bara för intressen förknippade med advo-goda garantier inte ärsomnerna,
ocksåregleringenutövande. utskottet konstaterat tidigarekatyrkets Som är

å önskemåletomsorgsfull avvägning sidanresultat mellan attett av en ena
åoch enskilda intressen och andra sidan önske-tillgodose dessa allmänna

målet upprätthålla principen advokatverksamheten fri yrkes-utgörattatt en
angelägenheten princip inteutövning. Med hänsyn till denna rubbasattav

måste fordraskan enligt utskottets mening generellt det skälsägasrent att
särskild för ändring den ordningenstyrka nuvarande skall över-att en avav

vagas.

dåMed hänsyn till det översynsarbete bedrevs dels inom samfun-som
rådet,det, dels Brottsförebyggande saknades enligtdet utskottetsav

någon åtgärdmening anledning frånvidta sidariksdagens bet. JuUatt
1978/79:6 16 f..s.

motionI 1980/8121178 hemställde Eric Enlund fp ochen annan
Bernt Ekinge fp riksdagen skulle ställa sig bakom Brottsförebyg-att

rådetsgande rekommendation till advokatsamfundet kompletteringom
BRÅde vägledande reglerna PM 1979:8; detta avsnitt 1.4.1av se ang.

ovan.
m.fl.°Stig Gustafsson anförde i motion 1981/82:95 detatten var

synnerligen angeläget disciplinnämndens sammansättning ändradesatt
för allmänhetens myndigheternasoch tilltro till advokatemas yrkes-att

bestå.utövning skulle hänvisadeMan till inträffade händelser och den
allmänna diskussion förts med anledning vissa advokaters på-som av
stådda rådgivningmedverkan i form och vägledning i den organise-av
rade ekonomiskaoch brottsligheten. I motionen det kundeattuppgavs
rnisstänkas i disciplinnärrmdenledamöterna inte ingrep med till-att

åsidosatträcklig kraft kolleger sina skyldigheter advoka-mot som som
Nämndens hade enligtavgöranden motionärerna inte sällan etiskater.

bedömningar där det kunde särskilt värde lekmannasyn-attvara av
punkter fördes fram. Enligt motionärerna borde vidare majoriteten av
nämndens ledamöter samhällsrepresentanter ordförandeochvara som
ha högt kvalificerad domare. Ordföranden och samhällsrepresen-en

borde regeringen. Bestämmelserna lekmannamed-tantema utses av om

m Övriga motionärer Lisa Mattsson, Anita Gradin, Sivert Andersson och Oskarvar
Lindkvist, samtliga s.



Inledning 41SOU 1999:31

ansågMotionärerna inte detfinnas i däremotverkan borde lag. att var
från fristående disciplinnärnnd.någon samfundetnödvändigt inrättaatt

infor-ansåg det fanns starkt behovmotionärernaVidare att ett av
ochmyndigheter och samfundet motionen 9,mellanmationsutbyte s.

sörjtbåde samfundetslåg samhällets och intresse det väldet i attatt var
advokatkåren så tidigtmissförhållanden stadiumför inom ettatt som
beivras. Motionärerna föreslog därförmöjligt kunde upptäckas och att

sådant infö-informationsutbyteförfattningsbestämmelse skulleomen
ras.

Frågan disciplinärendenhandläggningen advokatermot togsavom
m.fl. l98l/82:136.också i motion Werner DetLars mot.en avupp

utgångspunkterfrån i Stig Gustafssons m.fl.skedde liknande som mo-
frånefterlyste särskild, advokatsam-tion 1981/82:95. Motionärerna en

friståendefundet ansvarsnämnd, ledamöter skulle utsesvars rege-av
borde efterringen. ledamöterna förslag samfundet,Av utses enen av

efter förslag LO, efter förslag TCO och efter förslagav en av en av
SACO/SR. ledamöter borde blandFyra kundeutses ansespersoner som

företräda intressen. erfa-särskilt allmänhetens Ordföran den borde vara
Målsättningeni med inrätta friståendedomarvärv. nämndatt varren en

motionärerna förhindraenligt advokaters medverkan och deltagandeatt
i ekonomisk organiserad brottslighet.och

Justitieutskottet. delade den uppfattning framförts Brotts-som av
rådetsförebyggande arbetsgrupp se avsnitt 4.1.1 departe-ovan samt

mentschefen se 1981/82:57 10, nämligen för ut-att ansvaretprop. s.
formningen de vägledande reglerna advokatsed vilagod bordeav om
på advokatsamfundet. Utskottet ställde sig bakom de uttalandenäven

departementschefen gjort i propositionen i denna del. Med bl.a.som
dessa Justitieutskottetuttalanden avslog bifall till motionerna och1178
95.

motionJustitieutskottet avslog 136 uttalade följandeoch bl.a.även
bet. JuU 1981/82:34 9:s.

vill för till börjanUtskottet sin del uttala uppfattningen det viktäratten av
advokatkåren har allmänhetens förtroende och detta talar för detatt att att

disciplinäraallmänna bör ha insyn i den verksamheten. Utskottet vi-anser
dare liksom departementschefen denna insyn åstadkommasböratt genom

lekmän disciplinfrågoma.bereds plats i det handläggeratt organ som
det iNär gäller antalet lekmän detta bör enligt utskottets meningorgan

slås fast det inte har framkommit tillomständigheter anledningatt som ger
kritik samfundets den disciplinära verksamheten. Här-utövasätt attmot

BRÅ:svidlag kan arbetsgrupp funnitpekas samfundets disciplinä-att att

Övriga motionärer Eivor Marklund, Nils Bemdtson, Eva Hjelmström, C-Hvar
MåbrinkBertilHermansson, och Tommy Franzén, samtliga v.
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praxis visar inte har tvekat fram med stränghetsamfundet motatt attra
missförhållanden ändringriktat sig det allmänna. Denmot av nuvaran-som

såledessig till motiveras inte behovde ordning utskottet ansluter ettavsom
främst de skäl till insyn berörts. Mo-skärpt kontroll utan av som nyssav

majoriteten ledamöterna i det disciplinära skalltionskravet organetatt av
framstår denna bakgrund mindre välsamhällsrepresentanter mot somvara
enligt utskottets mening det angelägetunderbyggt. Härtill kommer äratt att

upprätthålla advokatverksamheten fri yrkesutövning;principen utgöratt en
princip jfr.tillgodoseende motionskravet skulle kunna rubba dennaett av

1978/79:6 s.16. det anförda instämmer iJuU Med utskottet departe-
frågan så fårmentschefens lämpligen bör lösas regeringenuttalande attatt

ocksåtvå ledamöterna. Vad utskottet anfört skäl för denutgör attutse av
friståendedisciplinnämndnuvarande ordningen med inometten som organ

bestå.samfundet bör
önskemåletslutligen i motionVad gäller 95 bestämmelsernaatt om

lekmannamedverkan i lag och inte hittills i Samfundetsbör stadgarges som
sig till departementschefensansluter utskottet uppfattning det saknasatt

frånanledning den här-nuvarande ordningen. En ändringgöraatt avsteg
vidlag skulle lätt till uppfattningenkunna leda statsmakterna anlagtatt en

på någotadvokatväsendets ställning i samhället, det här inteny syn som
frågaär om.

De socialdemokratiska ledamöterna reserverade sig uttalandet ochmot
föreslåville bl.a. majoriteten disciplinnärrmdens sammansättningatt av

såborde förändras majoriteten ledamöterna skullesätt att av vara
samhällsrepresentanter ordförande skulle högtsamt att utsessom en
kvalificerad domare.

mfl. förespråkadeStig Gustafsson på i motionnytt en
1989/90:Ju722 förändrad sammansättning disciplinnämnden.en av

ansågMotionärerna majoriteten ledamöterna skulle offent-att av vara
liga ordförande skulle högt kvali-representanter samt att utsessom en
ficerad domare. hänvisadeMan till rubriker i pressen som
"Kändisadvokat smugglar brev häktet, skrev självAdvokaten tes-ur
tamentet", Advokat åsidosätter sina plikter bouppteckningsför-som

framhöllrättare Man det flertalet advokater följer gällan-etc. att stora
de iakttarregler och god advokatsed allmänheten har anledningattmen

ställa mycket höga krav grundadvokatyrket denutövareatt av av
centrala ställning advokaterna har inom och det för-rättssystemetsom
hållandet årderas betydelse hade stärkts i olikaatt senare avseen-

på rättshjälpsomrâdetden, bl.a. och vid konkursförvaltning. Motionä-

12Övriga motionärer Gertrud Sigurdsen och Oskar Lindkvist, samtliga s.var
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iinförtsdisciplinverksamhetordning fördenhänvisade till somrerna
Danmark.

den iåberopadesår 1982skälansåg de motJustitieutskottet att som
Utskottetgiltighet.hadealltjämtordningenföreslagnaJu722motion

1989/90:JuU26 12.bet.motionenbifall tilldärföravstyrkte s.
m.fl., Ovedels KurtGustafssonStigdelsmotionerytterligareI av

medåterkom motionärernaLindkvist s,Oskars ochJohansson
motion Ju722 mot.nämndatidigarei denyrkanden somsamma

1993/94:Ju703.1992/93:Ju7011991/92:Ju702,1990/9l:Ju7l7, samt
mfl. hänvisade iGustaf SjödinKarlMotionärerna mo-annanen

rubrikermedartiklar itillbl.a.1992/93:Ju720tion sompressen
ochadvokatenråd dyra hos"Godabetalt",alltAdvokater tar mer

advokaten.‘5 ansågMotionärernanärrmd. Vad kostarfri attKrav
prövningenföremål för insyn,måste bliadvokatverksamheten att av

bordeadvokater intefrågoroch andraadvokatersättningar rörsom
måste redasformerna för dettasjälva,advokaternahandhas attsamtav

ut.
saknadesmotioner detbeträffande dessauttaladeustitieutskottetJ att

gjortutskottetnågon bedömning denanledning ängöraatt somannan
1991/92:Jubet.bet. 1990/91:JuU271981/82:JuU34,år 1982 bet. s.

12.1993/94:JuU201992/93:JuU26 bet.23bet.U19 11, samt s.s.s.
motionerna.således bifall tillavstyrkteUtskottet

motionärerna Kurthänvisade1994/95:Ju70lmotionI annanen
i SvDartikelMessing tillUlrica sochOve Johansson s pressenen

lånangående ordnatadvokatdecember 1994den 13 ett ensomen
liga-försvaradeadvokaten självdäri ligamisstänkt större en aven
medlikalydandemotion idennaövrigtmedlemmama. I stort settvar

frågan ovan.-motioner i setidigareJohanssonsKurt Ove
resulterade ibehandling1995/96:JuU15 5Justitieutskottets bet. s.

advokatsamfundetslåta granskaregeringentillrekommendation atten
avsnitt 1.1.disciplinverksamhet se

gång mot.återkom ytterligaresOve JohanssonKurt en
ändring-hemställdetillsattes ochkommittén1996/96:Ju806 innan om

vidare dehemställdesammansättning. Handisciplinnänmdens attar av
advokat,med regelkompletterasskulleetiska reglerna att enen om

upplysningskyldighet lämnaochsamtidigt han har rätt att omsom
avråda kli-också skallanda och mening,desslagstiftning ochgällande

13Övriga samtligaLindkvist, s.och OskarAnderssonmotionärer Arnevar
1‘ Övriga RichardJohn Bouvin, Arne Jansson,Ulf Eriksson,motionärer var

samtliga nyd.Colliander,HarrietUlfvengren och
s iavsnittdessarespektive 1992. Se24maj, 4Införda i DN 2 mera ommarsmars
1.4.6.
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från begå handlingar strider lagens anda,enter att mot samt attsom
inforrnationsutbytet mellan myndigheter och samfundet borde utökas. I
motionen anfördes bl.a. följande:

Det har nyligen konstaterats advokater medverkat i s.k. penningtvätt.att
ingetDet vissa advokater medverkar i oetiska förfarandenär ochnytt att

misstänkt brottslighet. Endast sällan sådanautesluts advokater Advokat-ur
samfundet. Mot bakgrund titeln "advokat" auktoriseradärattav av sam-

ingårhället och i intar advokaterna särställningrättssystemet och särskilten
påhöga krav kan ställas deras yrkesutövning. Det kan därför inte accepteras

medlemmar samhället detta skyddad yrkesgrupp vidsättatt av en av up-
få behållapenbara skall ochövertramp använda sig advokattiteln. Sam-av

fundet ocksåhar regler god advokatsed åberopasbrukar till stödom som
för uppfattningen stårallt väl till. Men det anmärkningsvärt för-äratt att
hållandet fåtttill det någonallmänna inte framträdande plats i reglerna. Det

brist bör till. frågaär Enrättas uppmärksammats sistone ären som som
informationsutbytet mellan myndigheter och samfundet. Det borde ligga i
både samhällets och Samfundets intresse det väl sörjt för missför-äratt att
hållanden inom advokatkåren så tidigt stadium möjligt upptäcksett som
och beivras. Det nuvarande förstmed styrelsens och sedan discip-systemet
linnämndens verksamhet ihar princip oförändrat varit i kraft sedan 1948.
Det sig SO-årigtsjälvtsäger kontrollsystem för kår i dagatt ett snart en som
har verka under helt andra samhällsförhållanden under 1940-taletatt än är

för ordentlig revision. Till detta kommer antaletmoget advokateren att un-
der denna tid ökat avsevärt.

1.4.5 Advokatsamfundets utredningaregna

Disciplinkommitténs betänkande år 1981

Advokatsamfundets styrelse beslutade årunder 1976 tillsättaatt en
kommitté Disciplinkommittén med uppdrag samfundetsöveratt se
disciplinförfarande och de disciplinära påföljdema.

Disciplinkornmittén föreslog i sitt betänkande införandet straff-av
avgift disciplinpåföljd,särskild avsedd förstärka varningspå-attsom
följden. Straffavgiften skulle lägst l 000 och högst 15 000 kronor.vara
Disciplinkommittén föreslog vidare regeringen tvåskulle leda-att utse

i disciplinnämnden.möter Vid utredning i disciplinärenden borde man
enligt kommittén i utsträckning vad dittillsstörre varit brukligtän som
låta kansliet införskaffa upplysningar betydelse för sakens bedöm-av
ning, förelägga vederbörande advokat förete sin akt i ärendet,att samt

åklagare i disciplinärendet jämlikt 40 § i samfundetsutse stadgar.
Kommittén ansåg vidare disciplinnämnden borde möjlighetatt attges
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disciplinärende närigranskadesadvokatför ettförsvarareutse somen
dis-Ökad advokatsamfundetsbordeinformationförelåg.behov ges om

disciplinbeslutsåändrasbordestadgarnaochverksamhet, attciplinära
skulleintresseallmänteljestellerbetydelseprincipiellhade var avsom

offentliggöras.
igenomfördesändringarnaföreslagnadisciplinkommitténDe av

1981-1982.årenunderomgångarolika

disciplinfcbrfarande åradvokatsamfundetsförKommittén översyn av
I 994

kom-styrelseadvokatsamfundetsutsågår 1991Under hösten en ny
disciplinförfarande.samfundetsmitté för översyn av

taladeskälövervägandealldelesbedömningenKommittén gjorde att
tillkoncentrerasdisciplinärenden skullehandläggningenför en-att av

delvis handläggastidigare,inteochdisciplinnämnden sty-bart avsom
prövningsav-skulle inrättavidareföreslogKommitténrelsen. att man

ledamöter.med varderadelningar tre
för-muntligtalade förövertygande skälKommittén fann attatt

kontradiktoriskenligtutformasbordeinför nämndenhandling en mera
muntligsådanFöreträdesvis bordevarit fallet.hittillsmodell än som

fråga. Enligt kom-iuteslutning kunde kommahållas,förhandling när
ståendenämndensärskild utanförsådana ärendenborde imittén en

prövningobundensyfte möjliggöraåklagare itilladvokat attutses en
från sida.nämndens

kommitténenligtskullepå samfundets bekostnadtill biträdeRätten
ifråga-påföljden kundeallvarligastesådana dentill fall därbegränsas

komma.
begränsa-preskriptionsregelinförandeföreslogsVidare somav en

alltid harsamfundetpå så rätt prövaverkantill sin ettdes sätt attatt
anmälanpreskriptionsfristen löpt närdisciplinärende utattoavsett

skyldighetharanmälarenintesamfundet attgentemotgörs, attmen
utgång.preskriptionstidensefterinkommeranmälansaken,pröva om

straffavgift jämteocksåKommittén föreslog rätten att uttaatt annan
Vidarepåföljden erinran.tillpåföljd utsträckasskulledisciplinär även

tillbestämmasstraffavgiften skulleförmaxirnibeloppetföreslogs att
100 000 kronor.

maximi-straffavgiftenshöjningfråganövervägdeMan avom en
beslutadedeninfördes,särskild klagorättmedföra närbordegräns att

emellertidbeslutadeKommitténbelopp.visststraffavgiften attöversteg
möjlighetmed till densådant förslag hänsynnågotframinte lägga som
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finns enligt 50 § stycket iandra stadgarna, hos styrelsen begära ef-att
tergift helt eller delvis beslutad straffavgift.av en

Kommittén förordade offentliggörande fåralltid på-skeatt ett om
följd beslutats kortfattadoch redogörelse för väsentligenvadatt en som
varit skälet till beslutet samtidigt skulle lämnas.

Genom lagändringar trädde i kraft den juli 1997 har1som ansvars-
fördelningen mellan Samfundets styrelse disciplinnämndenoch ut-
tryckligen i samfundets stadgar, den maximala straffavgiftenangetts
höjts från 15 000 krkr till 50 000 och disciplinnänmden fått möjlighet

påkalladi de fall erinran inte uttalandeär visstgöraatt ett att etten om
förfarande felaktigt olämpligt.ellerär

1.4.6 Kritiken i massmedia

När det gäller återfinnerkritiken i massmedia i dagspressen ettman par
artiklar Stig Gustafsson denDN 4 1995 och SvD den 26 feb-av mars
ruari 1996. I artiklarna den kritik och de förslag åtgärdertillupprepas

återfinns i hans motioner. Kritiken riktar sålundasig huvudsakli-som
advokater skulle ha medverkat i brottslig verksamhet,mot attgen

främst vanlig ekonomisk brottslighet skattebedrägerier och andra-
ekonomiska oegentligheter, också narkotikaaffärer. Av artik-t.ex.men
larna framgår emellertid inte i vilken omfattningnärmare detta skulle
ha skett eller påståddahur den medverkan gått till. Enligt Stig Gustafs-

skulle kunna tillrättakomma med dessa problem delsson man genom
komplettera bestämmelsen god advokatsed med regelatt attom en om
advokat också avrådaskall klienter från begå handlingaren att som

strider lagens delsanda, införa bestämmelsemot att attgenom en om
majoriteten i disciplinnämnden bör samhällsrepresentanter enligtvara
den danska modellen.

Enligt Stig Gustafsson ligger i botten hans erfaren-av engagemang
BRÅfrånheterna Brottsförebyggande rådets granskning PM 1979:8

och regeringens kommission ekonomisk brottslighet SOUmot
1984: Stig15. Gustafsson har vidare fått fårhan ochuppgett att motta-

brev och från såvälsamtal enskilda sig lu-ga personer som anser vara
pårade eller misshandlade någon advokat frånsätt advo-annat av som

kater själva missnöjda med tingens ordning.ärsom
Advokatsamfundets dåvarande ordförande Sven Unger tillbaka-

visade Stig Gustafssons kritik i artikel i samfundets tidskrift Advo-en
katen 2/1995.nr Sven Unger framhöll i artikeln det finns fleraatt go-
da skäl för advokaterna själva skall bedriva disciplinverksamheten.att
Han hänvisade härvid bl.a. till advokater underkastadeäratt samma
regler gäller alla yrkesutövare och andra medborgare, både vadsom
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dom-underoch lyderskadestånd ochstraff ochgäller annat, samma
yrkesetis-följa, deytterligare reglerharadvokaternastolar attattosv.,
utvecklatochinitiativ skapatadvokaternavilkaka reglerna, eget

advokatkårenföregenintressealltid varitoch har attdet är ettsamt att
effektivt.korrekt ochbedrivsdisciplinverksamheten

i advo-ledamöternaMichelsen,StaffanAdvokaten som var en av
år 1994,disciplinförfarandetkommitté förkatsamfundets översyn av

detanfört,betänkandekommitténstill närsärskilt yttrandeihar attett
fråntillhänskjutasavgörandet bordeuteslutning ledamot,gäller enav

hanskäl för dettadomstol. Somfriståendesamfundet att manangav
konkurrenterkolleger ochjävsproblematikenfrånaldrig kan bortse när

uppstod ifrågor. den debattså avgörande Underbeslut iskall fatta som
Nilsadvokaten Högström,utredning anfördekommitténstillanslutning

Advokatenartikel iadvokatsektion, iUSEK:sdå styrelseledamot i J en
inne-ordförandenvinna i legitimitetskullesamfundet3/96nr att om

framfördechefsdomarställning. Nils Högströminnehafthade eller hade
detoffentlighet samfundet,frågan hosmed avseende att voreom

någon JK detoffentliga hos d.v.s.uppgifter ävenärbättre äratt som
kompletterandemöjligheter tilltill demed hänsynhos primärkällan

information kan ge.som man
iartikelföreslog iHåkan JustitiekanslernByråchefen Lavén hos en

offentlighetsprincipendecember 1995,Dagbladet den 21Svenska att
menadeochdisciplinära verksamhetentillämplig denborde attgöras

ocksådärmedi ochsådan åtgärd säkra insynen verksamhetenskulleen
intressenter.information till berördabättreförutsättningar förskapa en

advokaterår artikelserieunder 1992Nyheter hadeDagens omen
1992.den 2 maj4 och 24advokatarvoden DN denoch samtmars

många samtal,artikelserienfick med anledningTidningen ta emotav
hand-missnöjda medfrån konsumentersamtliga som varanonyma,

medi flera fallrörande advokatarvodet ochärendenläggningen ävenav
då fört dit.de ärendet Konsumenteradvokatsamfundets agerande som

ansvarsnämndinrättaskulletidningen föreslogringde till att enman
till advokatsamfundet.står bindningarfri och utansom
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1.5 Regleringen någraadvokatväsendet iav

andra länder

l 1 Danmark
.

Det finns omkring 3 900 advokater i Danmark. Advokater förordnas
efter ansökan därom justitieministem. fåttDen avslag sinav som
ansökan kan överklaga justitieministems beslut hos landsretten. Fast-

beslutetställer landsretten får sökanden två år innanvänta nästa pröv-
ning kan ske.

Advokater har till titeln advokat och skallensamrätt medlem-vara
det danska advokatsamfundet. Advokater ocksåhar ensamrättmar av

föra talan vid domstol, dvs. har advokatmonopol. En förut-att ettman
sättning för bli advokat vederbörande, förutom juristexamenäratt att
och års genomgåttpraktik, har särskild teoretisk utbildning undertre en
36 dagar och avlagt examen.

Advokatsamfundet utarbetat regler för advokatemas plikter m.m.
Dessa regler skall justitieministem.godkännas av

Styrelsen för advokatsamfundet, advokatrådet, tillsynutövar över
advokaterna. advokatrådetUnder finns regionala styrelser, kretsstyrel-

Finner advokatrådet advokat inte har handlat iatt överensstäm-ser. en
melse med advokatpliktema, rådetkan instämma vederbörande inför
advokatnärrmden advokatnaevnet. Denna nämnd behandlar dels kla-
gomål kretsstyrelsernas avgörandenöver i arvodesfrågor, dels som
första instans klagomål advokaters handlingssätt. Advokatrådetöver
har skyldighet orientera advokaterna principiella avgörandenatt om
och advokatnärnndens avgöranden rörande advokatsed.godom

Advokatnämnden

Advokatnärnnden administreras advokatsamfundet, ställerävenav som
sekretariat till förfogande. Från år 1995 har brutitett detta sek-utman

retariat från samfundet i övrigt så personalen enbartsätt utföratt
arbetsuppgifter Från årnämnden. 1996 har nämndens självständiga

ytterligare markerats brevpapperstatus egetgenom
Advokatnänmden har utarbetat vägledning för handläggningen av

klagomål advokater. innehållerDenna upplysningar hur gårom man
tillväga vill klaga på advokat.när Advokatnärnnden tillhand-man en
håller tvåvidare formulär, för disciplinärenden och för arvodesä-ett ett
renden, fyllas i den klagande.att av

Ordföranden tvâoch vice ordförande i nämnden skall samtliga vara
domare. De Höjesterets president. bestårDärutöverutses nämndenav
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får advokater,intedessa15 ledamöter. Av utses avvarasex, somav
arbetsmarknads-frånförslag deefter störrejustitieministem. De utses

advokat-väljsåterstående nioDekonsumentorganisationema.och av
advokatrådet.medlemmarintebland advokater, ärsamfundet avsom
viceordföran-ochhöjesteretsdommerpraxisenligtOrdföranden är en

förväljsAlla ledamöterbyretsdommer.respektivelandsdommerdena
år gången.fyra

ordförandeeller fleraadvokatärende skallbehandlingVid ett enav
justitiemi-flera ledamöterellerVidare skalldeltaga. utsetts avsomen
deltagandeantaletantal advokater,nisteriet motsvararsamt ett som

således likadeltaga,tillsammans,medlemmaroch övrigaordförande
avdel-arbetaNämnden kanicke-advokater.många advokater som

består ledamöter.avdelningvarjeningar och av sex
helasåvitt möjligt behandlasskallkaraktärprincipiellSaker avav

spörsmålopståder kansaker, "hvorgällerDetsamma attnämnden. om
advokatvirksomhed ellertil udöveadvokatfrakende rettenatrettenen

ophaeveangivet karakter elleraftil udföre at enat omnaermeresager
frakendelse".

närvarande. Enminst ledamöterbeslutsför 10 ärNämnden närär
närvarande.beslutsför minst fyraledamöter äravdelning närärom sex

falli vissaprincip inte offentliga kaniNämndens ärmöten va-men
för-krävai disciplinärendekanberörde advokatendet. Den attettra

skei omfattning det kanoffentlig denskallhandlingen attutanvara
någon onödigt kränks.

ad-berörde advokaten,skall sändas till denavgörandenNämndens
offentliggö-nämndenjustitieministeriet. I vissa fall kanvokatrådet och

Omadvokatensden berördemed angivandebeslutet ennanm.avra
of-skall beslutetadvokatverksamhetfråntasadvokat rätten utövaatt
tidoch denadressadvokatensmed angivandefentliggöras namn,av

kanangivande nämn-övrigt, d.v.s.skall gälla. Ibeslutet utan av nanm,
disciplinärende.avgörande ioffentliggöraalltid beslutaden ettettatt

försiktighet.medmöjlighet harDenna använts stor

disciplinärendenHandläggning av

kanåsidosatt sina plikterharadvokatadvokatnämndenFinner att en
tillrättavisningadvarsel ellervarningtilldela advokatennämnden en

danskaböter till 200 000ålägga advokatenirettesaettelse eller upp
förpliktelse.uppfyllaålägga advokatviteNämnden kan vidkr. att enen

frånta advokatbedöms nödvändigt,detkan vidare,Nämnden ettenom
det.slutföragodkänts klienten,låta advokat,ochärende avsomannan
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skyldig till eller upprepad överträdelseadvokat gjort sigHar groven
förhållandenapåvisadeoch de anled-sina plikter advokat,av gersom

framtiden advokatverk-inte i kommerning advokaten utövaattanta att
fråntakan advokatnänmden advokatensamhet försvarbart sätt,ett

förrättningar angiven karaktärutföra uppdrag eller närmarerätten att av
omfatta tids-advokatverksamhet. Förbudet kaneller rätten utövaatt en

månader årperiod från 6 till eller tills vidare.5
Klagomål inomi disciplinärenden skall in till advokatnämndenges

fåttmånader förhållandeefter klaganden kännedom detdettre att om
tremånadersfristklagomålet gäller. gäller för advo-Denna ävensom

katrådet. behandla klagomålNämnden kan dock inkomnaäven senare
befinnes rimeligt begrundet. "rimeligtdet Det skall be-om som vara

klagomåletgrundet inte i sak fristöverträdandet. Möjlighetenär utan
klagomålför inkommet dockanvänds sällanatt ta ett sentupp av

nämnden.
klagomål, dels frånNämnden kan avvisa den inte berörssom av sa-

sådanaken, dels uppenbart ogrundade.ärsom
såKretsstyrelsema förbereder disciplinärendena de eftersätt att

skriftväxling yttrande till nämnden, vilket internt ochär väg-ettavger
ledande för denna. Yttrandet inte offentligt för medanär parterna
handläggningen pågår iärendet nämnden. Efter det ärendetattav av-
gjorts påhar begäran möjlighet få del kretsstyrelsensparterna att av
yttrande.

Beslut nämnden kan den berörde advokaten överklagas tillav av
landsretten, stadfästa,kan upphäva eller ändra avgörandet. Där-som

har anmälare inte överklaga nämndens beslut. Lands-rättemot atten
beslut kan överklagas till Höjesteret.rettens

årUnder 1996 inkom 820 disciplinärenden till 261nämnden. ären-
den avvisades ordförandebeslut. 12 ärenden överklagades tillgenom
landsretten. något fråntogInte i fall nämnden advokat rätten utövaatt
advokatverksamhet. 443 ärenden behandlades nämnden. Den typiskaav
sanktionen böter, någon2 500-000 kr, gång högre 10 000 kr.är men

Hälften klagomålen frånkorn advokatens klient, från20 procentav
från11 frånadvokat, 5 tredje-motparten, procent motpartens procent

från8 advokat och från advokatrådet.3procent procentman, annan

1.5.2 Norge

Det finns för närvarande cirka 3 600 praktiserande advokater i Norge.
En del dessa medlemmar i Den Norske Advokaçforening.är Med-av
lemskapet frivilligt och det finns någotinte påär krav skallatt man

medlem i föreningen för få använda advokattiteln. För be-attvara att
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utfärdasSådanttillstånd.emellertidkrävsadvokatverksamhet avdriva
advokat-auktoriserarocksåadvokatvirksomhet,forilsynsrådetT som

Rå-verksamhet.advokaterskontrolllöpandeoch utförfullmäktige av
oavhängigtfristående ochdet är organ.ett

Advokatbe-tillöverklagasTilsynsrådet kanavgörandenflestaDe av
villingsnemnden.

Di-friståendeochcentralbehandlasKlagomål advokater av en
skallAdvokatforeningenimedlemmarKlagomålsiplinaernemnd.

disiplinaerutvalg.regionalaföreningensbehandlasförstdock av
vederbö-måstevid Höjesterettadvokatfå tillåtelseFör attatt vara
angivendomstollovenviss iadvokattillstånd ha närmarerande förutom

Höjeste-införavlagtvidare haskallerfarenhet ettpraktisk provsamt
rett.

sammansättningnämndernasolikaDe

Ordföran-består ledamöter.advokatvirksomhetTilsynsrådet for treav
auktoriseradskallledamotadvokat. Enskall statenden avvaravara

år.tvåperiodförkungenLedamöternarevisor. utnämns omenav
skallOrdförandenbestår fem ledamöter.Disiplinaememnden va-av

skallTvå ledamöternaadvokater.två ledamöternaochdomare avavra
gäl-detjurister. Närböradvokater,ellerdomarevarken varamenvara

Norskefrånförslag Deninhämtasadvokatledamötemautseendeler av
Advokatforening.

domarebestår ledamöter; samtAdvokatbevillingsnemnden tre enav
Disiplinaememnden.Tilsynsrådet ochiordförandena

Disiplinaer-ochAdvokatbevillingsnemndenMedlemmarna av
år.två Destatsrådet periodförikungennerrmden utnämns omenav

oavhängigafria ochtvå nämnderna är organ.

AdvokatbevillningAdvokattillstånd

forTilsynsrådetÄrenden behandlas ochadvokattillstånd avgörs avom
advokatvirksomhet.

tvåochämbetsexamenadvokattillstånd juridiskkrävserhållaFör att
polisfullmäktig,domarñillmäktig,advokatfullmäktig,års praktik som

vida-ställsrättsvetenskap. Detiuniversitetslärareåklagare ellerallmän
Hederligadvokatkurs.genomgångenprocesserfarenhetpåkrav samtre

polismyndighet.från lokalintygdokumenterasvandel skall genom
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Tilsynsrådets beslut inte bevilja sökande advokattillstånd kanatt en
överklagas till Advokatbevillingsnemnden, sista instans iär ettsom
sådant ärende.

Advokatbevillingsnemnden återkallakan advokattillstånd. Grundett
för återkallelse kan brott plikter i domstolloven eller underlå-motvara
telse på någotanmodan kontrollorganen tillfredsstäl-att avav ge- -
lande förklaring advokatverksamheten. Advokattillståndet kan vida-om

återkallas advokat gjort sig skyldig någontingnär till ho-görre en som
olämplig eller drivaovärdig advokatverksamhet. I de fall Ad-attnom

vokatbevillingsnemnden återkallelsefinner inte skall ske, kanatt
nämnden i stället meddela vederbörande advokat tillrättavisning eller
varning.

Advokatbevillingsnenmdens beslut återkallelse advokattill-om av
stånd kan domstol.prövas av

Auktorisation advokatjfitllmdktigeav

Tilsynsrådet for advokatvirksomhed handlägger ärenden auk-även om
torisation advokatfullmäktige.av

Varje advokat advokatverksamhetutövar har harättsom att en
auktoriserad fullmäktig kan träda i hans rättegång.ställe i Full-som
mäktigen skall ha juridisk ämbetsexamen kunna uppvisa intygsamt om
oförvitlighet från lokal polismyndighet. Det principalen ansökerär som
hos Tilsynsrådet få kandidaten auktoriserad fullmäktig förattom som
sig. En fullmäktig kan auktoriseras för flera advokater och advokaten
kan samtidigt ha flera fullmäktige, dock inte flera han kan följaän att

pådem tillfredsställande sätt.ettupp

Handläggning disciplinärendenav

Klagomål advokater behandlas central friståendeoch nämnd,av en
Disiplinaememnden.

Disiplinaememnden handlägger klagomål handlande isom avser
strid god advokatsed eller i övrigt i stridmot domstolloven. Nänm-mot
den handlägger arvodesärenden.även

En advokat har i strid goduppträtt advokatsed eller i övrigtmotsom
domstolloven eller lag kan erhållamot tillrättavisningannan en

irettesettelse. I allvarligare fall kan vederbörande meddelas en var-
ning advarsel. I de fall nämnden finner advokat begärt föratt etten
högt arvode, kan nämnden fastställa vad rimligt. Nänmden kanärsom
vidare ålägga advokat, mottagit för högt belopp, återbe-etten som att
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advokattillståndFinner nämndenbeloppet.överskjutande att etttala det
Advokatbevillingsnerrmden.tillärendetåterkallas hänskjutsbör

Advokat-Norskei DenmedlemmarKlagomål advokater ärsom
discipli-regionalainför föreningensframläggasförstskallforening

disciplinkommitté kanAdvokatforeningensAvgörandennaerutvalg. av
inteadvokater ärDisiplinaememnden. Förinförbringasdärefter som

Disiplinaer-klagomålet direkt tillframställsföreningenimedlemmar
ärendettillsamtyckeradvokatenberördedensåvida inte attnemnden

regionale utvalg.AdvokatforeningsNorskeDenbehandlasförst av
överklagas.inteavgöranden kanDisiplinaememndens

advokattillståndfemåterkallades cirka1990-1996periodenUnder
År grundtillstånd,elvaåterkalladesårligen. 1997 ett avvarav

till-advokaterår 60erhöll cirkaUnderförhållanden.straffbara samma
vaming.ellerrättavisning

Finlandl

detorganiseratväsentligti alltadvokatväsendet ärfinskaDet som
justitiekanslerockså utövarSverige hariLiksomsvenska. somman en

tillsyn.viss
erforderligförvärvatoch harjuristexamenavlagtharDen somsom
i Finlandsmedlemskaperhållaerfarenhet kanpraktiskskicklighet och

veder-stadgar,förbundetsenligtkrävs,Advokatförbund. Dessutom att
advokatexamen.särskildavlagtbörande en

medlemdenfår Finland endast användas äriadvokatTiteln somav
Advokatförbund.Finlandsi

huvudsakli-ochhandankommer i förstaadvokaternaTillsynen av
detfinnsstyrelsenVid sidanadvokatförbundetspå avorgan.egnagen

tvådelsbestår advokater,delsNämndendisciplinnärrmd. perso-aven
Justitie-ocksåadvokatkåren. Tillsyninte tillhör utövas avner som

enskilde kanintressen. Denallmännasdetbevakarekanslern avsom
Justitiekanslernadvokatförbundet eller tilltillsig antingenvända om

stridförfarit iplikt ellersinförsummatadvokat harhan attanser en
advokatsed.godmed

Finland.advokater i370närvarande lfinns förDet

Inträdeskraven

advo-Finlands allmännamedlem iegenskapiAdvokat denär avsom
Ad-advokatregistret.iAdvokatförbund införtsFinlandskatförening

förbundet.inträde ii ärendenbeslutarvokatförbundets styrelse om
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fårSom advokat endast den finsk medborgare ellerärantas som
någonmedborgare i inom Europeiska ekonomiskastatannan samar-

betsområdet årfyllt ochhar 25som som

för frågal känd redbarhet i övriga egenskaper och lev-är samt om
nadssätt lämplig advokatverksamhet,är utövaatt

sådana2 har avlagt kunskapsprov medför behörighet till domar-som
tjänst i Finland förvärvat den skicklighet krävs för utöv-samt som

sådanande advokatverksamhet och praktisk erfarenhet före-av som
skrivs i advokatföreningens stadgar, samt
råder3 sig och sin egendom.över

Den skallsökande avlägga särskild i den ordningäven en examen som
godkänts justitieministeriet och visar han har tillräckligaattav som
kunskaper de lagstadganden och anvisningar gäller i advokat-om som
verksamhet vad krävs för god advokatsed.samt som

Den uteslutits advokatföreningen årkan, sedan förflutittresom ur
från uteslutningen, efter ansökan medlem före-nytt antas som av
ningen.

illsyns-T och disciplinsystemet

Disciplinnämnden och handlägger disciplinäraavgör ärenden. Beslut
gäller uteslutning medlem skall fastställas styrelsen. Dis-som av en av

ciplinnämnden, advokatförbundets delegation, bestårutsessom av av
ordförande åttaoch andra ledamöter. Två ledamöterna får inteen av

tillhöra advokatkåren. Utlåtande från justitieministeriet derasom
lämplighet skall inhämtas före valet.

Disciplinära ärenden och övriga övervakningsärenden har särskilts
från varandra.

Såsom disciplinära ärenden handläggs klagomål från advokatemas
huvudmän frånyrkanden Justitiekanslern och underrättelser frånsamt
domstolarna. Öv-Disciplinära ärenden behandlas disciplinnärrmden.av
riga klagomål misstankar och fönnodanden någon har åsi-samt attom
dosatt sina förpliktelser advokat till behandling i förbunds-upptassom
styrelsen övervakningsärenden. Som övervakningsärenden be-som
handlas således klagomåläven över ombud. Styrelsen kanmotpartens
antingen besluta övervakningsärende inte skall föranleda någonatt ett
åtgärd eller hänskjuta ärendet till disciplinnämnden.

Det disciplinära förfarandet slutförs advokatenäven under tidenom
utträder advokatförbundet. Om advokaten befinnes åsidosattha sinaur
plikter utlåtande påföljdvilken han hade varit förtjäntettges om av.
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skall hanåsidosatt plikterhar sinaadvokatdet konstaterasOm att en
oflentliganmärkning,disciplinstraff. varning,Dessadömas till är var-

förbundet.uteslutningochning ur
förfaruppsåtligen ellerverksamheti sin orättadvokat görEn som

skallförseelse,skyldig tillsigdärigenomochohederligt gör en grov
kanförmildrandeomständigheternafallförbundet. I de äruteslutas ur

vaming.stället tilldelashan i en
avtal,lag elleröverträdelser gär-förseelser,lindrigareFör t.ex. av

sedvanerättslignågonstriderförsummelserningar eller mot normsom
ellerpåföljden varningpliktema,åsidosättandeeller ärannat an-av

försvårande skall advokatenomständigheternaOmmärkning. är ute-
förbundet.slutas ur

varningnågon särskild orsak, kan det beslutasfinnsOm det att en
meddelas offentligt.skall

sighan gjortadvokat,disciplinnänmdenOm attatt utananser en
inkorrekt,förfaritnågon disciplinär förseelse, harskyldig egentligtill

förfarandet.advokaten detkan nämnden uppmärksamma rätta
står åtalad brottåklagama förskall, advokatallmännaDe ettom en

sänkabehörighet ellerinverka hans advokatär ägnat attatt somsom
åtalet ochadvokatkåren, Justitiekanslernför underrättaaktningen om

Åklagarna också sändaskall till Justitiekanslerndomstolens avgörande.
åtal gälleråtalseftergiftinte väcka ellerin kopior beslut att somav om

advokater.
År från åklagama Justitiekanslernmeddelanden till1996 inkom tre

År åtta sådanaåtal riktade advokater. 1995 inkommotom som var
till Justitiekanslern.meddelanden

advokaternaJustitiekanslerns tillsyn över

förpliktelseradvokaterna fullgör sinaJustitiekanslern övervakar att
åläggainte disciplinstraff, detadvokater. Han kan attansesmensom

klagomål advokater kani ärendehan i samband med beslut motom
vilket sköttuppfattning advokat haruttala sin det sätt ett upp-enom

för-sålunda detuppmärksamma advokatendrag och rättaattgenom
farandet främja advokatsed.god

Klagomål sannolikai vilka Justitiekanslern finneradvokater,mot
kanåtgärd till advokatförbundet. Justitiekanslernskäl för hänskjuts

På Justitie-sålunda initiativ disciplinärt förfarande. yrkandetillta av
tillanhängiggjorts advokatförbundetkanslern ärenden hosupptas som

disciplinnämnd.behandling förbundetsav
dis-ändring iJustitiekanslern har obegränsad sökaEndast rätt ettatt

varit föremål disciplinärt förfarandeciplinärende. advokat förEn som
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han tilldelats offentlig varning ellerhar söka ändring endasträtt att om
Överklagande till Helsing-advokatförbundet. skalluteslutits görasur

fors hovrätt.
klagomål eller gjort advokat har inteanfört anmälanDen motsom

förfarandet heller inte sökai disciplinära och kanpartsställning det
beslutet.ändring det disciplinäraav

ändring i ärenden gäller medlemskapJustitiekanslern kan söka som
åtgärder. fårdisciplinära kopiai förbundet eller beslut Han en avom

sådanabesluti ärenden. Beslutet sänds till denadvokatförbundets även
denne disciplinärendet integjort anmälan. Om attanserperson som

han missnöjd med beslutet kan hanblivit korrekt handlagt eller ärom
vända sig till Justitiekanslern.

år 1996 Finlands Advokatförbund disciplinä-Under behandlade 133
föranledde inte någon åtgärd.ärenden. dessa 78 Av resterandeAvra

16resulterade i uteslutning, offentlig varning, varning, 30ärenden 3 1
anmärkning och 5 s.k. meddelande.

klagomål,Advokatförbundets styrelse behandlade 123 34varav
föranledde åtgärder.hänsköts till disciplinnämnden. 89 inte ytterligare

Justitiekanslern 91 klagomålbehandlade 15 hänsköts till ad-varav
vokatförbundet. föranledde inte någon åtgärd.Resterande

1.5.4 Tyskland

Det finns drygt 85 000 advokater i Tyskland.
De centrala stadgandena advokatväsendet finns i lagen ad-om om

vokater från årBundesrechtsanwaltsordnung 1959. En advokat ut-
justitierninisteriet i den delstat Allahan tillhör. advokaternämns av

finns inom viss distrikt bildar tillsammans advo-överrättssom en en
katkammare. Advokatkammarens styrelse skyldig till advo-är att attse
katerna fullgör sina skyldigheter.

Både åklagareadvokatkammarens styrelse och allmän i ifråga-det
varande anhängiggöraöverrättsdistriktet kan disciplinärt förfarandeett
vid särskilt disciplinärt das Anwaltsgericht. Ledamöterna iett organ
det disciplinära advokater hör till kammardistriktet. Deärorganet som

justitieministeriet i delstaten bland advokat-utnämns av sompersoner
kammarens föreslår.styrelse

Varje advokat medlem i den regionala advokatkammaren. Detär
finns sammanlagt 28 kammare i hela landet. Centralorganisationen för
advokatkamrama förbundskarmnaren die Bundesrecht-är
sanwaltskammer.

Första instans i disciplinärenden das Anwaltsgericht, statligär en
s.k. beståryrkesdornstol för advokater, advokater. Ledamö-tresom av
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förhållandehelt oberoende i till kammaren.i Anwaltsgericht ärterna
Anwaltsgericht för varje kammare. AdvokatkammarensDet finns en

överträdel-tillrättavisning obetydligameddela advokat vidstyrelse kan
fallberörde kan i dessaadvokatplikterna. Den advokaten över-ser av

Anwaltsgericht.klaga styrelsens beslut hos
Anwaltsgerichtshofder Detinstans i disciplinärendenAndra är

bestårsådan advoka-finns domstol i varje delstat. Domstolen treaven
två från Oberlandesgerichtkommeroch domare. Domarnater

hovrätt i Sverige. En advokaterna ordförande. Leda-motsvarar ärav
i Anwaltsgericht.sättmötema utses samma som

für Anwaltsssachen beim Bundesgerichthof tredje in-SenatDer är
består fyrai disciplinärenden för advokater. Denna domstolstans av

fyra domarnadomare och advokater. De samtliga ledamöterärtre av
någon i jus-de högsta domstolarna Tyskland. Advokaterna utsesav av

frånefter förslag Bundesrechtsanwaltskammer.titieministeriet
i första instansDet förberedande arbetet utförs advokatkamma-av

åklagare ocksåstyrelse. Allmän kan emellertid advo-ta ettrens upp
katärende advokat har brutit villadvokatpliktema. Denmotom en som

såledespå såvälklaga advokat kan vända sig till advokatkammarenen
åklagarmyndigheten. förberedande hållsNär det arbetet avslutatssom

huvudförhandling Påi Anwaltsgericht. huvudförhandlingsstadiet ären
åklagaredet allmän för det allmännas italan och han dennaärsom

behörigegenskap detta. Advokatkammaren deltar inte igöraattensam
införförfarandet Anwaltsgericht. Denna handlägger drygt 500 advo-

år.katärenden per
princip kan alla i AnwaltsgerichtI utslag överklagas till Anwaltsge-

richthof. Däremot kan endast utslag innebär uteslutning eller verk-som
sarnhetsförbud överklagas till tredje och högsta instans. Vidare kan
Anwaltsgerichtshofs rättsfrå-avgöranden instanshögstatas upp av om

grundläggande betydelse.ärgan av
Disciplinförfarandet inte för allmänheten. Medlem i advo-är öppet

katkammaren emellertidhar vid förhandlingar. kla-Denrätt närvaraatt
gande får någoninte i förfarandet och följaktligen inte hellerär part
information disciplinärendet gång.och dessom

De disciplinära påföljderna förutom uteslutning och verksamhets-är
förbud Verweise tillrättavisning och Warnung varning. Slutligen finns

ådöma Geldbussedet möjlighet penningböter till 50 000 tyskaatt upp
mark.
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Nederländerna1.5.5

verksamma advoka-närvarande drygt 9 200finns förI Nederländerna
Advokatlagen, "de Ad-befogenheter regleras iuppgifter ochDeraster.
advokatorganisationen,holländskai denvocatenwet. Medlemskap

obligatoriskt. finns 18 lo-Advocaten, DetOrdeNederlandse ärvan
advokatorganisationer.kala

får studerat nederländsktillTiteln advokat rättpersoner somges
genomgått specialut-erhållit och därefter"mr" -titel,och ensomen

advokatbyrå. Såvälår advokatutbild-bildning och praktiserat tre en
nederländska advo-praktiktjänstgöringen anordnas detningen avsom

nio månader genomförs oftastochkatsamfundet. Utbildningen tar pa-
avslutas medVarje under utbildningenmed praktiken.rallellt ämne en

genomgången utfärdas certifi-utbildningskriftlig och efter ettexamen
kat.

frånreglerat i 1995. Första in-disciplinära förfarandet lagDet är en
disciplinrådet Ratd Discipline, och sista instansandra ärärstans van

Discipline.disciplindomstolen Hof van
tvådisciplinrâd ordförande, vice ordförandeVarje skall ha högsten

åtta advokatledamöter. Ordförandenaminst och högst utsessamt avsex
årfyra domarkårensjustitieministem period bland yrkesverk-för aven

Advokatledamötema skall ha varit verksammamedlemmar.samma
år. väljs full-i Nederländerna under minst fem Deadvokatersom av

längstmäktigeförsamlingen i advokatorganisationen för perioden om
årligenår. avgå enligtfyra fjärdedel medlemmarna skallEn ettav

disciplinråd.respektive någon medlemmar-schema Inteupprättat av av
får år.rådeti 70överna vara

består tvåDisciplindomstolen finns i Utrecht. kammare.Den av
består ledamöter ordförande och viceDomstolen varav är enav sex en

ordförande fyra full-advokaterstaten samt utsesutses som avsom av
mäktigeförsamlingen advokatorganisationen, Samtliga föri utses en
femårsperiod. väljs bland yrkesverk-De ledamöter utses statensom av

advokater väljs skall ha varit verksammadomare. Desamma som som
år.fåradvokater i Nederländerna i sju inte 70överän samtmer vara

disciplinrådet klagomålfinner advokat väl-Om äratt ett mot en
påföljderföljande bli aktuella, nämligen erinran, varning,grundat kan

århögst uteslutning.suspension för tidsperiod ochetten om
Klagomål på advokat inlämnas skriftligen till den lokala advo-en

katorganisation i vilken den berörde advokaten medlem. Det denär är
lokala organisationen initierar undersökningsförfarande i varjeettsom
klagomål inkommer. Om inte den klagande särskilt begär ären-attsom

disciplinrådetdet skall skall den lokala organisationen strävatas upp av
efter försöka förlika Genom förlikning upphör klagandensatt parterna.
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få disciplinrådet. någon förlikninginteärendet Omrätt prövatatt av
månader hänskjutsträffas inom kan den klagande begära ärendetatttre

disciplinrådet.till
disciplinrådet klagomålOrdföranden i har avvisa in-rätt att som

kommit till fel forum eller uppenbart ogrundade.är
Disciplinrådet beslutsfört med fem ordförande.ledamöter jämteär

fattas första hand handlingarna muntlig förhandlingEtt beslut i men
bådeförekommer. Vid förhandling har den berörde advokaten densamt
Disciplinrådetjuridisktbiträde.klagande till kan höra vittnen.rätt

disciplinrådeti skall delges den berörde advokaten, denEtt beslut
klagande den centrala advokatorganisationen.samt

Disciplinrådet kan bestämma beslut helt eller delvis skall of-att ett
fentliggöras.

disciplinrådetEtt beslut kan klaganden den berörde ad-samtav av
vokaten överklagas disciplindomstolen.till vissa fall har denI även
lokala disciplinrådetadvokatorganisation hänskjutit ärendet tillsom

överklaga beslutet. centralaDen organisationen har alltid klago-rätt att
rätt.

Proceduren i disciplindomstolen väsentligen densamma.är
årligenOmkring 400 advokater blir föremål för disciplinärt ingri-

pande.

Österrike1 .5.6

Österrike.Det finns drygt 3 500 advokater i Principerna för organisa-
tionen advokatväsendet och utövandet advokatyrket reglerade iärav av
der Rechtsanwaltsordnung. Samtliga advokater i delstat bildaren en
advokatkammare, offentligrättslig organisation. Förär attsom en sam-
ordna advokatkamrarnas uppgifter förbundsnivå finns centralen

Österreichischenorganisation, der Rechtsanwaltskammertag. Bland
den centrala organisationens arbetsuppgifter ingår bl.a. att yttran-avge
den lagförslag, bristeranmäla i rättskipning förvaltning,ochöver att att
utarbeta riktlinjer vid utövandet advokatyrket utbilda advo-samt attav
kataspiranter.

fåFör advokatyrket erfordras uppfyller följandeutövaatt att man
krav beviljas inskrivning i advokatregister:samt att ettman
a österrikisk medborgare eller medborgare i Europeiska ekonomiska

gemenskapen
b allmän redbarhet
c studier i juridik

årsd fem praktisk månaderjuridisk verksamhet, minst nio vidvarav
årdomstol advokatoch hostre en

e avläggande advokatprovettav
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Får densamtliga krav.han uppfyllervisaskallsökandenDet är attsom
möjlighethanharadvokatkammarensin ansökansökande avslag av

Disziplinarkom-undOberste Berufungs-diebeslutet hosöverklagaatt
mission.

das Diszipli-iadvokater regleratförfarandet fördisciplinära ärDet
sådan disciplin-der Disziplinarrat. EninstansFörsta ärnarstatut.

bestårDisciplinnärrmdenadvokatkammare.hos varjenämnd finns -
högsteadvokatkammarenspresidenten,inklusive representantärsom -

många advo-hurberoendeledamöterAntalet8-35 ledamöter. är avav
väljsLedamöternai advokatkammaren.det finnskatmedlemmar av

fullmäktige.advokatkammaresrespektive
består ordfö-avdelningar,Disciplinnämnden arbetar av ensom

kammaradvokatnämnden finns vidareIfyra medlemmar.rande och en
åklagare i de dis-uppträderställföreträdare,fleraoch eller som somen

ärendena.ciplinära
disciplinstraff har den berördehar dömtdisciplinnämndenOm ettut

dieveckor tillbeslutet inom fyramöjlighet överklagaadvokaten att
den berördeDisziplinarkommission. FörutomBerufungs- undOberste

disciplin-behörig överklagakammaradvokatenadvokaten är även att
beslut.nämndens

består inklu-DisziplinarkomrnissionBemfungs- undDie Oberste ——
åtta och högst 16vicepresidentema minstsive presidentema och av-

från domstolen 32 advokater. Domarnadomare Högsta utnämnssamt
för femväljs advokatkamramajustitieministem advokaternaoch avav

år gången.
tvåpå beståendeavdelningar domareDisciplindomstolen arbetar av

två Ordförandeskapet innehas domare.och advokater. av en
penningböterpåföljdema skriftlig tillrättavisning,disciplinäraDe är

årtillshilling, verksamhetsförbud000 österrikiskatill 500 ettuppupp
uteslutning advokatkammaren.och ur

påföljd förbjudas ad-ytterligare kan advokatSom emotatt ta enenen
års tid.vokataspirant under högst ett

åt-interimistiskadessutom möjlighet vidtaDisciplinnämnden har att
åtgärder brottmålii vissa fall, rättsligagärder advokat närmot t.ex.en

inletts advokaten.mot
också disciplinpåföljd och beslutadömaDisciplinnärrmden kan ut om

åtgärderinterirnistiska advokataspirant.gentemot en
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ationernal Förenta N

mänskliga rättigheternaför deFN:s kommission

årrättigheternaför de mänskliga upprättades inom FNKommissionen
Kommissionen situationen i vissa länder1946. studerar närmare röran-

problemområden avseendemänskliga rättigheter eller speciella medde
på utredningar, rekommendationer och utformardessa. Man gör antar

di-förslag internationella konventioner och deklarationer, oftatill
ocksågeneralförsarnlingen. Kommissionen diskuterarrekt uppdrag av

sig i form resolutioner problematiska situationer ioch uttalar av om
områden. särskil-särskilda länder eller Vidare kan kommissionen utse

imed studera och situationenda uppdragrapportörer att rapportera om
områdetländer eller viktiga problemkomplex inom för desärskilda om

mänskliga rättigheterna. i allmänhet grundligaRapportörema gör ut-
redningar och kontakter med olika regeringar. besöker iblandDetar
länder där särskilda problem föreligger vid behov särskildaoch gör
hänvändelser åstadkomma någottill regeringar för förbättringar iatt
avseende.

Den universella deklarationen de mänskliga rättigheterna utar-om
betades kommissionen åroch generalförsamlingFN:santogsav av
1948. Deklarationen inte för juridiskt bindande instru-är ett staterna
ment.

internationella konventionenDen medborgerliga och politiskaom
rättigheter utarbetades kommissionen och FN:s general-antogsav av

årförsamling 1966. årDen trädde i kraft först 1976. Ett särskilt organ,
kommittén för de mänskliga rättigheterna, övervakar efterlevanden av
konventionen.

Med stöd bestämmelser i deklarationen mänskliga rättigheterav om
konventionen medborgerliga utsågoch politiska rättighetersamt om

kommissionen år 1995 sedermera erhöll titelnrapportören som
"Special Rapporteur independencethe of judges and lawyers".on

På kommissionens i april53:e 1997 resolutionmöte antog man en
biståoch uppmanade regeringama med information.rapportörenatt

The UN 1990 Principles theBasic Roles of Lawyerson

åttondeFN:s kongress förebyggande brott och behandlingom av av
lagöverträdare årägde i Havanna 1990. Kongressen iantogrum sam-
förstånd grundläggande principer det gäller funktionadvokatersnär

PrinciplesBasic the Role of Lawyers. Motsvarande grundsatseron
domarkårendet gäller sjundenär FN:s kongress förebyg-antogs av om
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år Prin-1985 Basiclagöverträdarebehandlingbrott ochgande avav
the Judiciary.Independencetheciples on

oli-innehåller sammanlagt 29såvitt advokatergällerGrundsatsema
tillgång advokater ochtillföljande rubriker:underintagnaka punkter

brottmålsärenden, kvalifikationergarantier ispeciellabiträde,rättsligt
advokatfunktio-garantier förochskyldigheterutbildning,och ansvar,

advokatsammanslutningar dis-föreningsfrihet,yttrande- och samtnen,
förfarande.ciplinärt

återfinns följandeförfarande punkter.rubriken disciplinärtUnder

established byför shall beconduct lawyersof professionalCodes0
legisla-bythrough its appropriatelegal professionthe organs, or

recognisedandnational law andwithin accordancetion, custom
26.and punktinternational standards norms

professionaltheiragainst lawyers incomplaints madeCharges or0
appropri-fairly underprocessed expeditiously andshall becapacity

hearing,right fairshall have theprocedures. Lawyers toate a
their choice punktassisted ofbe by lawyerincluding the right to a

27
beforeshall broughtproceedings against lawyers beDisciplinary an0

profession,established the legalcommittee byimpartial disciplinary
before andauthority,independentbefore court,statutory aoran

judicial review punkt 28.independentshall be subject to an
withdetermined in accordancedisciplinary proceedings shall beAll0
andrecognised standardsof professional conduct and otherthe code

principlesof theseprofession in the lightethics of the legal an
29.punkt

välkomnaderesolution 14 december 1990 45/ 121IFN:s den gene-av
och anmoda-antagits kongressenralförsarnlingen de styrmedel avsom

formulation of appropri-guided by them in thebede "Govemments to
efforts implementdirectives and makelegislation and policy totoate

economic, soci-in with thecontained therein accordancethe principles
country.political circumstances of each Iandal, legal, cultural en an-

general-166 uttalade18 december 1990 45/FN—resolution dennan av
regeringamaprinciperna och anmodadeförsamlingen sitt stöd för att

nationell lagstiftninginom förtill demrespektera och hänsynta ramen
och praxis.
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SverigeAdvokatväsendet i2 -

inträdesprövningochorganisation

tillbakablick2.1 Kort

advokatstånd redan underfannsPå och i Englandkontinenten ett me-
organisation förstadvokatväsendet fastareSverige fickdeltiden. I en
bildades år 1887århundrade. Sveriges advokatsamfundunder detta

skolade advokater.sammanslutning akademisktfrivillig avsom en
då behov38. Tidigare hade allmänhetensledamöterAntalet avvar

tjänstemänombesörjts statliga ämbets- ochrättshjälp till viss del av
dåtidaVårt inkvisitoriskaadvokatverksamhet bisyssla.bedrev somsom

försvararemycket litet för insatserlämnaderättssystem utrymme av
rättegångsombud. ofta in-Sakförama, de kallades,och andra som var

nedlåtande ansågs inte haoch behandlades domama. Dekompetenta av
något själv förväntades tillse deberättigande, eftersom domaren att

rättvist behandlade. Advokatsamfundets främstarättssökande blev
från rättsvårdendärför början förbättra höja advo-uppgift blev ochatt

katkårens i advokatsamfundetsanseende advokat Bengt Bergendal
i närbilder, 1985, Genom tillkomstenskrift Advokat yrke 7.ett s. av-

rättegångsbalken fick samfundet karaktär slags halvofficiell kor-ettav
stadgar fastställs regeringen och vissa delar dessporation. Dess av av

verksamhet i övrigt underkastad offentlig reglering och kon-är även
troll.

advokatyrket2.2 Allmänt om

mångaSvensk förutsätter i till utländskaprocessrätt motsats attsystem
tillåtas råder allt-enskilda skall föra sin talan själva inför domstol. Det

så något advokattvång. råder någotvårt advo-i land inte Det inte heller
uppgiften rättegångsbiträdekatmonopol det gällernär att vara

uppgifter finnsEn advokatens främsta inom rättskipningen. En-av
tvistemålmåligt 12 kap. § RB i talan föras ombud ochl parts genom

må för-enligt 21 kap. 3 § första stycket RB den misstänkte biträdas av
motiveras inteDessa bestämmelser enbart kan saknaatt partsvarare. av

förmåga påtid själv utföra sineller talan. En byggeratt process, som
förhandlingsprincipen, fungerar tillfredsställande endast parternaom
företräds har juridisk utbildning ochrepresentanter,av som processva-

åtskilliga stårAdvokaten har uppgifter.utomprocessuella Hanävenna.
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utredningar rörande gäl-tjänst med upplysningar ochallmänheten till
rådgivning i olika haroch med angelägenheter,lande rätts-rätt ensom

upprättandesåsom bolagsbildningar och vidlig biträde vidaspekt av
dylikt.ochkontrakt, testamenten

le-Svensk advokat endast denadvokat skyddad.Titeln ärärär som
advokatsamfund. § tredje stycketEnligt 17 kap. 15damot Sverigesav

advokatobehörigen sig förbrottsbalken kan den attutger varasom
föregivande ställning advokat till böter. Regelnför såsomdömas tarav

Sveriges advokat-för ledamotsikte den sig attut vara avsom ger
samfund.

förhållandemedför vissa i tillprivilegierStällningen advokatsom
Enligt 21 kap. § första stycket RB skallpraktiserande jurister. 5andra

lämpligsålunda förordnas advokat finnestill offentlig försvarare som
skäl föreligger, till offentlig försvararedärtill. Endast särskilda kanom

lämplig avlagt för domarämbete fö-förordnas även person, somannan
någonFöreträdesvis anlitas brukasreskrivna kunskapsprov. bör som

rättegångsombud vid rätten.som
förordnasTill biträde enligt rättshjälpslagen advokat, biträdande ju-

advokatbyrårist lämpligeller för uppdraget.ärannan som
Advokater intar vidare priviligerad ställning vid inkassoverk-en

samhet. Enligt 2 § tredje stycket inkassolagen behöver1974:182 ad-
tillståndvokater inte datainspektionen för inkassoverksarnhet. Enligtav

står13 § första stycket lag advokater inte heller under datain-samma
spektionens tillsyn.

vissa fall intar advokater särställning advokat-I den rollen genom
samfundet Enligt 1985:354spelar. lagen förbud yrkesmässigmotom
rådgivning fåri vissa fall, eftertalan advokat väckas endastmotm.m.
hörande advokatsamfundet. Vidare finns bestämmelserdet attav om
advokatsamfundet skall underrättas avvisasadvokat ombudnär en som
se 12 kap. 6 § andra stycket RB.t.ex.

advokatbyråer2.3 Allmänna och enskilda

bådeI Sverige finns och advokatbyråer.allmänna enskilda eller privata
byråernaDe privata formdrivs i aktiebolag, handelsbolag ellerav en-

skild verksamhet.
advokatbyråemaDe allmänna inrättades i samband med rättshjälps-

reformen år från1973. ville fåMan sida ekonomisk insyn i ad-statens
vokatverksamhet såför kunna fastställa olika slag.sättatt taxor av
Man ville vidare rättssökandeden allmänheten möjlighet väljaattge
mellan privat advokatverksamhet.och statlig finns f.n.Det allmänen
advokatbyrå i varje län.
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advokatbyråema myndigheter och under-De allmänna statligaär
sådana.kastade de bestämmelser i allmänhet för Samtidigtgällersom

advokatbyråemaskall verksamheten vid de allmänna bedrivas sam-
någonadvokatverksamhet i övrigt. Byråema inteharsätt mo-ma som

några pånopolställning fördelar konkurrerareller medsättannat utan
enskilda princip lika villkor. påde advokaterna i En advokat allmän

advokatbyrå rådgivning enligt rättshjälpslagen,skyldig lämnaär att
vilket inte övrigt deenskild advokat I advokaterna allmännaären
byråerna uppdrag de vill. Intäkterna de ad-fria välja de i allmännaatt
vokatbyråemas verksamhet skall täckning för kostnaderna. Dom-ge

för såvittcentral myndighet dessa gäller den adrninistra-stolsverket är
tiva ekonomin. bistår vidareverksamheten Domstolsverket advo-samt

byråernakaterna de allmänna med fortbildning.
Även advokaterna på byråerna stårde allmänna under advokatsam-

fundets samtidigt itillsyn de egenskap statstjänstemänärmen un-av
såledesstårderkastade ämbetsansvar och under Justitieombuds-även

skadeståndsansvartillsyn. Staten bär för advokater anställdamannens
advokatbyrå.vid allmän

Enligt uttalande i budgetpropositionen för 1998 1998/99:lprop.
advokatbyråemaskall de allmänna avvecklas.

2.4 Sveriges advokatsamfund

årSveriges advokatsamfund bildades då1887. Begreppet advokat var
inte särskilt känt fall inteoch i välkänt här i landet. En samfun-vart av

fråndets främsta uppgifter rättsvårdenblev början förbättra ochatt
advokatkårenshöja anseende.

rättegångsbalken årNär trädde i kraft 1948 infördes bestämmelser
angående advokatyrkets utövning. Advokatsamfundet fick härigenom
också offentligrättslig ställning. Samfundet kan karakteriserasen som

privaträttslig sammanslutning med offentligrättsliga drag.en
Enligt bestämmelserna 6i 11 kap. § tredje regeringsformenstycket

har samfundet givits statliga förvaltningsuppgifter.vissa Samfundets
offentligrättsligt sådanakaraktär subjekt framgårmed uppgifter bl.a.av

dess stadgar 8enligt kap. 7 § RB skall fastställas regeringen.attav av
Samfundets förvaltningsuppgifter innefattar viss myndighets-även

utövning bl.a. 1983:61se SOU 99 123 168 f.. Sålunda finnsochs.
i 8 kap. RB i enlighet med nyssnämnda bestämmelser i regeringsfor-

föreskrifter bl.a. medlemskap i samfundet, tillsyn advo-övermen om
åtgärderkatväsendet och disciplinära åsidosätteradvokatmotom som

sin plikt.
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justitiekanslems§ första stycket lagen 1975:1339Enligt 3 3 om
myndigheter därstår, statliga kommunalatillsyn ochutöver samt an-

varmed följerinnehar tjänst eller uppdrag,m.fl., andraställda även som
såvitt deras verksamhet.myndighetsutövning, under tillsyn dennaavser

månstår således tillsyn i dess verksamhetunder JKzs denSamfundet
myndighetsutövning.avser

ienligt bestämmelsertillsyn advokatväsendetVidare JKutövar över
får åtgärd disciplinnänmden ad-6 begära hos8 kap. § RB. Han mot en

åsidosätter den intesin plikt och hos styrelsenvokat mot somsom
67.längre behörig advokat J K-beslut 1984är att s.vara

utgår frånadvokatväsendet advokatverksamhetenRegleringen av
Syftet med regleringen tillgodose denfri yrkesutövning. är attsom en
behov kvalificerade ombud och biträden.rättssökande allmänhetens av

den grundsatsen samtliga advokaterAdvokatväsendet bygger att
för riket advokatsamfund ochskall tillhöra hela attett gemensamt en-

tillhör samfundet skall ha kalla sig advokat. Detdast den rätt attsom
kompetenskrav för medlemskap i samfundethar vidare ställts vissaupp

Lagstiftaren anförtrott advokatsamfundetsavsnitt 2.3.7. harse sty-
rättegångsbalkensdisciplinnämnd till bestämmelserrelse och att attse

utövningen advokatyrket och de regeringen fastställda stad-om av av
för advokatsamfundet efterlevs.garna

påAdvokatsamfundet ha dubbel funktion advokatvä-kan sägas en
område. samfundet såsom framgått föregåendesendets Dels iutövar -

offentligrättslig samfundetstycke verksamhet karaktär. Dels harav-
tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen. detta hänseendeIatt

frågorfungerar samfundet serviceorgan för iledamöternaett t.ex.som
fortbildning och information. Inom samfundet tillvaratas advoka-om

i förstaallmänna yrkesintressen hand särskilt be-temas ettav organ,
yrkesrådet,tecknat underordnat styrelsen. Samfundet betraktarärsom

sig dock inte fackförening.som en
ÅrSamfundet anlitas ofta remissorgan. samfundet1997som avgav

lagstiftningsärenden.remissyttranden till regeringen i 52

Advokatsamfundets2.4.1 organisation och
ändamål

Ledamötemas inflytande samfundets angelägenhe-över gemensamma
fullmäktige, valda ledamöterna och kallade Sveri-utövaster genom av

advokatsamfunds hållsfullmäktige. Ett ordinarie fullmäktigemöteges
årligen. uppgårAntalet ledamöter för till 56.närvarande

Fullmäktige väljer styrelse för samfundet, ad-dels kallad Sveriges
vokatsamfimds styrelse, dels ledamöter nämnd, kallad Sverigesav en
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vicebestår ordförande,disciplinnämnd.advokatsamfimds Styrelsen av
Disciplin-jämte nio suppleanter.nio ledamöteroch andraordförande

leda-nio andravice ordförandebestår ordförande,nämnden samtav
vilkanämnden offentligailedamöternaAv är representanter,möter. tre

år år § ii 12varje för högsti sänderregeringen tagettreutses enav
stadgarna.

avdelningen, Mel-avdelningar;sju NorraSamfundet indelat iär
Östra avdelningen,Stockholmsavdelningen, Västraavdelningen,lersta

avdel-Varjeoch Utlandsavdelningen.Södra avdelningenavdelningen,
på avdel-avhandlasAvdelningens angelägenheterstyrelse.ning har sin

ningsmöte.
samfundetskansli beläget i Stockholm. Det ledsSamfundets är av

samfundet. Totaltadvokat och anställdgeneralsekreterare, är avsom
årutgångenkansliet vid 1997.25 vidarbetade avpersoner

hållas tredjeenligt stadgarna minstskallAllmänt advokatmöte vart
frågor för advokaternasår. sådant betydelseVid möte tas orga-avupp

juridiskt intresse.yrkesutövning eller allmäntnisation eller av
ändamålenligt sina tilladvokatsamfund har stadgarSveriges

rättsvård upprätthålla rättrådig ochfrämjande godtillatt yr-I av en
advokatkår,kesskicklig

erfarenhetfölja rättsutvecklingen och verka för samfundetsatt att0
denna till godo,kommer

yrkesintressentillvarata advokaternas allmänna samtatt0
sammanhållning samförstånd advokaterna.verka för och mellanatt0

angående2.4.2 Statistik antal ledamöter m.m.

framgårnedanstående i advokatsam-förteckning antal ledamöterAv
åren frånfundet för 1992-1997. Uppgifterna hämtade advokat-ärm.m.

för år.samfundets verksamhetsberättelser samma
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År År ÅrÅr År Å:
Am,

19961993 1995 19971992 1994

853 848 909 932 937inneha- 837Ensamma

vare av
advokatbyråer

1619 1667Delägarei 1332 1410 1517 1572

advokatbyråer

436 488Advokater anställda 398 458 449 431
vid privata

advokatbyråer

86Advokater anställda 91 79 90 93 81
vid allmänna

advokatbyråer

Ingen verksamhet 248 255 267 263 288 315

Summa 906 0552 3 3 268 3 361 488171 3 3

Afa1e‘adV°ka‘bY 1281 1313 1335 1465 15101379
raer

årsskiftetvid

Antalet verksamma 2352 2447 2528 2600 2641 2707
manliga advokater

306Antalet verksamma 353 375 405 428 466
kvinnliga advokater

Antalet manliga 493 484 490 494 454 476
biträdande jurister

Antalet kvinnliga 206 202 210 217 229 238
biträdande jurister

2.4.3 Advokatsamfundets stadgar

Advokatsamfundets skall fastställasstadgar regeringen. De gäl-av nu
lande stadgarna fastställdes Kungl. Majzts brev till samfundetgenom

Ändringarden 1 november 1963 1963:580.SFS i stadgarna har av
regeringen årfastställts 1997 SFS 1997:274. Stadgarna harsenast
intagits bilaga 2 till detta betänkande. Stadgarna finns i sin helhetsom
intagna i den årligenadvokatsamfundet utgivna matrikeln Förteck-av
ning advokater advokatbyråer.ochöver
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advokatsamfundets verksamhet och anknyterStadgarna reglerar
innehållerSålunda stadgarnai 8 kap. RB.olika till bestämmelsernasätt

§ förstaregler 8 kap. 4på motsvarande i RB sevissa punkter t.ex.som
behandlar stad-stycket i stadgarna. Vidareoch 34 § förstastycket RB

iföreskrivsfrågor i 8 hänvisas till vadi vilka det kap. RBde somgarna
§ första stycket§ första stycket 4 RB och 38 kap. 2stadgarna se t.ex.

4 i stadgarna.
dels frågor denbehandlarkan stadgarnaAllmänt rörsägas att som

ochadvokatväsendet enligt 8 kap. RBoffentligrättsliga regleringen av
frågor advokat-intresse, delssärskilt allmäntdärför rörär somsom av

innehåller såväl be-kårens angelägenheter. Stadgarnainterna t.ex.mer
bestämmelserdisciplinära förfarandetreglerar detstämmelser somsom

för ledamöterna till samfundet.avgiftsskyldighetenreglerarsom

regler2.4.4 Advokatsamfundets vägledande om
advokatsedgod

i red-I 8 kap. 4 § första stycket RB stadgas advokat sin verksamhetatt
bart utföra anförtrotts honom ochoch nitiskt skall de uppdrag som
iaktta i §god advokatsed. Motsvarande bestämmelse finns intagen 34
första advokatsedstycket i stadgarna. Vad ligger i begreppet godsom
har sig i In-inte preciserats RB eller Samfundets stadgar.närmare vare

advokatkåren årenshar det emellertid lopp utbildats vissagenomom
ad-yrkesetiska principer. Prövningen vad förenligt med godärav som

vokatsed disciplinära verksamheten inom samfundetsker dengenom
vägledande uttalanden styrelsen.samt genom av

År gångenadvokatsamfundets första vägle-1971 styrelse förantog
åren ochdande regler god advokatsed. Dessa har under omarbetatsom

kompletterats i olika avseenden. nuvarande reglerna utfärdadesDe av
advokatsamfundets 9styrelse den november 1984. De vägledande reg-

i sin helhet intagits bilaga till dettalerna god advokatsed har 3om som
betänkande. Vid tillkomst framhöll styrelsen reglerna,reglemas att som

till syfte vägledande för Samfundets ledamöter, i allthade vä-att vara
sentligt endast kodifiering dittills tilläm-utgjorde deav normer somen

upprätthållits samfundets disciplinära verksamhet. Styrelsenoch ipats
långtunderströk vidare reglerna inte uttömmande ochnäratt var

inte fick uppfattas så inte förbjudet skulleallt uttryckligenatt som var
Åtillåtet. sidan innebar reglerna styrelsen inte hellerandra enligtvara

från måstevarje nödvändigtvis föranleda disciplinärdessaatt avsteg
påföljd. frågaDetta enligt styrelsen fick bedömas med hän-var en som

BRÅtill omständigheterna i det enskilda fallet 1979:8PMsyn ang.
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advokatsedgodBeträffande begreppetadvokatverksamhet 49. ses.
Advokatsed, 1973..Wiklund, GodHolgeräven

fortlöpandetidskrift Advokaten avgö-i sinSamfundet publicerar
Tillrubrikendisciplinnämnd underochfrån samfundets styrelseranden

skallavgörandenadvokatsed. Vilkagodbegreppettolkningen somav
disciplinnämnden.publiceras bestäms av

regleretiskaCCBE:s2.4.5

1950-taletinom bildadeadvokatorganisationema EGnationellaDe
Communauté Euro-laConseil des Barreaux deorganisation CCBEen

advokatområdet genomföra Romför-sökauppgiftpéenne med att
för inom EG. Detfri rörlighet advokatermålsättningdragets svens-om

Årår varit medlem i CCBE.tiotaladvokatsamfundet har underka ett
följaEG-komrnitté uppgift bl.a.särskild med1988 tillsatte attman en

frågor för svenska advokater.för betydelsebehandlingen av
träffats olikabedrivs CCBE harför det arbeteInom avsomramen

etikfrågor. har sedanrörande Etikreglemabl.a.överenskommelser,
Sverige avtalmellan och EG-ländemagjorts tillämpliga även genom

regler föroch CCBE. Dessa etiskaadvokatsamfundetmellan gräns-
innehåller något annorlunda forrnule-medverksamhetöverskridande

finns fogaderegler de svenska. Reglernaringar i huvudsak samma som
bilaga till detta betänkande.4som

och insyn2.5 offentlighetOm m.m.

lång tid svensk rättskipningOffentlighetsprincipen har sedan präglat
innehålla beståndsdelar:följandeförvaltning. kanoch Den sägas

förhandlingsoffentlighet
handlingsoffentlighet

informationsfrihetyttrande- och
meddelarfrihet

förhandlingsoffentlighet stadgas i 2 kap. § andra stycket iOm ll rege-
vid offentlig. Vidareringsformen Förhandling domstol skallRF. vara

har vid sammanträden med beslutandeallmänheten rätt närvaraatt
församlingar 2 kap. § riksdagsordningenstatliga och kommunala se 4

och kommunallagen 1991:900.5 kap. 38 §
handlingsoflentlighet finnsBeträffande bestämmelser i tryckfrihets-

förordningen TF. del allmänna handlingar enligt 2Rätten är,taatt av
frittkap. § avsedd säkerställa ett meningsutbyte och allsi-1 TF, att en
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framställ-förstås § TFkap. 3handling enligt 2upplysning". Meddig
elleravlyssnasläsas,upptagning kanbildskrift ellerining samt som

enligtHandlinghjälpmedel.med tekniskt är,uppfattas endastsättannat
enligtmyndighet ochhosden förvarasstadgande, allmän omsamma

upprättadellerinkommen tillbestämmelsersärskilda är att anse som
myndighet.hos

handling harfå allmändel rättbegär attDen ano-att ta varaavsom
handlingenvilka uppgifter ipreciserahellerinteoch behöver mannym

12kap.myndigheten 2handlingen hosdelkanSökandenvill ha. ta av
den 2 kap.avskrift kopiaavgift ellerfastställdoch§ TF, mot aven

13 § TF.
inne-informationsfriheten § och 2 RFse 2 kap. 1 lochYttrande-

iåtnjuter frihetdet allmännavarje medborgaredels attbär gentemotatt
upplysningarmeddelabild ellerskrift eller sätt ut-tal, samtannat

ochdels frihet inhämtakänslor,åsikter, ochtrycka tankar, mottagaatt
yttrande-andras yttranden. Attövrigt deliupplysningar tasamt att av

allmänhetensfunktionärer, befrämjaroffentligatillkommerfrihet även
Även of-ibefattningshavareverksamhet.myndigheternasiinsyn en

sådantupplysningarlämnanämligentjänst harfentlig rätt att somom
yttrandefriheten liggersin tjänsteutövning. Ifått kännedom ihan om

inteinnefattarsig. Infonnationsfrihetenskyldighetdock ingen yttraatt
myndigheternakräva upplysningarenskildenågon för denrätt att av

Offentlighetsprincipen, 1996, 16.Alf,Bohlin, s.
förhållande medier-tillyttrandefrihet gäller ividsträcktsärskiltEn

bestämmelsermeddelarfiihet särskildafinnss.k.Beträffande dennana.
detiinnebärkap. § Reglernaoch l 2 YGL.§ 3 stycket TFkap. 1l att

straffrittbefattningshavare i offentlig tjänstmån möjligt förviss är att
skrifti trycktuppgifter för publiceringsekretessbelagdanormaltlämna

ljudupptagningar.filmer ochi radioprogram,för offentliggörandeeller
dock intemeddelanden till bl.a. nyhetsorganenfritt lämna ärRätten att

16 kap. sekretesslagen 1980:100.§ ochabsolut 7 kap. 3 TFse

handlingsoffentlighetenSärskilt2.5.1 om

någoninte alla i formOffentlighetsprincipen omfattar ut-organ som
handling enligt allmänför det allmänna. En TFverksamhet ärövar en-

beslutandemyndighet eller jämställdaförvaras därmeddast den hosom
särskilda bestämmelser inkom-och enligtförsamlingar är att anse som

enligtmyndighet. förvaltningsuppgiftupprättad hos Hartill ellermen
överlämnats förening, samfäl-6 § tredje RF till bolag,kap. stycket11

individ faller tillämpnings-stiftelse eller enskild dessa utanförlighet,
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har anförtrottsområdet för 2 kap. gällerTF. Detta även organetom
1983:61 72.innebär myndighetsutövning SOUuppgifter s.som

of-9 § 1980:1001995 gäller enligt 1 kap. sekretesslagenSedan att
aktiebolag,sekretesslagen tillämpliga hosfentlighetsprincipen och är

föreningar och stiftelser där kommuner ellerekonomiskahandelsbolag,
bestämmande inflytande.rättsligtlandsting utövar ett

enskilda rättssubjektHandlingsoflentlighet hos vissa

handlingar gäller inte för enskilda rättssubjekt.allmännaReglerna om
sådant aktiebolag, myndighet, och dettasubjekt, ingenEtt ärt.ex. ett

har inflytandeeller kommun avgörande denöverettoavsett statenom
bedriver. heller blir privaträttsligtverksamhet bolaget Inte ettsom

sådananledningen, anförtrotts för-subjekt myndighet den detattav
någravaltningsuppgift i kap. 6 § fall har dock of-11 RF. Isom avses

sådanafentlighetsprincipen gjorts tillämplig subjekt. Vad i TFsom
föreskrivs del handlingar hos myndighet skall nämli-rätt att taom av

ocksåtillämpliga handlingari delar gälla hos de igen organ som anges
månbilaga till i densekretesslagen, handlingarna hör till den verk-en

bilagan. där angivnasamhet i De skall vid tillämp-nämnssom organen
ningen sekretesslagen jämställas med myndighet kap. 8 §se 1 andraav
stycket sekretesslagen l980:l00. Det utmärkande för de aktiebolag,

alltsåstiftelser och föreningar, underkastats regleringen i ochTFsom
sekretesslagen de för räkning fullgör förvaltningsuppgif-är, att statens

innefattar sådanamyndighetsutövning. Som fristå-exempelter, som
ende kan notarius publicus, jordbrukets fisketsoch regle-nämnasorgan
ringsföreningar, vissa föreningar och stiftelser fördelar statligasom

ändamål,bidrag till kulturella vissa riksprovplatser, utförsamt som
kontroll teknisk provning e.d. Bohlin, Alf, Offentlighetsprinci-genom

1996, 51.pen, s.
Kommunalföretagskommittén SOU 1983:61 föreslog bl.a. ad-att

vokatsarnfundet skulle underkastas regleringen förslagi TF. Detta un-
derkändes dock regeringen, riskmenade det fanns förattav som en
minskad advokatkåreneffektivitet i Samfundets tillsyn lätöver om man
offentlighetsprincipen bli gällande hos samfundet referatse ur prop.
1986/87:l5l 155 avsnittunder 1.4.3.s.

årsI motiven till 1988 ändringar i sekretesslagen utvidgning av
handlingsoffentligheten till vissa enskilda organ erinrade föredragande
statsrådet prop. 1986/87:151 148 f. handlingsoffentlighetenatts. om
har till huvudsyfte garanti för rättssäkerhet och för effek-utgöraatt en
tivitet i förvaltningen och i folkstyret. Det kunde med fog hävdas att
intresset insyn i offentlig verksamhet sig gällande med likartadgörav
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Emellertidför verksamheten.form valtsdenstyrka yttreoavsett som
till enskildahandlingsoffentlighetenfrågan utvidgainnefattade attom

prak-principiella ochförvaltningsuppgifter fleraoffentligamedorgan
funnitsolika skälsammanhängde med bl.a. devilkatiska problem som

behovetprivaträttslig formbedrivas ilåta verksamhetenför samtatt av
enskilda Meduppgifter dehossekretesskydd för vissa slag organen.av

offentlig-utvidgningföredragandendetta borde enligthänsyn till en av
myndighetsområdet deinriktasutanförtillämpninghetsprincipens

angelägetframstodfrån offentlighetssynpunktdet mestsomorgan som
myndighetsutövningsådana handharnämligenreglera, motatt en-som

sådan bordeutvidgningskulle omfattasskilda. Vilka av enorgan som
förhållanden råderspecifikadeefter prövningavgöras somaven

avstå från handlingsof-utvidgaområde. skäl försärskilt Ettvarje att att
föredragandeenskilt kunde enligtfentligheten till visst stats-ett organ

heltskulle kraftigt ellerrådet i praktiken begränsasinsynenattvara
bakgrund fick regle-dennasekretess. Motupphävas regler omgenom

sinsekretesslagen 1980:1008 § andra stycketringen i kap.1 nuva-
utfomining.rande

insynreglering offentlighet ochNuvarande2.5.2 av
advokatsamfundethos

6enlighet med i kap. §Advokatsamfundet har i bestämmelserna 11
statliga förvaltningsuppgifter, inne-tredje stycket givits vissaRF som

6 § föreskrivs advokatsam-fattar myndighetsutövning. I 8 kap. RB att
disciplinnämnd skall tillsyn advokatvä-fundets styrelse och utöva över

åvi-i sin fyller plikteroch tillse advokat verksamhet desendet att som
framgår samfundets har be-§ kapitellar honom. Av 7 att organsamma

åtgärder åsi-disciplinära advokater,fogenhet ingripa med motatt som
disciplinära förfarandetsina plikter. Närmare regler detdosätter om

återfinns har fastställts regeringen. Stats-i samfundets stadgar, som av
förhållandesåledes uppdragit samfundet i till demaktema har att

ledamöter samfundet funktioner,enskilda är utövapersoner som av
myndighetsutövning bl.a. uttalande i JuUvilka har karaktär seav

1981/82:34 s.7.
såledesoch disciplinnärnnden fullgörTrots samfundets styrelseatt

uppgifter innefattar myndighetsutövning dessaär somsom organ -
någonframgått föregående inteavsnitt myndighet i och sek-TFzsav

retesslagens mening. Reglerna allmänna handlingar blir därmedom
inte tillämpliga advokatsamfundet i inträde i samfun-hos ärenden om
det, disciplinärt ingripande advokat eller uteslutningmotom en urom
samfundet. När handlingar i denna ärenden inkommer till JKtyp av



1999:31SOU74 Advokatväsendet Sverige...,i

dessa fall gällerIdomstolen blir de däremot allmänna.och Högsta
1980:100sekretesslagenenligt 12 § första stycketemellertid 9 kap.

ställning elleruppgift advokats ekonomiskaförsekretess om an-om
förhållanden, det kanekonomiskapersonliga eller antas attomnans

uppgiften röjs.eller Hosuppgiften lider skadaden rör ommensom
också offentlighet iemellertid reglernadomstolen gällerHögsta om

i ärenden detinnebär bl.a. beslutdomar och andra beslut. Detta att av
sekretesslagen 1980:100i § första stycketslag 9 kap. 12som avses

jfr. 12 § lag.alltid blir offentliga kap. 4praktiskt taget samma
prövningsavdelningbeslutDisciplinnänmdens beslut, liksom avav

tillställas denhänskjutes till nämnden, skallinnebörd ärende inteatt
styrelsen.vilken anmärkning framställts, JK och Harledamot, mot

berörsupptagits grund anmälan klient ellerärendet somav av annan
få första stycketdel beslutet 42 §skall anmälarensaken, även avav,

så gåttuteslutning skall, beslutet i verk-beslutstadgarna. Ett snartom
samfundets rikets allmännaställighet, dessutom delges ledamöter och

domstolar § stadgarna.44
beslut avskrivning anmälan ledamot skall till-Styrelsens motom av

ställas anmälaren, ledamoten och JK.
6 § fjärde stycket deltagit i hand-I 8 kap. RB den harattanges som

läggningen tillsynsärende hos advokatsamfundet inte obehörigenettav
får någonsfåttröja vad han personliga eller ekonomiska för-veta om
hållanden. Den krets omfattas tystnadsplikten torde den-som av vara

i § dvs. i47 stadgarna, ledamöter och suppleantersamma avsessom
disciplinnämnden,styrelsen, ledamöter generalsekreteraren samtav

advokat hos samfundet medverkat i tillsynsärendet. Tyst-annan som
alltsånadsplikten omfattar inte i ärendet 1982/83:42prop.parterna s.

Överträ-rättegångsbalken,Fitger m.fl., till12 och Kommentar 15.s.
delse nämnda bestämmelse tystnadsplikt medföra förkanav om ansvar
brott tystnadsplikten enligt i20 kap. 3 § brottsbalken. Denmot paragra-
fen uppställda tystnadsplikten omfattar uppgifter ialla ärendetsom
kommit fram de berörda advokaternas klienternasoch personligaom

ekonomiska förhållanden. Tystnadspliktenoch enligt 47 § stadgarna
sådantendast tystnadspliktigedock den grund ad-avser som av en

tillhandahållaskyldighet uppgifter och handlingarvokats lämnaatt er-
farit denne och hans eller hennes verksamhet.om

fårEnligt 51 § andra stycket stadgarna disciplinnänmden bestämma
beslut nämnden i disciplinärende skall helt eller delvis offentlig-att av

Föreskriften tystnadsplikt inte hinder för samfundetgöras. utgör attom
sådantoffentliggör disciplinbeslut. offentliggörande inteEtt anses som

obehörigt, i varje fall inte det sker med stöd bestämmelserna iom av
stadgarna 1982/83:42 12.prop. s.
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in-allmänlämnasAdvokatentidskriftenutgivnasamfundetIden av
redogörel-ochnotiseri formverksamhetsamfundetsformation avom

regel-intasdisciplinärendenReferatrubriker.fastavissaunder avser
advokatsed. DegodbegreppettolkningenTillrubrikenunderbundet av

uppgifteranonymiseradeemellertid attrefererasbeslut är genomsom
ochutelämnasoch andraadvokaterklienter, er-personerom namn

Även avslöjakanuppgifterandrabokstavsbeteckningar.medsätts som
utesluts.identitetpersoners

advokatsamfundetiInträde2.6

inträde iförkompetens2.6.1 Kraven

advokatsamfundet

denställsframgår kravvilkastycket RBförsta2 §8 kap.Av som
samfundet.ivill bli ledamotsom

får denendastadvokatsamfundetTill ledamot antas somav

Euro-inomimedborgareellersvensk medborgare statär en annan
samarbetsområdet,ekonomiskapeiska

Europeiska ekono-inomiSverige ellerhemvist ihar staten annan
samarbetsområdet,miska

tillbehörighetförföreskrivnakunskapsprovde ärhar avlagt som
domarämbete,

praktisk ocherforderligadvokatverksamhetgenomgått för teo-har4.
utbildning,retisk

ochför redbarhet,sig kändgjorthar
advokatverksamhet.lämpligbedömsi övrigt utövaäven att

3 §föreskrivs iutbildningteoretiskpå ochpraktiskkravetVad gäller
leda-blivillföljande. Den4 stadgarnaförsta stycket antagen somsom

år avlagdeftermåste minst femundersamfundet examenmot av
varvidverksamhet,juridiskpraktiskhatillfredsställande utövatsätt

tillhandagå allmänhetenyrkesmässigtår skall haminst ägnats atttre
påelleradvokatanställd hosantingenangelägenheter,i rättsliga som

måste vidaresökanderäkning. Denadvokatbyrå eller förallmän egen
sådanttillhandagå allmänhetenprövningansökningensvid tiden för

anordna-samfundetgenomgåtthamåste slutligensökandeDensätt. av
teknik.etik ochadvokatyrketsipreparandkurserde

ochvissa undantagföreskrivsstyckena RBandra-fjärde8 kap. 2 §I
Enligt andrastycket.bestämmelserna i förstafråndispensmöjligheter

från med-dispensenskilda fall medgeadvokatsamfundet ifårstycket
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borgarskaps- och hemvistkraven kraven och praktiksamt examen
såvitt den advokat i land. Den harär ett annatavser som som genom-
gått utbildning förkrävs bli advokat i inom Europeis-att staten som en
ka ekonomiska samarbetsområdet och genomgåtti Sverige ettsom prov

visar han tillräckligahar kunskaper den svenska rättsord-attsom om
ningen skall enligt tredje stycket uppfylla kraven enligt förstaanses
stycket 3 och Den blivit auktoriserad advokat i Danmark,som som
Finland, Island eller i enlighetNorge med där gällande bestämmelser
och därefter år påunder minst tillfredsställande harsätttre ettsom
tjänstgjort påbiträdande jurist advokatbyrå i Sverige skall enligtsom
fjärde stycket uppfylla kraven enligt första 3-6.stycketanses

försattDen i konkurs eller har förvaltareär enligt 11 kap.som som
får7 § föräldrabalken inte till ledamot. fårInte heller denantas antas

till ledamot enligt 3 § lagen 1985:354 förbud yrkesmäs-motsom om
sig rådgivning i fall,vissa förbjuden rådgivningsverk-är utövaattm.m.
samhet 8 kap. 2 § femte stycket RB.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allmän
åklagare eller kronofogde får inte till ledamot; inte heller denantas som

anställd i eller kommuns tjänst någonär eller hosstatsannars en annan
enskild advokat, inte advokatsamfundetsän styrelse medgerom un-
dantag. Detta gäller dock inte den anställd vid allmän advokat-ärsom
byrå 8 kap. § sjätte2 stycket RB.

2.6.2 Ansökan inträde i advokatsamfundetom -
förfarandet

Ansökan inträde inges till advokatsamfundet beträffande ansök-om
ningsblankettemas utfomming, bilaga Till5. ansökan skall fogas dese
handlingar, sökanden med hänsyn till bestämmelserna kompe-som om
tenskrav önskar åberopa. Prövningen ansökan Samfundetsgörsav av
styrelse 8 kap. 3 § RB.

Förutom personuppgifter skall sökanden förete tjänstgöringsintyg
eller motsvarande avseende samtliga anställningar inom kvalifikations-
tiden år.fem Om sökanden tjänstgjort biträdande jurist hos ad-som
vokat skall ansökan kompletteras med intyg från arbetsgivaren.ett
Detta intyg skall innehålla uppgifter anställningstid, anställ-om om
ningen hel- eller deltid, sysselsättningsgrad vilkaavsett samt typer av

16Se flesta uppgifterna i detta avsnitt har frånhämtats advokatsamfundets skrift
Anvisningar för ansökan inträde i Sveriges advokatsamfund. Skriften distribue-om

tillsammans med ansökningsblankett till de ansöker inträde iras personer som om
samfundet. Anvisningar-na finns fogade bilaga 6 till betänkandet.som
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skall vidareanställningstiden. Intygetundermedarbetatärenden man
verksamhetenfrån arbetsgivaren utövatsinnehålla försäkran attomen

tillfredsställandebesittersökandenvederbörlig tillsynunder samt att
inne-skall intygetyrkesteknik. Slutligenochadvokatetikikunskaper

ochredbarhetsökandensarbetsgivarenfrånhålla uttalandeett om
regist-skallverksamhetbedrivitsökandenövrigt. Harlämplighet i egen

bokföringenrevisorsintyg visarrörelse,förreringsbevis attsomegen
kopiorbokföringsreglementeadvokatsamfundetsuppfyller samt av

medkvalifikationsår tillsammansingesvarjeförbokslutshandlingar
ansökan.

sökan-stadgarnakvalifikationstid gäller enligtberäkningVid attav
praktiskskall hatillfredsställandeår påfem utövatminst sättunderden

bredd dennågot speciellkravintefinnsverksamhet. Detjuridisk av
enbartsålunda sigkan haSökandenverksamheten. ägnatjuridiska

patentjuridik.verksamhet, ellerskatte-ensidig juridisktämligen t.ex.
år sighasökanden under minstfemårsperioden skall ägnatUnder tre

skall där-Verksamhetentillhandagått allmänheten.yrkesmässigthaatt
omfattningenledning för bedömingenTillheltid.bedrivitsvid ha av
haft. Förhand den omsättning denförstaligger iverksamheten attav

heltid böryrkesmässigt ochbedrivitsskall haverksamheten anses
tillämpar, kunnaadvokatsamfundetpraxisenligt densökanden, som

minst 000lkvalifikationstidenårsinkomster undervisa motsom svarar
gällan-för rättshjälpentvå tredjedelar dentimmar ådebiteringsbara av

004 kr.utgjorde 1för december 1997vilkentimkostnadsnormende
skall sökandenlämplighetenbedömastyrelsen skall kunnaFör att
domstolar elleruppgifter de advokater,lämnai sin ansökanvidare om

yrkesverksamhet.sinhaft kontakt med ihanmyndigheterandra som
djupgående yrkeskontakter. Ombåde tillfälliga ochDetta gäller mer

tillfälligt skalldomstol där han endasthänvisar tillsökanden uppträtt
målnummer. Ompå vederbörande domare ochhan ävennamnetange

i dom-omfattningi begränsadeller endast uppträttsökanden inte alls
åbero-exempelvislämpligheten styrkasstol bör sätt,annat genom

haft kontaktdet fall sökandenmyndighetskontakter. Förpande en-av
också medtill kontakterhan refererafåtal advokater kanmeddast ett

bankju-bolagsjurister,från yrkeskategorier, exempelvisandrapersoner
visasökanden skallrevisorer. Detauktoriseraderister eller är attsom

samfundet.ledamothan lämpligär avsom
ad-viktigt denfrån synpunkterflera utövaDet är attatt som avser

bedö-skall kunnaekonomi. För styrelsenordnadvokatyrket har atten
också och rättvisandefullständigalämplighet erfordrassökandensma

Sålunda uppgiftsituation. skallekonomiskauppgifter hans omom
åren inkomstupp-de Utöverdeklarerad inkomst för senastetre anges.

tillgångar Vidareoch skulder.specificera sinaskall sökandengifterna

F



78 Advokatväsendet iSverige.... 1999:31SOU

skall alltid lämnas uppgift eventuella borgens- garantiförplik-ellerom
telser.

Styrelsen kan med hänsyn till bå-omständigheterna bevilja dispens
femårs- treårskraven.de för och I praxis har dispens inte beviljats när

femårskravet. treårskravetdet gäller För har utbildats följande praxis.
Dispens aldrig för år.medges regel längre tid förutsätterDetän ettsom

frånharsökanden erfarenheter arbete uteslutande juridiskatt annat av
vilket kan till i advokatyrket. sådanaUndernatur nyttaanses vara om-

ständigheter kan tid tillgodoräknas sökanden med tredjedel denen av
faktiskt påarbetade tiden. Ett exempel arbete slagnämnt ärav nu ar-
bete företagsjurist.bolags- ellersom

Sedan den juli deltagande1 1988 i advokatsamfundetär en av an-
ordnad kurs i advokatyrkets etik och teknik förobligatorisk inträde.
Kursen omfattar dagar. Advokatsamfundets styrelse kan medgetre un-

från genomgångendantag kravet kurs det föreligger särskildaom
omständigheter.

Efter granskning sökandens ansökningshandlingar Samfundetsav
kansli översändes dessa till den avdelning inom vilken sökanden är
verksam. Avdelningen lämplighetsutredning bl.a. innefattargör en som
inhämtande frånyttranden de advokater och domstolar sökan-av som
den hänvisat till. Hovrätt och tingsrätt inom verksamhetsområdet samt
Rättshjälpsmyndigheten tillfrågas alltid. Samtliga ledamöter i samfun-
det underrättas ansökningen inkommit. Avges yttrande medattom an-
märkning kan tänkas hinder för bifallutgöra till ansökningensom ges
sökanden tillfälle bemöta anmärkningen innan ansökningen slutbe-att
handlas avdelningsstyrelsen. Om sökanden bedriver verksam-av egen
het vanligtvis avdelningssekreterarengör eller ledamot avdelnings-av
styrelsen påbesök sökandens kontor och promemoriaupprättar en om
besöket. Vid besöket tittar bl.a. kontorsorganisationen, biblio-man
teket hanteringen klientmedel. Om det behövligtsamt attav anses
komplettera handlingarna med muntlig infonnation, kan avdelningssty-
relsen sökanden tillfälle komma till det dåsammanträde ansökanattge
skall behandlas. Sökanden har alltid personligen vidrätt närvaraatt
sammanträdet han skulle Önska detta.om

Sedan avdelningsstyrelsen behandlat ansökan tillställs Samfundets
kansli ansökningshandlingarna jämte protokoll med beslut. Avdelning-

underrättar sökanden sitt beslut.även Om avdelningsstyrelsenen om
bifallavstyrkt till ansökan eller utredningen innehåller anmärkning-en

betydelse, bereds sökanden tillfälle yttrande före hu-ar attav avge
vudstyrelsens avgörande.

I s.k. klara tvåärenden referenter del alla handling-utses tarsom av
i ärendet innan något fattas.beslut I övriga inträdesärendenar tar

samtliga ledamöter i huvudstyrelsen generalsekreteraren delsamt av
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skallnågon samfundetinträde ibesluthandlingar. Ett vägraalla att an-
tillöverklagas Högstakangrundats. Detbeslutetskäl vilkadege

2.6.4.avsnittsedomstolen
redo-återinträde desammavid ansökan ärRutinema ovansomom

sökan-månader förflutit sedanharsåvida mindreinteför ängjorts sex
övergång tillgälldeutträdesansökanoch hansledamotden senastevar

Sö-prövning.summarisksådant fall skerverksamhet. I meraenannan
samfun-iåterinträda medlemovillkorligingenkanden har rätt att som

sedvanligtansökan sätt.viss tid, prövasefterdet utan

inträdeangående ansökningarStatistik2.6.3 om
åren 1992-1997under

underframgår inträdesansökningarantalnedanstående tabellAv m.m.
verk-från advokatsamfundetshämtadeUppgifternaåren 1992-1997. är

år.församhetsberättelser samma
ÅrÅrÅr År ÅrÅrAntal

199719961993 1994 19951992

212200 192195213Slutbehandlade 199
ansökningar

135146 133 137153144Bifall män
5244 3846 3539Bifall kvinnor

187175199 181 177183Summa

2523 1716 14 14Avslag

förGrund
avslag:

bnstêPde, 1012 58 610
kval1f1kat1onst1d

146 10 1086styrkt
lämplighet

2 lO l0 0skälandra

några inträdesärendenipraxis2.6.4 HD:s

i advokatsam-sökande inträdekantidigareSom vägratsnämnts somen
kravetdet gällerdomstolen. Närbeslutet till Högstafundet överklaga

domstolen iadvokatyrket har Högstalämplighetsökandens utövaatt
1991 232:mål följande NJAuttalat bl.a.ett s.
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Advokatsamfundet sin årstyrelse varje antal ärendenprövar ett stortgenom
avseende inträde i samfundet. bl.a. årensAv de beslut under lopp harsom

framgår förhållandevisöverklagats samfundet uppställer kravsträngaatt
fråganbeträffande sökandens allmänna lämplighet; gäller i allmänhet för-

mågan tillfredsställande fullgöra erhållna uppdrag, bl.a.sättatt genom
utförande talan vid Meddomstol. hänsyn till samfundets ställning ochav
erfarenheter bör samfundets bedömning i intagningsärenden, särskiltegen

den enhällig, tillmätas betydelse vid ocksåöverklagande. Det börnär är stor
åliggerbeaktas det enligt stadgad praxis förvägratsden har inträdeatt som

besvärsmåleti styrka sin lämplighet. Mot bakgrund härav bör samfun-att
dets i lärnplighetsfrågan frångåsbeslut endast besvärsmå-utredningen iom
let utvisar de anmärkningar Samfundets beslut grundats inte haratt som
den omfattning eller den styrka samfundet utgått frånhar eller detsom om

står klart anmärkningarna inte kan tillmätas den betydelseattannars som
har skett vid samfundets prövning eller något förhållandesärskiltannatom
föranleder därtill.

Inträdesärenden avgjorda domstolenHögsta åren 1992-1997av

årenUnder 1992-1997 avgjordes sammanlagt sju inträdesärenden av
Högsta domstolen. I princip redovisas samtliga inträdesärenden som

Högsta domstolen i Nytt Juridisktavgörs Arkiv.av
Två de överklagade ärendena avgjordes år 1993 NJA 1993 C 8av

och 109. Advokatsamfundet bådahade i fallen avslagit ansökningarna
med motiveringen sökanden inte styrkt sin lämplighet ad-utövaatt att
vokatyrket. Högsta domstolen lämnade överklagandena bifall.utan

förstaI det fallet förelågNJA 1993 C 8 två kritiska uttalanden av
domstol advokat beträffande den sökande. I detsamt ett av annan ena

frånyttrandet domstol anfördes sökanden utfört måltalan iatt ett om
klander bodelning på mycket osäkert och trevande ochsättettav att
han stundom föreföll saknanära grundläggan-sättatt ett genantnog
de erfarenheter. frånI det andra yttrandet domstol anfördes uppgifter

fanns intagna i måldom i underhållsbidrag. Av domenettsom en om
framgick bådabl.a. processföring lämnat del övrigtatt parters atten
önska bådaoch underlåtitpartsombuden sig in i sakensättaatt att ett
sådant omständigheterna bort föranleda.sätt I det negativa yttran-som
det från advokat beträffande sökanden framfördes kritik i olikaannan
avseenden, bl.a. sökanden vid förhandling såväli tingsrätt hov-att som

varit mindre väl förberedd.rätt
Högsta domstolen gjorde följande bedömning.

målet åtskilligaI föreligger positiva yttranden angående sökanden. De an-
märkningar åberopatstyrelsen inte i och för sigär särskilt allvarligsom av
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sökandenhururvidaosäkerhetemellertid tilllederbeskaffenhet. De omen
anförtsökandenVadadvokatsamfundet.ledamotlämpligkan avsomanses

kanTvärtomosäkerhet.undanröjt dennaintekritiken harbemötandetill av
mindrekarakteriserasavseendeni vissakritikenbemöta somhans sätt att

styrkthaintekan sökandenanförda attdetPå grundomdömesgillt. ansesav
dom-Högstasamfundet.inträde ivinnalämplignärvarandeför är atthan -

bifall.besvärenlämnarstolen utan

överkla-domstolen109 avslog Högsta1993 CNJAfalletandradetI
vadtillmed hänsynsökandenmotiveringenmedgandet som upp-att -

förlämplighetsinförhållanden inte styrktekonomiskahanslysts om -
advokatsamfundet.iinträde

NJAinträdesärendendomstolenHögstaår avgjorde1995 treUnder
gälldesamtliganågot de fallen,iInte16, 40 och 70.1995 C tre somav

ändradeadvokatyrket,lämplighetsin utövastyrktsökanden attom
bedömning.advokatsamfundetsdomstolenHögsta

1996ärende NJAdomstolenHögstaår 1996 avgjordeUnder ett s.
§kap. 2i 8kravetinnebördenfrågadetfalletdet221. I avomvar

advokatverk-förutbildningpraktiskgenomgångenRB41 stycket
medansökansökandensavslagithadeAdvokatsamfundetsamhet. mo-

i 3 §verksamhetjuridiskpraktiskintesökanden utövattiveringen avatt
därtidunder sägs,angivet slagstadgarsamfundets4stycket1 som

omständighetersådana särskildaförelåg atthellerintedet an-attsamt
beslutsamfundetsdispens. Isökandenförelåg meddelaledning an-att

skettintelämplighetsökandensprövningnågonsärskiltmärktes att av
beslutet.genom

anfördebifallöverklagandetlämnadedomstolen utanHögsta som
följande:bl.a.

Advokat-till ledamotfår endast den4 RBkap. 2 §Enligt 8 1 antasst av
praktiskerforderligadvokatverksamhetgenomgått förharsamfundet som

lydelse den lnuvarandefick sinBestämmelsenutbildning.teoretiskoch
för-sökanden haskulledess äldre lydelsebestämmelsen iEnligtjuli 1988.

stadgar. AvSamfundetsföreskrev iutbildningsådan praktiskvärvat som
framgår hänvis-1987/88:26 12lagändringen prop. atttillförarbetena s.

detgrundlagtextenutmönstradesstadgar attsamfundetsningen till avur
verksamhetnormgivanderegeringsformenansågs medförenligtinte att var

därför intedetmyndigheter ochochregeringentilldelegerad attänannan
föreskriva vissi stadgarsamfundet sinai uppdramöjligt lag attattvar

innehållet iNågon kritik självaledamotskap.villkor förutbildning motsom
vilkenavgörandetemellertid inte. VidframfördesSamfundets stadgar av

advokatverk-förerforderligskallutbildningpraktisk numera ansessom
vägledande.alltjämtföreskrivs i stadgarnadärför vadbörsamhet varasom
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framgår§Av 3 1 4 stadgarna för ledamotskap sökandenkrävsst att att
årfem påunder minst tillfredsställande skall ha praktisk juri-sätt utövatett

disk verksamhet och därvid under minst år sig yrkesmässigtägnattre att
tillhandagå allmänheten i rättsliga angelägenheter antingen anställd hossom

advokatbyråadvokat eller allmän eller för räkning sökan-samt attegen
vid tiden för prövning tillhandagården ansökningens sådantallmänheten
Syftet på årmed kravet verksamhet under minst så-skall ha haftsätt. att tre

dan inriktning uppenbarligen säkerställa sökanden blivit tillräckligtär att att
förtrogen särskilda uppgiftermed de och problem advokat.mötersom en

måste också sådanVerksamheten ha haft omsättning den kan haatt antas
den erfarenhet nödvändig. Vid prövningen verksamhetensärgett som av

omfattning årligabör uppgifter den omsättningen och antaletom om upp-
tjänadrag kunna till vägledning.

framgårutredningen i ärendet årligaAv den omsättningen i sökan-att
juristverksamhet årdens för aktuella inte uppgått till knappt hälftenänmer

vad kan minimikrav för verksamheten skallutgöra be-ett attav som anses
dömas heltidstjänstgöring. Antalet får ocksåuppdrag ha varitsom en anses
blygsamt. Sökanden har emellertid vid sidan juristverksamheten haftav en
inte obetydlig verksamhet god förmyndare och förvaltare enligtsom man,
FB vilken verksamhet enligt vad sökanden också innefattat uppdraguppgett

slag ingårnormalt i juristverksamhet. Hon har dock inte vi-av samma som
dessa sådanuppdrag haft omfattning hänsyn kan till demsat att att tasen

vid bedömningen yrkesmässigthon tillhandagått allmänheten i rätts-av om
liga angelägenheter. Det kan tilläggas inkomsterna från sidoverk-att, om
samheten läggs med inkomsten från juristverksamheten, hennessamman
omsättning år uppgåttendast under till vad minimikravetett motsvararsom
för heltidstjänstgöring.

Sammantaget såledeskan konstateras den praktiska juridiska verk-att
samhet sökanden bedrivit inte uppfyller kravet i 8 kap. 2 § 1 4 RBsom st

genomgången praktisk utbildning för advokatverksamhet.
HD lämnar sökandens överklagande bifall.utan

årUnder 1997 avgjorde domstolenHögsta ärende NJA 1997ett s.
851. målet frågaI påden begäran Sverigesutträttvar om som egen ur
advokatsamfund kunde berättigad på vinna inträde. Sam-att nyttanses
fundet hade avslagit ansökan med motiveringen sökanden inte styrktatt
sin lämplighet advokatverksamhet. Högsta domstolenutövaatt upp-
hävde Samfundets beslut och förklarade sökanden berättigad vinnaatt
inträde i Sveriges advokatsamfund. Högsta domstolen anförde i sitt
beslut följande.bl.a.

7 Sökandens uppdragsbok utvisade antalet uppgått årärenden 1990 till år32,att
år1991 till 50, 1992 till år31, 1993 till år48 och 1994 till 33.
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verk-ochfrån 1972advokatsamfundSverigesmedlem varSökanden avvar
verk-dennamedupphördedå1992, hanaugustitillframadvokatsomsam

burnutbrändhetoch outdrabbatshangrund stresssamhet att avav
näringsverksam-iarbetabörjadehanmedsambandsyndrome. I att annan

beviljadesadvokatsamfundet. Dettautträde1995 avhanansöktehet urom
199620Denfrån februari 1995.d lverkanmedstyrelse novsamfundets

förtidspension.få helskullesökandenbeslöts att
sökan-funnitstyrelseadvokatsamfundets attharbeslutetöverklagadeI

utvecklingTilladvokatverksamhet.lämplighet utövasinstyrktinteden att
för-inför HDgeneralsekreteraresamfundetsharuppfattningstyrelsensav

ned-följdtillsökandenförriskföreliggakundedet attbl.a. avklarat att en
bistå klienter.sinaadekvat sättskulle kunnaarbetsförmåga inte ettsatt

ytterligarenågotfannsmening intestyrelsensenligtdettillagtharHan att
detangivitsärskiltsamfundet ochiinträde attsökandenförvägraskäl att
inteprövadesdå ansökanhantidpunktvid densökandenförhållandet att

angelä-rättsligatillhandagå iallmänhetenyrkesmässigtsigägnade att
enligtadvokatsamfundSverigesför sty-stadgarnaüfr 3 § 4lgenheter st

ansökan.till hansbifallhinderutgjordemening interelsens motett
långunderpå sökandenvilketdetriktats sättanmärkning harIngen mot

föranled-hälsoproblemadvokat. Desin verksamhettid har utövat somsom
enligthanverksamhet hardennaavbrytade honom egen upp-numeraatt

hanupplystövervunnit. Han har attutsträckningviss attfattning i avser -
hanadvokatverksamhetåtergå tillomfattningi mindrebörjantill omen -

aprilutfärdats d 21intyg,advokatsamfundet. Aviinträdebeviljas ett som
från medicinskframgå detfårpsykiatriiöverläkaren1997 attansesav ----,

verksamblirsökandennågot hinderfinnssynpunkt inte nyttatt sommot
advokat.

lämpligsökandenfår styrkt äranförda atttill detMed hänsyn attanses
advokatverksamhet.utöva

domstolenHögstasåledes konstaterasSammanfattningsvis kan att un-
advokat-besluti fall ändratendast1992-1997periodender ettett av

inträde i samfundet.sökandenbeviljatsamfundet och
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2.7 Genomgång antal inträdesärendenettav

Kommitténs sekreterare har hos advokatsamfundet gått igenom samtli-
inträdesärenden tremånadersperiodunder årunder 1997, ellerga en

sammanlagt 60 inträdesärenden. Av de sökande 50 anställdavar
advokatbyråer och 10 bedrev verksamhet. Endast de sökan-egen en av

Övrigade, vilken bedrev verksamhet, fick påavslag sin ansökan.egen
59 beviljades inträde i samfundet.

nedanståendeAv uppställning framgår mångahur positiva respekti-
yttrandennegativa kommit 60i de inträdesärendena.ve m.m. som

PositivaAntal Positiva Negativa Negativa
yttandenyttranden underlag ytranden yttranden

frofrån för från från
d mera v0domstol yttrande domstol advokater

1-16Ansökningar 5-31 047 0-1 0-1
från sökande

bedrevsom
verk-egen

samhet -
bifall

Ansökningar 0-20 2-40 O-50 0-1 0-2
från sökande
som var
anställda
advokatbyrå -
bifall

frånAnsökan 10 10 7 2 3sökande som
bedrev egen
verksamhet
avslag

Som framgår uppställningen inkommer relativt antalettav stortovan
yttranden till samfundet i inträdesärendena. Antalet varierar dock kraf-

18 Uttrycken negativa och positiva yttranden har frånhämtats samfundets egen
klassificering yttranden och det samfundets bedömningär yttrande ärav ettav om
negativt eller positivt redovisas.som
19Första talet det lägsta antalet yttranden, och det talet det högstaanger senare
antalet yttranden i enskilt ärende.ett
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uttrycks-varieraryttrandenapositivaI deärende.ärende tillfråntigt
finns ingetdet"atttalamedsignöjerreferenterdel attEn omsättet.

andramedanlämplig",skulle t.ex.inteför ansertalar att varaxsom
advokatyrket".förlämpadvälutomordentligtatt ärx

yttrandenanegativahar deinträdesärendenagenomgångenVid av
dessa.redovisningföljerNedanstuderats närmare. aven

verksamhetmedsökandeinträdesansökningarBeviljade egen-

falletdet förstafrån domstol. IyttrandenegativtförelågfallI etttre
yttradefalletandradetarvode. Ined yrkatfallihade tingsrätt sattett

följande:bl.a.tingsrättlitenhemmadomstolen en
Målenomfattning.tvistemål obetydligiitingsrätt uppträttvid dennaX har

erfarenhetdennabakgrundbeskaffenhet. Motenkeltämligenvarithar avav
sådanförvärvatinte harXtingsrättenverksamhet pro-Xzs attanserav

börhonverksamhetmångsidighet i sinsådanhar atthellerochcessvana
till hennesbifalldärföravstyrkerTingsrättensamfundet.iinträdebeviljas

inträdesansökan.

medsökandebeträffandefrån domstolyttrandetnegativatredjedetI
och"stämningsansökningartingsrättanfördeverksamhet attenegen

och osä-Xkvalitet. Däremotgod ovantövrigt ettiinlagor gavvar av
processandet.självavad gällerförberedelsenunderintryckkert

bedriverför sökandebeviljatsinträdetvå i vilkafallI egensom
falletadvokat. detfrån Iyttrandeförelåg negativtverksamhet enaett
vård-isökandenkontakt medhaftadvokaten, ettsiguttalade parsom

följande:nadsmål, enligt

oförsvarligtdröjtharuppfattning HanX.goderhållit mindreJag har omen
tillbenägenhetlitenvisat ovanligtharbrev. X attmed besvaralänge att
Dettaåtgärder vidtas.innan rättsligatvisterlösasökaförhandlingsvägen

juridiskt ombud.arbeteterfarenhetbristandevittnar somavom

varken hanförvåningadvokat sinuttalade överfallet attdet andraI en
under desökandenmednågon kontakthaftkompanjon störreeller hans

till-kunde denövrigtverksamhet Ibedrivitår detio ort.sammasom
lämplighet.sökandenssiguttalafrågade advokaten inte om
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Beviljade inträdesansökningar- sökande anställda påsom var
advokatbyrå

två förelågI fall frånnegativt yttrande domstol. I det fallet hadeett ena
tingsrätten ned yrkat ersättningsanspråk från sökanden och i detsatt
andra fallet anförde tingsrätt "att sökanden återkallat konkursan-en en
sökan innandagen konkursförhandlingen.

I sju fall förelåg negativt yttrande och i fall negativatvåett ett ytt-
frånranden advokater. De flesta de tillfrågade referentema baserarav

sina ställningstaganden enda ärende de haft tillsammansett som
med sökanden. De i allmänhet missnöjda med hurär sökanden skött sin
del mellanhavande, sökanden för längeett medväntatt.ex. attav att
besvara skrivelse, inte varit särskilt smidig i förlikningssituationen en

Flera de negativa yttrandena avslutas med referentenetc. attav uppger
sig inte ha beskrivna anmärkningar något erinratrots att mot att- -
sökanden beviljas inträde i samfundet. Endast tvåi fall den till-uppger
frågade advokaten han inte sökanden lämplig för inträdeatt ianser
samfundet.

beviljad inträdesansökan sökande med verksamhetegen-

I det ärende i vilket sökanden beviljades inträde förelåg fem negativa
yttranden, från domstoltvå och från advokater. Skälet tilltrevarav av-
slaget främst ha varit omsättningskravet dvs. 0001 debite-attsynes
ringsbara timmar tvåä tredjedelar den för rättshjälpen gällande tim-av
kostnadsnorrnen uppfyllt. En de tillfrågade domstolarna hadevar av

ned framställt ersättningsanspråk frånuppgett att satt sökanden iman
två fall. En domstol anförde "att de juridiska kunskaperna inteannan

de bästa och omdömet fortsätta svarandensatt in-var trotsen process
vändning preskription också kan ifrågasättas". Av de negativaom ytt-

frånrandena advokater framgår, saknat kunskap erfarenhetochatt x av
på konstruktivt medverka tillatt sätt lösaett uppkomna problem iatt ett

ärende, uppvisat dåligtmycket omdöme vidatt förliknings-ettx ett
sammanträde inte tillvaratagit sina klienters intressensamt att x
bästa sätt.

2.8 Utträde advokatsamfundetur

Inträder beträffande sådanadvokat omständighet han enligt 8en att
kap. 2 § femte eller sjätte stycket RB inte får till ledamotantas av sam-
fundet, han skyldigär träda detta. Om han inte det,att genast görur
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gäller,uteslutning. Detsammaförordna hansstyrelsenskall om enom
hemvistkravetmedborgarskaps- elleruppfyllerinte längreadvokat en-

medger haninteoch styrelsen1-2 RBförsta stycket2 § attligt 8 kap.
frågastyrelsenisamfundet. Uppkommerledamotfår stå kvar avsom
skallstycket RB,§ femteenligt 8 kap. 7uteslutning ledamotavom

tillfällebereda ledamoteni ärendet,fattasinnan beslut attstyrelsen,
sigyttra

grundas.på beslutetde skäl, vilkaskalluteslutningBeslut angeom
samfundetsledamot ärendettillställas denskall rör,beslutStyrelsens

och 45Justitiekanslern 44domstolarrikets allmännaledamöter, samt
stadgarna.§§

någraGenomgång2.9 av

utträdesansökningar

utträdesansök-gått 16igenom sammanlagtsekreterare harKommitténs
innehåller tioårtremånadersperiod 1997. dessaAvningar under en

övergåavsiktsysselsättning har förvilkenuppgift atttyp manavom
utträdesansökningarbolagsjurist. Resterandetill, anställningt.ex. som

tvåBeträffandevarför begär sitt utträde.innehåller tillinga skäl man
flera disciplinärenden.pågick samtidigt ellersökandede ettav

samfundet hanpraxis utträdaenligtledamot har närEn rätt att ur
begär det.

några andraAntagningsförfarandet inom2.10

yrkesområden

framgår ledamotendast den antagitsavsnitt 2.6.1Av att som avsom
advokat ochanvända titelnadvokatsamfund harSveriges rätt attatt

juris kandidatexamensådan förutomtill förutsätterantagning att ve-
kriterierpraktiktjänstgöring vissa övrigaochderbörande har viss äratt

från i lag angivnainte bortsett vissainnebär detuppfyllda. Däremot -
haroffentlig försvarare advokatförordnandefall, attt.ex. ensam-som -

innefattar.sådan advokatyrket normaltverksamhetidkarätt att som
legitimation,yrkesområden finns det reglerflera andraInom re-om

vissförutsättning för användaauktorisationgistrering eller attsom en
titel eller visst yrke.utöva ett
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sjukvården2.10.1 Hälso- och

sjukvården finns frånInom hälso- och den januari 1998 16 yrkes-1
yrkesverksamhet på sjukvår-lagen 1998:531 hälso- ochgrupper om

område erhålla legitimation efter avläggandedens kan yrkes-som av
erhålls efterLegitimation ansökan och erläggande avgiftexamen. av en

i undantagsfall, formalitet efterSocialstyrelsen och är, utomav rena en
Beträffande läkare förutomgodkänd utbildning. och psykolog krävs

praktiktjänstgöring innan legitimation meddelas. Enligtkanexamen
1977/78:109 till den angivna lagen legitimationen be-är attovanprop.

ståruttryck för yrkesutövaren under samhällets tillsyntrakta ett attsom
områdegodkänts för yrkesverksamhet inom legitima-och har det som

tionen Vidare främsta liggerden betydelsen i samhälletssägs attavser.
fråntamöjlighet ingripa vederbörande legitimationen vidatt attgenom

allvarlig misskötsamhet. indragning legitimation kan ske ansökanav
sjukvårdensSocialstyrelsen hos Hälso- och ansvarsnämnd se när-av

härom under avsnitt 3.8.2.mare
Beträffande samtliga kategorier kiropraktorer, ochutom napaprater

optiker gäller yrkestiteln skyddad i yrkesutövning. Ensamrättäratt att
yrket har barnmorska,apotekare, läkare, receptarie och tandläka-utöva

Ytterligare fyra yrkesgrupper har skyddad yrkestitel och deär, närre.
sjukvården,använder titeln i hälso- och underkastade samhällets till-

syn.

10.2 Andra yrkesgrupper

För vissa inom näringslivet, revisorer, fastighetsmäklare,t.ex.grupper
försäkringsmäklare tolkar och finns regler registre-översättaresamt om
ring och auktorisation.

Försäkringsmäklare fåskall för verksamhet registre-utövaatt vara
stårrad hos finansinspektionen och under tillsyn.dess För registrering

ställs vissa allmänna lämplighetkrav lag 1989:508 försäk-om
ringsmäklare. Tolkar och kan erhålla auktorisation efteröversättare
lämplighetsprövning Kammarkollegiet förordning 1985:613av om
auktorsation tolkar och översättare. Registrering respektive auktori-av
sation kan upphävas misskötsamhet.vid I mindre allvarliga fall kan
myndigheten i stället meddela varning.

För fastighetsmäklare gäller liksom för försäkringsmäklare att man
måste fåregistrerad för verksamhet undantag gällerutöva ad-attvara

Ävenvokater och mäklare endast förmedlar hyresrätter. härsom upp-
ställs vissa lämplighetskrav. För registrering och tillsyn finns centralen
förvaltningsmyndighet, Fastighetsmäklamämnden fastighetsmäklar-
lagen 1995 :400.
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auktorisation ansö-godkännande ellererhållakanRevisorer genom
myndighetsjälvständigRevisorsnämnden, ärkan hos som en

Revisorsnéirrmden. Förinstruktion förmed1995:666 attförordning
sökandenrevisor skallgodkändbli

revisionsverksamhet,yrkesmässigt utöva
Europeiska ekono-inomielleri Sverigebosatt staten annanvara

samarbetsområdet,miska
förvaltarehanäringsförbud,underkastadi konkurs,varken varavara

rådgiv-förbjudenföräldrabalken, utöva§enligt kap. 7ll attvara
förbud yrkes-1985:354enligt 3 § lagenningsverksamhet motom

någonunderkastadellervissa fall,rådgivning imässig varam.m.
rådighetsinskränkning imotsvarande stat,en annan

ochrevisorsexamen,avlagthaRevisorsnämndenhos
revisionsveksamhet.lämpligoch i övrigtredbar utövaattvara

förförutom kravenskall sökandenauktoriserad revisor attbliFör att
högre revisorsexamen.avlagtrevisor hagodkändbli samt

år. Därefterfemnormalt iauktorisation gällerGodkännande och
auktorisation inlämnasgodkännande ellermåste fortsattansökan om

till nämnden.
revisorsnämnder-ochför fastighetsmäklar-redogörelseEn närmare

återfinns avsnitten 3.8.1 och 3.8.3.iverksamhetnas
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Tillsynen över3

advokatverksamheten

i
disciplinverksamhetAdvokatsamfundets3.1

advokatvä-tillsyndisciplinnämnd överstyrelse och utövarSamfundets
talanutförandeadvokat vidtillharsendet. Dessa attatt avenseorgan

åvilarde plikterverksamhet fyllerövrigai sindomstol ochinför som
också JK.Tillsynhonom. utövas av

tillhänför sigadvokatväsendettillsynenväsentlig del överEn av
åtgärderFrågor disciplinäraverksamheten.disciplinära motden enom

Även får begä-JKdisciplinnämnden.ellerstyrelsenadvokat prövas av
åsidosätter sinadvokatdisciplinnärrmdenåtgärd hos mot somenra

plikt.

påföljdernadisciplinäraDe3.2

åtgärder finns i 8 kap.advokatdisciplinäraBestämmelserna mot enom
uppsåtligen ellerverksamheti sinadvokat, gör orätt§ RB. En7 som

Är omständig-uteslutas samfundet.skallförfar oredligt, ursom annars
Åsidosätterhonom.får stället tilldelasrnildrande, i varningheterna en

får elleradvokat, erinransina plikter varningadvokat somannars
Är fårförsvårande,omständigheterna synnerligenmeddelas honom.

uteslutas samfundet.han ur
får särskilda skäl,finnsvarning, han, detTilldelas advokat omen

straflavgift med lägsttill samfundetåläggas ettusenäven att utge en
disciplin-juli 1997 kanSedan den 1femtiotusen kronor.och högst

tilldela ad-tillräckligt i stället förnämnden detta bedöms att enom --
åtgärd felaktiguttalande advokatensvokat erinran, ärgöra attett om

olämplig.eller
också möjlighetadvokatsamfundetssammanhang börI detta nämnas

Enligtbolsfliringsgvanskning enligt 46§ stadgama.förordnaatt om
ledamotsfår förordna granskningstyrelsendetta stadgande att av en

auktoriserad revisor,medelsförvaltning skall utförasochbokföring av
får beslutafinns särskilda skäl, styrelsendetstyrelsen Närutser.som

handlingarräkenskaper med tillhörandediarier ochledamotsatt en
för styrelsen.generalsekreteraren eller företesskall granskas av
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förbud1985:354enligt § lagen3Slutligen bör nämnas motatt om
förbudrådgivning fall, advokat kani vissayrkesmässig attgesm.m.,

år. för-fem Talanrådgivningsverksamhet för tid högstutöva omen av
åklagare vid tingsrätt.stadgande förs allmännämndaenligtbud avnyss

sådan väcks 4 §innan talanAdvokatsamfundet skall höras samma
år i endast fall1985 tillämpatshar sedan tillkomstenLagenlag. ett

advokat.beträffande
då uppsåtli-advokatbehandlas fall§ första stycket RBI 8 kap. 7 en

framgårmotiven klartförfar oredligt. Avellerorättgör attannarsgen
straffbart för oredligt NJAinte behöverförfarandet att anses somvara

påtalas ordningkan i disciplinär86 f.. Oredlighet1943 även närs.
egentliga advokatverksamheten, ad-utanför denden faller närt.ex. en

förfarande jfr.sig skyldig till oredligtangelägenhetervokat i göregna
36.och 19851984 147JK s.s.

åsidosättande plikten, behandlas i 8 kap. 7 §fallAndra somav av
svåromfattar förseelser mindre karaktärstycket RB,andra även av som

rättegång,vårdslöshet försummelse i debiteringeller ombudt.ex. som
överträdelse bestämmelserna i 8 kap. 4 § andraoskäligt arvode, avav

underlåtenhet uppgiftsskyldig-tredje stycket RB eller fullgöraeller att
het enligt 8 kap. 6 § andra stycket RB.

årtillkom lagändring8 § tredje stycket RB,kap. 7 som engenom
förstärkning varningsinstitutet varning1982, innebär attav genomen -

skäl föreligger kan kombineras med straffavgift. Ge-särskilda enom -
påföljdsval. förarbetenamöjliggörsdetta Avett nyanseratnom mera

framgår varning straffavgift1982/83:42 7 i förening medprop. atts.
dåtillämpas förseelsen till sin svårhetsgrad ligger mellanavseddär att

dels sådanauteslutning och enbart varning. Den skall kunna tillgripas i
fall obligatoriskdär uteslutning i princip mildrande omständig-är men

sådanaföreligger, dels i fall där varning meddelasheter kan men om-
försvårande.ständigheterna synnerligen Avsikten däremot inteär är att

någramjuka huvudregeln uteslutning mildrandenär omstän-upp om
pådigheter inte föreligger. Som exempel fall straffavgift kan kom-där

användas i förarbetena bristfällig bokföring eller slarvnämnsattma
avskilja klientmedel.med att

Advokatsamfundets3.3 styrelses
disciplinverksamhet

rättegångsbalken årNär trädde i kraft 1948 disciplinverksam-utövades
heten helt advokatsamfundets styrelse. Disciplinnämnden inrättadesav

dåjuli 1964den 1 och denna del styrelsens arbete medövertog en av



93advokatverksamhetenTillsynen1999:31SOU över

denstadgarnarättegångsbalken ochändringar iEfterdisciplinärenden.
flyttatsdisciplinverksamhetSamfundetsdelenjuli 1997 har1 större av

disciplinnämnden.tillöver

arbetsformersammansättning,Styrelsens3.3.1

m.m.

framgår ordföran-består, avsnitt 2.4.1,styrelseSamfundets avsom av
nio suppleanter.nio andra ledamöter jämteordförandede, vice samt

såväl ordinarie ledamöterdeltarstyrelsesammanträdenVid som supp-
två år. Väljs leda-Mandattidengeneralsekreteraren.leantema ärsamt

måstedisciplinnämndentill ledamotsuppleant i styrelsenellermot av
dåbeslutsför minstfrånträda styrelsen. Styrelsensitt uppdrag ihan är

in-för dem närvarande. Omröstningeller suppleantersju ledamöter är
Vidbeslut fattas röstövervikt.sker och med enkelstyrelsen öppetom

ordföranden Vid val skerlika röstetal gäller den mening, biträder.som
sådana lottning.dock avgörandet i fall genom

disciplinverksamhetStyrelsens3.3.2

§Samfundets stadgar i 40 disciplinnämnden skallI sägs prövaatt en
advokat klient eller berörs sakenanmälan mot en annan som aven av

fråga disciplinärt ingripande leda-och styrelsen väcker motom om en
fråga ingripande påOm disciplinärt uppkommer ärsättannatmot. om

ärendet till disciplin-det styrelsen skall hänskjutasprövarsom om
På såledesstadgarna.nämnden 8 § andra stycket styrelsen ankommer

sådanaendast handläggningen disciplinärenden i vilkaav an-numera
någonmälan gjorts den berörs saken eller vilkaänav annan som av

initiativ. Vidare harstyrelsen det styrelsenär atttar eget somupp
fatta inte längre behörig advokat. Ombeslut ledamot är att varaom en

hänskjutastyrelsen skriver disciplinärende eller beslutar inteattettav
får åtgärddetta till disciplinnämnden, JK hos nämnden begära denmot

sålundaaktuelle ledamoten 6 § tredje stycket Styrelsen har8 kap. RB.
befattningendast i mycket begränsad utsträckning medatt tanumera en

enskilda disciplinärenden.
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hosangående antal ärendenStatistik3.3.3 m.m.

styrelsen

hand-ärendenuppgifter antalredovisasnedanstående tabellI somom
fram-tabellenåren 1992-1997. Avunderstyrelsesamfundetslagts av

disciplin-hänskjutits tillärendenmånga dessagår hurvidare somav
ochefter lag-framhållas styrelsenböruppgifter. Detm.fl.nämnden att

antalmindreendast handläggerjuli 1997stadgeändringama den 1 ett
disciplinärenden.

ÅrÅrÅr ÅrÅrÅrAntal
1997119961994 199519931992

295567662532 541427Inkonma
disciplinä-
renden

319649554 651525året 435Under
slutbehand-

discipli-lade
närenden

494 252412 502åtgärd 381325Ingen

140 135 142 149 57Hänskj till 109utna
disciplin-
nämnden

6 1074 7Avskrivna l
ärendenz

Uppgifterna januari denendast perioden den 1i denna kolumn t.o.m.avser
har disciplinnämndens prövnings-juli 1997juni 1997. Fr.0.m. den 130

discip-övertagit styrelsens vid hanteringenväsentligt rollavdelningar i allt av
prövnings-avdelningarnahalvåret 1997 inkom till 249linärenden. Under andra

åtgärd,164 dessa föranledde ingen 45slutbehandlades 221.ärenden och av
uttalande.10 avskrevs och 2 föranleddetill disciplinnämnden,hänsköts ett

2 omprövningåterfinns ärenden där anmäld advokat begärtdelsI denna post
tid-anförts, dels ärenden i vilka ledamoten vidskälbeslutett utan att nyaav

samfundet.disciplinärendet längre ledamotprövningenpunkten för är avav
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disciplinverksamhetDisciplinnämndens3.4

ändringar iEfter deden 1 juli 1964. rätte-inrättadesDisciplinnämnden
juli 1997 ligger,trädde i kraft den 1gångsbalken och stadgarna som

disciplinära verksamhe-framhållits, tyngdpunkten dentidigare avsom
disciplinnämnden.hosten numera

frågor samfundet,uteslutningDisciplinnämnden prövar var-om ur
första-fjärde§uttalande enligt 8 kap. 7straffavgift, erinran ochning,

styckena RB.

sammansättning,Disciplinnämndens3.4.1

arbetsformer m.m.

Disciplinnämndens sammansättning

nio and-består ordförande, vice ordförandeDisciplinnämnden samtav
ordförande övriga ledamöterOrdförande, vice ochledamöter. sexra

år.för fyravid ordinarie ñillmäktigemöteadvokatsamfundetväljs av
återstående ledamöter offentliga representanterNämndens utsestre

år åri sänder varje för högst iförordnasregeringen. De tre taget.enav
får inte lagfaren domare, befattnings-Till offentlig utsesrepresentant

åklagare, polisman, eller denvid domstol, advokathavare annarssom
§till föra talan inför 12 stadgarna.har yrke rättaatt

sammanträden deltar förutom samtliga le-disciplinnämndensVid
generalsekreterare.Samfundetsdamöter även

erhåller arvode och kostnadsersätt-offentligaDe representantema
Övriga verksamhetmedel. kostnader för nämndensning allmännaav

står samfundet för.

Arbetsformer

samfundet anmälan ledamot klient ellerGörs hos mot somav annan
fråga ingripandeväcker styrelsen disciplinärtberörs saken eller omav

disciplinnämnden, vanligen förstärendetledamot, upptagesmot avav
avdel-Närrmden arbetar sedan den juli 1997prövningsavdelning. l

offentligbestående ledamöter, skallningar tre varav vara repre-av en
vid prövning disciplinärt ingripandestadgarnal4§sentant av om

dåpåkallat. Disciplinnämnden beslutsför,i sin helhetledamot ärärmot
uteslutning erfordrasnärvarande. För beslutminst ledamöter är omsex

påföljd. Prövningsav-dennaminst ledamöterna äratt ense omsex av
två ledamöter 16 § stadgarna. Viddelning beslutsför med ornröst-är
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reglerrättegångsbalkensgällerdisciplinnämndenning inom om-om
prövningsavdel-stadgarna. Enbrottmål stycket16 § andrairöstning

påföljd intedisciplinärenigdenfår ärendening äravgöra attett omom
innehåll. fallIbeslutetspåkallad och ledamöterna är annatär ense om

§ stadgarna.disciplinnämnden 40tillhänskjutasskall ärendet
liggeromständigheter, änanmälan ledamotOm mot mersomavser

skyldigdisciplinnämnden inte anrnä-år tillbaka i tiden, att upptaärtre
stadgarna.prövning 41 §lan till

från ad-advokater kommeranmälningarnadelenDen största motav
Även anmälningardessasklienter ellervokatemas motparter. anonyma

vadockså officio. Man bevakarärendenSamfundetutreds. tar upp ex
får domars.k. pressklipp ochskrivs i dagspressen mangenomsom

Ävenfrån åklagare.ochdomstolarprotokoll för kännedomoch arvo-
disciplinärende.initieradesprövningsärendena kan ett

hos disciplinnämndenpraktiska förfarandetDet

dis-f.n. fem handläggare utrederadvokatsamfundet arbetarHos som
Samtliga jurister.ciplinärendena. är

framställdbereds tillfälle sigberörde ledamotenDen överatt yttra
skriftligtskyldig efter anmaning yttrande,anmärkning. Han är att avge

disciplinnänmden eller generalsekreterarenhandlingarförete deatt som
tillhandahålla infin-ålägger personligenkallelsehonom samt attatt

6§ stycket och § första-inför nämnden 8 kap. andra RB 43signa
advokat lämna begärdastadgarna. Omandra styckena vägrar atten

påföljd enligt advokatsdetta föranleda 8 kap. 7 § RB. Enuppgifter kan
sådanauppgifter i tillsynsärende gällerskyldighet lärrma ävenettatt

klienteneller hennes tystnadspliktuppgifter omfattas hans motsom av
1962 God ad-i 297 och Wiklund, Holger,Welamson, Lars, TSAse s.

vokatsed, 315 och 607.s.
från berörde advokaten inkommit delges dettayttrande denNär an-

inkommer med ytterligare synpunkter. Ommälaren, eventuelltsom
sådana delges den berörde advokaten. Därefterinkommer skall dessa är

fall klar i ärendet.skriftväxlingen i de flesta
Samfundets för pensio-utanför kansli, närvarandeFyra trepersoner

hovrättsråd för-ytterligare jurist, skriver recitennerade samtsamt en
disciplinärendena. Förslaget tillställs prövningsavdel-slag till beslut i

antingen med vissa be-ning samfundet, avskriver ärendet,inom som
disciplinnämnden.det i sak eller hänskjuter det tillgränsningar avgör

hål-får skallDisciplinnämnden bestämma muntlig förhandlingatt
sådanföranleder skall förhandlinglas. särskilda skälOm ägaannat,

fråga påföljd.samfundet kan komma iuteslutning Där-när somrum ur
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föranledsadvokat utföra talanvid styrelsen utsedd denskall somaven
tredjeanmärkning 43 §på framkommenelleranmälan sättannatav

Några förhandlingen. Där-vittnen kallas inte tillstycket stadgarna.
sådan Vidfinns, tillfällebereds närvara.även attmotparten,emot om

frågorkompletterande till advokaten.förhandlingen ställs
efter ändringarna i stad-i förfarandet har ökatmuntliga inslagetDet

den juli 1997.1garna
ivilken anmärkning framställts, bedömsledamot,Om den mot vara

sådant, får dis-försvar inte själv anlitarbehov biträde för sitt menav
förförordna försvarare honom.ciplinnämnden

får i förfa-berörs saken ställningEndast anmälare partav avsom
randet inför nämnden.

Överklagande m. m.

fårinträde i eller uteslutits samfundet överklagaDen vägratssom ur
fårdomstolen. JK överklaga beslut enligt 8 kap.beslutet hos Högsta ett

åtgärdfråga grunddisciplinär eller uteslutning7 § RB attom av
uppfyllda Beslutvissa behörighetskrav inte till domstolen.Högstaär

såledesvarning, straffavgift, erinran eller uttalande kan inte över-om
klagas den advokat drabbats beslutet. enskild gjortEnav av somsom

aldrig styrelsens elleranmälan advokat har överklagarättmot atten
disciplinnämndens kan dock sig till begärabeslut. Han vända JK och

tilldenne överklagar beslutet Högsta domstolen.att
påtalatoberoendeKzs klagorätt nämnden funnitJ är att ettav om

åtgärd. ocksåförfarande föranleda disciplinär betydelsebör Det saknar
frågan väckts JK eller upptagits Samfundets självmantom av av organ

fårpåeller anmälan enskild. JK däremot inte överklaga ett avav en
styrelsen i disciplinärende meddelat beslut i vilket styrelsen funnitett

åtgärd frågadisciplinär inte kan komma i och därför inte hänskjutitatt
sådanttill disciplinnärrmden. Om missnöjdsaken JK med beslutär ett

får påkalla åtgärd fråni sig till disciplinnämnden ochhan stället vända
dess sida. beslut kan han föra enligtMot nämndens sedan talan 8 kap.
8 1963 170.§ RB NJA s.

avskrivitsHar anmälan ledamot eller har i ärendemot upptaget om
disciplinärt ingripande meddelatsbeslut innebörd ärendet inteattav

fårhänskjutes till disciplinnämnden, Justitiekanslern, fyrainom veckor
fåttefter påkalla åtgärddet han del beslutet, hos nämndenatt motav

ledamoten.
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hosantal ärendenStatistik3.4.2 m.m.ang.

disciplinnämnden

handlagts hosmångaframgår ärendenhurnedanstående tabellAv som
åren 1992-underbeslutatspåföljdervilkadisciplinnämnden, som m.m.

för flerapåföljd kananmärkasbör1997. Det att gemensamvaraen
årfördisciplinärendenprövningsavdelningamasBeträffandeärenden.

avsnitt 3.3.3.1997, se

ÅrÅrÅrÅr ÅrÅrAntal
1996 199719951993 19941992

9 89 10 88Sammanträden

i‘:::i‘:;$:g:n 169 107139124 13199

295739 46 57åtgärd 32Ingen

2 46 528Särskilt uttalande

67 72 445 1 5737Erinran

17 716 12 79Varning

8 553 4jämte 3Varning
straffavgift

1 O 2O3Uteslutnin 1g

12O O O 1Avskrivning 3
I fört ärendet dit.advokat efter det JKuteslutitdomstolen harHögsta atten

Genomgång antal3.5 ettav

disciplinärenden

gått igenomadvokatsamfundethar hosKommitténs sekreterare ett an-
tremånadersperiod år nämligen1997,underdisciplinärendental en

disciplinnärrmdenbehandlatsdisciplinärendensamtliga samtavsom
oktober ochsammanträdena i september,vidprövningsavdelningama

40 harantalet ärenden 177,sammanlagdanovember. Det varav av-var
prövnings-disciplinnämndensoch 137disciplinnämndengjorts avav

frågan dvs. detprincipalansvar,9ärendenaavdelningar. Av avser om
honom.anställd hosbiträdande juristföradvokat har ärsomenansvar

anmälningarnagenomgången särskilt studerats.Vid har
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något fallärende. Ifrån tillärendevarierarHandläggningstidema
dessinkommit tillår från anmälandet atttilldröjtdethar attettupp

normalfalletiHandläggningstiden är tre-sexavgjorts.disciplinärendet
månader.

granskadeärendenaPåföljder i de3.5.1

beslutatspåföljderframgår vilkauppställningnedanstående avAv som
varjeärendenprövningsavdelning i 177respektivedisciplinnärrmden

ärende.anmälan etttas somupp

SummaDisciplinPrövnings-Antal
nämndavdelning

1421131 1åtgärdIngen
22uttalandeSärskilt

1515Erinran
22Varning
22straffavgiftVarning jämte
1llUteslutning

3362Avskrivning
17740137Summa

Beträffande anmälningar,förelåg femsammanlagtadvokatenuteslutneden
många ärenden.eller lika

2 sådanaprövningsavdelning delsavskrivits ärärendenDe som avseravsom
sådanatillbaka, dels pröv-liggeromständigheter än tre som avmersom

sådana anmäl-i vilka denanmälan, delsuppfattatsningsavdelning inte ensom
dis-för prövningensamfundet vid tidpunktenledamotde inte längre är avav

ciplinärendet.
3 avskri-hartvå Disciplinnämndenadvokater.avskrivna ärendenaDe tre avser

ochprövningen begärtvid tidpunkten föreftersom advokaternavits ärendena
samfundet.beviljats utträde ur

mål/ärendenoch i vilkaanmälerVem3.5.2 typer av
anmälangörs en

vilkaframgår anmäler, inedanstående uppställning typerAv vem som
antalsmässigtanmälningarnahurärenden/mål anmälan görs samtav

in idelatsAnmälare harrespektivesigfördelar gruppernagrupp.
samfundetsharkonkursgäldenär Vidareklient, samtmotpart, annan.

iblanddennasärskild kategori eftersomstyrelse tagits tarenupp som
återfinns släk-Under kategorinpå initiativ.ärende egetett annanupp
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dödsbodelägare,ting till klient eller borgenär i konkurs ochmotpart,
åtskillnadingen ärendenövriga. I uppställningen mellangörs som av-

respektive prövningsavdelning.gjorts disciplinnämndav
fyra de undersökta ärendena hade anmälaren vid tidpunkten förI av

återkallat sin anmälan. Disciplinnämnden eller prövnings-prövningen
återkallelsenavdelningen har disciplinärendet.prövattrots

ÖvrigaFamilje- Tviste- Konkurs- SummaBrott-
målmål mål ärende

Klient 35 45 5 0 O 85
Motpart 021 25 0 0 46
Konkursgäldenär O 00 14 O 14

6Annan 9 5 3 3 26
6°Samfundets 5 0 0 01

sätgrelse
Summa 7670 10 8 31 177

1 farniljemål återfinnsI förutom äktenskaps-, vårdnads-, ochumgänges-gruppen
underhållsbidragsmål ärenden rörande boutredning, bodelning, arvskifte,även
godmanskap samägande.samt
DI tvistemål återfinns tvistemålövriga farniljemål. Tvistemåletinte ärgruppen som
kan tvist i eller domstol.utomavse
I brottmål återfinns ärenden avseende brottsskadeersättning.även fallEttgruppen

nåd.ansökanavser om
4 Samtliga i övriga utlänningsärenden.utgörsgruppen av
I ingår fall där gjortombud anmälan.motpart ett motpartensgruppen par

Samtliga de fall styrelsen självmant påföljd någotresulterade i slag.tog upp av

3.5.3 Varför anmälangörs en

Orsakema/grundema för anmälan varierar kraftigt. del fallI ären en
anmälaren allmänt missnöjd med advokatens handläggarent sätt att
ärendet, i andra fall anmälaren konkret och detaljerat vadanger mera
han missnöjd med. Eftersom orsakerna till såär anmälan varieraren
kraftigt någothar försök till kategorisering/systematisering inte gjorts.
Nedan istället påexempel förekommande påståenden i anmälanges en

de första förekommande:de vanligasteärtrevarav
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dröjsmåltelefon, eller varit ibrev ellerinteharAdvokaten svarat0
med att svara.

ellerredovisningförsenad medvarit kraftigtharAdvokaten att avge0
ärende.slutföraatt ett

ärendeinformation hurklientinte lärrmatAdvokaten har ettom0
fortlöper.

uppburit ersättninginfordrat ochhar utöver rätts-Advokaten0
rättshjälpsärende.hjälpsavgift i

harAdvokaten gynnatmotpart.
hotfullt be-sig kränkande, nedsättande elleruttalatAdvokaten har

eller inför ellerklient,träffande rätta.utommotpart annan
något avseende.jävig iAdvokaten är0

tidtillräcklig i form ochinte lagt nedAdvokaten har ar-omsorg av
ärende.bete ett

oengagerad.varit nonchalant ochharAdvokaten
för inte beställts eller med be-debiterat arbeteAdvokaten har som0

förhållande till nedlagts.oskäligt i det arbetelopp är somsom
driva sakenträffa förlikning i stället förAdvokaten har sökt atten0

i domstol.till avgörandeett
åtgärder först undersökavidtagit rättsligaAdvokaten har attutan0

till uppgörelse i godo.möjligheten en
tillhandahållitslämna handlingar ho-Advokaten har vägrat ut0 som

nom.
uppgifter införAdvokaten har lämnat felaktiga rätta.

informerat klient skyldigheten betalaAdvokaten har inte attom
rättegångskostnad fall tvisten.för det klienten förlorademotparts

3.5.4 Prövningsavdelningamas ärenden fyra-
"typfall"

Såsom föregåendeframgått handläggs flertalet disciplinärendendetav
disciplinnärrmdens prövningsavdelningar. Nedan ettges ex-numera av

från familjemål, tvistemål,på ärende vardera brott-empel ett gruppen
mål någonhandlagts prövningsavdel-och konkursärende, som av av

någon åtgärd.inte föranlettningama och som

amiljemål klienten anmälare åtgärdF ingen- —

månaderbiträdde under period sju iAdvokaten om mannen enx en
förutvarande anmälningsskriftentvist mellan honom och hans sambo. I

inkom till samfundet framställde anmärkningar imotsom mannen x
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oktober 1996huvudsak enligt följande. Vid sammanträde den 8ett
åå och sidan sambon och hen-mellan sidan andrasamtxena mannen

uppgifterombud hade velat protestera mot osanna av sam-nes mannen
då till honom vilket han efter-bon. Advokaten hade sagt att tyst,vara

träffade därefter med överenskommelser,kom. Advokat motpartenx
skrivainte velat biträda. När därefter inte velatmannensom mannen

under de skriftliga versioner de överenskommelser motpartenssomav
blivit mycket uppbragt. hade önskatombud hade Mannenöversänt, x

frågor, omfattades vård-hjälp endast i rättshjälpen, d.v.s.som avav x
båda underhållsbidrag.nad och med barnumgänge parternas samtom

Vid sammanträdet den 8 oktober hade konstaterats det skulle bliatt
fåde skullemycket kostsamt för hjälp med bodel-ävenparterna om

därför deningen. Det bestämdes skulle sköta detta själva. Strax in-att
frånfrånträdde uppdraget tillställde hon denne faktu-nan mannenx en

på 5 000 kr för bodelning. Det hade hon inte ägt rätt göra.attra
Advokaten tillbakavisade anmärkningama anfördehenne ochmotx

Dåi huvudsak följande. vägrade underteckna de avtalmannen som sva-
rade vad överenskommits sammanträdet den 8 1996,oktobermot

sig skyldig fortsätta Påhade inte med företräda honom.ansett att attx
hans fortsatte medbegäran hon dock det. Advokaten bestrider attx

angåendebegärt hjälp enbart i ärendet förbarnen. X har ho-mannen
förredogjort kostnadsreglema i samband med rättshjälp. Mannennom

första besök hos advokaten hade varit föranlett förslag frånettx av
angående bodelning ägd fastighet. Vidmotparten gemensamtav en

bådasammanträdet den 8 oktober framhöll ombuden kostnadsaspekten,
särskilt beträffande tvist diverse lösöre och det avtalades atten om

skulle försöka sämjedela detta hand. Mannen har där-parterna egen
frågorefter tillställt flera angåendebrev med bodelning.x

vistemål klienten anmälareT åtgärdingen- -

Anmälaren i ärendet han varit frånberättigad till pensionattuppgav
och med november han få1994, sedan dess sysslat med försökaatt att

bådepensionen, han därvid för byråkrati och brott, hanut att utsatts att
hösten 1996 i denna angelägenhet vände sig till advokat, den-samt att

då förklarade sig rådanmälaren inte ha betala timarvodeatt ettne, om
000 hänvisade advokatbyrå,l kr, honom till allmän skulle kunnasom

bistå honom med "rättshjälp och fri process".
Anmälaren framställde anmärkningar advokaterna ochmot x y

advokatbyråallmän i huvudsak enligt följande. Anmälaren sände den
22 september 1996 till advokatbyrånAllmänna brev med begäranett

ihjälp den aktuella angelägenheten. Den 20 december 1996 begär-om
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Advoka-saken".går med"hur detadvokatbyrån beskedde han omav
Sedanärende.i hanshonomhjälpakundedå intehonsvarade attten x

honomtillställdeåterfå handlingar,sinabegärtdärefteranmälaren att x
Anmälarenmedrörandehandlingar namn.sammapersonannanen

där-meddeladefå sina. Xmed begäranhandlingarnaåtersände attom
1997februari2handlingar. Denhanshittakundeintehonefter att

advokatbyrån hadeframhöllochadvokatentill attanmälarenskrev y
denbrevimånader. svaradeYfyratillärende ettfördröjt hans avtre

måste be-rättsligt biträde,önskadehananmälaren,februari12 att om
advo-tyckerAnmälarenkonsultation.för hans attbetalatid ochställa

honomnonchalansotrolig attuppvisatoch motkaterna genomenyx
hansblanda bortochsakförsena hans papper.

följande.huvudsakisamfundettilli sittanfördeAdvokaten svarx
1996,december20denanmälarens brevfått delhonSedan sva-avav

möjlighethadeintedecember hon23den atti brevrade hon attett av
fåDå begäranhon mottagit hansärende. attmed hanshjälpa honom om

frågautgått från dethonhadesinatillbaka att sammaomvarpapper,
kännedomhafthade inte1993. Honklienthafthon somsomperson,
septemberundermed anmälarenkorrespondensadvokaten y:som

återfå handlingarsinabegäranförnyadePå anmälarens1996. attom
honom.tillhördenågra handlingar,hadehon intesvarade att soms

honomanmärkningaranmälarenstillbakavisadeAdvokaten moty
den 22brevanmälarensföljande. Sedananförde i huvudsak avsamt

brevadvokatbyrån, honom isvaradeinkommit till1996september etty
advokatbyrånhjälp den allmännajuridiskadenseptemberden 25 attav

erhållakundedem hanpå villkortillhandahåller sker avsomsamma
alltså skulleför honomoch kostnadenadvokatprivatpraktiserande att

advokatdenmedborde kontaktlämpligenhanbli densamma tasamt att
2 feb-denbrevanledning anmälarensIanlitat i saken.redanhan avav

månad anmälaren,den 12i brevsvaraderuari 1997 attett sammaavy
måste tid för detta,beställabiträderättsligtönskadehan var-avom

kostnader.medförenadkonsultationjämte erinrade ärattomy

åtgärdanmälareBrottmål klienten ingen--

nåd. Föransökananmälaren medhade biträttAdvokaten upp-omenx
anmälaren 14 500 kr.hade han debiteratdraget

något, ef-debiteratöverhuvudtagetavsåg advokatenAnmälan att x
därtill hotatochgratis,hjälpa denneanmälarenlovathan atttersom

anmäla-Vidare anmärktebetalning uteblev.åtgärderrättsligamed om
både ochfå i för honomomöjligvarit i det närmaste tagattattren x

fall.sig för hansjournalist intresseratför somen
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tillbakavisade påståenden i deras helhetanmälarensAdvokaten x
något tillfälle haftföljande. Anmälaren har inte vidanförde bl.a.samt

skulle arbetet kostnad. Advokaten hadeanledning göraatt tro att utanx
såvältelefonkontakter med anmälaren med journalistentidvis täta som

tillgångifråga. Båda till, förutom kontorets telefonnummer, hanshade
hans mobiltelefonnummer. Vid de tillfällenbostadstelefonnummer och

nå såhonom telefon ringde han alltidde inte kunde snartper uppsom
blivit ledig.han

återkalladeAnmälaren härefter sin anmälan, prövningsavdel-men
ändåningen prövade denna.

Konkursärende konkursgäldenären anmälare åtgärdingen—— -

påAnmälaren försattes ansökan i konkurs vid tingsrätt.statenav en
Advokaten förordnades till förvaltare. Edgångssammanträde höllsx

efterfem veckor konkursutbrottet.
avsågAnmälningen i huvudsak, såsomanmälaren inte, bort ske,att

erhållit någon kopia bouppteckningen före edgångssammanträdetav
två månaderförst efter innehållitdetta, anmälaren tillkom-utan att x

mande brandförsäkringsersättning denne varit i behov dessatrots att av
medel för sin försörjning advokaten på""lagt beslag anmäla-samt att x

tillkommande KAS-medel, vilket medfört fåttdenne dem i sinattren
månadhand först och halv efter det han skulle ha haftatten en pengar-

na.
Advokaten tillbakavisade anmälarens anmärkningar anfördesamtx

i huvudsak följande. Konkursförvaltningen hade till anmälaren över-
kopia bouppteckningen i samband medsänt den in tillatten av gavs

Påtingsrätten. anmälarens begäran tillställdes han sedermera ytterliga-
kopia. Den första inte kommithar i Brandförsäkringsersätt-retur.re en

ningen avsåg ersättning för utlägg och egendom, inte omfattadessom
beneñciereglema. Anmälaren hade vid bouppteckningssammanträ-av

det uppgivit hans arbetsinkomster täckte de löpande levnadskostna-att
dema. Det hade därför inte någotha förelegat underhållsbehov.ansetts
KAS-medlen hade tillställts konkursförvaltningen till följd attav an-
mälaren inte lämnat försäkringskassan anvisning hur utbetalningenom

Såskulle ske. angåendeklarhet vunnit medlens beskaffenhet, ha-snart
de de tillställts anmälaren.

Tingsrätten ogillade under 1997 anmälaren därettsommaren av
framställt yrkande advokaten bl.a. på sittgrund i disciplinä-attom x av

påtaladerendet förfarande skulle entledigas från uppdraget kon-som
kursförvaltare.
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"typfall"fyraärendenDisciplinnämndens3.5.5 -

tremåna-underdisciplinnämndenavgjortsärenden40Av de avsom
påföljdbeslutatspå ärende, i vilketexempelhardersperioden avett om

ocherinranuteslutning, varning, sär-frånnågot varderaslag, gruppen
fall olikai vilka deåskådliggöra ochför näruttalande valtsskilt attut

aktuella.påföljdema blir

Uteslutnin g

påföljdengenomgången blevomfattasadvokatBeträffande avsomen
uteslutning.2° advokatenanmälningarfemfannsI ärendet mot varavx,

förelåg.anmälanstyrelsesamfundetsinitieratshade utan atttre av
följande bedömning:gjordeDisciplinnämnden

självhanframgår enligt avtaladvokateni ärendetutredningenAv att somx
tillgångar advokataktiebolagi sitt Övertagan-samtligaköptupprättat motut

betydande be-tilldäri kvarlämnats skuldervissa skulder,endastde attav
ekonomi-tidigareangivet avtal skulle handhavasefterbolagetlopp, att av

avtalstidpunktenoch bolaget kort tid efteradvokatfirmanansvarige i att
i konkurs.försattes

advokatenbeaktande den kännedomhärvid och medNämnden finner av
på-ekonomiansvarige, advokatentidigaredenvisats äga att genomxomx

fordringsägare.förfarit oredligt bolagetstransaktiontalad mot
hanvad advokaten själv berättat,vidare, bl.a.Utrett är attgenom x

oriktigt1996 kvitto, variden 23 maj dagtecknat1996 utfärdathösten ett
emottagit 100.000 kronoradvokataktiebolaget skulle kontant haangivits att

klientmedel.utgörande
förfarit oredligt.advokaten härigenomfinnerNämnden ävenatt x

ifråga kontor-framgår bl.a.dessutom, advokatenutredningenAv att x om
momsdeklara-anställda, bokföring ochinbegripet tillsynsorganisation över

åligganden advokat.oförmåga fullgöra sina Denna nämn-tioner visat att som
införådagalagda brister det gälltuppfattning förstärks hansdens när attav

i olika avseenden.for sitt handlandeAdvokatsamfundet redogöra
oredligaangivnaadvokatenNänmden finner sammantaget att genomx

åsidosättanden pliktersinasynnerligen allvarligaförfaranden och avgenom
Advokatsamfundet.uteslutasadvokat skall ursom

första stycketjämlikt 8 kap. 7 §På beslutar nämndengrund härav att
Advokatsamfundet.rättegångsbalken advokatenutesluta x ur

20 Bådefem anmälningar.föreligger sammanlagtBeträffande advokatdenna
omfångsrika. De harbemötande dessa mycketadvokatensanmälningar och ärav

medtagits i betänkandet.utrymmesskäl därför inteav
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till domstolen,beslutet Högstahar överklagat ännuAdvokaten somx
januari 1999.i ärendetinte meddelat beslut

Varning

disciplinärendeanmälanAdvokatsamfundets styrelse motutantog upp
framgår följande. Advo-bl.a.i ärendethandlingarnaadvokaten Avx.

årfödd 1911. Advokatenför kvinna,varit godkaten hade xman enx
kvinnanförordnad god biträttperiodunder den hanhade manvar som

vilket kvinnan,i september 1994, iupprättandemed testamente somav
erhålla 30förordnade advokaten skullearvingar, bl.a.saknade att x

behållningenåterstod medelsedan detvad avsattsprocent avav som
gravvårdar. kvinnan advo-underhåll Vidare förordnadetill visst attav
erhålla återstoden.10skullekaten hustru procent avxzs

huvudsakdisciplinärendet och anförde iyttrade sig iAdvokaten x
1980-kommit i kontakt med kvinnan i börjanföljande. hadeHan av

årarrendetvist. Kvinnan hade 1987 bett honomsamband medtalet i en
efter hennes avlidne make. Advokatenboutredningsman i boetatt vara

göromål.bistod därefter kvinnan i allehanda I bör-och hans hustrux -
kvinnan bett komma till hennes bostadjan september 1994 hadeav x

vid upprättande Vid sitt besök hosför biträda henne testamente.att av
utformning.henne fick han instruktioner avseende Hantestamentets

innehåll,handling önskat vilken hanfärdigställde därefter över-aven
lämnade till henne.

gjorde följande bedömning:Disciplinnämnden

framgår advokaten tid han varitutredningen i ärendet underAv att somx,
förordnad för kvinnan, biträtt henne med upprättandegod tes-avsom man

erhållai vilket bl.a. förordnades och hans hustru skulle delatttamente, avx
kvarlåtenskapen. hänsyn till advokats ställning fri och obundenMed en som

förtroendeförhållanderådgivare sig gällandeoch till det särskilt görsom
vid upprättande det enligt nämndens mening uppenbartärtestamente attav

vid förordnanden till sig självadvokat inte skall biträda testamentariskaen
närstående. sålunda åsi-förekommit har allvarligteller Genom vad som x

dosatt sina plikter advokat.som
På tilldelar nämnden varning förpliktar jim-grund härav och honomx

rättegångsbalkenlikt 8 kap. 7§ andra och tredje styckena till Advokat-att
straffavgiftsamfundet med femtontusen kronor.utge

Två disciplinnämndens ledamöter skiljaktig mening ochav var av an-
förde:
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uteslutningförsvårandesåomständigheterna att av xmeningvår ärEnligt
bord-skallnämndendärförVifråga. attikan kommasamfundet anserur

sammanträdekommande tavidförhandlingmuntligefterochärendetlägga
tilldelas.skallpåföljdvilkentillställning som

Erinran

fram-AnmälarenadvokatenhosanställdjuristenBiträdande x.vary
i hu-principal föregenskapi dennesanmärkningar yställde avmot x

anledningitillsighadeAnmälaren vänt enföljande. avenligt yvudsak
förredogjordeoch1996februariibesökteHontvist.arbetsrättslig y

honhon över attsamthenneförförklarade togattYproblem. nusina
försöktemånadernanästföljandedeUndersigskulle höra senare.av

ochtelefon-bådemedfå kontakttillfällenåtskilligavidanmälaren y -
hör-Ybrev.rekommenderattillställde ävenAnmälaren ettbrevledes. y

Efterrekommenderade brevet.dethellerinteoch löste utintedes av
hondå förklarademed attkontaktanmälarenfickmånaderflera som

betalningönskadehonnågot saken samt attansåg sig kunna görainte
950 kronor.med 1

huvud-isamfundettillyttrandesittianfördejuristenBiträdande y
kontaktadeanmälarenfrånmaterialerhöllfall hondeIföljande.sak

sökte henneAnmälarenmottagandet.bekräfta perförhon denna att
mål. Yandradåtillfällen, upptagenåtskilligavidtelefon avy varmen
vid deintekansketillfällenolikavidanmälarentillsjälvringde men
intelösteringa. Honskulle uthonanmälarentidpunkter angett attsom
endastbrevetfåtthoneftersom veta attbrevetrekommenderadedet
dåhonvilketanmälaren,medkontaktuppmaning re-innehöll taatten

påsporadisktendasthonbyrån vistadestillkomavinNärgjort.dan
kundebyrånbefattningshavareansåg ävenHonkontoret. att annan

tillsadeAdvokatenavin.handintedärföroch xbrevetlösa tog omut
grunddettaglömde bort stress.honbrevet,lösa avhenne utatt men

juristbiträdandeföljande. HanshuvudsakianfördeAdvokaten X
förhandlingtillmålmångaperioden utsattaaktuelladenunderhade

byrån. Ytilltelefonsamtaloplaneradenå vidsvårdärföroch attvar
itillfällevidringa utananmälaren ettanvisatinte ha attborde upp

angående detavinNäranmälaren.själv ringaåtagit sigstället att upp
advokatbyrån hantill semesterinkomrekommenderade brevet var

avin där.intefannsåterkomhanoch när
bedömning:följandegjordeDisicplinnämnden

be-försummatjuristenframgår biträdande attärendetutredningen i attAv
brev. Advo-rekommenderatunderlåtit lösahon utbrev attsamt attsvara
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katen har brustit i sin övervakningsplikt. Härigenom åsidosatthar han sinax
plikter advokat.som

På grund härav tilldelar nämnden advokaten erinran jämlikt 8 kap. 7 §x
andra stycket rättegångsbalken.

iDet övrigt har förekommit föranleder åtgärd.ingensom

Särskilt uttalande

Advokaten förordnad biträde enligt rättshjälpslagen kvin-x var som
nan/anmälaren i äktenskapsskillnadsmål. Inför tingsrättens domett i
äktenskapsskillnadsfrågan ingav advokaten kostnadsräkning,x en som

inkluderadeäven arbete med bodelningsfrågor. Tingsrätten fann att
arbetet med bodelningen inte ornfattades rättshjälpen och bestämdeav
ersättningen till till hälften det yrkade beloppet. Advokaten till-x av x
ställde härefter kvinnan förslag till bodelningsavtal faktura bl.a.samt
på det tingsrätten utdömda beloppet.av

Anmälaren hemställde granskning advokaten agerande,om av x:s
vilket hon fann mycket märkligt och godtyckligt. Hon anförde i sin an-
mälan bl.a. följande. Advokaten har inte arbetat med eller upprättatx
bodelning mellan henne och förutvarande maken. De gjorde själva allt
arbete med bodelningen. Då frågatde de kunde vända sig förvartx att
få hjälp med bodelningen, hade denne det inte ingick isvarat att rätts-
hjälpen han, de gjorde allt arbete själva,att kunde viss råd-men om ge
givning inom rättshjälpen. De kom då överens inte skulleatt göraom x
något arbete utanför rättshjälpen. Anmälaren hade vid minst fyra till-
fällen muntligt försäkrat sig detta avtalat medattom var x.

Advokaten tillbakavisade anmärkningarna honom och anfördex mot
i sitt yttrande bl.a. följande. Han hade för anmälaren klargjort kost-att
naden för arbete med bodelningsfrågor, vilken inte rättshjäl-ersätts av

skulle ersättas anmälaren själv. De har inte någotträffatpen, avtalav
arbete med bodelningsfrågor inte skulleatt utföras. Bodelningsfrå-om

hade diskuterats vid flera deras sammanträffanden. Det måstegor haav
stått klart för anmälaren det inte frågavarit rådgivning.att endastom
Han har utfört det arbete i kostnadsräkningen. Eftersomangettssom
han informerat anmälaren rättshjälpen inte täckte alla kostnaderattom
för lämnat biträde kan han inte ha för-farit felaktigt då han krävdeanses
anmälaren på ersättning för arbete med bodelningsfrågor.

Disciplinnärrmden gjorde följande bedömning.

Av utredningen i ärendet framgår advokaten borde tydligareatt vadänx
skett ha klargjort vilket arbete skulle kommasom debiteras klien-som att

Nämnden låter vid dettaten. uttalande bero.
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tillsynsverksamhetustitiekanslernsJ3.6

bakgrundKort3.6.1

Process-förslagtillkomadvokatertillsynJustitiekanslems över av
1926:31,SOUProcesskommissionen1938:44.SOUlagberedningen

styrelseadvokatsamfundetsdäremothadeden,föregick ansett attsom
offent-defullgöraskullesidafrån allmännasdetkontrollnågonutan

samfundet.lågplikterligrättsliga som
följandeenligtsitt förslagmotiveradeProcesslagberedningen

20:

styrel-Samfundetsförsta handibör utövasadvokatväsendetTillsyn över av
ni-redbart ochverksamheti sinadvokatvakahar överStyrelsen attattse.

advokatsed.godiakttaroch i alltuppdraganförtroddafullgör honomtiskt
denÅsidosätter ingripaåligga styrelsenbör detplikter motsinaadvokat att

svårare fallivarning ochellererinrantilldela honom ge-felande attgenom
för-intressen,allmänna ärosamfundet. Dehonomutesluta somatt urnom

böravikt, de ägadenverksamhet, äromed advokaternas attknippade enav
lämpligenuppgiftkrets. Dennautanför advokaternasmålsman synesegen

iJustitiekanslerntillkommaredanåligganden,med deförenasböra som nu
föreslår därför,Beredningendomstolsväsendet. attfråga tillsyn överom

åtgärd advokat,påkallastyrelsenhosskallJustitiekanslern motäga som
Justitiekanslernmåbeslut över-styrelsensplikt,åsidosätter sin samt att av

avslagits ellerinträdebegärandomstolen. Den,högstaklagas hos vars om
talandomstolen förai högstaock kunnasamfundet, böruteslutits ursom

beslutet.mot

Processlagbered-uttalade sig8 § RBtill 8 kap.specialmotiveringenI
134:följandeenligt s.beträffande klagorättenningen

varning el-åtgärder, innefatta allenastdisciplinärasådanaBeträffande som
drabba-däravmedgivas denicke böraklagorätttorde däremotler erinran,

tid allt-domstolenstill högstamåste hänsyni fallde; detta även atttagas
Även Justitiekanslern böranspråk. ägai attför mycket represen-somtages

klago-Tydligtstyrelsens beslut.vissaöverklaga attdet allmännaförtant
påkallat disciplinärdå styrelsenhosfall, hani dehonomtillkommabörrätt

Även anmälandå ellerstyrelsen självmantfall,iåtgärd advokat.mot
särskiltdettastå honomklagorätt böra öppen,tordefråga därom,upptagit

dentillerkännesförslaget ickeenligtnågon klagorätttillmed hänsyn att
anmälan.gjortsom
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3.6.2 Nuvarande ordning

Justitiekanslems befattning med advokaterna sedan RB:s tillkomst årär
1948 reglerad i 8 kap. iRB och stadgarna för Sveriges advokatsam-
fund.

Tillsynen advokatväsendet advokatsamfundetsöver utövas sty-av
relse och disciplinnämnd utvecklats under avsnitt 3.3.som

får begära åtgärdJK hos disciplinnämnden advokat åsi-mot en som
dosätter sin plikt och hos styrelsen den inte längre behörigmot ärsom

advokat 8 kap 6 § fårRB. Han vidare hos Högsta domstolenatt vara
överklaga beslut enligt 8 kap. 7 § RB samfundets styrelse ellerett av
disciplinnämnd. JK överklagar inte förmåntill för enskild advokat.en
Har anmälan ledamot avskrivits eller har i ärende dis-mot upptaget om
ciplinärt ingripande beslut meddelats innebörd ärendet inteattav
hänskjuts till disciplinnämnden, får JK, inom fyra veckor efter det att

fåtthan del beslutet, påkallahos nämnden åtgärd ledamoten.motav
Enligt 8 kap. 4 § första stycket RB skall advokat vid utövandeen av

sin verksamhet redbart och nitiskt utföra honom anförtrodda uppdrag
och i allt iaktta god advokatsed. Om tystnadsplikt för advokat vid all-

advokatbyrå finns bestämmelsermän i 9 kap. 9 § sekretesslagen
1980:100. Annan advokat enligtär, nämnda stadgande i RB, skyldig

där god såadvokatsed fordrar, förtiga vad hanatt, erfar i sin yrkesutöv-
ning. Enligt 8 kap. 7 § sjunde stycket fårRB brott denna tystnads-mot
plikt inte åtalas åtalJK och fårän väckas endast det ärav annan om
påkallat från allmän synpunkt.

örfarandetF advokatärendena hosi Justitiekanslern

erhållerJK fortlöpande samtliga beslut i disciplinärenden från advokat-
Ärendenasamfundet. handläggs byråchefema hos JK och föredrasav

dessa för honom. Samtliga beslut genomgås. Om upptäckerav man
någon oklarhet eller ärende behöver granskas begärett närmareom

in hela akten från advokatsamfundet. Handläggarna redogör inte iman
detalj för och ärendena inför JK väljer devart ett utan ären-utav man
den i vilka föreligger tveksamheter något slag eller principielltärav
intressanta någoti avseende. Det blir vanligen ärenden vid varjeett par
tillfälle. Efter föredragningen läser JK själv ärendena ytterligare en
gång innan beslut fattas åtgärder.eventuellaom
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uppgifterJustitiekanslerns övriga

beva-uppgifterhuvudsakligaKzsJ atttillsyn ärFörutom utövaatt en av
ka rätt.statens

från enskildskadeståndsanspråkår 000cirka 2varjehandläggerJK
mål150omkringrättegångar iolikaombud iär statenssamtstatenmot

ungefär hälftenienskildeföreträds denskadeståndsärendenår. I avper
anlitar hanföreträderrättegångar JKi deoch statenadvokatfallen av

år bli-underharSkadeståndsärendenaadvokat.fallvissasjälv i senare
obetydligi ickeJKverksamhet. Genomdel JKzsbetydande attvit aven

hardemtillsynharsamtidigt han överadvokateranlitaromfattning som
förhållande till advokaterna.dubbelroll ifåkommithan att en

yttrandefrihetsmål ochåklagare iockså rolleniuppträderJK som
då advokathar motpart.som

ärendenangående antalStatistik3.6.3 m.m.

1989Före år

in-åren 1948-1961kraft. Underiträdde RB1948januariDen 1 nya
år gransk-förhundratal ärendendrygtJustitiekanslernkom till ett per

överkla-dessa1962 145. AviOlof Alsén TSAjustitiekanslerning s.
advokatsgälldesamtligai fyra fall;endastbeslutstyrelsensJKgade

något fall hansidomstolen biföll inteHögstasamfundet.uteslutning ur
ungefär 15JustitiekanslerninfordradeperiodUndertalan. pro-samma

granskningfrån förstyrelsendisciplinärenden närmaresamtligacent av
anmälare.dels begäranpå initiativ,delsövervägandenoch eget av-
inrättades,disciplinnämndenår 1964,tillår fram1961 och närEfter

år.kring 100fortfarandedisciplinärendenbeslut iantalethöll sig per
antaletår uppgickoch 1970 ären-ökningsuccessivtskeddeDärefter en

Justitiekanslernöverklagade1961-1970periodentill 220. Underden
obetyd-mycketdisciplinnämnd istyrelse ellersamfundetsbeslut ettav

482.1971i TSALännergrenjustitiekansler Bengtligt antal fall s.
år kringlåg efter 1970Justitiekanslernadvokatärenden hosAntalet

s.313.SOU 1993:37antalet till 354uppgickår 1988och200-300 per

Efter 1989år

nedanståen-enligtadvokatärendeninkommittillår har JKSedan 1989
tillhandahål-från registerutdraghämtadeUppgifternade tabell. är som

registrator.lits ämbetetsav
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ÖvrigaFrån Från disci- Totaltstyrel-
plinnämndensen

186 44 15 2451989

98 29 3571990 230

341 131 29 5011991

334 100 401992 474

142 612’1993 38 241

1994 8 9 47 64

81995 8 55 71

1996 9 9 6244

1997 85 56 71
I frånsamtliga inkommitAvser de ärenden advokatsamfundet.änsom annan
2 Från juli diarieförs på så frånden 1993 advokatärenden1 beslutensätt att
varje i advokatsamfundetssammanträde styrelse eller disciplinnämnd registre-

enda Antalet diariefördaärende hos JK. advokatärenden hos JK harettras som
denna anledning minskat radikalt, detta någon minskningutan att motav svarar
arbetsuppgiften.av

År två från1997 inkom ärenden prövningsavdelningarna.även

frånDe ärenden inte kommer samfundet och i tabellensom som ovan
betecknats består klagomålövriga frånadvokater enskilda.som av

får sådantin klagomålNär JK besvaras detta i de flesta fall skriftli-ett
fårklagande förklaringDen till varför så fallet- JKärgen. en om nu-

inte möjlighethar ingripa och uppgift lämnas kan vän-att vartom man
da sig. vissa fall frånI översänder JK skrivelse enskild till samfun-en

åtgärd.det för eventuell

påkallar3.6.4 Hur ofta Justitiekanslern åtgärd mot

advokat

påkallade åtgärdJK hos advokatsamfundet respektive överklagade dis-
ciplinnämndens/styrelsens årenbeslut under 1989-1997 enligt följan-
de:
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påkallatfall i vilka JKAntalfall i vilka JKAntal
åtgärd hosbeslutöverklagat ett

advokatsamfundetdomstolenhos Högsta

År 101989

År 111990

År 001991

År 21992 1

Är 0 11993

År 221994

År 001995

År 0 21996

År 001997

påkallar åtgärdJustitiekanslern3.6.5 När mot

advokat

tillsyn advokatväsendet trädde iJK:sNär bestämmelserna överom
frågan utsträckningjanuari 1948 uppkom för JK i vilkenkraft den l om

disciplinnänm-Samtliga beslut styrelsenbesluten skulle granskas. av —
allaöversändas till JK. Skulle han granskaden fanns inte skulle-

från samfundetinfordra handlingarnabeslut dvs.närmare, attgenom
och inte själva ärendena översändsnämligen bara beslutenDet är som

frågaansåg kunde i JK meddet inte kommatill JK. Man gärna attatt
det in-handlingarna skulle granska alla ärendenhjälp sättetsomav
ärenden,från sarnfundets styrelse. Man valde visst antalkom ettut an-

befogade i be-olika meningar dettingen därför kunde haatt omman
ansåg rutinmässigtfråga därför sig börai ellersluten närmareatt man

i TSA 1971antal justitiekansler Bengt Lännergrengranska ärendenett
479.s.

1962justitiekansler Olof Alsén i TSA 151framställningenI s.av
frågan försynpunkter skäl fannsanlagt följandeJKatt omuppges

överklagande:ett

principiellfordrats beslutetöverklagande tycks haFör att avsett meraen
fråganfråga skäl förefallit tala för bedömningoch starka änatt en annan av

angår påföljden fullföljdVad skäl förkommit till uttryck i beslutet. harsom
reaktion tämligen tyd-föreligga, den tillämpadeänsträngareansetts om en
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frånpåkallad allmän synpunkt. vidare med yrkandeligt sig Att etttett
påföljden, erinran, till varning,borde ändras harden bestämda lägstaattom

befogat.speciella funnitsinte skälutan

åridagtillämpar 1999 de principerJustitiekanslern ännu som gavs
år 1962.uttryck för

Genomgång påkallandefallende s.k.3.7 av

årenförhos Justitiekanslern 1989-1997

gått påkallandefalligenomKommitténs sekreterare har samtliga s.k.
årenJustitiekanslern för 1989-1997. Nedan följer redovisninghos en

åren.för de aktuelladessa ochvart ettav av

År 1989

årUnder 1989 inkom till Justitiekanslern sammanlagt 245 advokatä-
Ärendetpåkallade åtgärdrenden. JK advokat i fall. hademot ett an-

åklagare misstankemälts och gällde advokat för brottmot mot tyst-av
nadsplikt enligt § 4096-88-7.8 kap. 4 RB J Kzs Dnr Omständighetema
i ärendet följande. Advokaten B, offentlig försvarare för A T,var var

Nyköpings mål.tingsrätt förklarats häktad i delgavs denTettsom av
målet14 1987 utredningen i enligt åtal23 kap 18 § ochRB motmars

bl.a. honom väcktes vid Nyköpings tingsrätt den april21 1987. Anrnä-
åklagare åklagarelande hade varit i mål vid tingsrätt,Stockholms iett

vilket mål tingsrätten meddelade dom den 198821 oktober P Vmot
måloch och frånvaro.T T. I R F B K häktade i sin förun-Isamma var

dersökningen fanns frånV och T bandutskrift avlyssnat tele-mot etten
fonsamtal den 3 april mellan i1987 F Spanien hustru.och dennes Av

dåsamtalet framgick hustrun haft för F väsentlig informationatt om
vad förekommit under förundersökningen i Nyköping in-samt attsom
formationen sannolikt hennelämnats advokaten B.av

Justitiekanslern redogjorde i sitt beslut för gällande bestämmelser
advokaters tystnadsplikt anförde:samtom

de citerade förarbetsuttalandena framgårAv straffsanktionera-denattnyss
de tystnadsplikten för advokater i enskild verksamhet inte sträckaavsetts
sig vad för offentliganställdagäller advokater enligtutöver sekretess-som
lagen. De uppgifter enligt vad framgår åklagaresanmälandesom som av
skrivelse jämte bilagor skall ha lämnats advokaten uppenbarligenB ärut av

sådanainte de skulle ha omfattats tystnadsplikten för advokater i all-att av



115advokatverlcsamhetenTillsynen överSOU 1999:31

rättegångsbal-tolkningMed densekretesslagen.enligtverksamhet avmän
minenligtdärförför kanuttryckförarbetenabestämmelser gettkens som

straffbart.utlämnandet ärgällandeintemening göras att
i dettameningminåtal enligtjag har ärvadgrund sagtRedan nuav

i övrigthelleromständigheterna inte synesHärtill kommeruteslutet.fall att
väckas.åtal skallförförutsättsharförarbetenaenligt attsådanavaritha som

inledas.intedärförskallFörundersökning
sålunda enligtsida kanfrån advokaten BzstystnadspliktNågot brott mot

dockförhållandena äranmäldaåklagarenföreligga. Demening intemin av
disciplinärförAdvokatsamfundetunderställasärendet börallvarligaså att

prövning.

förnekadeochhonomanmärkningarnatillbakavisade motAdvokaten B
på-åklagareanmälandedetinformation sättlämnathan ut somatt

det1989december15beslutade den attstyrelsestått. Samfundets som
någon åtgärd.föranledaskulleärendet inteförekommit i

År 1990

advokatä-357sammanlagtJustitiekanslerntillinkomår 1990Under
disciplinnärrmden hosbeslutöverklagade JKfallrenden. I ettett av

ärendetiOmständighetema762-1990.Dnrdomstolen JK:sHögsta
Hadvokatenföreträddehuvudförhandling i tingsrättVidföljande.var

visshuvudförhandlingenvidåberopadeSvarandenasvarandesidan.
tingsrättenmålet. detEfteråberopats itidigare attbevisning som

Hadvokatenlämnadebevisningåberopafåbegäranavvisat deras att ny
anmälde Hrättegången. Tingsrättenhuvudmänsinamedtillsammans

medåtgärd tillsammansdennesifrågasatteochsamfundet atttill om
advokatsed.godrättegång förenligt medavbrytahuvudmänsina varen

anförde,ochhonomanmärkningentillbakavisadeHAdvokaten mot
huvudförhand-tillsigfortsättningsvis inställaickebeslutetdels attatt

intressen,klienternastillvaratabästaförenbart sättfattatslingen att
åstadkommavarithuvudförhandlingenmed lämna attsyftetdels attatt

bevis-avvisadeåberopaåtervinningsmålet denför itredskodom att
ningen.

bedömning:följandegjordeDisciplinnämnden

klienternamedåtgärd tillsammansframgår H:shandlingarna att av-Av att
Havvisa vissabeslutatsedanhuvudförhandlingen, rättenfrån attträda av

ispekuleradebetingad. Hprocesstaktiskt attbevis,skriftligaåberopade var
rättegångså klienter iH:stredskodommeddelaskulle att genomrätten ny
bevisningen.åberopa avvisadedentillfälleskulleåtervinningstalan att
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måletDomstolen hade rätteligen bordeavgöra avgörasatt om genom
prövning i tredskodom. Huvudförhandlingen genomfördessak eller genom

måletdomstolen slutligen tredskodom.beslöt Detavgöraatt genommen
ståndpunktinte bedöma domstolenstillkommer nämnden att om var pro-

cessrättsli korrekt.
Enligt vägledande regler god advokatsed det advokatens främstaärom

för vad lag och god advokatsed bjuder efter för-plikt inom bästaatt ramen
måga klientens intressen. Samtidigttillvarata stadgas i de vägledande reg-

advokat ombud eller biträde i rättegång skyldiglerna i alltäratt attsom
rättegångsbalkeniaktta vad och andra författningar föreskriver. Hzs ageran-

svårbedömda konfliktområdetde utspelar sig uppenbarligen i det mellan
tillvaratagande klientens intressen iakttagandeoch lag och god advo-av av

Wiklund i God avhållakatsed. Holger uttalar advokatsed advokat böratt
från påsig processuella och missbruk, vilka Wiklund anför åtskilligaoarter

föremålexempel varit för disciplinär prövning, någotdock inte fallsom
påminner aktuella.detsom om nu

Vid bedömning finnersamlad disciplinnämnden H medävenatten -
beaktande de motstridande plikter åvilat honom förfarit olämpligtav som -

pågåendelämna under rättegång.domstolen låterNämndenattgenom
emellertid vid detta uttalande bero.

Två ledamöter i disciplinnämnden skiljaktiga villeoch meddelavar
advokaten erinran.H

JK yrkade Högsta domstolen skulle meddela advokaten Hatt var-
ning eller erinran. Han gjorde gällande, åtgärdH sin till-att attgenom

med sina pågående målhuvudmän under lämna huvudför-sammans
åsidosatthandlingen god advokatsed.

Högsta domstolen biföll JKzs talan och meddelade advokaten H er-
inran anförde följande:samt

får framgåAv utredningen H tagit initiativet till och ställt sig bak-attanses
svarandenas beslut lämna huvudförhandlingen.attom
Advokatens grundläggande skyldighet bästa tillvarata klien-sättatt

intressen begränsas inte bara lag de krav god ad-äventens utanav av som
vokatsed Såsomställer. i rättegångombud advokaten skyldig i alltär att
iaktta rättegångsbalkenvad författningaroch andra rörande före-processen
skriver. Han skall medverka till god processordning och till rättenatten av
meddelade föreskrifter föreläggandenoch efterkoms. Som WiklundHolger
uttalar i "God advokatsed" bör advokat avhålla frånsig processuellaen

och missbruk. finns alltsåDet inte något för advokatoarter utrymme atten
åsidosätta god advokatsed i avsikt tillvara klientens intressen.att ta

åtgärdHzs processtaktiskt betingad och kan inte förenlig medvar anses
den processordning förutsatt i rättegångsbalken.är Tingsrättens beslutsom
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överklagashade kunnatbevisningenerbjudnasvarandenadenavvisaatt av
målet.i Hzsdomtingsrättenstalanmedsamband age-i mottill hovrätten

förochdomstolenbåde för motpar-olägenheterväsentligamedförderande
ten.

stri-handlandedomstolen Hzsfinner Högstaanförda attdetPå grund av
ad-pliktersinaåsidosatthärigenomharadvokatsed. Han somgodder mot

honom.meddelasbörerinransådant sättvokat att

Östersunds tings-inspektionår 1990undergjordeJustitiekanslern av
Nadvokatenuppmärksammadestvistemål attgranskningenVidrätt. av

kompletteringbegärdmedunderlåtit inkommahadelång tidunder att
hadesida. Nfrånhärompåminnelser rättensfleratingsrättentill trots

sig tillinställaunderlåtit utsattförhinderanmäla attvidare attutan
bedömningengjorde denJustitiekanslernmålet.iförhandlingmuntlig

ad-skyldigheteråsidosatt sinaallvarligtagerandesitt somNatt genom
samfun-tillärendetöverlämnadeochdomstolenförhållande tillvokat i
påkalladfinnasåtgärd kundevidareför dengranskning ochdet för som

i sinhänskötstyrelseAdvokatsamfundets tur1565-90.DnrJ Kzs
mederinranNtilldelade advokatendisciplinnärrmden,tillärendet som

motivering:följande

efterkommadröjsmål medframgår varit iN atti ärendetutredningen attAv
han1987decemberden 23delgivits honom attsamtföreläggandedet som

muntlig förbe-tillunderlåtit siginställaförhinderanmäla attvidare attutan
plikteråsidosatt sinahar NHärigenomjanuari 1989.målet 31denredelse i

advokat.som

börjaniframgår hanår 1990 13för s.arbetsredogörelse attAv JKzs
disciplinärendenförhandläggningstidemauppmärksammadeåret attav

JKanledning däravlånga. Medmycket togoftasamfundethos un-var
generalsekreterarevarvid samfundetssamfundet,medkontakthandder

till-avsåg kommafrån samfundethur attinformerade honom manom
skriftlig redo-deltagitJKEfter detproblem.med dessa atträtta av en

uppehållaytterligareanledningintefann hanfrån samfundetgörelse att
fråga.sig vid denna

År 1991

på-Hanadvokatärenden.sammanlagt 501till JKår 1991 inkomUnder
samfundet.åtgärd advokat hosnågot fallinte ikallade mot

Sammanträf-framgår hanårför 1991arbetsredogörelseAv JKzs att
diskuteratochoch generalsekreterareordförandesarnfundetsfat med

disciplinnämnden.medarbeteSamfundets
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År 1992

år 1992 inkom till sammanlagtUnder JK 474 advokatärenden. Beträf-
fande fall fann JK ärendet borde underställas samfundets styrelseett att
för disciplinär prövning. fall begärdeI kanslem disciplin-ett annat att

åtgärdskulle besluta disciplinärnämnden advokat. Slutligenmotom en
i fall domstolenyrkade JK Högsta skulle förordna uteslut-ett att om

ning advokat samfundet.enav ur
första ärendet 4401-91-7Det J Kzs Dnr gällde misstanke mot en

advokat för brott tystnadsplikt. Omständighetema följande.mot var
offentligAdvokaten E förordnad försvarare för G. Häktnings-var som

förhandling hölls inom stängda dörrar. Vid förhör polispersonalsom
därefter höll med N hon advokaten för henne hadeatt uppgettuppgav

G hade erkänt narkotikabrott innehav halvt kiloatt grovt ettgenom av
amfetamin. Vidare hade advokaten för henne narkotikanuppgett att
inte avsedd för Gzs bruk, varför förståkunde vad denegetvar man
skulle användas till. Enligt polisens uppfattning omfattades de uppgif-

såledesadvokaten lämnat till N advokatens tystnadspliktter som av
eftersom de lämnats vid förhandling inom stängda dörrar.

Justitiekanslern redogjorde för gällande bestämmelser advoka-om
tystnadsplikt anförde:ters samt

Av de citerade förarbetsuttalandena framgår den straffsanktionera-attnyss
de tystnadsplikten för advokater i enskild verksamhet inte sträckaavsetts
sig vad förgäller offentliganställdautöver advokater enligt sekretess-som
lagen. uppgifterDe enligt framgårvad handlingarna i ärendetsom som av
skall ha lämnats E uppenbarligen sådanainteär de skulle haut attav om-
fattats tystnadsplikten för advokater i allmän verksamhet enligt sekre-av
tesslagen. rättegångsbalkensMed den tolkning bestämmelse förar-av som
betena föruttryck kan därför enligt min mening inte gällandegett göras att
utlämnandet straffbart.är

påRedan grund åtalvad jag har enligt min mening iär dettasagtav nu
fall uteslutet. Härtill kommer omständigheterna inte heller i övrigtatt synes

sådanaha varit enligt förarbetena har förutsatts åtalför skall väckas.attsom
Förundersökning skall därför inte inledas.

Såvitt framgår polisens uppgifter har emellertid E förav annan person
avslöjat vad han erfarit vid förhandling inom stängda dörrar. förhål-Detta
lande enligt Justitiekanslerns uppfattning såär allvarligt ärendet böratt un-
derställas Sveriges Advokatsamfund för disciplinär prövning.

Samfundets styrelse fann, vad förekommit i ärendet inte skulleatt som
föranleda någon åtgärd.

andraDet ärendet gällde begäran till disciplinnämnden från JKen
åtgärd advokat J K:s Dnr 4003-92 där samfundets styrelsemotom en
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skulleintedisciplinärendeförekommit ivadfunnit etthade att som
egenskapiadvokat BBakgrundenåtgärd.någon att avföranleda var

talanväcktkonkursboets vägnarkonkursaktiebolagsiförvaltare ett
iinflytandedominerandehelthafthadetvistemål S. Denne etti mot

på denalternativtgrund brott,skadestånd Syrkadebolaget. B avav
BAdvokatenskada.bolagettillfogatstyrelseledamotSgrund att som

konkursutbrottettid föreSanförtstämningsansökanidärvid atthade en
obe-mån bolageti vadrådgörafåförhonom varsökt att omupp
vis-ställtbesöketvidSanförtvidareAdvokatenhadeej. attstånd eller

fått vissafrågor och svar.sa
beslut:i sittföljandeanfördeJK

förviss-iadvokatersig tillvändaförtroende kunnafulltmedbörEnskilda
kommer använ-intetill advokatende lämnar attuppgifterning att somom

intefalletaktuella ägnatärförekommit i dethardem. Detdas numot som
någothade lämnatfall inteS i dettasådan tillit. Attenskildaingeatt en

anförtjag harutgångspunktfrån dentill advokaten varauppdrag somsynes
medförsvarashellerintehandlingssätt kan attAdvokatensbetydelse.utan

inte god-kanDetintresse.konkursborgenärernasiakttaskyldighan attvar
till honomhadevad Sdilemma blevadvokatens sagtlösningen atttas att

själv.vändes Sadvokatenadvokatrådgivande motavsom
klartpåkallat detfrån synpunkt görsallmändetmening attminEnligt är

god advokat-medförenligtfall inteihandlingssätt detta äradvokatensatt
åtgärddisciplinärdisciplinnämnden beslutardärförbegärsed. Jag att om

advokaten.mot

anfördeochhonomanmärkningentillbakavisade attBAdvokaten mot
förhållande till kli-endast itorde gällaadvokattystnadsplikthans som

ellertill Srådgivande advokatsigbetraktathan inteoch attenter som
konkursförval-varit jäviginteockså hananfördeHanbolaget. att som

obeståndsfrågan.bedömninghan gjortdärför atttare aven
erin-varning ellerskulle tilldelasBadvokatenhemställdeJK att en

följande:anfördeochran

godfrågan vadalltförB synsättmening anlägger snävtminEnligt ett om
erfar iadvokatenvadförtigafråga skyldigheteniadvokatsed kräver attom

vägledning hossökaförtroliga formeriMöjlighetenyrkesutövning.sin att
förförutsättningbetydelsefullallmäntadvokaterrådgöra med äroch sett en

Sovidkommandefrån synpunktdennarättsvården i dess helhet. Det är om
inte.eller DetklientbetraktasS skallnågot ochuppdraglämnat B somom

tillskulle ha lettbesökhuruvida Szsbetydelseavgörandehellerinteär av
hand-BzsviktigtVadkonkursförvaltare. ärär attjäv för B att somvara

allmänhetenförtroende hospåfrestningar detuppenbarainnebärlingssätt
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nödvändigt för skalladvokaterna kunna fylla sin roll i rättslivet iär attsom
stort.

låtit någonEnligt min mening det B har komma sig till last inteär som
småsak. åJag har andra sidan inte grund för gällande B skullegöraatt att

förfarit oredligt.ha gjort ellerorätt

Advokatsamfundets disciplinnänmd tilldelade advokaten erinranB och
anförde följande:

advokat inteEn har tystnadsplikt blott sina klienter denävenmot utan mot
inför eventuellt klientuppdrag anförtrott sig advokaten.ettsom

framgårutredningen i ärendet någonAv S tid före konkursutbrottetatt
rådgörasökt för med honom månB i vad konkursbolagetattupp om var-

på obestånd eller vid frågorS har besöket ställt vissa fåttoch vissa svar.
B har i stämningsansökning till Norrköpings tingsrätt hänvisat tillsenare
vad förekommit vid mötet.som

Genom sålunda förekommitvad åsidosatti ärendet har B sinasom
plikter advokat.som

detI tredje ärendet årunder 1992 yrkade JK Högsta domstolenatt
skulle förordna uteslutning advokat samfundet J Kcs Dnrom av en ur
4108-1992. Omständighetema i ärendet följande. Advokaten Ovar
hade hovrätten dömts för bedrägeri. Påföljden hade bestämtsgrovtav
till Villkorlig dom jämte dagsböter. Brottet bestod i advokatenatt ge-

vilseledande förmått länsstyrelsen utfärda kreditgaranti förattnom en
aktiebolags förpliktelser och lämna bank medgivande be-ett att atten

låntala 400 000 kr till bolaget. O ansökte revisionut ett om om men
beviljades inte prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterade advokaten hadeatt
gjort Nämnden konstaterade ocksåorätt. han otill-att att ettgenom
låtet sig klientsi affärersätt och åsidosätta före-attengagera en genom
skrifterna i samfundets bokföringsreglemente allvarligt åsidosatthade
sina plikter advokat. Nämnden fann emellertid den disciplinäraattsom
påföljden kunde vid varning jämte dåvarande högsta straff-stanna en
avgift, 15 000 kr.

JK gjorde följande bedömning i sitt överklagande:

Jag delar disciplinnämndens mening advokaten sig iatt attgenom engagera
klients affärer och inte iaktta bokföringsreglementet allvarligtatten genom
åsidosatthar sina plikter advokat. Sambandet med bedrägeribrottet görsom

enligt min mening omständigheterna försvårande,synnerligen i så-fallvart
vitt gäller det bristande iakttagandet bokföringsreglementet.av

Det bedrägeri för vilket advokaten har fällts till begåttshar i ettansvar
sådant samband med hans advokatverksamhet måste idet ha skettatt anses
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handlingssättadvokatensinnebär attbedömningEnligt minverksamheten.
allt-delaradvokat. Jagverksamheti sinuppsåtligen gjorthar orätthan som

discip-Advokatsamfundetsuppfattninghänseende denså i dettaäven som
uttalat.linnämnd har

någonsigriktatvisserligen intehandlande har motAdvokatens orätta
mindredestoInteadvokat.egenskapnågot i hanshonomanförtrott avsom

i hovrät-Vadallvarlig oredlighet.meningminenligtinnefattar det somen
fråndetsådanbrotttill last äradvokaten art attlagtshardom avsomtens

Sveri-ledamotförbliradvokateninte börsynpunkt att avallmän accepteras
vadmedenlighetiadvokatenkommerTill dettaadvokatsamfund. attges

pliktersinaåsidosattallvarligt haranfördaförutframgår det somavsom
advokat.

domstolenihandläggning HögstamåletsunderbegärdeOAdvokaten
Samfundetsbeviljadesbegärandenna sty-ochsamfundetutträde avur

domstolenHögstaöverklagande ochsitthärefteråterkalladerelse. JK
ärendet.avskrev

År 1993

falladvokatärenden. I521sammanlagttill JK ettinkomår 1993Under
någon dis-prövningmaterial församfundetJK tillöverlämnade av om

i sinanfördeJKförhållandenDevidtas.åtgärd bordeciplinär som
ihos honomuppmärksammatshadesamfundet etttillframställning

justitiekanslemförbehörighet1985:400 attenligt lagenärende om
Omständigheternarättegångsbalken.enligtbeslutvissaöverklaga var

offentligförordnadAdvokaten M2106-93.K:s Dnrföljande J somvar
tings-åklagare tillanmälde allmänvåren 1993Underför U.försvarare

hin-åsikt utgjordeenligt hansuppgifterframkommitdeträtten att som
tillräckligaintefannTingsrättenför U.försvarareför Mder att vara

för U.försvarareoffentligför Mförordnandetåterkallaskäl attatt vara
skälfann däremotbeslutet,fullfölja talanintebeslutadeJK motatt men

stycket RB.6 § tredjeenligt kap.samfundet 8framställning tillgöraatt
advokaten Mframställningsinsammanfattningsvis ianförde attHan

medmisstänktutföra för Ezsnågon uppgifthan hadesamtidigt attsom
taladelån Enligt JKtill denne.räkning lämnatmåleti U ut ettmot

medmellanhavandeninlåtit ekonomiskasig iadvokaten Mdetta för att
påadvokatuppdraghade sättvilken hanför ett somsompersonen

uppdragsgiva-intaställning bortMoberoendeden gentemotäventyrat

ren.



1999:31SOUadvokatverksamhetenTillsynen122 över

in-åtgärd advokaten MdisciplinärframställningJKzsInnan motom
tagitinitiativ redanstyrelsensamfundet hade ären-kom till eget upp

behandling.det till
Ärendet våren 1994. Advo-disciplinnämnden underbehandlades av

anförde haanmärkningarna honom ochtillbakavisadekaten M attmot
någotlånetransaktionen uppdragmedverkan ibehandlat sininte som

frånnågot sighade uppdragtransaktionentiden förinte vidoch vare
långivaren.låntagaren eller

frånåtgärd disciplin-föranledde ingeni ärendetframkomDet som
nänmden.

yrkade Högstadisciplinnämndens beslut ochöverklagadeJK att
för Sittvarning. grundadvokaten M Somskulle meddeladomstolen

han följande:yrkande angav

påadvokat grundåsidosatt sina plikter han,M har att som avsom genom
lá-lånetransaktionen haft ekonomisk relation till underpåtaladeden en

för särskilt skälåtagit advokatuppdrag denne. Ettlöptid sig attettnets aw-
lånet. förvarit vissa diskutabla villkor för Till stödböja uppdraget har yr-

åberopas 22 § i Advokatsamfundets vägledande reglervarningkandet om
god advokatsed.om

lånetransaktionenförnekade han blivit invol-Advokaten M att genom
någon ekonomisk relation med och bestred, det förelegatverad i E att

något från mening.uppdrag i egentligE
i 6domstolen lämnade beslut den juli 1995 överklagandetHögsta

Ömål 3326/94:bifall anförde HD:sochutan

ytterligare uppgifter framkommit rörande denGenom förhöret med M har
påtalade lånetransaktionen kontakterna i övrigt mellan honom ochävensom

någon förhållandenfullständig klarhet vunnitsdock rörandeutan att av
betydelse för prövningen.

framgå någon sådanföretagitutredningen kan inte M harAv attanses
åberopadeklient iekonomisk transaktion med den bestäm-somen avses

god advokatsed.melsen i de vägledande reglerna om

En skiljaktig och ville meddela advokaten erinran.ledamot Mvar en
Två år frågorärenden under 1993 slutligen gällde brott motom

tystnadsplikt och handlades med stöd 8 kap. § sista stycket7 RBav
2868-93-31 och 3149-93-31. inledde inte förundersök-JK:s Dnr JK

någotning i fallen. fallet efterDet anmälan allmäntogsav ena upp av
åklagare initiativ påoch det andra grund uppgiftereget av som
framkommit i massmedia.
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År 1994

advokatärenden.64sammanlagttill JKår 1994 inkomUnder
formernagälldeår 1993samfundetmedJKkontakterDe togsom

samtaltillleddeochdisciplinärendenhandläggningSamfundetsför av
Ärendet medavslutadessamfundet.förföreträdareochhonommellan

hos JK.handlingarnatillladesfrån samtalettjänsteanteckningaratt
hosdisciplinnänmdentvå beslutJKöverklagadeår 1994Under av

Kzs Dnrse Jförredogjortsfallet hardomstolen. DetHögsta ovanena
2106-93.

JKtalandomstolenförordnade Högstafalletandradet omI av
ha-Advokatenadvokatsamfund.Sverigesadvokatuteslutning urenav

Tings-bokföringsbrott.intygandeåtalats för samttingsrättde vid osant
till-Disciplinnärnnden1994.idomåtaletogilladerätten marsgenom

Disciplinnämn-000 kr.straffavgift 15medvarningadvokatendelade
1994:aprilden 20besluti sittföljandeuttaladeden

beträf-från Cerhållit bolagetmäldaruppdrag SdetfinnerNämnden att som
anskaffa hyres-uppdragetefterföljandedetliksomS attfastighetenfande

advokatverksamheten.iuppdragvaritfastighetentillgäster
fyrautställt1989åren och1988bolaget Fvidgått hanS har att genom

provisionen.avtaladeobjekt för denfelangivitsi vilkafakturor
åsido-innehåll allvarligtSharmed oriktigtfakturorGenom upprättaatt

advokat.pliktersinasatt som
uppgivit,Svadframkommitå sidan änandraharärendet annatI

di-från verkställandeanvisning Czsefteravfattatsfakturornanämligen att
införståddvariti dess helhetC:s styrelseekonomichef ochellerrektör att

och godkänt detta.innehållet i fakturornamed
påföljden kansådanaomständigheterna ärfinner stannaNämnden attatt

straffavgift.högstamedi föreningvid varning
jim-varningsåledes nämnden Sförevarit tilldelatPå vadgrund somav

och förpliktarrättegångsbalkentredje styckenaandra och7 §likt 8 kap.
femtontusenstraffavgift medAdvokatsamfundettillhonom utgeatt

000 kronor.15
åtgärd.föranleder ingenärendetförekommit ii övrigtDet som

villemening ochskiljaktigledamöterdisciplinnämndensTre var avav
följande:anfördeS. Deutesluta

till advokat-hänförahandlandeförehavandevår mening S:sEnligt är att
bedömning.följandeViverksamhet. gör

mäklarprovision tillfakturor avseendefyrautställtsitt bolag FförS har
försälj-respektiveförmedlingför1.500.000 kronortillhopabolaget C om

fastighetsbolag.ochfastigheterantalning ettettav
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S vidgått inte medverkathar han vid dessa transaktioner fak-ochatt att
således oriktiga. Han har härtill inte intresseratupplyst han sigärturorna att

påför syftet med faktureringen, tillkommit begäran för bolagetVDsom av
C.

finner utställandetVi S de oriktiga fakturorna förfaritatt avgenom
försvårande dåoredligt. omständigheterna därvidlag sigdet be-är rör om
någontydande belopp och S inte kunnat lämna nöjaktig förklaring till fak-

tureringen.
utanförS har sin advokatverksamhet handlagt förevarande fastighets-

förmedling. Detta har varit undandraga honom samfundets discip-ägnat att
linära tillsyn och arvodesprövning. Vi finner förhållandedettaäven utgöra

försvårande omständighet.en
På grund anfördadet skall S uteslutas Advokatsamfundet.av ur

Högsta domstolen anförde följande i sitt beslut den 8 december 1994
ÖmålHD:s 3143/94:

första rättegångsbalkenI 8 kap §7 stycket föreskrivs advokat, iatt en som
sin verksamhet eller förfargör oredligt,orätt skall uteslutassom annars ur

ÄrAdvokatsamfundet. omständigheterna mildrande, får i stället varning
tilldelas honom. Om åsidosätteradvokat sina plikter advo-en annars som

fårkat, enligt andra istycket paragraf varning eller erinran medde-samma
Ärlas honom. omständigheterna försvårande,synnerligen får han iäven

falldetta uteslutas samfundet.ur
Som grund för sitt yrkande advokaten S skall uteslutas Advokat-att ur

samfundet har Justitiekanslern gjort gällande förfaritS har oredligt i denatt
mening i 8 kap. § första rättegångsbalken7 stycket ochsom avses att om-
ständigheterna inte mildrande.är

Vad med oredligt förfarande har kommenterats endast kort-som avses
fattat i lagstiftningens förarbeten. Det framhålls där NJA 1943 86 f atts
förfarandet i vissa fall sådantkan straffrättsligt inträderattvara ansvar men

ingripande i disciplinär kan påkallat dåväg straff inte kanatt ett ävenvara
ådömas. Oredlighet påtalas,kan det vidare,sägs den falleräven utanförom
advokatverksamheten, såsom då advokaten i angelägenheter siggöregna
skyldig till bedrägligt eller svikligt förfarande.

Viss ledning kan hämtas i förarbetenas uttalanden beträffande de fall
omfattas 8 kap 7 § andra stycket, fall dådvs. advokat "annars"som av en

åsidosätter sina plikter advokat. Härunder faller enligt förarbetenasom
förhållandevarje från advokatens sida inte kan överensstämmasom anses

med såsom vårdslöshetgod advokatsed, eller försummelse ombud isom
rättegång eller debitering oskäligt arvode. För förfarande skallatt ettav
kunna bedömas måsteoredligt det alltså graverande ka-som vara av mer
raktär.
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haradvokatsedgodvägledande reglerockså deintresseAv är somom
be-innehåller i §1styrelse. ReglernaAdvokatsamfundetsutfärdats enav
be-tillkommentarfår främja Iinteadvokat orätt.stämmelse att enom en

skriftligafår tillmedverkaadvokat inteb1.a. attstämmelsen sägs att en
innehåll. uttalandeEttellerskullför skens osanthandlingar upprättas ges

advokatsed sGodverkWiklundsi Holgerfinnsinnebördmed samma
172.

fyralåtitharbolaget F upprättaSadvokatenDet är utrett att genom
detdelsfelaktigainnehåll. Fakturorna ärfelaktigt attmedfakturor genom-

deanvisningsprovision, dels upptarde att nanmatt genomavseranges
någon befattning med.haftinte harFbolagetfastigheter som

ef-upprättadesframgår fakturornafår godtas,uppgifter,S:sAv attsom
emellertidO. S hadeverkställande direktörfrån Czsbolagetanvisningarter

fakturorna oriktiga.sigförtillfällen klartsamtligavid att var
redaunderläthanden han medvetetviduppgifter vidare att taSzs attger

skedde. Detutformas detskullefakturorna sätttillskälen att som
skulleför bolaget Fgarantierenligt hansviktiga attattutsaga, er-var,

från C.fakturorna bolagetihålla beloppde angavssom
innehåll sigfelaktigthandlingar med göradvokat upprättarAtt somen

tidigareframgår vadgod advokatsedtill klart brottskyldig motett somav
verifikationerskulleockså fakturornabeaktas utgöraanförts. börDet att

Ge-båda rörelser.kommanditbolagensCzs och desåväl ii bolaget Fzs som
åsidosattinnehåll har Smed felaktigtlåta verifikationerupprättaattnom

bokföringslagen.bestämmelserna i 5 §
får handlatsådana haSomständigheternaSammantagna är att anses

huruvida hand-anledningbedömning saknasVid denna prövaoredligt. att
advokatverksamhet ellerhänförligt till Szsvaritlandet har

ochobetydliga belopphartill fakturornahänsyn b1.a.Med avsettatt
inteomständigheternatillfällen kanvid skildadetill upprättats ansesatt

Advokatsamfundet.således uteslutasskallmildrande. S ur

dis-advokatsamfundetsår hemställde JKtvå under 1994I fall attom
sarnfun-disciplinärenden handlagtsciplinnäirmd skulle pröva avsom

styrelse.dets
2124-fallet följande JK:s Dnrdet förstaOmständigheterna i var

tillklagomål beträffande advokaten Lmedinkommitbank hade94. En
för bolagsgälldeAnmärkningen Lstyrelse.Samfundets vägrat att ettatt

enligt kon-betalningsanmaningbekräfta mottagandeträkning enav
bola-försvårat delgivning medövrigt olikaoch ikurslagen sättäven

förekommit i ärendetdetbeslutadestyrelseSamfundets attget. som
åtgärdpåkalladeåtgärd. disciplinärnågon JKföranledainte skulle mot

anförde:L och
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finner Jusitiekanslernhandlingarna i Samfundets akttagit delEfter haatt av
delgivningsförsök med advokatenbankensomständigheterna kringatt som

sådana ärendet i dis-prövningförföreträdare bolaget att avensynes vara
påkallad.ciplinnämnden är

anförde advo-vid uttalande ochdetDisciplinnämnden lät attstanna ett
i skrift bekräfta mottagandet betal-inte borde hakaten L vägrat att av

ningsanmaningen.
disciplinnärrmden för-andra fallet lämnade advokaten hosdetI en

ansåg 1913-handlingssätt JK godtagbar J Kzs Dnrklaring till sitt som
förekommit inte skullebeslutade vadDisciplinnärrmden94. att som

åtgärd.någonföranleda
år överlämnade handlingarna i ärende1994 slutligen JKUnder ett

för samfun-tystnadsplikt till styrelsenmisstanke brottrörande motom
åtgärd kunde föranleda enligt sarnfun-vartill handlingarnadet för den

bedömning.dets

År 1995

år inkom till sammanlagt advokatärenden.Under 1995 JK 71 Gransk-
åtgärderför påkallaningen inte anledning honom vidareatt motgav

någon advokat.
år påkallatärende, i vilket 1994 hos Högsta domstolen dis-Ett JK

årciplinärt ingripande, avgjordes under 1995 efter muntligt förhör i
förHögsta domstolen. En redogörelse ärendet finns intaget seovan

2106-93.JK:s Dnr
ovanståendeanledning sinJK uttalade med ärende i arbetsredo-av

årgörelse för 1995 följande JK-beslut 1995 202:s

fallet enligt JusitiekanslernsI det nämnda bedömning aldrig till-nu vanns
räcklig hadeklarhet vad under det händelseförloppägtsomom rum som
föranlett Justitiekanslerns Fallet enligt meningtalan. min särskildger an-

för inom för uppgifterledning Justiekanslern sina advokatvä-att ramen
område formernasendets uppmärksam hur för den disciplinäravara

Advokatsamfundetverksamheten hos utvecklas.

År 1996

årUnder 1996 inkom till Justitiekanslern 62sammanlagt ärenden. Jus-
någottitiekanslern överklagade inte beslut disciplinnämnden.av

två fall hemställde disciplinnämndenI JK skulle discipli-prövaatt
närenden handlagts Samfundets styrelse. I det fallet fannsom av ena
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advokatåsidosatt sina pliktervederbörandedisciplinnämnden att som
disciplinnämndenandra fannerinran, i det atttilldelade honomoch en

frånåtgärdnågonföranledaskulleärendet inteförekommit idet som
sida.nämndens

föl-omständigheterna1864-95-7fallet JKzs DnrförstadetI var
1996 beslut22meddelade denstyrelseAdvokatsamfundetsjande. mars

iadvokaten Sanhängiggjortadvokaten Adisciplinärendei mot avett
före-detfannaktiebolag. Styrelsenilikvidatoregenskap attett somav

påkallade dis-någon åtgärd. JKföranledainte skulleärendetkommit i
inkom tilli skrivelseärendet nämn-prövningciplinnämndens somav

följande.anförde1996.26 juni Handen den

maj 1994 till advo-framgår i den 30brevAbeslutstyrelsensAv ettatt av
anledningen tilluppgiftmedvetet lämnatStockholm,katen attosann om

förlikvidator i det bolagvid denna tidSfrånträtt uppdrag.han ett varsvar
disciplinärendetprövningenhar underhaft uppdraget. Ahaderäkning A av

handlingssätt.någon egentlig förklaring till sittlämnainte kunnat
inte underlagstår i disciplinärendet lämnarmaterial till budsDet som

skadaleda tilluppgiften varit ägnadgällande denför göra attattatt osanna
haftfinns för antagande Anågot hänseende. inte heller grundvisst Deti att

gjortuppgiften. oriktighet hannågra avsikter med lämna Denonda att som
Justitiekanslernsharrnlös. Enligtkan därför ha bedömtssig skyldig till som

uppgift alltid innebäremellertid inte förbisesmening bör det att enen osann
något därför advokat läm-bör inte godtasför skador slag. Detrisk att enav

fråga advokatdet här varituppgifter det Avsätt som om. ennar osanna
heder-utövningen sitt yrke uppträderfår förväntas han ialltid ettatt av

påkallar discip-Justitiekanslernrättskaffens för del.ligt och sätt att enegen
ifrån sig den uppgiften.åtgärd vidtas för han lämnatlinär A attmot osanna

1996 tilldelade disciplinnärrm-20 novemberVid sitt sammanträde den
följande:och anfördeden erinranA

framgår uppgift anled-lämnatutredningen i ärendet AAv att en osann om
för Häri-frånträtt uppdrag ombud aktiebolaget.till sittningen hanatt som

åsidosatt plikter advokat.sinahar han somgenom

3219-96-7 omständigheterna följande.falletdet andra J Kzs DnrI var
6 1996 beslut imeddelade den septemberAdvokatsamfundets styrelse

anhängiggjort advokaterna Badvokaten Ldisciplinärendeett mot av
för-förekommit i ärendet inte skullefann vadoch T. Styrelsen att som

påkalladenågon åtgärd. nämndens prövningJustitiekanslernanleda av
följande:anfördedisciplinärendet och

advokatbyrå betalatPå försäkringsbolaget Ansvar till S:sbegäran L harav
försäkringstagarens advokatar-22 288 kr39 970 kr,ut angavsvarav avse
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målet,utfört 682 kr ersättningtill för arbete i och 17ersättning Lvode, dvs.
rättegångskostnad.för motpartens

förtillgodogjort sig hela det utbetalda beloppetemellertidL har att
tvistemål omfattadeskostnader i detbara uppkomnatäcka inte rätts-avsom

också ersättning för arbete huvud-skyddsförsälcringen, utan annatsom
mannen.

må utifrånsådant möjligen oantastligt civil-förfarandeEtt ett rentvara
Från utgångspunkt emellertidadvokatetisk börbetraktelsesätt.rättsligt ett

ifrågasättas.sådant fog kunna Enligt Justitiekanslernshandlande med upp-
således tillgodogjort sig medel avsedda täckafattning borde L inte ha att

fåtträttegångskostnader förrän han bevis huvud-hade attmotpartens om
kostnader.själv hade dessaersattmannen

gåt-haft för sinJustitiekanslern har L sig ha visst stödnoterat att anser
från Advokatsamfundets åri vägledande uttalande styrelse 1992.gärd ett

förhållandenaJustitiekanslerns mening dock i det fallet inteEnligt synes
föreligger fall.jämförbara med de i aktuellt I fallethelt som nu somvara

avsågs årsi 1992 uttalande advokaten endast ha tillgodogjort sigsynes er-
måletjust omfattadessättning för ombudskostnader i det rättsskyd-som av

fråganVidare Justitiekanslern disciplinnänmden skalldet. prövaattmenar
sådant utlåtande frånbeaktande styrelsen jfr kap.11 7 §utan ettav rege-
fåringsformen dåtorde tillämpas analogt disciplinnärnndens verksam-som

innefattar myndighetsutövning.het

åberopandeAdvokaten tillbakavisade underL styrelsens vägledandeav
frånuttalande 1992 anmärkningarna honom och klargjorde hanmot att

sådanainte gjort avräkning för andra kostnader varit direkt hän-än som
förliga till iärendet han aktuellt fall tillgodogjort sig medelsamt att nu
först efter det försäkrat sighan hans klient verkligen skulleatt attom
betala själv.motparten

anförde disciplinnänmden:JK vidare hos

Med anledning vad anfört skall endast för klarhets skullL poängteras attav
påstått tillgodogjortJustitiekanslern inte har L sig ersättning för andraatt

sådana hänförliga fråga.kostnader varit till ärendet i Däremot harän som
påståttJustitiekanslern tillgodogjortL sig ersättning för andra kostnaderatt

sådana tvistemåluppkommit i det omfattades rättsskydds-än som som av
påstående vidhålles.försäkringen. Detta

Advokaten L anförde avslutningsvis rättsskyddsförsäkringenatt om-
fattat hela tvisten mellan hans klient och dennes och intemotpart en-
bart tvistemåletsjälva i tingsrätten. Han anförde vidare varitdetatt

fråninstruktion klienten han tillgodogjort försäkringsersätt-sigsom
frånningen, initiativet kommit klienten, någonintehan utövatatt att
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haft anledningså han inteskulle skepåtryckning för attsamt attatt
fullfölja betalningen tillskullebetvivla klienten motparten.att

maj 1997 fannsammanträde den 21disciplinnämndensVid nämn-
någon åt-föranledaförekommit i ärendet inte skulleden detatt som

gärd.

År 1997

påkalladesammanlagt ärenden. Hanår 1997 inkom till JK 71Under
någotåtgärd och överklagade inte hellernågot fall advokatinte i mot

domstolen.disciplinnänmden till Högstabeslut av
årverksamhetsberättelse för bl.a. följande.anförde i sin dettaJK

året omorganisation skett beträffande advokatsamfundetsvissUnder har en
också utformningen be-samband därmeddisciplinverksamhet. I avsynes

ändrats. Framförallt besluten betydligtdisciplinärendena hasluten i är nu
Justitiekanslern besluten ikortfattade tidigare. kan konstateraän attmer

grund för effektivnuvarande utformning knappast kan läggas tilldess en
förekommit. princip akter i dis-granskning I skulle allavadav som numera

frånbehöva fordras in advokatsamfundet för granskning.ciplinärenden
Justitiekanslern förfogar det emellertidMed de begränsade ärsomresurser

genomföra granskningen andra arbets-inte möjligt detta sättatt utan att
måste måstestå detta särskilt granskningen utförasuppgifter tillbaka, som

frånfrån protokollen kommit tillinom fyra veckor det sammanträdenaatt
Justitiekanslern.

3.8 Disciplinförfarandet inom andra

yrkesornråden

3.8. Revisorsnämnden1

Revisorsnämnden självständig myndighet. Den inrättades den 1är en
juli då arbetsuppgifter låg på1995 och de tidigare Kom-övertog som

frånUrsprungligenmerskollegium. 1912 auktoriserades revisorer- -Århandelskamrama. 1973 beslöt riksdagen med stat-att ett systemav
införas.lig auktorisation skulle Kommerskollegium skulle besluta om

godkännande och auktorisation revisorer återkallande sådansamtav av
ocksåbehörighet. Kollegiet kunde utdela disciplinpåföljd i form av en

vaming. viktiga ärenden konsulterades rådgivande beståen-l nämnden
de för Föreningen Auktoriserade Revisorer FARrepresentanterav
och Svenska Revisorssamfundet SRS olikaföreträdare församt myn-
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ocksåBranschorganisationema hadeorganisationer.digheter och egna
erinran be-varning ellerkunde meddeladisciplinnämnder samtsom

Revisorsnänmdens tillkomstorganisationen.uteslutningsluta urom
inrättandevalde formföregåtts utredning. Att dennahade manav en -

innebarmed tillsynenmotiveradesmyndighet-särskild att myn-enav
för samhället ochbetydelseverksamhetensdighetsutövning samt att

brottslighet ochekonomiskroll i kampenframträdanderevisionens mot
ansågs dålämpligmarkeras. Nämndformenytterligareskattefusk borde
ordförande skulleledning oberoendeunderolika kompetenser av en

och förordning1995:528 revisorerlagknytas till nämnden. Av om
framgår nämndenRevisorsnärrmdeninstruktion för1995:666 med att

frågor auktori-godkännande ochhandläggatill uppgiftbl.a. har att om
registrering revisionsbolag i syfte tillgo-revisorersation attsamt avav

reviso-kvalificerade och oberoendebehovdose samhällets externaav
säkerställa godkända och auktorisera-tillsyn i syfteutöva att attattrer,
revisionsbolag driver revisionsverksam-registreradede revisorer samt

uppfyller etiskakvalitet och höga kravhet hög prövaär samt attsom av
åråtgärder. finns för närvarande 1997frågor disciplinära Detom -

godkända och auktoriserade revisorer i landet.000 varderadrygt 2 av

Revisorsnämndens sammansättning

består ordförande åttaoch andra ledamöter.Revisorsnämnden av en
skall det finnas Ordföran-För ordföranden och ledamöterna ersättare.

domarerfarenhet. övriga ledamöter skallden skall jurist och ha Avvara
två skall godkänd revisor och auktori-revisorer, vara envara varav en

Övriga frånledamöter skall ha erfarenhet verksamhet berörsserad. som
ordförande, och förledamöterrevision. Regeringen ersättareutserav

bestämd tid.en

Godkännande och auktorisation revisorerav

godkänd sökandenbli revisor skallFör att

revisionsverksamhet,yrkesmässigt utöva
Europeiskai Sverige eller i inom ekono-bosatt statannanenvara

samarbetsornrådet,miska
förvaltarei konkurs, underkastad näringsförbud, havarken vara vara

föräldrabalken, rådgiv-enligt kap. § förbjuden11 7 utövaattvara
lagen förbudningsverksamhet enligt 3 § 1985:354 yrkes-motom

någonrådgivning vissa fall, underkastadmässig i ellerm.m. vara
rådighetsinskränkning imotsvarande stat,en annan
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ochrevisorsexamen,avlagtRevisorsnämnden hahos4.
revisionsveksarnhet.lämpligövrigti utövaochredbar attvara

skallSökandelänsstyrelse.ochpolismyndighetfråninhämtasYttrande
lämplighetsintyg.också inge

förkravenförutomskall sökandenauktoriserad revisorbliFör att
Beträffanderevisorsexamen.avlagt högrerevisor hagodkändbliatt

Övergångsbestämmelser.långtgåendedockutbildning gällerkraven
år. Därefteri femnormaltgällerauktorisationochGodkännande

inlämnasauktorisationgodkännande ellerfortsattmåste ansökan om
nänmden.till

tillsynsverksamhetRevisorsnämndens

anmärkningsvärdnågonuppmärksammarskattemyndighetOm om-en
verksamhet,revisionsbolagsrevisors ellerfrågaiständighet ettenom

dessaRevisorsnärnnden. Förutommyndigheten underrättaskall genom
nämndenolika slaganmälningar ävenunderrättelser tar uppsamt av

anmärk-framkommitSå ske detkaninitiativ. närärenden t.ex.eget
Nämnden bedrivermassmedia.någon revisor iuppgifterningsvärda om

väljerVid dennatillsynsverksamhet.uppsökandesystematisktäven
från Viddessa.in uppgifteroch begärrevisorerslumpmässigt utman

utredning ochnämnden ärärendehandläggningen görett egenenav
revi-Hari anmälan.anmälarevadbundeninte angett ent.ex. enenav

in idokumentation dettabristfälligför vägstidigare varnats t.ex.sor
sak.ärendeibedömningen ett nytt avser sammasom

år. Handlägg-tillsynsärendencirka 150handläggerNämnden per
lig-omfattningvarierar med ärendetsvarje ärendeningstiden för men

års tid.kringmånga falli ettger

Sanktioner

verksamhet elleri sinuppsåtligen sättrevisor orätt annatOm gören
avgift enligtföreskrivenbetalarrevisor inteoredligt ellerförfar enom

eller auktorsa-godkännandetrevisorer, skall1995:52829 § lagen om
får iomständigheter,föreligger förmildrandeupphävas. dettionen Om

meddelas.stället varning
revi-åsidosätter skyldighetersinarevisorOm sättannat somen

får Revisorsnämnden itillräckligt,Om detfår meddelas. ärvarningsor,
Är försvå-synnerligenomständigheternameddelastället erinran.en

andra22 §auktorisationen upphävasellerfår godkännandetrande,
revisorslagen.stycket
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får,revisorEn tilldelas varning finnsdet särskilda skäl.som om
åläggas straflavgiftbetala till med lägstäven ochatt staten ettusenen

högst tjugofemtusen tredjekronor 22 § stycket revisorslagen.
Revisorsnämnden årmeddelade under 1996 24 varningar och sju

erinringar för olika försummelser. Upphävande auktorisation drab-av
åttabade under tidsperiod godkända eller auktoriserade reviso-samma

rer.

Processuella regler

Revisorsnämndens beslut upphävande godkännande eller aukto-om av
risation, varning, erinran straffavgift fåroch revisor drabbatsav som av
påföljd överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

Handlingarna hos Revisorsnämnden i princip offentliga. Enligt 9är
kap. § sekretesslagen12 1980:100 gäller sekretess i ärende god-om
kännande eller auktorisation revisor eller registrering revisions-av av
bolag, disciplinärt ingripande godkänd eller auktoriserad revi-motom

eller registrerat revisionsbolag eller upphävande godkännan-sor om av
de, auktorisation registreringeller för uppgift hans ekonomiskaom
ställning eller personliga eller ekonomiska förhållanden,om annans om
det kan den uppgiften lider skada ellerrörantas att som men om upp-
giften röjs.

3.8.2 sjukvårdensHälso- och ansvarsnämnd

sjukvårdensHälso- och ansvarsnänmd HSAN central förvalt-är en
ningsmyndighet, i sin nuvarande form tillkom då1980 den bröts utsom

Socialstyrelsen. Nämnden har till uppgift utreda och besluta iattur
ärenden rörande disciplinpåföljder och vissa behörighetsfrågor rörande
hälso- och sjukvårdspersonal. Bestämmelser härom finns i lagen
1998:531 yrkesverksamhet hälso- sjukvårdensoch område.om

Ärendena anhängiggörs anmälan patient eller vissagenom av myn-
digheter, främst Socialstyrelsen betr. behörighetsärenden endast av
myndighet. Nämnden ingahar tillsynsuppgifter. Dessa ankommer på
Socialstyrelsen. måletDet övergripande för nämndens verksamhet är

nämnden sina beslut skall bidra till patientsäkerheten.att genom
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HSANss sammansättning

ordina-variteller haskallordförandebestårNämnden varasomenav
personligamedochåtta ledamöter, treytterligareochrie domare envar

Land-förslagefterledamöterna gemensamtAv utses aversättare. en
förslagefterKommunförbundet,Svenskaochstingsförbundet tre av

blandfyra övrigaoch deSACOochLO, TCOrespektive personer som
intressen; dessaflestadeallmänhetensföreträdasärskiltkan avanses

Samtliga ledamöterriksdagsmän.f.d.eller utsesriksdagsmän re-avär
ger-ingen.

Sanktioner

uppsåt-åläggas denkanellerDisciplinpäföljd erinranvarning som--
enligt vissaskyldighetersinafullgörinteoaktsarnhetligen eller av

betydelsedirektbestämmelserandraellerangivna lagrumnärmare av
Återkallelse främstkan skelegitimationenvården.iför säkerheten av

oskicklig ellervederbörande varittvå antingenskäl, grovtatt an-av
deneller vilketyrketolämplig äruppenbartsig utövavisat attsättnat -

omständighetliknandepå sjukdom ellergrundorsakenvanligaste av- Återkallelse också efterskekantillfredsställande.dettainte kan göra
narkotiska ochförskrivabehörighetmissbrukVidbegäran. attavegen

behörighet drasteknisk sprit kan dennaläkemedel elleralkoholhaltiga
Socialstyrel-ansökannämndenSlutligen kanin eller begränsas. av

varningochåterkallelse legitimationmellanmellanfonn avensen som
tiddennaår. misskötsamhet underVidprövotidförskriva treomen

legitimationen.återkallelsei regel bliföljdenskall av
mångaUngefär likaår 860.1997 till 2uppgickanmälningarAntalet

ordförandebeslut. Denhälftendrygtavgjordes, genom-genomvarav
variatio-månader, med6-7handläggningstidensnittliga är storamen

då uppgick tilldeökat sedan 1980,stadigtAnmälningama har om-ner.
från Social-kommeranmälningarnatiokring 700. Knappt procent av

läkare, 8patientanmälningar. Cirka 75styrelsen, är procentresten avser
barnmorskorsjuksköterskor och10tandläkare, samtprocentprocent

regelmäs-i sak lederärendenpersonal.övrig Av prövasresterande som
fallennågot hälftenpåföljd, itill20 änsigt knappt procent var-avmer

uppgå omkring 20tilllegitimationer brukaråterkalladening. Antalet
beslu-personalkategorier. Omkring 30årligen samtligaför procent av

oftast i mildrandeändras omkring 10dessaöverklagas. Av procent,ten
riktning.
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Processuella regler

förhandling kanskriftlig, muntligHandläggningen i HSAN ägaär men
förekommitutredningen. hittillsför Det hartilldet är gagnrum om

sådanabeviljas alltid i ärendenlegitimationsärenden ochiuteslutande
sådana olika skälenklare fall,anmälde önskar det. Iden avsomom

stårefter utredning klarteller där dettill prövninginte atttas an-upp
fårpåföljd, ordföranden fatta beslut.tillinte kan ledamälan ensam

Överklagandeinstans Bådafrån januari 1998 länsrätten.den lär
gåttsåledes patienten beslutet honomöverklaga,kan ävenparter om

egenskap tillsynsmyndighet alltidkan i sinSocialstyrelsenemot. av
för tillvarata allmänna in-beslut det krävsöverklaga nämndens attom

också tilli överinstans denStyrelsen betraktas motparttressen. som
Överin-nämndens eller domstols beslut.överklagatyrkesutövare som

någonsåledes alltid styrelsens yttrande har klagatinhämtar närstansen
påföljd.ålagd Preskriptionstiden i disciplinärenden inteöver men-

två år, dvs. den skall delges anmälanbehörighetsärenden anmäldeär-
påståddatvå år från förseelsen.inom den Härutöver gäller ytterstaen

år, får åläggas påföljdpreskriptionstid tio innebär ingenattom som
år fråntio förseelsen.änsenare

Handlingarna i närrmdens ärenden reglerna förunderkastadeär
i princip ochsjukhussekretess, med det undantaget anmälan beslu-att

offentliga.alltid ärten

3.8.3 Fastighetsmäklarnämnden

Fastighetsmäklarnämnden, tillkom den oktober 1995,1 centralärsom
förvaltningsmyndighet för registrering och tillsyn fastighets-överav

fastighetsmäklarlagenmäklare registrerade enligt 1995:400.ärsom
Nämnden skall till fastighetsmäklama i sin verksamhet iakttarattse
sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. handladeNämnden un-

årder 1996 cirka 250 ärenden.

astighetsmäklarnämndensF sammansättning

bestårFastighetsmäldamämnden ordförande, vice ordförandeav en en
högst andra ledamöter. En ledamöterna ordförande ochärsamt sex av

ordförande. Ordförandenvice och vice ordföranden skallären vara
jurister och ha domarerfarenhet. Samtliga ledamöter regering-utses av

för bestämd tid.en en
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fastighetsmäklareRegistrering av

Fastighetsmäklar-hosregistreradskallfastighetsmäklareVarje vara
hankrävsregistreradskall blifastighetsmäklare attFörnämnden. att en

näringsförbudunderkastadkonkurs elleriförsattunderårig,inte är
föräldrabalken,§kap 7enligt 1 lförvaltarehareller

drabba honom,kanskadeståndsskyldighetförförsäkringhar som
fastighetsmäklarlagenenligtskyldigheteråsidosätter sinahanom

1995:400,
utbildning,tillfredsställandehar

fastighetsmäklare,yrkesverksam samtavsiktför4. har att somvara
fastighetsmäklare.lämpligi övrigtochredbarär som

Fastig-registrerade hosfastighetsmäklare841fanns 41997oktoberI
hetsmäklarnämnden.

strid medifastigheterförmedlaryrkesmässigtuppsåtligenDen som
dömasregistrering kanföreskrivsfastighetsmäklarlagenivad omsom

månader.i högstfängelseellertill böter sex

tillsynsverksamhetastighetsmäklarnämndensF

delsanmälan,dels efterärendenFastighetsmäklarnämnden tar upp
i dagspressenskrivsdetfår kunskapNämndeninitiativ. someget om

bevakaskontinuerligtpressklipps.k.viafastighetsmäklare avsomom
hos krono-kontrollermöjlighetvidareNämnden har göranämnden. att

anledningdet finnsmyndighetOm attfogdemyndigheterna. attanseren
myndig-skallregistrering,återkalla mäklarensellermäklarevarna en

nämnden harFastighetsmäklamämnden. Omdet tillanmälaheten an-
stridifastigheteryrkesmässigt förmedlarnågonledning anta attatt

fastighetsmäklarlagenregistrering i 5§föreskrivsvadmed omsom
åklagare. Dettill allmän övervä-anmäla detskall nämnden1995:400,

anmälan.tillkommit eftersådanaärendenantaletgande är som
förelig-såvida intedetanmälningarinteNämnden tar anonymaupp

gäller för-ärendeninte hellerNämndensärskilda skäl. tar somuppger
år i tiden.tillbakafemliggerhållanden änmersom
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Sanktioner

skall återkalla registreringen för den fastighetsmäklareNämnden som
inte uppfyller kraven för registrering, inte betalar föreskrivenlängre
registreringsavgift, eller handlar i strid med sina skyldigheter enligt
fastighetsmäklarlagen.

får åter-tillräckligt, i förOm det kan nämnden stället attanses vara
Är får påföljdregistreringen förseelsen ringa,kalla meddela varning.

underlåtas.
år 1996 återkalladeUnder nämnden vid sin tillsynsverksamhet re-

årgistreringen i fall. Under meddelade nämnden varning ill samma
15 fall.

Processuella regler

Fastighetsmäklarnämndens beslut enligt fastighetsmäklarlagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten. Anmälare inte ochpartanses vara
kan inte överklaga nämndens beslut.

Handlingarna hos Fastighetsmäklamämnden i princip offentliga.är
Enligt kap. 68 § sekretesslagen 1980:100 och § och2 1 2 sekretess-
förordningen 1980:657 gäller hos nämnden sekretess för bl.a. upp-
gifter enskilds affärs- driftförhållandeneller det kan antas attom om
den enskilde lider skada uppgiften röjs för uppgift andrasamtom om
ekonomiska förhållandeneller personliga för den har i affärs-trättsom
förbindelse eller liknande förbindelse med föremålden förärsom
myndighetens verksamhet.

3.8.4 Personalansvarsnämnden vid

Rikspolisstyrelsen

Personalansvarsnämnden Rikspolisstyrelsenvid inrättades den 1 juli
då från1987. Nämnden länsstyrelserna uppgiften frå-övertog prövaatt

tjänsteansvar såvitt anställda inom polisväsendet.gor om avser

2 Uppgifterna i detta kapitel har i delar frånhämtats Personalansvars-stora
nämndens vid Rikspolisstyrelsen Verksamhetsrapport referatmed ärenden förav
1996.
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Personalansvarsnämndens sammansättning

chefsjuris-personalföreträdarna,rikspolischefen,bestårNämnden av
rikspolischefen bestäm-Rikspolisstyrelsenvidtjänsteman somten, en

1989:773förordning26§ledamöterutseddasärskiltoch tremer
nämndensRikspolischefenRikspolisstyrelsen. ärförinstruktionmed

ordförande.
består förledamöterna. Dessa närva-särskildadeRegeringen utser

ordningDennalänspolismästare.ochtvå riksdagsledamöterrande enav
år 1987.Personalansvarsnämnden tillkombestått sedanhar

Sanktioner

Rikspolisstyrel-vidalla anställdaansvarsområde omfattarNämndens
krirninaltekniska labo-polisorganisationen och Statenslokaladensen,

inför Sta-vilkaarbetstagare harderatorium. Undantagna är att svara
ansvarsnänmd.tens

omfattas Perso-arbetstagaredeFör avsomgrupper av
skiljan-frågornämndenbehörighet kannalansvarsnämndens pröva om

discipli-förhållanden,personligagrundfrån anställningde av
Disciplin-läkarundersökning.avstängning ochåtalsanmälan,nansvar,

får samti-intelöneavdrag. arbetstagareEnochpåföljdema varningär
får för högstdisciplinpåföljder. Löneavdragflera görasdigt meddelas

får uppgå 25till högstdagLöneavdragettrettio dagar. procent avper
LOA.15 §daglönen

avgjordes 80. Iochsammanlagt 70 ärendenår 1996 inkomUnder
från anställning be-skiljandegälldeavgjorda ärenden42fyra somav

Övrigaavsåg polismän.avskedande. Samtliga fallslutade närrmden om
åtal eller där-ogillatsdärför aktuellaantingenavskrevs,38 ärenden att

föreligga.från anställningen inte bedömtsför skiljandegrundför ettatt
des-fråga i fem fall. Fyravidare avstängningprövadeNämnden avom

36 avgjordaavsåg polismän. Av deSamtligaavstängning.ledde tillsa
ålades i 32Disciplinansvarfyra.tjänsteförseelse avskrevsärendena om

löneavdrag i deochdisciplinansvar i formåladestvåfall. dessaI avav
tillämpadesåterstående fallen varning.30

Processuella regler

åliggerPersonalansvarsnämnden harfråga pröva,Uppkommer attsom
anmäla detta tillunderlyderarbetstagarendet den myndighet attsom

ombesörjs den myndighetärendetUtredningen inämnden. som ar-av
tillöverlämnasutredningsmaterialetunder. Ibetstagaren lyder som
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ingå myndighe-Personalansvarsnämnden yttrande hurbör även ett om
förhållandet.på påtaladedetten ser

också JustitieombudsmannenAnmälan till nämnden kan göras av
frånKlagomål enskilda arbetstagare inteeller Justitiekanslern. tasmot

prövningtill nämnden.upp av
ordförandenanhängiggj vid nämnden beslutarärendeNär ortsett om

gjortsskall inledas eller anmälanförfarande inför nämnden Har av
Justitiekanslern beslut inteombudsmän eller skallRiksdagens attom

ordförandenfattas nämnden. Beslutar ellervidare med ärendet av
inledas, utfärdas skriftlig underrättelseförfarande skallnärrmden att en

sig i ärendet. gäller ärendetill arbetstagaren När detatt yttra ett om
uppsägning utfärdas varsel till den lokalaavskedande eller även ar-

betstagarorganisationen.
Ärendena föredragning.efter Den berörde arbetstagaren haravgörs

inställa sig införemellertid alltid möjlighet personligen nämnden,att
så önskar.hanom
berörde arbetstagaren har begära domstols prövningDen rätt att av

dåPersonalansvarsnämndens beslut. Arbetstagaren talanhar väckaatt
rättegången1974:371enligt lagen i arbetstvister. Detta innebäriom

fårprincip fackligt ansluten arbetstagare väcka talan direkt i Ar-att en
fårbetsdomstolen och oorganiserad arbetstagare väcka talan vidatt en

tingsrätt möjlighetmed överklaga tingsrättens avgörande hos Ar-att
betsdomstolen.

3.8.5 Statens ansvarsnämnd

årStatens ansvarsnärrmd inrättades 1976 i samband med den s.k. äm-
betsansvarsrefonnen införandetoch tidigare offentliglagenav om an-
ställning LOA. Syftet med nämnden vid åtgär-dess tillkomst attvar
der i tjänsten arbetstagare med högre befattningar inte lämpligenav
borde disciplinärt kolleger, med vilka arbetstagarenprövas av samar-
betade och vilka inte sällanmed han hade i kollegial sammansätt-att
ning fatta beslut 168 ff..prop. 1975:78 Ansvarsnämnden ärs. en-
självständig myndighet endastoch ärende efter anmälan.tar ettupp
Förvaltningslagens bestämmelser tillämpliga verksamheten hosär
nämnden. Handläggningen skriftlig och nämnden handlägger förär

årnärvarande 1997 tio till femton år.ärenden Flertalet dessaper av
i någotresulterar reprimand slag. Handläggningstiden för ärendeettav

22Uppgifterna i detta kapitel i delar frånhar hämtats JK:s Förstärktstora rapport
skydd oegentligheter i offentlig förvaltning", 1997.mot
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ibeslut utgörfattatnämndentill dess ettinkommeranmälanfrån det att
månader.någrafallflestade

sammansättningansvarsnämndsStatens

dom-fungeraavsedd ettattansvarsnämnd kan sägas somStatens vara
statligaför denfrågornaangivnadeprövarstolsliknande somorgan

instruktionmed1988:1102förordningenAvräkning.arbetsgivarens
bestårNämndenföljande.framgår b1.a.ansvarsnämnd enavför Statens

ochledamöter,andraochordförande envice vartreordförande, en
skallordförandenviceochOrdförandenpersonlig ersättare.med en

förord-ledamöterSamtligadomare.erfarenhetoch hajurister somvara
två ledamö-närvarande ärtid. Förbestämdförregeringen avenavnas

be-NämndenSACO. ärförföreträdareochriksdagsledamöter enterna
närvarande.ledamöterandra ärminstochordföranden treslutsför när

iskallanställdvaritharellerarbetstagaren är senastdärmyndighetDen
någottalar förskälsärskildaintehans motpart,ärendet omsomanses

tagits anmä-harärendendock integällersagda uppDet somannat.
JKrespektivefall JO motpart.ärdessaJK. IJO ellerlan senareav

ansvarsnämndför StatensbehörighetenomfattasArbetstagare avsom
m. m.

gällerdetdisciplinansvar närfrågoransvarsnämnd prövarStatens om
beträf-arbetstagareandraochregeringenanställsarbetstagare avsom

medanställdaFörLOA.§föreskrivit 34så harregeringenvilkafande
så-nämndenregeringsrådjustitieråd eller prövarJK,fullmakt utom

arbetstagareandraochordinarie domarebeträffandefrågor somdana
justiti-avstängningelleravskedandeFrågorbestämt. avregeringen om
Högstaansvarsnämndeninteregeringsråd utanprövaseråd eller avav

8 § RF.12 kap.JKellerJOtalandomstolen av
för Statensbehörighetenomfattaspersonkrets an-Den avsom

ochjustitie-förutomdomaresamtligabl.a. rege-svarsnämnd utgörs av
försvaretinombefattningshavarehögrepolischefer,åklagare,ringsråd,

till vadförhållandeiminskatharPersonkretsen somprofessorer.samt
delegeringdenBakgrundenlydelse. äräldrei dessLOAenligtgällde

medförttid ochunder längreskettutnärrmingsmalcten somensomav
längreintevanligenchefenhögsteverksledningspersonal utomatt —-

myndighetssammanslag-Härtill kommerregeringen. attutnämns av
antaletminskatår harförsvarsområdet, underningar, senaret.ex.

myndighetschefer.
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Sanktioner

För de arbetstagare omfattas Statens ansvarsnänmdsgrupper av som av
behörighet kan nämnden besluta disciplinansvar, åtalsanmälan,om

läkarundersökning elleravstängning, avskedande. Disciplinpåföljder-
löneavdrag.ochvarning En arbetstagare fårär inte samtidigt med-na

delas flera disciplinpåföljder. Löneavdrag får för högst trettiogöras
dagar. Löneavdraget fårdag uppgå till högst 25 daglö-procentper av

15 § LOA.nen

Processuella regler

Anmälan prövning skall tillgöras nämnden 15 § anställningsför-om
ordningen 1994:373 den myndighet där arbetstagaren anställdärav
eller, det fråga myndighetschefen,är regeringen ellerom om av av
överordnad myndighet 3§ förordning. Anmälningsskyldig-samma
heten omfattar dock inte den chef förär domstol, arrende-som en en
nämnd eller hyresnämnd l5§ tredje stycket förordning.en samma
Även JO och JK kan anmälan tillgöra nämnden.

Den berörde arbetstagaren har begära domstolsrätt prövningatt av
ansvarsnänmdens beslut. Arbetstagaren har då väcka talan enligtatt
lagen 1974:371 rättegången i arbetstvister. Detta innebär i principom

fackligt ansluten arbetstagare fåratt väcka talan direkt i Arbetsdom-en
stolen och oorganiserad arbetstagare fåratt väcka talan vid tingsrätten
med möjlighet överklaga tingsrättens avgörandeatt hos Arbetsdomsto-
len.

Nämndens beslut offentliga. Närär det gäller övriga handlingar
gäller i vissa fall s.k. överföringssekretess enligt 13 kap. 2 § sekretess-
lagen 1980:100.

3.8.6 Pressens opinionsnéirrmd

Pressens opinionsnänmd PON förär självsaneran-ett organ pressens
Årde verksamhet. Den inrättades årredan 1916. 1923 utarbetade och

Publicistklubben etiska reglerantog för Dessa har sedanpressen. om-
arbetats flera gånger. De nuvarande reglerna Etiska regler för press,-
radio och TV och utgivnaär huvudorganisatio-antagna av pressens-

23Uppgifterna i detta avsnitt hämtadeär betänkandet Skyddet för enskildaur
privatliv Ds 1994:51, skriften Spelregler forpersoners radio och utgiventvpress,

Pressens samarbetsnämnd årsredovisningen for PO/PONav 1996.samt
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Tid-SvenskaochJoumalistförbundetSvenskaPublicistklubben,ner;
ningsutgivareföreningen.

UtbildningsradionochABTelevisionSverigesAB,RadioSveriges
de kanutsträckningi dengällaskallreglerna sombeslutatharAB att

medavtalprograrnföretagensochradiolagentillmed hänsyntillämpas
tillsiganslutitdelartillämpligaiharRadioutgivareföreningenstaten.

myndighet,statligemellertidgranskasmediaDessa enreglerna. av
och TV.radioförGranskningsnämnden

innebördportalstadgande attmedinledsreglerna ettetiska avDe
lagstiftningenförfrihet inommöjligaskall hamassmedia största ramen

samhällsgranskare,och attnyhetsförmedlare manmentjänaför att som
ocksåDetlidande. sägs attoförskylltenskildaskyddaskall motdärvid

regeltillämpning,fonnell attutansiktehandi förstainteetiken tar
deninförhållningansvarigför enstödtillskallreglernaetiskade vara

pub-för godreglerdetaljeradeföljerDärefteruppgiften".publicistiska
hänsynnyhetsförrnedling,korrektbl.a.avseendemedsedlicistisk

publiceringnyhetsmaterial,vid valintegriteten avpersonligatill den av
identifieringtilltjäna samtkanuppgifterövrigaochbild somnanm,

bemötande.tillrätt
PO.OmbudsmanÅr Allmänhetensbefattningeninrättades1963

allmänhetenbiträdaochpressetikenövervakauppgifttillharDenne att
frågor.pressetiskai

sammansättningPON:s

ordfö-beståendevarderaavdelningar,tvåuppdelad iNämnden avär
dessaAvledamöter.femytterligareordförandeviceeller samtrande

två supple-ochtvåsig ledamöterförorganisationer varutser pressens
Sveri-iordförandenochChefsjustitieombudsmannenför dessa.anter

två supple-ochledamöterfyraAdvokatsamfund gemensamtutserges
fårochallmänhetenskallledamöterDessa representeradem.föranter

organi-ellertidningsföretagtillberoendeförhållandestå pressensiinte
erfa-medjuristerordförande börviceochOrdförandesationer. vara

Samarbetsnämnd.Pressensochdomareordinarie utsesrenhet avsom
justitierådtvåordförandenavice ärochordförandenanuvarandedeAv

regeringsråd.tvåoch
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Handläggningen hos ochP0 PON

PO fungerar sorteringsinstrument i förhållande till PON. POettsom
skall initiativ eller efter anmälan undersöka avvikelser från godeget
publicistisk sed och vid behov hänskjuta ärendet till PON. Anmälan till
PO skall skriftlig och i regel inomske månader från den aktu-trevara
ella publiceringen. PO skall i första hand försöka lösa tvister mellan
enskilda och tidningar hand. För han skall hänskjutaatt ettegen

tillärende PON krävs frånmedgivande den förfördelad.ärsom
Anmälningar såledestill PON kan PO dennes initi-göras egetav

ativ eller efter anmälan enskild till honom. Om PO beslutar inteattav
ärende kan enskildeden begära det skallta PON.ett att tasupp upp av

Nämnden ärendet skall tillavgör prövning eller inte.tasom upp

Sanktioner

Bedömningen ärende redovisas i opinionsuttalande. Till grundett ettav
för detta ligger i regel, förutom anmälan, frånyttrande berörd tidning
och PO:s bedömning. Om nämnden finner anledning till klander mot
tidningen skall denna publicera nämndens hela uttalande väl synlig
plats. En klandrad tidning ocksåskall erlägga expeditionsavgift som
bidrag till nämndens årkostnader 1998 22 500 kr eller 8 300 kr bero-

pående tidningens upplaga. PON:s uttalanden redovisas i särskilda
häften årsberättelsen.och i

årsredovisningenEnligt för år 1996 avgjordes 147 ärenden PON.av
Ungefär mångalika hade anmälts. Av de avgjorda ärendena hade 88
ingetts PO. Av dessa klandrades tidningen i fall.73 59 ärenden hadeav
förts vidare anmälare efter avskrivningsbeslut PO. Endast i femav av

fälldesdessa tidningen. Anmälningama till PO uppgick till 443.av
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prövningAdvokatsamfundets4 av

arvodedebiterat

ingåskyldigledamotstadgaradvokatsamfundets attär§ iEnligt 33
för utförtkostnadocharvodehuvudmantvist medskiljeavtal i upp-om

rättsskyddsförsäkringanlitatdenneellerhuvudmannendrag, omom —-
avgivandesluträkningsår fråninomförsäkringsbolagvederbörande ett

försäkringsbo-ellerHuvudmannenbegär det.skriftligenhos styrelsen
sigskiljeförfarande vändaföri ställetmöjlighethar alltidlaget ettatt

få domstolsutslag.ochtill domstol ett
skil-särskildstyrelsen ellerantingenmeddelasSkiljedom av enav

särskilt fall,för varjestyrelsenfembestående ellerjenämnd, tre avav
skallSkiljedomsamfundsledamöter.utseddastyrelsen,inom eller utom

Styrelsenskiljenämndenmånader efter detmeddelas utsetts.senast sex
dennaförlängaskiljenämndenellerframställninghar rätt partatt av

styrelsenkostnadochtvist arvodedärtill. I ärskältid det finnsnär om
för dessaeller suppleanterledamöter är närva-då sjubeslutsför minst

styrelseninomBeslutstyrelsen skerinomOmröstningen öppet.rande.
meninggäller denlika röstetalröstövervikt och videnkelfattas med

skiljenärrmdensden särskildaStyrelsens ochbiträder.ordförandensom
ersättning.sigeller betingafår inteledamöter emotpart taav

för uppdragsi övrigtersättningarvode elleravtalFöreligger ut-om
prövningsinskiljenämnden vidsärskildaoch denstyrelsenförande, är

huvudmannensoförenligt medavtalet visasbundna härav,inte varaom
debiteringverkställdberättigade intresse. Harförsäkringsbolagetseller

skilje-särskildafår styrelsen och denkostnad godkäntsarvode ellerav
omständigheternauppenbart obilligdebiteringendärnämnden, är samt

avseende 33 §godkännandetlämnaföranleder,därtilli övrigt utan
stycket stadgarna.sista

handläg-samfundetarvodesprövningnågra ärendendeI somomav
fall dettadisciplinärende. I desjälvmantår styrelsenvarje tar uppger

inågon prövningarvodesärendet innanförstblir aktuellt avgör man
sker.disciplinärendet
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årenStatistik för 1992-19974.1

framgår arvodestvisternedanstående antalet slutbehandladetabellAv
frånåren Uppgifterna hämtade1992-1997.m.fl. uppgifter under är

år.förverksamhetsberättelserSamfundets samma

År ÅrÅr År ÅrÅr
19941993 1995 1996 19971992

202 182 143 155slutbehandlade 173 184
arvodestvister

30 40 31 18Avskrivna 32 21
ärenden

89 94 95 72 75 79Fordrat belopp
har fastställts

60 67Fordrat belopp 52 79 47 57
har nedsatts
I årUnder 1994 skedde nedsättning i 41 de skiljedomprocent av genom av-
gjorda fall fordradeärendena. 21 har det beloppet ned med 50I satts procent
eller Cirka 40 de behandlade ärendena avsåg farniljerätt. I fyraprocentmer. av
fall styrelsen disciplinärende med anledning vad förekommit iupptog av som

två underlåtenhet ingåarvodesärendet. I fall föranledde advokats skiljeavtalatt
svaromåloch inkomma med disciplinär prövning..

2 återkallelseAvskrivning grund eller formella förutsätt-grund attav av
ningar för skiljeförfarande saknats.

4.2 Förfarandet i arvodesärenden hos
samfundet

Arvodestvist mellan advokat och hans klient faller tidigareen som
framgått domstolsunder kompetens. Den missnöjd medärsom en ar-
vodesräkning vänder sig i de allra flesta fall till samfundet och begär

påkallaarvodet där. Det endast klienten kan skilje-prövas äratt som
såledesdom, inte advokaten. Klienten kan påkallavälja mellan att

skiljeförfarande föra videller talan domstol. En begäran om arvo-
måstedesprövning hos samfundet ha kommit in till samfundet inom ett

år från det sluträkningen För advokatsamfundet skallatt taavgavs. upp
måsteärendet till prövning den klagande expeditionsavgifterlägga en
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ansökanviddomstolallmänbelopp450 kr samma uttas avsomom
erhåller klagandenbelopp erlagtstvistemål. dettaNäristämningom
skiljeavtalsformu-samfundetförfarandet hos ettinformation samtom

Klagan-betänkandet.och 8 tillbilagorna 7fogadefinnslär, dessa som
medtillsammansskiljeavtaletåtersändaundertecknaanmodasden samt

skilje-tillbakamånad sig skickaharHanarvodesräkningen. atten
utgårtidinom dennasamfundetin tillnågot avtal inteavtalet. Kommer

ärendetihandlingarnanågon prövning ochönskarfrån han inteattman
âtersänds.

tvistigadenundertecknade avtaleterhållit detsamfundet samtNär
klagoskriften. Förut-advokatenberördedenunderrättasräkningen om

undertecknasvaromål advokatenföreläggsmedinkomma attattom
klagoskriftsamtidigt hansunderrättasKlagandenskiljeavtalet. attom

i denhandläggasärendet kommertill advokaten attöversänts samt att
arvodesärenden.förstadgadordning ärsom

förklagandendet tillöversändssvaromålet inkommer eventu-När
yttrande.ellt

skallskiljedomstyrelsesammanträdepåHärefter beslutar attettman
skiljemän-deskiljenärrmd ochsärskildmeddelas utser tremanav en
år 1998f.n.finnssamfundsledamöter. DetsamtligaDessa ärnen.

samtligadessa handläggersamfundet ochskiljenärrmder inomfasta14
utsed-debrevunderrättas ärSkiljemännenarvodesärenden. attomper

jäv. Samtidigt underrättaseventuelltanmälaanmodasda parternasamt
eventuellaframställaanmodasoch deskiljenänmden utsettsattom

förhandling.muntlighuruvida de önskarjävsinvändningar samt ange
Efterslutföreläggande för bäggemeddelasskiljedomInnan parter.ges

anmälsdennaunderrättasochmeddelatsdet skiljedom parternaatt om
före-ivid dettastyrelsesammanträde och detpå ärdomen ett som man

disciplinärende.fall initierarkommande ett

arvodesärendenGenomgång antal4.3 ettav

gått igenomadvokatsamfundethosharKommitténs sekreterare samt-
understyrelsemötenanmäldesarvodesärendenliga tre-ensom

klag-deår sammanlagt 37 ärenden. Av1997,månadersperiod under
fys-22försäkringsbolag. klienternaAvklienter och 433ande varvar

endastdödsbo. Iellerjuridiska kan bolagiska och l1 varapersoner
förhandling.muntligärende höllsett

genomgången utgjorde knapptomfattades37 ärendenAv de som av
återfinns förutom äkten-familjemål. dennaIhälften eller 17 grupp

underhållsbidragsmål ärendenvårdnads-, och ävenskaps-, umgänges-
åter-tvistemålgodmanskap. Iarvskifte ochbodelning,rörande gruppen
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farniljemål. Tvistemålet kantvistemål inteövrigafinns är avsesom
16hälften ellerutgjorde andradomstol. Dennatvist i eller utom grupp

undersökta ärendena.brottmål fanns bland deärendena. Endast ettav
anmälningsskrift stude-klagandensgenomgången särskiltharVid

klagomål beträffande skälighetenhaft andraklagandenI de fall änrats.
framgår uppställningen nedan.ochhar dettayrkat arvode noterats avav

arvodesärendeklagarVem/vilka i ett

utgångenframgår och ivilka klagarnedanstående uppställningAv som
framgårgenomgången. tabellen vidareomfattas Avärendende avsom

klagomålinnehållit förutom beträf-andramånga fall klagoskrifteni hur
många självmant tagitfall styrelseni hurfande arvodet samt uppsom

disciplinärende.ett

falli Antal fall iAntal falli AntalAntal Antal
styrel-ärendeni vilka for- vilka det vilkaärenden

vilka for- drat be- förelegat självmantsensom av-
skrivits belopp lopp andra tagitdrat ned- ettupp

klagomål disciplinären-fastställts satts
de

Försäkrings- 2 1 1 - -
bolag

32’Klient juri— 8 3 -— —
disk person

15Klient fy- 3 14 5 1-
sisk person
Summa 23 9 18 15
Anledningarna till arvodesärende skrivs flera. fall utträddeIärett ettatt av

gång.advokaten samfundet under ärendets I fall vägrade advokatenett annatur
ettårsfristen överskridits. tredjeunderteckna skiljeavtalet eftersom hade I ett

återkalladefall klaganden sin begäran prövning. I kolumnen avskrivnaom
återfinns avvisats. härtillärende Anledningenärenden även att ettett som var

pågicksamtidigt i domstol.arvodesärende mellan partersamma
I eftersomlades samtidigt disciplinärendesamtliga dessa ärenden etttre upp
klagoskriften anmälan i disciplinärende.innehölläven etten
I eftersomlades samtidigt disciplinärendefall dessa 15 ärendenll ettav upp

återstå-klagoskriften anmälan i disciplinärende. deinnehöll Iäven treett aven
åtgärd frånföranledde anförda omständigheterna ingenende fyra fallen de sty-

åtgärd.fall vidtogs disciplinär Det sistnämnda ärendetrelsens sida och i ett
så småningom eftersom ledamoten under ärendets be-skrevs emellertid av

samfundet.sitt utträdehandling begärde ur
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inne-klagomålandrainnehöll attutanärendenDe fyra även mensom
från klien-samtligadisciplinärende komianmälanformellhålla etten

dåligtutförtadvokatengick ettKritiken attter/fysiska utpersoner.
ad-bodelningsärende,partisk i attvarit samtadvokaten ettarbete, att

ellertviste-Samtliga ärendenskyldigheter.åsidosatt sinavokaten var
riktadesundersökningeningick ibrottmåletfamiljemål. endadetI som

iförsvarareförhålla sig ettadvokatens sättkritikkraftig att sommot
discip-tillfyra fallennågot deinte ileddeKritikensexualbrottmål. av

sida.från styrelsensåtgärdlinär

arvodetNedsättnin avg

skiljenämn-nedarvodetärendena harundersöktade sattsnioI avav
medNedankraftigt.varierarnedsättningenpåStorlekenden. anges

arvodes-yrkatförsta beloppetdet utgörnedsättning skettvilka belopp
fast-prövningefterskiljenämndenbeloppdetandradetochbelopp

ställt:

arvodesbeloppastställtFarvodesbeloppYrkat
50 00058 800

6 2009 400
10 00000014
40 00060 000
60 00000075

000250700 000
35 00000093

5 00000010
00003

Handläggningstider

arvodesärendemånga fallIvarierar.Handläggningstidema etttar upp
handlägg-fall däravgjort. I deår detinnanhalvtoch ärettemot ett

mycketfall variti flestaärendet deår harellervaritningstiden ett mer
handläggning-underklaganden i konkursnågot fall gickomfångsrikt. I

skiljemännen.förelåg jäv hosioch annatett en aven
här-omfångsrika. AnledningenrelativtarvodesärendenFlertalet är

förutsätterskälighetarvodesbedömning atttill torde ettatt avvara en
tvisten i sak.bakomliggandeisig in denmöjlighethar sättaattman



148 Advokatsamfimdets prövning SOU 1999:31av...,

Skiljedomen

Skiljenämndemas innehållerdomar i de flesta fall utförlig recit, dvs.en
redogörelse för yrkanden och grunderna för dessa. Dom-parternasen

skälen ofta kortfattade,ganska speciellt i fallde arvodet fastställts.är I
de fall arvodet nedsatts föreligger oftast eller mindre utförligen mer
motivering. Vid bedömningen vad skäligt arvodeutgörav som synes
skiljenärrmdema beakta omständigheter bl.a. uppdragets ochartsom

medsvårighetsgrad, den skicklighet vilken det utförts, objektets värde
arbetets resultat och omfattning.samt
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aktiebolagiAdvokats5 somansvar

advokatverksamhetdriver

aktiebolagsform.iadvokatrörelsedrivaförbudgälldeår 1977Före att
fråndispensmeddelaemellertidkundestyrelseAdvokatsamfundets

i sittföreslogadvokatsamfundetinomstadgekommittéårs1959detta.
verksamhet isinfå drivaskulleinteadvokatår 1961betänkande att

dispensmöjlighetenvidareföreslogKommitténaktiebolag. attform av
personligaadvokatensdelsskälSomskulle bort. att ansvartas angavs

förupprätthållas, dels detmåsteovillkorligen attklienternagentemot
rörel-intesvårt kontrollerabli mycketskullestyrelse attsamfundets att

medi bolageller änadvokatbedrevs äni realiteten annanannanavse
advokat.

dis-tillmöjlighetenadvokatsamfundetframställningEfter togsav
aktiebolagsform bortadvokatverksamhet idrivafrån förbudet attpens

1963.kraft den juliträdde i 1lagändringar, somgenom .
dri-förbudsåledes absolutråddeåren 1963-1977 mot attUnder ett

År möjlighetöppnades1977aktiebolagsform.iadvokatrörelse enva
förbu-hävdesfrån 1994förbudetdispenseraadvokatsamfundetför att

lagstiftningsärendeårsi 1977departementschefenFöredragandedet.
frågandiskuterattidigare1977/78:2 14 närförklarade prop. att mans.

alltframföraktiebolagsforrn detiadvokatverksamhettillåta varattom
sådanansågs hindraklientenpersonligaadvokatens mot ensomansvar

andra stycket§i 1 kap. llöstesproblemordning. Detta att mangenom
aktie-delägare iregel1975:1385 inaktiebolagslagen atttog omen

med bolagetsolidarisktadvokatverksamhetbedriverbolag svararsom
hanådrar medansigbolagetklientersådana förpliktelserför mot som

delägare.är
alltjämtaktiebolagslagenstycketandra§i kap. 1Regeln 1 som

från personligtfrihetfrån huvudregelnundantaggäller är ansvarett om
kli-innebärtvingande ochaktiebolag. Deni är attför delägarna ett en
del-sigvändasig bolagetvändaförst motkan motatt enent utan --

hardelägarefordran. Attbetalning föroch krävaägare sammaenen
också skyldighetinnebärbolaget presteraförpliktelser attensom

tjänster.
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börapersonliga advokattill detMed hänsyn ansettsansvar som en
också förbud förandra stycket RB uppställtsi 8 4 §ha har det kap. ett

i advokat.driva advokatverksamhet bolag medadvokat änatt annan
från för-dock medge undantag dettaAdvokatsamfundets styrelse kan

återfinns i 38 samfundets stadgar.regel §Motsvarandebud.

andratill regeln kap. 1 §Förarbetena 15.1

aktiebolagslagen 1975:1385stycket

ansåg frånårs lagstiftningsärende departementschefen, detI 1977 att
naturligt advokat liksom andra företaga-principiell synpunkt att envar

möjlighet fritt välja den fonn för verksamheten hanatt som anserre ges
inte väsentliga skäl finns detta 1997/78:2lämplig, prop.mot s.om

Departementschefen hänvisade härvid till revisors möjlighetf..14 att
form aktiebolag. frågordriva verksamhet i När det gällde ettav om

klienter ansågsadvokataktiebolags förpliktelser det inte innebäramot
några förolägenheter det gäller advokatrörelse i handelsbolags-att som
form i vilken personligt gäller principiellt blev tillämpligt föransvar
sådan rörelse bedrivs i aktiebolagsform.som

frågan mån sådantBeträffande i vad advokataktiebolag iett som
få förpliktelserpraktiken kunde tänkas klienter anförde departe-mot

mentschefen bl.a. följande 1977/78prop. 15 f.:s.

fråganVarken samfundet eller remissinstanserna har berört i vadnärmare
mån sådantadvokataktiebolag i praktiken kan tänkas förpliktelserett som

förhållandetklienter. Det advokatrörelse drivs i bolagsform innebärmot att
inte åtarnämligen vidare alla uppdrag sigadvokat inom bola-utan att som

också skallverksamhet bolagets och därmedvägnargets mottagnaanses
medföra ekonomiskt för bolaget.ansvar

såVissa har emellertid någotuppdrag utpräglat personlig karaktär atten
åvila förinte kan bolaget den händelse advokaten inte skulle taansvar anses

intressen. dåtill sin klients Det gäller framför allt situationer advokatvara
har mottagit uppdrag grund myndighets förordnande, kon-t.ex.av som
kursförvaltare offentlig försvarare. får sådanaeller Advokaten i fall inte

myndighetens medgivande överlämna skötautan att egetannan ansvar
får å sinuppdraget. Bolaget sida inte heller ingripa vid fullgö-uppdragets

advokatensådanarande. fall torde huvudregelnI bär detattvara ensam
ekonomiska följer med uppdraget 1973 42.se NJAansvar som s.

Vad har beträffande advokatrörelse i handelsbolagsformsagtssom nu
också sådanprincipiellt bli tillämpligttorde rörelse drivs i form ak-om av

aktie-På sålundatiebolag. motsvarande i handelsbolagsfallet kansätt som
ekonomiskabolaget komma bära det förpliktelserför följeratt ansvaret som
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sigdetRörbolagetsmottagithar vägnar.advokatuppdrag somav
ekonomiskaåvilar depersonlig karaktär,uppdragemellertid rentavom

skallVadadvokaten.uteslutandeuppdragettill följdförpliktelserna somav
delEftersomgenerellt.inte besvaraskategori kantill dennaräknas upp-en

förfrågan advokatsfår emellertidsådantordedrag art, ansvaromvara av
räckvidd.allmänförpliktelser intebolagets

fråga handels-liksom iDepartementschefen framhöll ansvaret,att om
bolagetadvokater ideinte baraochdelägareträffar samtligabolag,
sådanainte fördockaktieägareEnverksamma.aktivtär svararnysom

aktier i bolaget.förvärvadeuppkommit innan hanharförpliktelser som
förpliktelserförsina aktiersäljeraktieägareInte heller somsomsvarar

uppstår därefter.

andra länderiRegleringen5.2 mm.

aktie-idriva verksamhetadvokaterkanFinland och NorgeDanmark,I
ochbolagetskadestånd endastkan utkrävasverkanbolag med att av

ärendehandläggningenföransvarigadvokat/delägareden är ettavsom
Frågan Island.de övriga.inte Övervägsavmen

förmöjligtHolland detStorbritannien ochexempelvis USA, ärI
bolagsbild-skadeståndsansvarpersonligtundvikaadvokater att genom

Österrike.ining. Detta övervägs
deEuropéenne,CommunautéConseil de ärCCBE europe-som
församarbetsorganisation, behandlaradvokatsamfundens närva-iska

tillländer hör detpersonliga vissafrågan Idelägaresrande ansvar.om
ansvarig.personligenobegränsatskalladvokatenkulturen att vara

uppfattningen förlegad,dock dendelegater i CCBEFlertalet varaanser
advokat-gränsöverskridanderegler föri CCBE:sdeti synnerhet som

före-advokaterför svenskagällerliksom de reglerverksamhet- som -
ansvarsförsäkrad.skallskrivs advokatenatt vara

24 6 maj 1996 tilldenfrån advokatsamfundets skrivelseUppgifterna hämtadeär av
regeringen.
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Advokatsarnfundets skrivelse till5.3

regeringen

skrivelseAdvokatsamfundet har i den 9 maj 1996 till regeringenen av
bestämmelsen i kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagenbegärt 1att

1975:1385 för delägares förpliktelser i aktiebolagansvaret ettom
första handbedriver advokatverksamhet upphävsi ersättasutan attsom

någon regel i aktiebolagslagen och andra hand ändras. Enligtiav ny
Samfundets förslag skall advokatens personliga ekonomiska iansvar

sådantstället bestämmas allmänna regler vid personligaav om ansvar
uppdrag.

Samfundets varförskäl till regeln skall upphävas ellerattanserman
ändras enligt följande.kan sammanfattas Den regelnnuvarande innebär

inte bara den delägare i advokataktiebolaget handlagt elleratt som -
ansvarig för ärendet personligen ekonomiskt ansvarig.sätt är ärannat —

Regeln innebär alla andra aktieägare i advokataktiebolaget haräven att
det personliga ekonomiska Dessa övriga aktieägare behöveransvaret.
inte ha haft med ärendet Bestämmelsen såledestäckergöra. änatt mer
den behöver täcka, eller avsedd täcka. Vidare föreligger detär attens
från klientsynpunkt någotinte nödvändigtvis befogat krav allaatt

på byrå,advokater till vilken klienten vänder sig, skallen vara person-
ligen byrånsekonomiskt ansvariga för förpliktelser klient. Detmot en
krav allmänt ställts minst advokat skall ha dettaärsett attsom upp en

ocksåoch det tillräckligt advokat har dettaäratt attansvar en ansvar.
Det inte någottorde finnas sakligt skäl till varför alla advokater, ärsom
delägare i aktiebolag skall solidariskt för bolagets förpliktel-ett svara

detta inte nödvändigt för advokaternär delägareär iär ettser, som
handelsbolag. Advokatuppdraget skiljer sig inte så från andra
personliga uppdrag, det motiverat ha särskild regel föräratt att en
advokater det personliga ekonomiska ansvaret.om

Advokatsamfundet anför i sin skrivelse följande beträffande kon-
sekvenser den föreslagna ändringen:av

Enligt samfundets bedömning det knappast förekommande klientär att en
byråväljer efter mångahur eller vilka advokater personligenärsom- -

ekonomiskt byrånsansvariga för förpliktelser klienten.mot
För den klienter kan hänföras under rubrikenstora grupp av som

"konsumenter" torde Samfundets ansvarsförsäkring med försäkringsbe-—
lopp till 3 miljoner årkronor jurist och täcka de krav kan bliupp per som-
aktuella.

fallDe där undantagsregeln i ABL kan bli aktuell tillämpa typisktäratt
ärenden där företag klienter. Det finns utgå frånskäl byråerär desett att att
sysslar affärsjuridikmed och byrånärenden där krav överstigandemotsom
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betydandetilläggsförsäluingarbli aktuella, harkanmiljoner kronor3 av
by-självbevarelsedrift omtankeså ochintebelopp. Detta annat omavom

begås.skullenågot allvarligt misstagråns anseende om
aktieägareförekommer det allanågot sammanhangiInte attannat svarar

upphävande denförpliktelser.för dess Ettmed bolagetsolidariskt nuva-av
något förhållan-ovanligtsåledes inte resultera iundantagsregeln skullerande

ordning.innebära normal Inteskulle detaffärssammanhangide tvärtom en-
mån företagen köper advo-i den kändundantagsregeln denheller är somav-

byrå.någon köperVägvisare vid val Företagkattjänster torde somavvara-
ekonomiska värden,involverari ärenden äradvokattjänster attstora vanasom

sigförlitaupphandling tjänster,sina risker, vid änhantera sätt attannatav
i tjänsteföretaget.for alla delägarepersonligt ekonomiskttill ett ansvar

byrå-innebärabibehållande nuvarande undantagsregeln kandenEtt attav
många för undvika alla bärsigmed delägare att att etttvungna att, per-serer

verksamhetsform:väljai varje ärende,sonligt ekonomiskt en annanansvar
aktiebolagkommanditbolag med endast komplementär ellerexempelvis en

Från klientsynpunkt inget med detta. Inteaktieägare.med endast är vunneten
någotsådan utveckling tjäna allmänt intresse.heller skulle annaten

Advokatsamfundets förslag till5.4

lösningar

två regeli sin skrivelse förslag till utformningSamfundet lämnar av en
nödvändigtvis fler, skallminst advokat, inteatt svaraen mensom anger

aktiebolags förpliktelser klient. Enligtekonomiskt fullt för ett motut
fråganförslaget specialregleras i aktiebolagslagen. Detdet skallena

förslaget går upphäva den nuvarande regeln i kap. 1 §andra 1attut
avstå frånantingen denaktiebolagslagen ochandra stycket ersättaatt

någon lagfästa rättsgrund-skriven regel eller de allmännamed annan
gäller ekonomiska vid personliga uppdrag. En-det ansvaretsatser som

allmänna rättsgrundsatser följa vissaligt samfundet torde att upp-av
så personliga uppdragstagaren personligen eko-drag att svararanses

bedrivits i aktiebolagsfonn.nomiskt verksamhetenäven om
specialreglering i aktiebolagslagen skulle enligt samfundetEn ut-

formas så vid varje uppdrag för klienten delägaredetatt anges en som
såansvarig i fall denne delägare och ingenoch det äratt annan som--

sådanaktiebolaget. det fall ingen ansvarigsolidariskt med I an-svarar
givits, i aktiebolagsregistret angiven permanent ansvarigsvarar en

någon så-i kommanditbolag. Finns inteliksom komplementär etten
till aktiebolagsregistret, alladan permanent ansvarig anmäld svarar

aktieägarna.
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ochövervägandenKommitténs6

förslag

Utgångspunkter1

fria yrkesutövareförorganisationadvokatsarnfund ärSveriges menen
advokatkårenSamfundetinslag.offentligrättsliga attgaranterarmed

behovallmänhetenstillgodoserdärigenomkvalitet ochhåller hög aven
å andratillerkännerrättegångsbiträden. Statenochombudkvalificerade
ifinnsadvokaterRegler rätte-privilegier.advokatkåren vissasidan om

regeringen.fastställsstadgarSamfundetsochgångsbalken av
advo-får kalla sigadvokatsamfundetledamotdenEndast är avsom

le-Tillsynkompetenslcrav.vissa överuppställsmedlemskapkat. För
självamedlemmarnaprincipiverksamhet utövasdamöternas genomav

Även tillsynvissJustitiekanslern hardisciplinnänmden.styrelsen och
advokatfår haningripaochadvokatverksamheten att enöver anserom

advokat.skyldighetersinabrustit ihar som
och kun-på omdömekravställdaadvokatkåren uppfyller högtAtt
för inträ-ställskravvår rättssäkerhet. Deviktig delnighet är somaven

till-besitterendast densäkerställaskalladvokatsamfundetde i att som
får bliadvokatyrketlämplig förövrigtiochkunskaper ärräckliga
någonsådantpåutformasintefår emellertid sätt attVillkorenadvokat.

frånonödigtvisadvokat utestängslämpadför sigi och är att varasom
yrket.

advokater-tillkommitfrån börjanhar redanadvokaterAntagning av
reviso-förfrån vad gällerskillnadtillorganisation t.ex.somnas egen
tillsyn.såväl auktorisationhaft handtraditiondär staten somomavrer,

Även studeratkommitténeuropeiska länderdei flertalet an-somav
beslutaorganisationerpå advokaternas antag-detkommer att omegna

Österrike advokaterdärDanmark och utnämnsningen. Undantag är av
justitieministem.

medborgarenenskildeför densamhälle harkompliceradeDagens
bistånd yrkesmäs-råd rättsligtochökat behovmedfört annatett avav

samhällsintresseDetkvalificerade advokater.etiskt väl ärsigt och ett
underkastadeochstår särskild tillsynunder äryrkesutövaredessaatt

europeiska län-i andravad gällermedlikhetIdisciplinärt somansvar.
kräverakademiskförutomyrkestiteladvokatder är examensomen
heder-juridisk kompetensgaranti förskallpraktik och samtutgöra en

upprätthållasgaranti skall kunnadennaredbarhet. Förlighet och att
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måste såväl i effektiv.tillsynen insynen Dettaöver systemet varasom
får framhållits, advokatensemellertid inte, tidigare överutsom
självständighet.

advokatkårenkritik riktats i riksdagsmotioner ochDen motsom
påståendenbestår i ickemassmedia huvudsakligen advokaterattav om

sig brottslig dåobetydlig omfattning skulle verksamhet, främstägna
sådan. inte funnit förekonomisk Kommittén har fog dessa beskyllning-

några få fall advokat för medverkan vid brott ihar dömts ochI yt-ar.
några biståttterligare fall advokat beslagits ha klienthar med att en

visserligen inte brottsligt, klart oetiskt. Vad gällersätt ärett som men
fråga åklaga-kriminella handlingar det givetvis för polis ochärrent en

månIden advokat blivit dömd förutreda. brott eller det underatt enre
såfram misstankarutredningen har kommit starka honom hanmot att

åtnjuter såvittinte förtroendelängre har vi kunnat samfundet regel-se
på initiativ ingripit åtgärd.mässigt och beslutat disciplinäreget om

ocksåKritik framställtshar advokat ibland inte tillräck-harmot att
förhållandelig kompetens i till det åtagituppdrag han sig inteeller ut-

fört med tillräckligdetta Samfundets liksom förmodligenomsorg. -
varje tänkbar instans möjlighet sådanatillsyn iäven utövaattannan -

fall prövning anmälningar uppenbarligensätt än ärannat genom av
begränsad. därförDet vilken lösning väljeroavsettvore man av- -
värde de rättsliga instansema liksom andra myndigheter i störreom
utsträckning underrättade samfundet, funnit advokat inteattom man en
har fullgjort sitt uppdrag godtagbart i fall där fun-sätt,ett t.ex. man
nit skäl arvodet denna orsak. direktAtt i författningatt pruta av
ålägga domstolar och myndigheter sådan underrättelseskyldigheten
finner långt.vi emellertid skulle föra för

Kommittén inte finnsdet anledning föreslå några för-att attanser
ändringar de grundläggande principer i dag gäller sig närav som vare
det gäller antagning eller tillsyn advokater. JK har emellertidav nu

såframfört starka skäl för frånhan skall befrias advokattillsynenatt att
måste dem. Allmänhetens och samhällets krav tillsynaccepteraman

måste dåoch insyn tillgodoses En nyordning liksomskallsätt.annat
hittills gällande ordning hänsyn till allmänhetens förtroende förta att
advokatkåren upprätthålls advokatemas självständighet ochutan att
oberoende förhållandeställning i till statsmakterna urholkas.
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Intagningsproceduren6.2 m.m.

inträdespröv-det gällerordningennuvarande närVårt Denförslag:
samfundetsskick. beslutoförändrat Ettikvar sty-skallningen avvara

till Sveaöverklagasinträde skall kunnasökandebeviljainterelse att en
domstolen.Högstastället förhovrätt i som nu

genomgång inträdesärendenKommitténs6.2.1 av
advokatsamfundethos

gått ochigenomkommitténs sekreterareframgår haravsnitt 2.7Som av
underhos samfundetinträdesärendensamtligagranskat tre-en

Genomgången visar60 ärenden.år sammanlagtmånadersperiod 1997,
fungerande rutiner ochsamfundet har väl görinom attatt man enman

genomgångvårfann vidprövning. Viingående och attsamvetsgrann
förelåg negativa yttrandenmycket litet antalärendendet i beviljade ett

innehållet i deVår undersökning visartabell i avsnitt 2.7.se ytt-att
så samtliganegativt isamfundet bedömtsranden gottvara somsom av

Vårainnehåller allvarligare slag. slutsatserkritikfall inte genom-avav
inträdehuvudregel endast beviljar dengången samfundetär att som

negativ kri-i fall det föreliggervitsord och dehar mycket goda attsom
får på ansökan.någon den sökande avslag sinomfattningtik av

frånyttranden inhämtasVem/vilka bör

advokatkåren håller standardgodfrämsta garantin förDen äratt enen
föravsnitt 2.6.2 har redogjortsvid intagningen. Iomsorgsfull prövning

inträ-samfundet vid handläggningenförfarandet hosdet praktiska av
framgår domstolenredogörelsen bl.a.desärendena. den sö-Av att

tillfrågas sin ansökansökanden ialltidkandens verksarnhetsort samt att
andra myndighe-advokater, domstolar ellerskall lämna uppgift deom

såledesi sin yrkesverksamhet. Dethaft kontakt medhan sö-ärter som
Frånåberopa. kom-vilka referenser han villkanden själv som anger

sökandenbetänkligheter detmitténs sida har vissa ärattmotrests som
emellertid förklaratSamfundet harhar avgörande i sin hand.detta att

ändå någottillfredsställande detordning fungerar sättdenna samt att
omständigheterkännedom det finnskommer till Samfundets somom

i samfundetsamtliga ledamöterbl.a.talar sökande, attmot genomen
ansökan in. det med den-kommer Vialltid underrättas när attanseren

erhåller erforderligagaranti för samfundetfinns vissordning attenna
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bakgrund det sökandenför sin prövning. Motuppgifter äratt somav
också rimligtlämplig ledamot förefaller detvisa hanhar ärattatt som

åbe-referenser han önskaruppgift vilkahan lämnardet äratt omsom
låta vilka referenser hansökande självmed denSystemet att angeropa.

bibehållas.såledesåberopa vi börönskar anser

innehållet dessaAntalet yttranden och i

genomgång yttranden i inträdesärendevår fann vi antaletVid att ett
från till ärende. Kommittén harvarierar kraftigt ärende övervägt om

erhålla garantier det gäller prövningenskulle bättre när manomman
infordra-rekommendation minimiantalinförde regel eller ettom aven

Vi emellertid det tveksamt skulle vin-de yttranden. anser vara om man
någonting sådan ii kvalitetshänseende med ordning. Det liggerenna

sökande har mindre kontaktnät ochsakens del ettnatur att storten
åberopahar möjlighet mindre antal refe-därmed inte änatt ettmer

Vår genomgång visar samfundet tillämpar praxisattrenspersoner. en
där fall tiotal yttranden fördet i krävs prövning skallvart ett att en

Vi denna praxis Samfundetskunna godtagbar.äräga attrum. anser
utredningsansvar borgar ytterligare för antalet yttranden blir till-att
räckligt stort.

Ett tillgodose kravet kompetens etikoch hos bli-sättannat att
någotvande advokater kommittén diskuterat är sättsom om man

förmåkunde referenspersonerna utförliga yttranden ochatt avge mera
särskilt i fall finns anledning till någotde det negativ kritik slag.av
Både genomgångkommitténs inträdesärenden och de uppgifterav som
inhämtats beträffande domstolarna fråga påhur hanterar denna tyder en
viss försiktighet det handlar framföra negativ kritik. Vi harnär attom
dock för lämnaendast domstolar och andrastannat att ytt-som avger
randen rekommendation försöka vinnlägga såsigatt att ut-en om vara
förliga avstå frånmöjligt i sina yttranden inte framförasamt att attsom
kritik i fallde det befogat. Det uppenbart utförliga deär är att mer
infordrade yttrandena desto bättre blir underlaget vid bedömningenär

samfundet har besluta i inträdes ärende.när att ett
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bättreskapaåtgärder förandraFordras6.2.2 att
advokatkårenhosför kompetensgarantier

genomgång-bl.a.bakgrundkommitténavsnitt harföregående motI av
nuvarandedetbedömningsinredovisatinträdesärenden an-aven av

därvid konstateratKommittén harsamfundet.inomtagningssystemet
videtta hartillfredsställande. Trots motfungerarordninggällandeatt -

uppnåskulle kunnahuruvidadiskuteratdirektivenbakgrund manav -
advokatkårenhosöka kompetenseni syfteförbättringarytterligare att

för den.förtroendeallmänhetenssamt

avläggandealternativtutbildningteoretiskytterligareKrav på av
inträdesprov

samfun-genomgåtthasökandeskallreglergällandeEnligt avenennu
bliför kunnatekniketik ochadvokatyrketsianordnad kursdet att an-

initiativsamfundetstillkomsamfundet. Kravetiledamottagen som
sådant den sökande. Kursennågot kravfanns inteår Tidigare1988.

genomgången kurs.inte efterNågot avläggsdagar.omfattar tre prov
teoretiskpå ytterligareinföra kravmöjlighetenVi har övervägt att

titelnerhållandenågot förslagsavläggandeutbildning eller avprovav
Vieuropeiska länder.andrasåsom fallet i fleraadvokat attär enanser

ökad kvalitetochtill höjd kompetensbidrasådan ordning kunde
positivt tillförklarat sigAdvokatsamfundet har prövaadvokatkåren. att

advokatprov.förförutsättningarna ett
3 §punkten RBförsta stycket 4§för 8 kap. 2Inom samtramen

utarbetaadvokatsamfundetåligger det närmaresamfundets stadgar att
förskall föreskrivaseventuelltochutbildningvilken antag-prov som

advokatkåren ochkompetensen hossyfte ökaIning ledamot. attsom
samfundetdärförrekommenderar vidennaförtroendet fördärmed att

till-tredagarskursenden nuvarandeövervägande ärdels underta om
något utökasavseende ellerikompletterasden behöverräcklig, om

specialkurserellervidareutbildningformnågot isätt, t.ex.annat av
möjlighe-dels undersökaledamot,blivitefter det antagenatt somman

vil-s.k. advokatprov,införandekonsekvensernaoch ettettterna avav
Danmark.inärvarande finnsket för t.ex.
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Överflyttande inträdesprövningen till särskild nämndav en

genomgångSom tidigare redogjorts för föranleder kommitténs in-av
någonträdesärenden inte kritik sig i formellt eller materielltvare avse-

kommitténende. Trots detta har bakgrund direktiven övervägtmot av
erhålla garantier förskulle bättre prövningen denna gjor-om man om

framgårdes instans utanför samfundet. Som avsnitt 6.3.3av en av an-
kommittén den disciplinära prövningen modifieradiänattser om-

fonn skall ligga kvar hos samfundet. Eftersom fördeldet klarär atten-
intagningen och tillsynen ligger samlat hos då inträ-ochett organ
desprövningen hittills har fungerat tillfredsställande bör den iäven
fortsättningen handhas samfundet. ytterligare förEtt skäl detta är attav
advokatens självständiga ställning inte skall urholkas.

Överklagande beslut inträdesärendeiav m. m.

fått påDen sinavslag ansökan inträde i samfundet bör liksomsom om
hittills kunna föra talan detta.mot

Normalt skall överklagningsärenden aktuell börja i första in-typav
i domstol. Den grundläggande tanken bakom denna principstans är att

ityngdpunkten rättskipningen skall ligga på första instans se mera om
detta i avsnitt 6.3.3.3 fram.längre

vårEnligt uppfattning finns egentligen inte ifrånskäl princi-att
prövning i första instans beträffande inträdesärenden. Såsompen om

framgår avsnitt 6.3.3.3 föreslår emellertid talan beslut iatt motav
disciplinärenden förasskall i hovrätt, lämpligen Svea hovrätt, eftersom
samfundets styrelse har sitt i Stockholm. Det önskvärt ochsäte är att en

domstolsinstans har hand samtliga advokatärenden, dvs.samma om
både inträdes- och disciplinärenden. Vi har därför för före-stannat att
slå beslut i inträdesärenden skall kunnaäven överklagas till Sveaatt
hovrätt.

Vid prövningen i hovrätten bör advokatsamfundet såsom hitintills
varit fallet förklarande 56se kap. 12 § 3 RB och beslutet kun-vara

överklagas till Högsta domstolen. För överklagande hovrättensna av
beslut till Högsta domstolen skall prövningstillstånd krävas.
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advokatverksamhetenTillsynen6.3 över

disciplinärendengenomgångKommitténs6.3.1 av
ochadvokatsamfundet JKhos

gåttsekreterarekommitténshar3.5 och 3.7avsnittenframgårSom av
advokatsamfundet underhosdisciplinärendendels samtligaigenom en

JKpåkallandefall hosdels samtliga s.k.år 1997,tre-månadersperiod
1989-1997.för åren

disciplinärendenSamfimdets

disciplin-177omfattade sammanlagtsamfundetGenomgången hos
endast iframgår styrelsesarnfundetsvår granskningärenden. Av att

tagit dis-föregående anmälanochinitiativfall ettutaneget uppsex
någotpåföljd slag. Ibeslutadessamtliga dessaIciplinärende. avom

åtgärd. Våringenvidtog samfundetärendenaundersöktade142 ge-av
så uteslu-i dessa ärendennomgång anmälningarnavisar gottatt som

dennaexempelbagatellartad karaktär seellergrundlösatande är av
således mindre antalendast iDetavsnitt 3.5.4.ärende i är etttyp av
något dessapåföljd 20 fall. Avslag ärtilldelatsfall advokat avsom

leddeöverträdelser. Defåtal allvarligaredet endast samt-ett avsersom
Vårsåsom uteslutning.påföljd varning ellertillliga strängare ge-en

fungerandesamfundet har välsåledes inomnomgång visar att ru-man
prövning. Genom-ingående ochtiner och gör samvetsgrannatt man en

fast ochtillämpardisciplinärendenagången ivisare vidare att enman
månaderpåHandläggningstiden tillpraxis. ärrelativt sträng tre sex

månader berod-handläggningstidenfallacceptabel. I de änmer sexvar
klagande ellerinågon ärendet. Dendröjsmålet i regelde parternaav

med komplette-anstånd inkommamedbegärtadvokaten hade attt.ex.
omgångar.ringar i olika

lagstiftningenården 1997 tillkonmaDisciplinnänmden kan sedan
intedettavisst förfarandelämpligheten ävenuttala sig ett omavom

från nämndenssådant särskilt uttalandedisciplinpåföljd. Ettleder till
från normbildningssynpunkt. Dennabetydelsefullt, särskiltsida är

undersöktatvåi fall under dennämndenmöjlighet utnyttjades tre-av
månadersperioden.

på harellermassmediasamfundet sättde fallI annat upp-genom
förhållande beträffande advo-något anmärkningsvärtmärksammat en

då befogat.detdisciplinärendeinitieratkat har ansettsettman
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Disciplinärendena hos JK

våromfattas undersökning 1989-1997den tidsperiodUnder som av
åtgärd advokat eller överklagat disciplinnämndensbegärthar JK mot

årnågra fall år något allsnågot och inte seendast i ellerbeslut per
enligt vadtill JK inte ingripit oftare hanavsnitt 3.6.3. Ett skäl är,att

någon ingåen-möjlighetinte har reell bedrivahan attuppgett, att mera
därmed tillfredsställande tillsyn med enbart beslutende granskning och

bådeskäl JK har begränsadeunderlag. Ett är attannat resursersom
personalmässigt sig advokatärendena.tids- och ägnaatt

årfleraLiksom själv gjort i olika sammanhang underJK senare
granskningenkommittén den nuvarande advokat-konstaterar att av

framstå ändamålsenlig.för summarisk för Redanärenden är att som
omständigheten normalt endast del besluten i ärende-den JKatt tar av

blimedför tillsynen inte kan relativt ytlig. Till dettaänatt annatna
begränsad tid fyra veckor till sitt förfogande.kommer JK haratt - -

6.3.2 roll iJustitiekanslerns

advokattillsynsverksamheten

Vårt förslag: Justitiekanslems befattning advokattillsynenmed bör
upphöra.

befattningJKzs med advokatärenden infördes bestämmelser igenom
åradvokatsamfundets stadgarRB och 1948. Dessförinnan hade sam-

fundets styrelse haft hand tillsynen advokaterna.överensam om
utomståendeKonstruktionen med tillsynsmyndighet utövaren som

tillsyn avgjorda så-granska ärenden finns för närvarandeattgenom -
vitt kommittén känner till endast i Finland.-

jävsfrå-JK har vid hearing till kommittén framfört, hanatten anser
så besvärande myndigheten redan intedetta skäl börattgan nu vara av

någonha tillsyn, eller funktion huvud advokater.över taget gentemot
Härtill bristfälligakommer de resurserna.

också olikaJK har tidigare i sammanhang förklarat han inteatt
längre önskar uppgiften tillsynha kvar advokatväsendet.utöva överatt

uppfattning framfördesDenna uttryckligen till iregeringen hans an-
budgetåretslagsframställning för 1997. I framställningen sades bl.a. att

renodlig arbetsuppgifterJKzs önskvärd enskildasamt atten av vore
missnöjda advokatsamfundetsmed behandling disciplin-är ettsom av

svårt förstå förlikaärende har och sig med förutsättningardeatt som
Ävengäller för granskning disciplinärenden.JKzs i verksamhetsbe-av
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avsnittdetta sesynpunkterframförtår har JKförrättelsen samma
3.7.

frånbefriasskallhanföranförtsharfrån sidaKzsJ attskälDe som
alltsåadvokaterbeträffande ärtillsynsfunktionnuvarande samman-sin

fattningsvis:

utsträckningalltombud i störreadvokateranlitarMyndigheten somo
till JK.uppträderadvokater motpartersamtidigt somsom

granskninggrundlignågonmöjlighet görainteharMyndigheten atto
beslutenmed enbarttillsyntillfredsställandedärmedoch som un-

ikortfattadealltförbeslutendelshärtill ärSkälen ärderlag. att
och JKofullständigiblandutredningen ärdelsmånga ärenden, att

utredningen.kompletteringbegärabefogenhetintehar att av
arbetsbörda. Des-ochbegränsadeharMyndigheten storenresursero
effektiv advokat-meningsfull ochintemedgeromständigheter ensa

önskvärd.omfattningi dentillsyn som vore

tillsynsfunktio-förhar anförtJKde skälKommittén attatt somanser
kompetensområde Förutomfrån hans vägerlyftas bort tungt.skallnen

ordningframhålla nuvarandevill vianförtsjälvJKde skäl att sy-som
discipli-fråga deninflytande iStatensopraktisk.ochotidsenlig omnes

iindirektoch intedär den skerdirektbörverksamheten utövasnära
sålunda kom-Vi hari ärendet.handlingarnagrundvalefterhand av

advokattillsynen upphöra.börbefattning medfram till JKzsmit att

advokaterförbättrad tillsyntillFörslag över6.3.3

skallbestå ordförandeskallDisciplinnämndenVårt förslag: somav en
ochoffentligaordinarie domare,varitha representantereller trevara
Förskall finnasadvokaterordförande och ersättare.Försju advokater.

ledamöterfemytterligareordförande ochskall krävasbeslutsförhet att
närvarande.är

medbefattningoch styrelsensverksamhetDisciplinnämndens
myndighetsverksamhet medmedjämställasdisciplinärenden bör avse-

tryckfrihetsförordningen.enligthandlingardelende rätten att ta av
skallgått enskildedenprövningsavdelningBeslut emotsomav

skallNämndens beslutdisciplinnämnden.tillhänskjutaskunnabegäran
advokatenden berördeanmälare ochsaklegitimeradbådealltid av --

hovrätt.Sveaöverklagas hoskunna

skall ha kvarinte längrevi JKframgår avsnitt 6.3.2Som attanserav
måste dennadåMan ersättaadvokaterna. övervägatillsynsin attöver
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med ordning tillfredsställande tillsyn ochgaranterar överen annan som
insyn i Samfundets disciplinverksamhet. Detta kan fleraske olika

En lösning kommitténsätt. diskuterat överföra tillsynenär tillattsom
JO. En tillskapandeär nämndmyndighet efter mönsterannan av en ny

Revisorsnämnden. Dessa lösningar har kommittén skält.ex.av av som
redogörs för i det följande dock valt bort. Vi har i stället valt lösningen
med förstärkning det allmännas representation tillsättandeav genom av

domare ordförande i nänmden. De offentligatreen som representanter-
vi skall kvar. Antalet advokater skall sju. Med dennana anser vara vara

konstruktion blir det totala antalet ledamöter 11, dvs. hit-samma som
tills. föreslårVidare vi offentlighetsprincipen tillämpliggörs denatt
disciplinära verksamheten hos samfundet. Härigenom blir handlingarna
där allmänna och sekretessprövning får frånske fall till fall. Slutli-en

föreslår vi möjligheterna till överklagande förbättrasatt väsentligt.gen
Samtliga våra förslag redovisas i detalj i det följande.

Kan JO JK:s tillsynsuppgifteröverta

JOzs verksamhet del denutgör parlamentariska granskningenen av av
rikets styrelse och förvaltning jfr. 1 kap. 4 § andra stycket RF. Den
grundläggande tanken JO skall friståendeär extraordinärtatt ettvara

med oberoende ställning står utanför den ordinarie förvalt-organ som
ningsorganisationen KU l986/87:2 35 SOU 1985:26 233samts. s.
ff..

2 §Av lagen 1986:765 med instruktion för Riksdagens ombuds-
framgår undermän ombudsmännens tillsyn står bl.a.att tjänstemän och

andra befattningshavare vid statliga och kommunala myndigheter samt
innehar tjänst eller uppdrag, varmed följer myndighetsutöv-annan som

ning.
Ombudsmännen skall särskilt tillse domstolar och förvalt-att

ningsmyndigheter i sin verksamhet iakttar regeringsformens bud om
saklighet och opartiskhet och medborgarnas grundläggande fri-att och
rättigheter träds för i den offentliganär verksamheten 3 § JO-
instruktionen.

Bestämmelsen i 12 kap. 6 § RF hindrar inte granskningsområdetatt
såvidgas det omfattar rättstillämpningen inomatt all offentlig verk-

samhet. Grundlagen överlämnar utformningen granskningsområdetav
till instruktionen för JO, riksdagen beslutar lag. Offentligsom genom
verksamhet myndighetän se 11 kap. 6 § tredje stycketgenom annan
RF ligger under O:sJ tillsyn i vad den omfattar myndighetsutövning.

För advokatväsendets del innebär det sagda JO har tillsynattnu
de allmännaöver advokatbyråerna i budgetpropositionen årför 1998
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befattningsha-anställdade därochavvecklasföreslås skalldessaatt
disciplinnärnndoch närstyrelseadvokatsamfundetsöversamtvarna

ireglernamed stödmyndighetsutövningsigdessa ägnar avorgan
tillsynenomfattas inteadvokaterPrivatpraktiserande8 kap. RB. an-av

kon-i egenskaprättshjälpsfrågor och dei närbeslutardeän när avnat
165.1985:26SOUlönegarantifrågoribeslutarkursförvaltare s.om

advokatsamfun-kan JO tillinstruktioni JO:sstycketandraEnligt 18 §
advokatbefattningshavareklagomål äröverlämnadet mot somett en

klagomålet sådantdenfråga väckts ärhandläggningför genomsomom
samfundet. Stadgandetnågot inom tardet kan prövas en-att organav
advokatbyråema.vid de allmännapå advokaterdast sikte

1985:26 liggerSOUöversyn"JO-ämbetetIbetänkandet somen-
några föränd-inteföreslogsinstruktionengällandeför dentill grund nu

för-föreslogs vissatillsynsområde. Däremotbeträffande JO:sringar
bestämmelsen. Detnämndabl.a. dendennaändringar inom nyssram,

på-kunnai likhet med JK,befogenhetJOaldrig tal attatt geomvar
disciplinnämndens beslutöverklagaadvokat elleråtgärdkalla attmot

domstolen.till Högsta
med vadi enlighetadvokatväsendettillsynUppgiften överutövaatt

områdeutanför detuppenbarligenliggerför JKi dag gäller somsom
fårsistnämnda lagrum6 Eftersomkap. § RF.åsyftas § och 12i kap. 41

verksamhet kanför JOzspå uttömmande sättett enramarnaangeanses
grund-JOinte läggassådan tillsynsuppgift änannat engenom

lagsändring.
utanföruppgifterJO skulleföreslagitshittills aldrigDet har att ges

vidhar däremotkontrollmakten. Detområdet konstitutionellaför den
få särskildaskulle vissatankar JOförts framskilda tillfällen att

exempelkonstitutionella tillsynen. Somuppgifter för deninom ramen
skadestånd, extraordinäribesluta väg över-kan rättnämnas attatt om

inhibitionmyndighetsbeslut och beslutafelaktigaklaga att myn-om av
medsådana förslagemellertid avvisat allaRiksdagen hardighetsbeslut.

innebäraangivna slaget skulledetbefogenhetermotiveringen att av
extraordinärtskalltanken JOfrån grundläggandeden ettattavsteg vara

förvaltningsorganisationen. Detordinariestår denutanförorgan som
tillföras uppgif-framhållits JO inte börsärskilti sammanhangethar att

vanlig myndighet KUtillskulle omvandla JOärendenellerter ensom
1985:26 ff..233SOU1986/87:2 35 samt s.s.

25 fjärde styckethänvisar till 8 kap. §instruktion 7stycket i JO:s18 § andra
Innehållet i tidigarefelaktig.hänvisning torderättegångsbalken. Denna vara

återfinns kap. 6 § första stycketi 8bestämmelselydelse denna sammanumeraav
1997:273.i kraft den juli 1997 SFSändringar trädde lbalk efter som
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Den innebörden JO:s ställning extraordinärtnärmare av som organ
ocksåhar diskuterats i frågansamband med absolut förundersök-om

åtalspliktnings- och för JO. sådanDet har därvid uttalats regleratt av
innebörd förenligakan med Ozs ställningJ extraordinärtanses vara som

så länge JO har kvar möjligheten fritt välja vilka ärenden hanattorgan
önskar till utredning. Reglerna förundersöknings- ochta upp om
åtalsplikt såledesblir tillämpliga först JO efter diskretionärom en
prövning har beslutat utreda visst ärende KU 1986/87:2 27 f..att ett s.

Sammanfattningsvis konstaterar kommittén, uppgiften utövaatt att
tillsyn advokatväsendet vad fårgälleröver utöver som nu anses- -

oförenlig ställningmed JO:s extraordinärt för konstitu-vara som organ
såtionell kontroll denna ställning hittills har uppfattats riksda-som av

vårEnligt mening skulle överflyttning tillsynsuppgiften tillgen. en av
några såJO inte heller innebära påtagliga fördelar dylik lösningatt en

ändamålsenlig. Härtill kommer tillJO kommittén förklarat,att attvore
från ämbetets sida principiella skäl skulle för-avstyrka ettman av- -

slag innebar advokattillsynsuppgiften läggs JO.överattsom

heltEn statlig nämndmyndighetny

En möjlighet kommittén inrättandet heltövervägt ärannan som av en
statlig nänmdmyndighet. sådanEn myndighet för advokater kan ut-ny

formas antingen efter Revisorsnämnden, dvs.mönster t.ex.av som en
myndighet all tillsyn inklusive disciplinverksamhetutövar ellersom

myndighet uteslutande den sistnämnda jfr.utövarsom t.ex.en som
HSAN, och där tillsynen i övrigt ligger kvar hos samfundet.

Vi inga egentliga fördelar med inrätta nämndmyndig-attser en ny
het. Däremot vårskulle det enligt mening innebära flera nackdelar. En

advokatkårens uppgifter företräda denär enskilde det all-attav mot
måsteDen enskilde då hamänna. garantier för statsmak-att genomen

anordnad tillsyn inte inverkar hans fåmöjlighet sinterna till-rättatt
Genom överflyttande tillsynsverksamheten tillvaratagen. av en ny

myndighet skulle advokatens oberoende ställning riskera komma iatt
fara. Vid överflyttning från samfundet till denna myndigheten nya
skulle också effektivitetsvinster förlorade. organisationDenstora

finns inom samfundet har byggts långunder tid och desom upp som
sysslar tillsynsverksamhetenmed inom samfundet besitter kompe-stor

En myndighet ocksåskulle medföra icke obetydligatens. kostnader.ny
I Statskontorets utredning Statens nämndmyndigheter 1997:7A och B
förs fram negativaantal aspekter statliga nämndmyndigheter.ett I
utredningen detsägs antalet nämnd- småmyndigheterocht.ex. att stora
bidrar till statsförvaltningen svåröverskådliggöra svårstyrdatt och
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medförekonomisk kompetensochadministrativ attbristandesamt att
harregeringende kravsvårtkan ha mötasmå myndigheter att an-som

förfönnåga tillämpa demyndighetsstatligställa attledning att en
regelverken.statsförvaltningen gemensamma

inrättafinns skäldet intesåledesuppfattning attVår är att nyen
nämnd.

sammansättningDisciplinnämndens6.3.3.1

längreföreslår JK intekommittén6.3.2framgått avsnitt attSom av
intefunnitvidareadvokatillsynsuppgift. Vi harnågon attskall ha kvar
detkonstateratslutligen harochtillsynen attJO börheller överta

nämndmyndighet.tillskapandeskäl förvägandesaknas av en ny
K-framställningmotioner, Jrekommenderats iharlösningDen som

disciplinnämnden,i självainflytandeallmänhetensförstärkaär attm.m.
inteerfaren juristförordnas ärordförandetillfrämst att somengenom

sådan. Dettaeller före dettadå ordinarie domare äradvokat; närmast en
erhåller bättreföreslå. Härigenomvillslutligenvilösningden mansom

otill-misstankarminskar eventuellaochopartiskhetförgarantier om
öka all-bidra tillKonstruktionen bordekollegiala hänsyn.börliga att

Kommitténförfarandet.disciplinäraför detförtroendemänhetens anser
ordförandeniligger styrkaavseendenflera olikasåledes det i attatt en

friståendefrån samfundeti ställetadvokatintei nämnden är utan en
svårlöstauppstå någradet skulleinte hellerVidomare. att meraanser

fårfall.i just dessa Manförhållandet domare/advokatijävsproblem
jävsproblemet.ordföranden beaktarutseendevidförutsätta att avman

be-avfattandethaft synpunktersammanhangi olikaharJK av
iblandskälenfrämst kritiserathar ärdisciplinärendena. Hanisluten att

motiveringar.i vissa fall helt saknarbeslutenknapphändiga ochför att
s.k.funnit dengenomgång disciplinbeslutvid sinKommittén har attav
in-beskriverutförlig och välmånga ganskafallreciten i parternasär

påtalat det gällerbrist JKdisciplinärendet. Den närställning i som
också fleraIkommitténi besluten harpå motiveringarbristen noterat.

främstgällermotivering helt. Dettastuderat saknasbeslut vide somav
formule-skulle kunnapåföljd ålagts. Motiveringarnainte harbeslut där

få domar-de idag. Genomutförligaochbättre ärän attvara meraras
beslutensförvänta sig förbättringi nämnden kankompetens en avman

utredning.något grundligareutfomining och en
konstruktionen domareDanmark mediErfarenheterna somenav

enskildeför dendär detpositiva. Manordförande enbartär attanser
missnöjd klient ellerhänvisastyrka i kunnaliggeradvokaten att enen

till oavhängigtettmotpart organ.
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Vad gäller närrmdens och prövningsavdelningamas sammansättning
i övrigt vi gjorthar följande överväganden.

Den nuvarande ordningen med elva ledamöter i disciplinnämnden
påoch prövningsavdelningama påkrav respek-tre närvarosamt av sex

tvåtive ledamöter för beslutsförhet bör behållas. En beslutande nämnd
omfattning skulle ohanterlig. Denstörre nuvarande ordningenav vara

också praktisk så prövningsavdelningarär ochsätt nämnd kanatt
påsammanträda dag, inte minst eftersom ledamöterna kommersamma

från olika delar landet.av
Beträffande sammansättningen vi till frånskillnad vadatt,anser

gäller i Danmark, advokaterna alltjämt skall i majoritet,t.ex.som vara
detta för advokatkårens självständighet inte skall urholkas. Vi före-att
slår därför bestånämnden skall ordförande, skall elleratt av som vara
ha varit ordinarie domare, offentliga och sju advo-tre representanter
kater. ordförandenFör skall finnas också skallersättareen som vara
eller ha varit ordinarie domare.

För beslutsförhet skall krävas ordföranden och ytterligare fematt
ledamöter närvarande. För säkerställaär majoriteten ledamö-att att av

vid nämndens sammanträden kommer beståterna advokater före-att av
slår vi samfundet skall erforderligt antal advokateratt vidutse ett som
behov kan de ordinarie ledamöterna.ersätta

Prövningsavdelningama bör liksom hittills bestå två advokaterav
och offentlig dåDe kommer inte få någon domarerepresentant.en att

ordförande. Inte heller vill föreslå några ändrade regler för be-som
slutsförhet. Med hänsyn till vi föreslår ovillkorlig föratt rätten en en-
skild berörs prövningsavdelnings beslut få sin sak prövadsom attav av
nämnden någrainte nackdelar förenade med denna ordning.synes vara

I nuläget saknas anvisningar för utseende de offentligaav represen-
Tidigare, det endast fanns två sådanatantema. när i nämnden, utsåg de

två riksdagspartiernastörsta varsin kandidat. För närvarande sitter en
hög tjänsteman från Konsumentverket, f.d. kammarrättspresidenten

f.d. riksdagsledamot i nämnden. Kommitténsamt har diskuteraten om
borde efter speciella kriterier, efterrepresentantema förslagutses t.ex.

de arbetsgivar- och arbetstagarorganisationema.större Vi har dockav
för föreslåinte dettastannat regeringenatt i fort-utan ävenattanser

sättningen skall offentligade bun-utse representantema utan att vara
den anvisningar. liggernämnare Det i sakens de börav natur att utses
bland i hög åtnjutagrad allmänhetens förtroende.personer som anses

Kommittén föreslår bestämmelser antalet ledamöteratt ochom
sammansättningen disciplinnämnd och prövningsavdelning in iav tas
rättegångsbalken, liksom regel beslutsförhet i disciplinnämnden,om
medan bestämmelsernärmare för utseendesättet ledamöter, be-om av
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inhittillsprövningsavdelning och organisation liksomslutsförhet tas
stadgar.i samfundets

offentlighetoch6.3.3.2 Insyn

redogörs i avsnitt 2.5.regleringennuvarandeFör den
Återkommande framförts iklagomål advokatsarnfundet, demot som

påoch massmedia, bristen insyn iriksdagsmotionerenskildabl.a. är
fråninformation samfundets sidaavsaknadenverksamheten samt av

påföljd.disciplinär Entilldelatsvilka advokater större öppen-somom
advokatkårenbådevår förtroendet för ochmening ökahet skulle enligt

Skälen till samfundets ovillighetverksamheten.den disciplinära att
fällda har delvis sin för-anmälda och ledamöterlämna uppgifterut om

organisation ochi grunden privaträttsligklaring samfundeti äratt en
internverksamheten länge betraktatsdisciplinäradenatt som en ange-

uppgifter inte alltidskäl utlämnande hellerlägenhet. Ett är attannat av
måninsynskravet i vissintresse. Vidare harskulle i klientensvara

offentlighetentillgodosetts hos JK.genom
samhällsutvecklingen har bättre informationmed kravetl takt

framstå berättigatkommit allmänt samhälls- och konsument-ettatt som
intresse.

åstadkommerFrågan ochhur bästa ökad öppenhetsättär man en
utökad informationsverksamhet. Det kan i detta sammanhang note-en

disciplinära förfarandet i de flesta europeiska länder intedet ärattras
Polen.2°offentligt Belgien, Bulgarien,undantag Estland och Detär

måste beaktas offentlighetsprincipenemellertid här den svenskaatt
vad fallet i de flesta europeiska länder.sträcker sig längre än ärsom

sigSamfundet har förklarat ställer positivt till ökad öppen-att man en
samfundetshet och viss uppluckring praxis har skett efter ändring-av

i och stadgarna 1997. För närvarande gäller enligt 51 §RB sam-arna
fårfundets disciplinnämndenstadgar, bestämma beslut nämn-att att av

delvis offentliggöras. Generalsek-den i disciplinärende helt eller skall
fråns.k. allmän fullmakt disciplinnämn-kan med stödreteraren av en

beslut. i reali-den informera olika Det generalsekreterarenärom som
lämnasi vilka ärenden och information skallbestämmer när ut.teten

fallet journalister hör sig till samfundet. All-Främst blir detta när av
från förfrågning-får information samfundet viddäremot intemänheten

26 följande uppgifter i detta avsnitt jämförelser med situationen i andraDenna och om
från från Berlinprotokoll europeisk konferens ieuropeiska länder har hämtats ett en
"Freiheit Unabhängigkeit der Anwaltschaftden 20-22 1997 undtematmars -

Berufsaufsicht Berufsgerichtsbarkeit Vid konferensen deltogunder Europa". ett
25-tal länder.
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frånviss advokat. Detta motiveras Samfundets sida med attar om man
låtapraktiska och principiella inte kan allmänheten få tillgångskälav

till handlingar hos samfundet. starkaste skälet harDet uppgetts vara
den enskilde klientens behov skydd -inte advokatens.av

vårtEnligt förslag skall domare ordförande i disciplinnärnn-en vara
den. medför offentligt inflytande tillsynenDetta större överett men

inte i och för sig allmänhetens insyn blir bättre tillgodo-garanterar att
föreslår,sedd. Om, vi inte längre skall sinJK ha kvar tillsynsupp-som

gift försvinner viktig råttdel den offentlighet tidigare i ad-en av som
vokatärenden samtliga handlingar kommer till JKattgenom som
därigenom blir allmänna. Att i dagens samhälle begränsa den möjlighet
till information finnsredan helt orealistiskt. Den insynsom vore som
sålunda bortfaller befattningJKzs med advokattillsynenattgenom upp-

måste påhör ersättas sätt.annat
alternativEtt skulle samfundet åtarfrivillig sigvägatt attvara

bli vad fallet för närvarande. möjlighetDenöppet än ärmera som som
då står till buds kommittén rekommenderar samfundet beslutaär att att

ändringar i 51 § samfundets slåstadgar och där fast besluten iattom
disciplinärenden helt eller delvis skall offentliggöras. Kommittén har

för inte föreslå dådetta alternativ vi finner det JKzsstannat att att om-
tillsyn fråganupphör vikt vilken offentlighetär och insynattav om-

rådaskall i disciplinärenden regleras i lag.som
alternativEtt framförts från håll,flera bl.a. JK, detannat är attsom

värde lät offentlighetslagstiftningden gäller förvore av om man som
myndigheter bli tillämplig disciplinverksamhetenäven hos sarnfun-
det.

När tidigare utvidgat offentlighetsprincipen till gälla utanförattman
myndighetsområde har inriktat sig de framstårman organ som som

frånangeläget reglera offentlighetssynpunkt, sådanadvs.mest att som
handhar myndighetsutövning. Den verksamhet samfundet bedriver i
disciplinärenden myndighetsutövning. Vi detutgör denatt motanser

angivna bakgrunden lämpligt jämställa Samfundets verk-är attovan
samhet i disciplinärenden med myndighetsverksamhet med påavseende

del handlingar enligt TF. Härigenomrätten blir reglernaatt ta av om
allmänna handlingars offentlighet i TF tillämpliga på verksamheten. En

får då frånsekretessprövning ske fall till fall den enskilde begärnär att
få del handling i disciplinärende. Detta förutsätter tilläggta ett ettav en
till bilagan i kap. 8 § andral stycket sekretesslagen Vårt1980:100.
förslag i delar med Kommunalföretagskommit-överensstämmer stora
téns förslag avsnitt 2.5.1 SOU 1983:61. Det bör i dettasamtse-
sammanhang vårenregeringen under 1998 beslutat tillsättanoteras att

kommitté uppgiftmed bl.a. vilka kriterier bör gälla föratten ange som
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1998:32dir.sekretesslagen8 §kap.i li deinsyn -avsessomorgan
m.m..sekretesslagenIToch översynOffentlighetsprincipen samt av

jämställaskalluppfattningkommitténs sam-attsåledesDet manär
med dis-befattningstyrelsensochverksamhetdisciplinnärrmdsfundets

påavseende rättenmed att tamyndighetsverksamhetmedciplinärenden
sekretessBehovettryckfrihetsförordningen.enligthandlingar avdel av

sekretessbestäm-tillgodosesdisciplinärendenaiuppgifter genomför
1980:100.sekretesslagen§129 kap.imelsema

delstillhänsynsärskildasåledesförutsätter tarattVårt förslag man
uppgifterdelsadvokater,förtystnadspliktråderdetvilkaföruppgifter

sekre-stycket§ första128 kap.Enligtsjälva.advokaternabeträffande
ekono-advokatsuppgiftförsekretessgäller1980:100tesslagen om

förhållan-ekonomiskaellerpersonligaellerställningmiska annansom
ellerskadalideruppgiften rörden mendet kanden, attantas somom
sekretessgällerstadgandenärrmdaenligtärendenröjs. Iuppgiftenom
denhosställningenekonomiskadenuppgifter somförbörjantill omen

27 försekretessNågonadvokat.ellersamfundet äriinträdesöker som
Skä-alltså inte.gällerövrigtiomständigheterpersonligauppgifter om

advokats sättuppgifter attdet harhärtill attlet ansettsär om enatt
uppgifternasoffentliga, ävenböruppdragklienterssina omsköta vara

försekretessgällerVidareadvokaten.förmenligtskulleröjande vara
Sådanaförhållanden.ekonomiskaellerpersonligauppgifter annansom

Även för-uppgifterklienter.advokats omuppgifter kan rörat.ex. en
sekretesskyd-allmännaandra ärochmyndigheterhållanden hos organ

vilketskaderekvisit,rakts.k.begränsasSekretessen ettdade. genom
ska-vissdet kanendast,föreligger attantassekretess eninnebär omatt
skadeninnebärRekvisitetröjs.uppgiften att somuppkommerda om

vidaganskainombedömningsinkanbestämmelsen göra ra-tillämpa
skallhuvudsakfall idessaiskadebedörnningenAvsikten är attmar.

frå-innebäruppgiften. Detsjälva attutgångspunkt imedkunna göras
tillknytasbehöverintehandi förstainteellergällersekretessomgan

ställetiAvgörandeenskilda fallet. ärdetskadebedönming i omen
typiskt kanutlämnande settsådan den ettuppgiften är attartenavsom
skyddasskallintresseför detskadamedföra genomägnat somattvara

ärendendenärvarande iförgällerSekretessen sombestämmelsen.
således integällerStadgandetdomstolen.och HögstaJKhandläggs av

nuvarandeenligtdettaeftersomhandläggersamfundetärendende som
myndighet.intebestämmelser envaraanses

verksamhetSamfundetsförskälnågra bärandefunnit attinteVi har
underkastad of-skulleinträdesärenden,beträffandeövrigt,i varat.ex.

in-ärligbehovetmotverkakunnaskullefentlighetsprincipen. Detta av

27 9:40.1998,kommentar,Sekretesslagenm.fl.,Regner s.en-
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formation från enskilda och förorsaka den sökande obehag.personer
fårDenne ändå del yttrandena och kan, han så vill, offentlig-av om

dem. Yttranden frångöra myndigheter offentliga hosär dessa.

Överklagande6.3.3.3

För närvarande gäller den inträde i ellervägrats uteslutitsatt som ur
samfundet får överklaga beslutet hos Högsta domstolen. Vidare kan JK
hos Högsta domstolen överklaga beslut i disciplinärt ärendeett ett av
Samfundets styrelse eller disciplinnänmd. Beslut vanring, erinranom
och straffavgift såledeskan inte överklagas den advokat drab-av som
bats beslutet. En enskild gjort anmälan advokat har inteav motsom en

själv överklagarätt styrelsens eller disciplinnämndensatt beslut. Han
kan dock vända sig till JK och begära denne överklagar beslutet tillatt
Högsta domstolen.

Från rättssäkerhetssynpunkt det sig rimligt den enskildeter ad-att
fårvokaten till prövning sinrätt sak i instans iän detävenav mer en

fall han ådömts påföljd uteslutning.än Detta krav sig dess-görannan
gällande offentlighetutom större besluten.mer som ges

Europakonventionen den 4 november 1950 angående skydd förav
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema ianger ar-
tikel 6 skall, det gällernäratt bl.a. hanspröva civila rättighe-attenvar

berättigad till opartisk och offentligter, rättegång inom skälig tidvara
och inför oavhängig och opartisk domstol, enligt lag.upprättatssom
Konventionen sedan den januariär 1 1995 del svensk rätt.en av
Europakonventionen skall därför tillämpas svenska domstolar ochav

myndigheter precis svensk lag.som annan
Rätt överklaga disciplinär påföljd finnsatt redan i de flesta europe-

iska länder och möjligheten framhålls särskilt under punkten 28 i Basic
Principles the Role of Lawyers åttondeFN:s kongresson antagna av

förebyggande brott och behandling lagöverträdare årom 1990.av av
sådanEn bör ocksårätt införas i Sverige.nu
Den särskilda möjlighet disciplinnämnden erhållit 1997som genom

års ändringar i RB och stadgarna göra särskilt uttalandeatt kommerett
däremot inte kunna överklagas. Av allmännaatt principer följer närnli-

endast domslut och inte domskäl kanatt överklagas.gen
Mera tveksamt är anmälareäven bör ha överklagarättom att

disciplinnämndens beslut i sak.
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer gäller beslutatt ett

får överklagas den berörs beslut detta har gått honomettav som av om
och beslutet går överklaga.emot Som regelatt anmälare inteattanses

har överklagarätt beslut i disciplinärende.att Ettett frånundantag
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ochHälso-beslutöverklagapatientens rättprincip attutgör avdenna
patien-26 f., där1978/79:220ansvarsnämnd sesjukvårdens s.prop.

behörighets-intedisciplinärenden menipartsställningtillerkännsten
beslutöverklagainte rätt ettdäremothar att avAnmälareärenden.

ärendendessaIRevisorsnärnnden.ellerFastighetsmäklamänmdent.ex.
i deanmälarevidarekanDet attnoterasinteanmälare part.varaanses

advokatärenden.iöverklaganderättinte harländereuropeiskaflesta
till-advokatenanmäldevilket denenligtavgörande,disciplinärtEtt
förfå konsekvenseremellertid ävenkannågot slag,påföljddelas av
förgrundtilllegathändelseanmält denellerklient sommotpart som

agerandeadvokatensbedömningfall kanmånga varapåföljden. I aven
dethärtillskadeståndsanspråk. Med hänsyn terförbetydelse t.ex.av

får starka-handlandeadvokatsdrabbatsdenrimligt ensig att enavsom
förhanprövningsförfarandet närvaran-ändisciplinärai detställningre

Justitie-föreslårviangeläget när attsigDetta ände har. nuter mer
Visserligenupphöra.skalladvokatärendenmedbefattningkanslems

Processlagberedning-intressen.allmännaföreträdaendastsig JKanser
habordeJK3.6.1avsnitt1938:44SOUemellertid attuttalade seen -

självmantstyrelsenpåkallatsdisciplinåtgärddåi fallklagorätt även av
enligtnågon klagorätttillmed hänsynsärskiltanmälanefter atteller

anmälan.gjortdentillerkäntsickeförslaget som
fålåta anmälareockså talarskälemellertid emot attfinnsDet som

domstolenriskuppenbardetSålunda finns attöverklaga.rätt enatt
kom-Vidarekverulansärenden.antalmed avsevärtbelastasskulle ett

slagolägenheterkostnader ochåsamkas annatadvokaten avattmer
ökadåstadkommaVillinnebär.domstolsvaromål inför enmanettsom

negativavissamåste dockanmälarenför accepterarättssäkerhet man
ochförtalarskälsammanvägning deVidkonsekvenser. somaven

själv-ordning. Ennuvarandeändraskälfinnsdetfinner vi attattemot
hanfå ärskall klagorättanmälare ärför attförutsättningklar att en

sigdettorde röraberörd saken. Främstdirektdvs.saklegitimerad, är av
styrelsen,hänskjutsärenden t.ex.Iekonomiska intressen. avsomom

intedetjournalist, kommerellermyndighet attanmälanefter enav en
enskild.förfinnas klagorätt

disciplin-prövningsavdelningsdå såvälFråga uppkommer somom
Genomdomstol.direkt tillöverklagas attskall kunnabeslutnämndens

skulleöverklagasdisciplinnämndenbesluttillåtaendast manatt av
från bör-detärenden därandraochkverulansärendenbortsortera rena

docksigifrågakomma. Dettapåföljd inte kannågonstår terklartjan att
skulle in-då deträttssäkerhetssynpunktfråntillfredsställandemindre

denmedanklaga,prövad kangrundligtfår saksindennebära att som
kvalificerad försam-mindredärigenomochmindrebedöms av ensom

dennainte harordförande,någon domareinte heller äri vilkenling,
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möjlighet. I det nuvarande där anmälaren huvudöversystemet, taget
inte kan tillklaga domstol, förekommer det faktiskt JK begäratt att

ärende avgjorts prövningsavdelning skall i disicplin-ett tassom av upp
nämnden, vilket tyder gångerdet inte alla självklara ärendenäratt

där.stannatsom
Problemet kan lösas anmälare berörs saken ochattgenom en som av

ärende avgjorts i sak prövningsavdelning på begäran inom vissvars av
tid, lämpligen inom fåveckor, kan ärendet hänskjutet till disciplin-tre

fånämnden och saken prövad där. Visserligen skulle detta medföra
ytterligare belastning disciplinnämnden. Det kan emellertid antas att
antalet överklaganden till domstol med denna förhållande-lösning blir
vis måttligt och den denna anledning föredra.är Vi föreslår där-attav
för beslut prövningsavdelning alltid skall kunna hänskjutasatt tillav
disciplinnämnden och endast beslut nämnden skall kunnaatt över-av
klagas till domstol. Bestämmelser för enskildrätten ärendeatt ettom
hänskjutet bör in i samfundets stadgar. Något hinder för ledamötertas

prövningsavdelning delta i nämndens beslut kan inte före-attav anses
ligga.

Kommittén har diskuterat huruvida JK i egenskap företrädare förav
framöver skalläven hastaten överklagarätt samtliga disciplin-att

nämndens beslut. Den möjligheten diskuterades vid revisorslagens till-
komst infördes aldrig. Regeringen dåuttalade förslaget hademen att
sin bakgrund i huvudsakligen diskussionerna privaträttslig till-om en

prop. 1994/952152 65 och det vid inrättandet själv-attsyn s. av en
ständig myndighet inte fanns skäl JK överklaga.rättatt attge

En förutsättning för JK skall kunna ställning till hanatt skallta om
överklaga beslut han i fortsättningenär även tillställsett att samtliga
beslut i disciplinärenden. dåMan i princip tillbakaär till den ordning

råder för närvarande och skäl tidigare redogjortsom som av som
för se avsnitt 6.3.2 inte skall kvar. Med den före-anser vara av oss
slagna ordningen, den disciplinära verksamheten skall jämställasatt
med självständig myndighet och anmälare överkla-att rätten attnu ges

finns vårdet enligt mening inte skäl JK,ga, att rättstaten, attge genom
överklaga. Detta ocksåöverensstämmer med JKzs uppfattning.

När föreslår utökad överklaga irätt disciplinärendeattman nu etten
det vårenligtär mening orimligt ha kvar Högsta domstolenatt som

överklagandeinstans. Den första fråga inställer sig överkla-ärsom om
gandet skall ske till allmän domstol eller förvaltningsdomstol. I de
flesta europeiska länder allmän domstol överklagandein-synes vara

i denna ärenden. I Sverigestans gäller långtyp sedan tid tillbakaav att
advokatärenden överklagas i allmän domstol HD, medan ärenden som

revisorer,rör fastighetsmäklare och sjukvårdspersonalt.ex. prövas av
förvaltningsdomstol med länsrätt första instans. Vi advo-som attanser
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domstolallmänskall handläggasfortsättningenikatärendena även av
advokatkårenkännedombättredå sådan torde haöverinstans omsom
skriftlig. Par-huvudsakligen ärförvaltningsdomstol därän processen

omfatt-iadvokatombudföreträddainte hellerdärär sammaterna av
domstol.allmänning isom

Ärenden i dom-instansi förstaskall normalt börjaöverklagassom
tyngd-principtanken bakom denna ärgrundläggande attstol. Den

instans seförstaskall liggarättsskipningenipunkten prop.
dock kon-harJustitieutskottet1992/93:JuU24.bil. och100 31992/93:

mål. Närgälla för allabehöverprincip intedenna typer avstaterat att
bliberäknasliknande kanmyndighet ellercentralprövningen avenav

in-undvika längreintressefinnsoch detkvalificerad attettart enav
eller kammarrättför hovrättdetta talanödvändigt kanstanskedja än

tillräckliga skälfinnstveksamt detförsta instans. Det attär omsom
mål-fleradvokatärenden. Alltprövningvidfrångå huvudprincipen av

från första instansår andra tillflyttats nedunderhar senaregrupper
i hänseende semycket konsekvent dettavaritharoch riksdagen t.ex.

65-66 beträffande revisorer.1994/95: 152 s.prop.
med dendisciplinnämndenprövningen hosKommittén attanser

kvalificeradbliföreslagit kan beräknasvisammansättning art.avsom
in-undvika längreintressedet finnsvidareVi attettatt enavanser

omständig-nödvändigt. skäl liksom denDessastanskedja i domstol än
Högstauteslutningsärenden hittillsochinträdes- prövatsheten att av

advokatområdet. Vårinstansförstaför hovrättdomstolen talar som
frångåför principentillräckligadessa skäluppfattning ärär attatt om

disciplin-beslut iinstans. Talanförstaprövning i tingsrätt ettmotsom
be-överklagande hovrättensi hovrätt. Fördärför förasärende skall av

prövningstillstånd erfordras.skalltill domstolenslut Högsta
överklagassamtliga advokatärendenlämpligtförefallerDet att som

eftersomdomstol, lämpligen Svea hovrättgår till och sam-sammaen
i detta sammanhangStockholm. Det kanfundet beläget i nämnasär att

överklagasRevisorsnämndens beslutochFastighetsmäklarnämndens
all-förordning 1977:937län jfr. l §i Stockholmshos länsrätten om

förvaltnings-14 §behörighet ochförvaltningsdomstolarsmänna m.m.
l971:291.processlagen
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prövning6.4 Advokatsamfundets av

debiterat arvode

bibehållasordningenVårt nuvarande bör i oförändratförslag: Den
skick.

genomgång6.4.1 Kommitténs arvodesärendenav
advokatsamfundethos

framgår gåttSom avsnitt 4.3 har kommittén igenom och granskatav
tremånadersperiod årarvodesärenden hos samfundet undersamtliga en

vår genomgångsammanlagt ärenden. Vid1997, 37 noterade vi det iatt
fyra förutom invändningar förelågärenden arvodets storlek ävenmot

mindre omfattande kritikeller advokatens skötasätt ären-mot attmer
det. samtliga dessa fall valde styrelsenI inte inleda disciplinärtatt ett
förfarande, bedömning med hänsyn till den kritik fram-atten som som
fördes inte särskilt substantiell, förefaller rimlig.var

mångaHandläggningstidema varierar och i fall arvodesären-tar ett
årde innanoch halvt det blir avgjort. iDetta och föräremot ett ettupp

långsig relativt tid, det beror inte påsällan ärendena äratten men om-
fångsrika. sådantVidare själva arvodesförfarandet det vissär att tar en
tid innan den egentliga prövningen kan Enbart den inledandeäga rum.
skriftväxlingen med bl.a. utseende ledamöter i skiljenärrmden kan taav

år svårthalvt och det hur på-skulle kunnaärettemot attupp se man
skynda denna någontingförlora i rättssäkerhetshänseende.utan att
Sammantaget vi handläggningstidema acceptabla.ärattanser

Skiljedomama innehåller i de flesta fall utförlig recit, dvs.en en re-
dogörelse för yrkanden och grunderna för dessa. de fallIparternas ar-
vodet fastställs domskälen oftast ganska kortfattade, medan i deär man
fall arvodet nedsatts finner utförlig motivering. Ett höjasätt atten mera
tilltron till arvodesförfarandet kanske rekommendera skilje-attvore
nämnderna försöka vinnlägga sig i de fall fast-arvodetävenatt attom

någotskrivaställs utförliga motiveringar. Vi emellertid med-ärmera
svårigheterna med i alla åstadkommasammanhangvetna attom en me-

ningsfull motivering.
Kommitténs genomgång såledesvisar inom samfundet haratt man

väl fungerande rutiner och ingående ochgöratt samvetsgrannman en
prövning.
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övervägandenKommitténs6.4.2

avgjort drygtskiljenämnderadvokatsamfundets1990-talet harUnder
arvodethardessaår. ungefär 40Iarvodesärenden150 procent avper

nedsattesgenomgång arvodesärendenkommitténsned. I arvo-satts av
30ärenden, knapptslutbehandlade32sammanlagtdet i nio procent.av

Även väl,fungerarsåsom vi konstateratarvodesförfarandet ovanom
Skilje-från rättssäkerhetssynpunkt.betänklighetervissakan det inge

endastså denarvodesärendenämnden i är sammansatt attett repre-
vanligtillintressen iadvokatens, motsatspartens,senterar enena

nuvarandedettillvaratas. Iintressenskiljenämnd, där bägge parternas
uppfattasinterisk för avgörandenasåledes vissfinns attsystemet en

harjuridiskfysisk ellerKlienten, kanopartiska. person,varasomsom
skiljeförfarande iförbestämmelser gällerdeemellertid somgenom

börjanrättsskydd. har tillprocessuellt Hanstarktarvodestvister ett en
innebärapåkalla skiljedom. Denna harensidig rätträtt attansettsatten

fullgörelsetalan väcksdomstol avvisatvingaklienten kan att somenen
indrivningsåtgär-fullt berättigadevidtagitadvokat, dennenärt.ex.av

skiljedomsprövningAdvokatsamfundetsLars,der Heuman, arvo-av
år skiljeförfa-klienter, 1986, 50.ochdestvister mellan advokater s.

väljaansökningsavgift för klienten. kani Han450 kronorrandet kostar
domstol.talan vidpåkalla skiljeförfarande eller väckamellan ettatt

betydande fördelar.valmöjlighet klientenDenna ger
arvodesförfa-sålunda dagens konstruktionKlienten har genom av

våriTill viförhållandevis stark ställning. detta kommerrandet atten -
genomgång samfundetarvodesärenden hosvisserligen begränsade av-

Vår uppfattning i dennanågon form kritik.anledning tillinte funnit av
omständigheten samfundet inte endastdendel stöds bl.a. sätterattav

beloppsmässigt imycket högti de fall dettaned arvode ävenär utanett
relativt litet belopp se tabell idå beloppetfall det yrkade utgör ettett

vårvidomständighet noteradeavsnitt 4.3. En genom-somannan
yrkatgång 50nedsättning kan änutgöraär procentatt av arvo-meren

vår skiljenämn-uppfattning samfundetsstyrker ytterligarede. Detta att
effektivt fullt tillfredsställandeochfullgör sina uppdragder sätt.ett

ordning byggerinte kunna godtaNormalt torde attsomman en
få prövad domstol eller skiljenänmd. Partinte tvistkanpart aven en

sig till verkställbartkan inte förhand helt avgöran-avsäga rätten ett
frånSkiljedomsföreskriften likväl kunna godtas advokatsyn-de. torde

till skiljedomsprövning begränsadpunkt, eftersom klientens rätt är
år frånmåste prövning inom det slut-tidsmässigt. begäraHan ettsenast

såtidsperiod bör kunnaräkningen Denna kortär att man ac-avgavs.
möjlighet inleda förfarande kansaknaradvokaten att ettattceptera som

bindande avgörande 5.i a.a.s.ettutmynna
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privilegieradprövning arvoden harförklientenEftersom enav
handläggning,Samfundetskritiseravi inte funnit skälställning och att

sitt godkän-skiljeavtaletundertecknadå klienten attsamt gergenom
arvodesärendet,skalladvokatertill det endast avgöranande äratt som

ordning-föreslå någon den nuvarandeändringinte skälfinner vi att av
framgår bilagafår förfarandetklienteninformationDen avomsomen.

förstå. i dennaKlienten harklar och lätttydlig,Informationen7. är att
fåtill domstol ochi stället vända sigHan kanvalmöjlighet.situation en

möjlighet.tredjehan i praktikenhardär. Dessutomarvodet prövat en
förhållande till arbeteså detarvodet högt igällandeHan kan ärgöra att

skalli disciplinärprövningutfört han vägadvokaten attatt enanser
Ärendet då disciplinnänmden.handläggaskommerske. att av

skiljedomspröv-konsumentperspektivbrist bredareEn är attettur
förarvodesdebiteringar inte blir kändaenskilda advokatersningar av

i skil-ligger emellertidi ärendet. Dettade inblandadeän parternamer
några bärande skäl föroch det finns intejemannaförfarandets attnatur

för denna ärenden.undantaggöra typ av

i aktiebolag driverAdvokats6.5 ansvar som

advokatrörelse

ansvarigVårt i advokataktiebolag förEndast delägareförslag: ärsom
aktiebolaget förskall tillsammans medadvokatuppdragett svara- -

ådrager sigsådana klienten, bolaget medan hanförpliktelser mot som
delägare.är

framgår har i skrivelse tillkapitel 5.3 advokatsamfundetSom enav
i andra stycket aktiebo-regeringen begärt bestämmelsen l kap. l §att

i aktiebolagför delägares förpliktelserlagslagen ettansvaret upp-om
hävs eller ändras.

tillätregeln tillkom i samband med advo-Den nämnda att mannu
skydd ikatverksarnhet i aktiebolagsfonn och avsedd utgöraatt ettvar
innebärekonomiskt avseende för den enskilde klienten. Bestämmelsen

ansvarig för ärende personligeninte bara den delägare är äratt ettsom
sådantocksåansvarig alla andra aktieägare i aktiebolaget harutan ett

haftDe övriga aktieägarna behöver huvud inte haöver tagetansvar.
med ärendet göra.att

Bestämmelsen i sin nuvarande utformning täcker den behö-änmer
Fråntäcka. klientsynpunkt vi tillräckligt dendet ellerattver anser vara

för personligtde delägare ansvariga uppdraget harär ettsom ansvar.
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kon-underhänföraskanklienterden gruppenFör stora somavgrupp
försäk-medansvarsförsäkringSamfundetstorde dessutomsumenter -

kravår täcka deochjuristkronormiljonertillringsbelopp tre perupp -
aktuella.blikansom

vifinnerpersonligtfråganfrån regleraavståheltAtt att ansvarom
föreslåföriställetlångt. Vi har attför attföra stannatskulle attvara

ändras.aktiebolagslagenstycket§ andra1regeln i 1 kap.
rådgivning,felaktiggrundanspråkharklientDen t.ex.ett avsom

såväl ad-ersättningskravmed sittsig motvändavårt förslagmedkan
ansvarigavaritadvokater,deden ellervokataktiebolaget mot somsom

intedäremotkommerövriga delägarna attärendet. Deför person-vara
förhållande till klienten.ansvariga iligen

föreslagitregeringentillsin skrivelsei attAdvokatsamfundet har
s.k.skall hanågon ansvarig delägarefinnsintei fall detde enman

antecknad i ak-finnasskalldennaochansvarig delägare attpermanent
upplystsadvokatsamfundetfrånemellertidhartiebolagsregistret. Det

advokatbyrå antecknasin tillkommeri varje ärendedet vematt ensom
finner viordningMed dennaför ärendet.ansvarigaeller vilka ärsom

ytterligaremedaktiebolagsregistretbelastaobehövligtdet är attatt
uppgifter.

tillfälleAktiebolagskomrnittén har berettsFöreträdare för att yttra
dennågot invändahaftoch har inteförslagetsig motattöver av oss

ordningen.föreslagna
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direktivGenerella7

samtliga kom-tilldirektivregeringensgälltharutredningsarbetetFör
regionalpolitis-redovisningangåendeutredaresärskildaochmittéer av

dir.åtagandenoffentliga1992:50, prövadir.konsekvenser attka om
dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa1994:23, attom

detochbrottslighetenförkonsekvenserredovisa1994:124 samt att
från ochdirektiv har1996:49. Dessadir.arbetetbrottsförebyggande

kommittéförordningen15 §1999januarimed den l ersatts av
1998:1474.

betänkan-iförslagenföljande. Omgällerstadgande ettdettaEnligt
konsekven-skallsjälvstyrelsen,kommunaladenförbetydelseharde

för-gäller närbetänkandet. Detsammai ettavseendeti det angesserna
brottsförebyggande arbe-detochbrottslighetenförbetydelseslag har

förlandet,delarolikaservice ioffentligsysselsättning ochför avtet,
ikonkurrensförmåga villkorellerarbetsförutsättningar,små företags

kvin-mellanjämställdhetenföretags, förtillförhållandeövrigt i större
må-integrationspolitiskanå demöjligheternaeller föroch attmännor

len.
skalladvokatärendensamtligainnebärförslagKommitténs att

denberördetinteStockholm. Vidomstol ivid atthandläggas anser
handlägg-eftersomutsträckningnämnvärdnågoniservicenoffentliga

för allalättåtkomligsåledes likaochskriftligfallflestai deningen är
såheller bliintekanärendenAntalet stort attbostadsort.oberoende av

utanförlokaliseringdecentralisering ellerskälfinnsdet övervägaatt en
Stockholmsregionen.

disciplinäradetfrågorfrämstbehandlasbetänkandetI avsersom
huvudsaksig i översynDetadvokater.för rörförfarandet avom en

föreslårregler vi äroch dedessaTillämpningenregler.gällande nyaav
inflytande.statligtmedverksamhetalltjämtskalloch vara en

vi lämnatförslagdebehandla ochhaftkommittén harfrågorDe att
övervägandennågraföranlederdesådan karaktärövrigtiinte attär av

1998:1474.kommittéförordningen15 §enligt
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kostnaderochGenomförande8

Kostnader1

ökningvisstillupphovVåra förslagVår bedömning: avenger
advokatsamfundet.såvälförkostnaderna staten som

Inträdesärenden

årsökandegenomsnitt 20-tal vägratsi1990-talet harUnder ett per
fåtthälftenungefärdetdessaadvokatsamfundet. Av äriinträde som

formellauppfyllt dede integrundpå sin ansökanavslag attav
intekategori tordeI dennasamfundet.inträde iförkriterierna man

återstår sökandetioöverklaganden. Härefternågramedräknakunna
styrktdepå grundansökningarpå sinafåttår avslag attavsomper

i dennasökandeadvokatyrket. Detlämplighet ärsin utöva gruppatt
iärendenantaletökningöverklaga. Eneventuellt kommer att avsom

mängdtanke denår försumbart medtiomedhovrätt ärSvea per
uppstår besparingarår. övrigtvarje Förhandläggerärenden hovrätten

ihandlagda Högstabliförväntasärenden kanfärreattgenom
domstolen.

överklagandesåvittändringar gällertillförslagKommitténs av
såledeskommeri inträdesärendenbeslutstyrelsesadvokatsamfundets

förmerkostnaderförsumbaramedföraendast staten.att

Disicplinärenden

delsinnebärdisciplinärendenabeträffandeKommitténs förslag att
delssammansättning skall ändras, rättendisciplinnämndens attatt

delsutvidgas,skallbeslutdisciplinnämndensöverklaga att
advokatsamfundetstillämpligoffentlighetsprincipen görs

disciplinärenden.verksamhet i
kostnaderna förökninginnebära vissVåra förslag kommer att aven

kostnadsökningaradvokatsamfundet. Dessa ärdelsdels staten,
måttliga.emellertid mycket

sammansättning innebärdisciplinnämndenstill ändringFörslaget av
och hansersättning till ordförandennämligenförkostnad staten,en ny
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år. Redantill 350 000 krkostnad kan beräknasDennaersättare. per
ioffentligautgår till deidag ersättning representantematre

år.000 krdisciplinnämnden med vardera 40 per
direkt ökaöverklagande kommerutökad tillEn rätt att

bakgrund häravförsta hand Svea hovrätt. Motarbetsbelastningen vid i
hur kommitténs förslag kommeruppskattningbör göras attaven

våraöverklaganden. Till grund förpåverka fallantalet av
nuvarandestatistik avseende Samfundetsuppskattningar ligger dels

årsredovisning fördels Domstolsverketshantering disciplinärenden,av
disciplinärenden hos advokatsamfundet har underår Antalet1997.

år.uppgått Vi 150 dessatill drygt 500 beräknar1990-talet att avper
Självkostnaden föröverklagas till Svea hovrätt.kommer ettatt

årsredovisningDomstolsverkets kr.domstolsärende enligt 1 700 Enär
såledesantalet domstolsärenden med 150 innebärökning enav
ytterligareför hovrätten eller med 255 000 kr. Denmerkostnad staten

vårtanledningkan uppkomma i Högsta domstolen medkostnad avsom
marginell framräknatsförslag och har därför inteytterstanser vara

frågahär bör kunna inrymmas ihär. De merkostnader det är om
gällande budgetramar.

Från våraadvokatsamfundet har förslag kommeruppgetts att att
medföra för samfundet.kostnader Förslaget göraatt

påoffentlighetsprincipen tillämplig samfundets verksamhet i
första hand kostnaderdisciplinärenden innebär i för advokatsamfundet.

för lokal och ordförandenVidare skulle kostnad serviceannan
sammanlagda kostnaden har samfundetuppkomma. Den beräknatsav

uppgå till omkring miljon kronor.en
Vårt förslag till ändring kap. § ingal l aktiebolagslagen medförav

statsfinansiella konsekvenser.
merkostnader konnnittéförslagen medförDe delvisärsom en

konsekvens direktiven.av

78 Detta belopp har framräknats med hjälp jämförelse med den ersättningav en
ordföranden och vice ordföranden i Revisorsnämnden för erhåller.närvarandesom

erhållerI denna nämnd ordföranden 22 månad500 kr och vice ordförandenper
år30 000 kr jämte särskilt tillägg 2 000 kr sammanträde.ettper om per
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Ikraftträdande8.2

Vår kunna träda i kraft den januari 2001.Förslagen bör 1bedömning:

någraintekommittén föreslagna lagändringama kräverDe meraav
åtgärder innan träda i kraft. Vissaförberedande de kanomfattande

från samfundets sida det gällerförberedelser dock fordraskan när
i fullmäktige innan de kanstadgarna. skall behandlasändring Dessaav

aktuella förslagen torde inte kunnafastställas regeringen. De tasnuav
månad årmaj Med härtill ochfullmäktige förrän i 2000. hänsynavupp

åtgå för remissförfarandet förtill den tid kan beräknas samtsom
regeringskansliet riksdagsbehandlingenberedningsarbetet inom och

kraft förstbedömer lagändringama skall kunna träda i den 1att
årjanuari 2001.
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Författningskommentar9

ändring itill lagFörslaget9.1 om

rättegångsbalken 1942:740

3 kap.

2 §

förslagkommitténskonsekvensparagraf upphävsDenna atten avsom
föras i Svea hovrätt.advokatsamfundets skallbesluttalan mot organav

8kap.

6§

tillsynföljd ustitiekanslemsJTredje stycket upphävs överattsom en av
advokatväsendet upphör.

6a§

disciplinnänmdensNuvarande bestämmelserparagrafDenna är omny.
och 16och beslutsförhet finns i 12, 14sammansättning, arbetsformer

till ändrade reglernaSamfundets stadgar. Med hänsyn de§§ i om
nämndensoch den ökade betydelsesammansättningnämndens som

få ustitiekanslems tillsyn upphörJavgöranden kommer ärattatt genom
förhållandein i till vadlämpligt bestämmelserna lag. Idet tasatt som

förändringen ordföranden skallinnebär förslaget dengäller att varanu
ocksåskall finnas förvarit ordinarie domare. Deteller ha ersättareen

varit ordinarie domare. Eftersom det totalaordföranden eller harärsom
föreslåsoffentligaliksom antaletantalet ledamöter representanter vara

sju. kommeroförändrat kommer antalet advokater minskas till Deatt
majoritet i säkerställa detdock alltjämt närrmden. Förutgöraatt att att

blir majoritet advokater vid nämndens sammanträden skall detaven
också erforderligt antalfinnas ersättare.ett

discplinnärrmden skall gälla ordföranden ochFör beslutsförhet i att
minst fem de andra ledamöterna närvarande.ärav

förNärmare bestämmelser utseende ledamöter,sättetom av
beslutsförhet prövningsavdelning och organisation bör liksom
hittills stadgar.in i samfundetstas
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8§

innehållerparagraf bestämmelser överklagande vissaDenna om av
disciplinnämnd. skälbeslut fattats Samfundets styrelse eller Avsom av

avsnitt 6.3.3.3 har klagorätten förutvecklats i advokat utvidgatssom
Ävensåledespåföljder, intetill alla endast uteslutning.att somavse nu

6.3.3.3.den enskilde har tillerkänts klagorätt. Se härom avsnitt
Enligt förslaget skall överklagande ske till Svea hovrätt. För att

ärendet skall kunna i domstolenHögsta bör krävastas upp
prövningstillstånd. framgår sista stycket. iDetta Regeln 54 kap. 9 §av

prövningstillstånddenna balk ärenden iväckts tingsrätt.om avser som
krävs därför särskild regel för överklagande inteDet besluten av som

handlagts tingsrätt första instans. Motsvarande gäller enligt 35somav
§ förvaltningsprocesslagen prövningstillstånd1971:291 tillom
Regeringsrätten för ärenden väckts hos kammarrättensom genom
överklagande, underställning eller ansökan.

52 kap.

1la§

Som följd talan beslut fattats advokatsamfundetsatt moten av som av
skall föras hos Svea hovrätt har bestämmelsen i 56 kap. 12 § medorgan

vederbörliga ändringar överflyttats till kap., då52 och blivit en ny
paragraf.

56 kap.

12 §

ochDenna paragraf föreslåsupphävs överflyttad till 52 kap. 11 § meda
vederbörliga ändringar, kommentaren till denna bestämmelse.se

9.2 Förslag till förordning ändring iom

förordning 1975: 1345 med instruktion
för Justitiekanslern

14§

föreslagnaDen i 14 § ändringen följd Justitiekanslemsär atten av
tillsyn advokatväsendet upphör.över
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ändring iFörslag till lag9.3 om

1980: 100sekretesslagen

Bilaga

handlingar regleras iallmännadelRätten att ta av
finnsbegränsningar i dennatryckfrihetsförordningen. Om rätt

kap. 8 § denna lag vadbestämmelser i sekretesslagen. I l sägs att som
skallhandlingar hos myndighetergäller del allmännarätten att ta av

bilaga. enlighetvissa andra Dessa räknas i Igälla även organ. upp en
föreslåsredovisas i 6.3.3.2överväganden avsnittmed de attsom nu

handlingar skallsamfundet gäller allmänhetens delvad rätt taatt av
jämställas myndighet beträffande den verksamhetmed utövassom av

innebärSamfundets i disciplinärenden. Detta ävenattorgan
blir tillämpliga verksamheten.sekretesslagens bestämmelser

dåPrövning huruvida handling skall utlämnas skall ske enligtav
fråganreglerna i 15 kap. 6 § sekretesslagen, dvs. skall i första hand

Vidden tjänsteman handhar handlingen. tveksamhetavgöras av som
fåeller begäran den handling utlämnad till sigvägratsav som en

fråganskall hänskjutas till myndigheten. detta ,fall börI
,beslutanderätten tillkomma generalsekreteraren. inteEtt beslut attom

utlämna handling kan överklagas i vanligt ordning, tilldvs.en
kammarrätten.

ändring9.4 till lagFörslag i lagenom

1986:765 med instruktion för

ombudsmänRiksdagens

l8§ ‘

Den nuvarande hänvisningen till 8 kap. 7 § fjärde stycket RB är
felaktig. paragraf föreDenna hade den juli1 1997 lydelsesamma som
den 6nuvarande 8 kap. § första stycket. felaktigaDen hänvisningen bör

Itill-rättasnu
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ändring itill lagFörslag9.5 om

13851975:aktiebolagslagen

1 kap.

§1

Ändringen åtagit sig ochadvokaterden eller deendastinnebär att som
förpliktelseuppkommenföruppdagför visstansvarigaär ett svarar

med aktiebolaget.solidariskt
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yttrandensärskildaochReservation

betänkandeAdvokatkommitténstillReservation av

fpWassénErikledamoten

varithuvudsakligen över-uppgift har göraAdvokatkommitténs att en
och tillsynendisciplinverksamhetadvokatsamfundsSverigessyn av

utredningentillBakgrunden äri övrigt.advokatverksamhetenöver
uppgifter ochfrågan renodling sinaväcktJK harfrämst den att avom

uppstå uppträderJKbl.a.intressekonflikt kan när motpartden somsom
åliggerockså granska.JKvilken dettill advokat atten

fört framJK harde skälkommitténmedheltJag är att somomense
Likaså jagfrån advokattillsynen.befrias ärså börstarka hanär att ense

föreslårkommitténtill förändringarförslagdehuvuddelen somavom
arbetei kommitténstidigt och tveklöstoch haranledning dettamed av

saklegitimeradmöjlighet föroffentlighet ochför ökadtagit ställning
beslut till domstol.disciplinnämndensöverklagaanmälare att

nämligenutredningens förslag,jag migPå punkt motreserveraren
regeringen tillsätterrepresentation utökasdet allmännas attatt genom

ordförande minskningmed motsvarandeför denneoch ersättare av
representation.advokatemas

gått disciplin-antalpå angivet igenomharKommittén sätt stortett
fungerande rutinersamfundet har välGenomgången visarärenden. att

fast ochingående prövning. Enochoch gör samvetsgrannatt enman
någothittatKommittén har intepraxis tillämpas.relativt sträng som

disciplinäradenSamfundetsgivit till kritikanledning utövasätt attmot
till utökadalltså anledning det skäletingenfinnsverksamheten. Det av
offentligaeller utöka antaletverksamhetenallmän kontroll attav

förekommitkritik, harmig denDetrepresentanter. somsom omsynes
riksdagsmotioner ochsocialdemokratiskaadvokatkåren enskildaimot

alltså funnitgranskning harkommittén vid sinvilken kritik utanvara
skallSåledes har förslagetfått roll.fog, ändå spelahar utseatt staten

socialdemokra-i dessaför sittdenneordförande och ersättare ursprung
riksdagsmotioner.tiska

utred-två vägande skäluppfattningminfinns enligtDet emottungt
representation.det allmännastill utökningningens förslag av

enskilde advo-advokatsamfundets och denförstaFör det äventyras
förhållande regering.till riksdag ochställning isjälvständigakatens

från obe-statsmakternaframhålla principenviktigtDet är attatt om en
advo-advokatsamfundet ochadvokatkår främst till förinteroende är
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inte minst denmedborgarna.fastmer för Ikaterna rättsstatutan en -
beslut och kom-offentlig sektor därbetydandesvenska med stataven

det viktigt medborgarnabetydelseenskilde harför den är attstormun -
också från helt oberoende advokater.det allmännavid anlitabehov kan

varitfrågan det allmännas representationtillfälleVid varje omsom
framhållits från varjedess sidaföremål i riksdagen harför beslut att

får längre Sveriges advokatsarn-inteförändring änövervägs attsom
förhållandetställning till statsmakterna bevaras.självständiga ifund

får fram förslag inte bevarar Samfundetskommittén inte läggaAtt som
framhåller också isjälvständiga ställning regeringenoch advokatemas

våra direktiv.
förslagetbekymrad detmajoriteten själv ävenAtt överär att om-

långtgående utformning urholkarerhålla mindreslutligen kom att en -
framgår samfundetadvokatkårens självständighet tydligt det kravav

föreslås. Med instämmande i invändningar-nasuppleanteratt utse som
hänvisar jag till Bentelius ochförslaget härvidlag Larsexperternamot

Gunnar Ljungmans särskilda yttrande.
det min uppfattning vad god advokatsedFör det andra ärär att som

statsråd, fbör utformas praktiserande advokater och inte f d dav av
utökningriksdagsledamöter och f d domare. En det allmännasav repre-

sentation och motsvarande försvagning advokatemas i discip-en av
också för förlinnämnden riskerar advokatemas känsla att ansvaret

renhållningen kåren kåreni angelägenhet för själv.är en
uppfattning tillräckligtDet min det JK:s tiHsyn somärär att att

årenenligt JK själv de varit för summarisk för ända-attsenare vara
målsenlig advokatväsendet den domstolskontroll detöver ersätts av
innebär klagande klienten möjlighetden överklaga disciplin-att attges
nämndens påbeslut och offentlighetsprincipen tillämplig advo-görsatt

två åtgärder uppstårkatsamfundets disciplinverksamhet. Genom dessa
dels handlingsoffentlighet, dels förhandlingsoffentlighet i samband
med eventuell domstolsförhandling. Den möjlighet till granskningen
från medborgarnas sida främst mediernas försorgegen genom som- -
då också rimligtmöjliggörs bör inte underskattas. Det är att anta att
möjligheten för anmälare överklaga beslut kommer leda tillatt atten

disciplinnämndens beslut fortsättningsvis kommer motiverasatt ut-att
nå-förligare för minimera antalet överklaganden. Att det skulle haatt

härvidlag disciplinnärrmdens beslut avfattasbetydelse engon om av
uppfattningf.d. domare i enlighet med majoritetens grundassynes

enligt min erfarenhet domare, felaktig föreställ-en, som
ning/uppfattning svenska domstolarnas domslut generellt äratt settom
utförligt motiverade.
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AnderssonSvenyttrandeSärskilt expertenav

beträf-till förändringarhar förslagKommittén/kommittémajoriteten tre
nämligenadvokater,verksamheten avseendedisciplinärafande den att

all-skalladvokatsamfundetdisciplinärenden hosihandlingarna vara
sammansättning ochändraddisciplinnämnden attmänna, att enges en

överklagaadvokater och anmälareför berördagenerell möjlighet att
införs.till domstoldisciplinnämndens beslut

varefter minaförst för sig,kommenterasförslagDessa tre sam-var
ståndpunkter redovisas.manfattande

Offentlighet

möj-inte begränsa denkommitténs uppfattning bördelarJag att man
besluten i discip-finns. praktiken detlighet till information I ärsom nu

ärendena,offentliga hos inte handlingarna ilinärenden blir JK,som
Kommitténs förslagundantagsvis finns hos JK.eftersom aktema endast

handlingari disciplinärenden till allmännahandlingarnagöraattom
för-Kommunalföretagskommitténsi denna del medöverensstämmer

1983:61, avvisades regering och riksdagslag SOU som av
risk för minskadprop.1986/87:l55 155 med hänvisning till dens.

fortfa-befarades följden. skäleffektivitet i tillsynen bli Detta ärsom
Utredningen i disciplinärendena helt beroende ad-rande giltigt. är av

Samfundetsberedvillighet lämna uppgifter tillvokatemas att organ.
fråni dag den normala attityden advokatemasDen öppenhet ärsom

sida kan förväntas minska inte minst hänsyn till klienterna omav- -
kommitténs förslag i denna del genomförs.

Disciplinnärrmdens sammansättning

finns enligt min mening rad invändningar kommittémajori-Det moten
förslag regeringen skall ordförande respek-domaretetens utseatt som

disciplinnämnden.tive vice ordförandei
vill jag god innefatta denFörst erinra advokatsed haratt ansettsom

helhet etiska för advokaters verksamhet arbetats framav normer som
erfarna och ansvarskännande omfattasyrket ochutövareav av avsom

advokatkåren i viktigt fördess helhet. Det hela rättsväsendet den-är att
beståbegreppsbestämning kan det förutsätter advokater harattna men

frågordet helt dominerande inflytandet i disciplinnämnden. dis-Dessa
kuterades ingående i samband med offentliga före-att representanter

ingåslogs i åklagarenämnden. Tanken domare, eller poliser skulleatt
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advokatsed fram-utformningen godväsentligt inflytandeha ett av
yrkeskul-med hänsyn till de olikastår inte minsthelt främmande,som

klientens in-del det klienten ochråder. advokatemasFör ärturer som
samband medstår präglar normbildningen. Ii ochcentrumtressen som

också iföreskrevsinfördesoffentligamed representanteratt systemet
skulle hämtas utanför den personkretsdeadvokatsamfundets stadgar att

frågarättegångsbalken val tillundantagen i6 §enligt 4 kap. är omsom
disciplinnämnden finnsdet gällerbl domare. Närnärrmdeman, dvs a

tillfö-tilldomare med hänsyn behovetinte heller skäldet attatt utse av
något ivarit falletoch domarkompetens,juridisk sakkunskap somra

moti-yrkesområdens skulle kunnadisciplinverksamhet ochandra som
från principiellaredovisadedet synsättet.ett avstegvera

någotåsyftar för verksam-inte ändratKomrnittémajoriteten ansvar
i fortsätt-innebär advokatsamfundetbedrivande, vilkethetens ävenatt

framstår självklartdetta Detningen skall ha närmast attsomansvar.
ocksåför ord-organisation har verksamhetenden ansvaret utsersom

därmed detföranden, leder arbetet inom nämnden och bär orga-som
nisatoriska och administrativa ansvaret.

upprätthålla effektivförutsättningen förDen helt avgörande att en
därmed den etiska standardentillsyn advokaterna och äröver att sam-

för disciplinära verk-fundet och dess ledamöter känner denett ansvar
kommittémajoritetens förslag till sammansättningsamheten. Med av

efter urholkas.disciplinnärnnden risken ansvarstagandet handär stor att
frånkommitténs arbete kommit sarnfundetsDe reaktioner undersom

så bli fallet.företrädare indikerar kanatt

Överklagande till domstol

fråga möjlighet överklaga dis-Kommitténs förslag i anmälares attom
till domstol innovation konsu-ciplinnämndens beslut är storten av

de problem och risker med förslagetmentpolitiskt intresse. Utöver som
framhållavill jag risken för domstolarnadiskuteras kommittén attav

får utfommingen god advokatsed. finnsför inflytande Detöverstort av
domstolarna i princip normbild-dock skäl accepterar attatt anta att

till tillämp-ningen disciplinnämnden och begränsar sin prövningsker i
enskilda fallet. Om förslaget genomförs, böri detningen av normen

efter ikraftträdandet.följas relativtemellertid tillämpningen snartupp
andra skäl.kan säkert önskvärtDetta även avvara
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Ställningstaganden

framkom-verksamhetenförändringtillanledningenendaDen somav
enlighetifunnit skälkommitténkomrnittéarbetet attärmit under att

tillsynfrån uppgiftenönskemål befria denne utövaattmed JKzs egna
kommittémajoritetensbakgrunddenna äradvokatväsendet. Motöver

långtgående.alltförförslagsamlade
ändringtillförslagetredovisningtidigare ärframgått minSom avav

starkasteföranleder desammansättning detdisciplinnärrmdens som
möjlighetskäl. Omoch praktiskaprincipiellabådeinvändningar-na av

införsavgöranden sättdisciplinnänmdensdomstolsprövningtill av
kommit-anledningheller övervägainteföreslagit, finnskommittén att

domstolsprövningtillMöjlighetendel.förslag i dennatémajoritetens
dessutomkontroll ochhänseenden behovetväsentligaitillgodoser av

klient/anmälarebl eftersomgranskningJK: gör,på bättre änsättett as
innebär detVidarepåverka kontroll.dennafår möjlighetsjälv enatt

gällthittillsordningtill denansluterbättreansvarsfördelning somsom
of-med beslutadvokatsamfundet ärdvsbra,och fungerat att som-

disciplinnämn-ioffentligaunder insynfentliga och representanterav
kontrol-medanverksamheten,etikskapandeför densjälvden svarar-

därtill kompetentaoch utförssamfundetutanförlen läggs organ.av
disciplinärendenibeträffande handlingaroffentlighetFörslaget om

sådana ärenden.itill beslutenbegränsasadvokatsamfundet börhos
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Bentelius ochSärskilt yttrande Larsexperternaav
Gunnar Ljungman

alltifrån sitt sinaAdvokatsamfundet har grundande sett som en av
advokatkåren.etisk standard ihuvuduppgifter verka för högatt en

disciplinnämnden väsentligensamfundet det idagInom är som svarar
upprätthålls. Detta sker nämnden iför denna uppgift attatt genom en-

påföljder såutdelar disciplinära ochskilda fall uttalanden ellergör
olika skall betraktas god advo-fastlägger vad i avseendensätt somsom

Återkommande granskningar verksamheten aldrig för-katsed. harav-
såledesnonnbildninganlett anmärkningar den ägtmot som rum.

sin granskning funnitheller Advokatkommittén har, vidInte annat
den disciplinära funktionen invändnings-samfundet sköterän att ett

fritt sätt.
tilltro till verksamheten harFör allmänhetens det emellertid ansetts

från utomstående. åstadkomserforderligt inga förmed Detta 20-talett
år tvåsedan numera tre allmänt betrodda, offentligaattgenom repre-

utsedda regeringen tillfördes disciplinnämnden.sentanter av
fråga den tillsyn härutöverI betraktats nödvändig, harsomom som

åvilat Fråndenna hittills J sida harK. JKzs emellertid framförts vägande
frånskäl för bli befriad denna uppgift. Kommittén har därvidatt stan-

föreslåvid Svea hovrätt besvärsinstans, inte förbara advo-nat att som
ådömts påföljd,kater disciplinär för saklegitimeradeävenutansom

omgång fåttanmälare i första inte bifall till framförda klago-som en
mål.

sådanEn ordning innebärande likställdhet mellan advokat och kla-
gande i likhet med vad sjukvårdensgäller inom hälso- ochsom om--
råde sjukvårdspersonalbeträffande och patienter skulle motsvara-
rimliga tillsynskrav och samtidigt befrämja tilltron till och insynen i
disciplinförfarandet.

inte begripligaAv helt skäl har emellertid kommitténs majoritet, ut-
domstolsgranskning hovrätten, föreslagit domarmed-över en genom

verkan redan i disciplinnämnden, i denna skulle insättas do-attgenom
jämsides med de förefintliga offentligatre representantema.mare

Samtliga offentliga skulle regeringen. Antaletrepresentanter utses av
advokater i frånnämnden skulle samtidigt reduceras åttanuvarande till
sju ledamöter.

Betänkandet innebär omotiverad och försvagningoroande ad-en av
vokatsamfundet utåt inåt. Påoch dess auktoritet och gång sig-samma
naleras därigenom önskan regeringen skall in-starktatt etten om ges
flytande advokatkårens förhållanden. fårHärtill fästas särskildöver -
uppmärksamhet vid eller statliga i utsträckning äratt staten stororgan

till de klienter advokaterna företräder. Detta gäller intemotparter som
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skattemål och utlänningsärendenbrottmål i exempelvisbara i ävenutan
tankarna i betänkan-förvaltningsärenden. Ommängdi ökandesamt en

misstro integrogrund förde tvivelsutandet förverkligas kan utgöra
sådant.rättsväsendetadvokaternabara även motutanmot som

fria ochadvokatsamfundets och advokatemasmedförFörslaget att
närrmden oftaadvokaterna ifara, särskiltställning ioberoende är som

allaminoritet: advokatledamötema,sig ibefinnaskulle komma att som
olikaefter principenideellt,nämnduppdraget rättsom-fullgör attutses

brottmålsadvokater harnämnden; specielltråden företrädda iskall vara
gånger måstemångaprioritetinnebärarbetssituation att gessomen

finns inga suppleanterför nämndens ledamöteruppgifter;ordinarie -
advokatsedgodnormgivningen vadkontinuitet ivikten ärav somav

inte lämpligt.med suppleanterinnebär ärsystematt ett
disciplinförfa-för fungerandeförutsättninggrundläggandeEn ett

verk-advokatkåren lojalitet med och förtroende förkännerrande är att
så skulle bli fallet under deningalunda givetsamheten. Det är att av

ordningen.kommittén föreslagna
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ochGöranSärskilt yttrande Perssonexperternaav
ThorbladBarbro

privilegier.tillagts vissastatsmakternaadvokatsamfund harSveriges av
får således kallaadvokatsamfundi SverigesmedlemEndast den ärsom

styrelse beslutar vilkaadvokatsamfundsSverigessig advokat. somom
också tillagtsadvokatsamfundet. Samfundet haribeviljas inträdeskall

från Till följd denmedlem samfundet.uteslutabefogenhet att av nuen
också befogat intresseistatsmaktemaordningen harbeskrivna attett av

på till-advokatsamfundets bedrivsverksamheten itill ettatt organse
fredsställande sätt.

advokatväsendet i första hand advokatsam-Tillsynen utövasöver av
tillagtsdisciplinnänmd. har vissafundets styrelse och Därutöver JK

påkalla åtgärd advokatsin befogenhettillsynsuppgifter att motgenom
åsidosätter plikt den inte längre behörigsin och är attmot somsom

får också iöverklaga Samfundets beslutadvokat. JKverksamvara som
uppgift härvidlag har varit ägnad bevaka dedisciplinärenden. JKzs att

förhållandesig till advokatvä-intressen gällande iallmänna görsom
inte uppgift för bevakasendet. har däremot JKDet ansetts attvara en

förhållande till advokaterna eller advokatväsendet.enskildas irätt
föreslårKommittén angivna skäl tillsyn advo-JKzs överattnu

katväsendet skall upphöra. I stället skall och därmed medbor-statens
inflytande advokatverksamheten direkt där tillsynenöver utövasgarnas

denna verksamhet sker disciplinnänmdensöver sammansätt-attgenom
sådan bådening förändras. Vi finner ordning legitim och än-en vara

damålsenlig och den kan heller inte, skäl har angivitsav som ovan, an-
något opåkallatinnefatta ingrepp i advokatsamfundets inre angelä-ses

frånerfarenhetergenheter. Härtill kommer JK:s granskningenatt av
visat finnsdisciplinnämndens verksamhet har det visst behovatt ett av

både förändra framförarbetsmetodema och, allt, redovisasättetatt att
på.besluten Den föreslagna ordningen kan bidra till kvaliténantas att

på verksamheten höjs.
sådanMed förändring disciplinnämndens sammansättningen av

någothar föreslagits kan inte det finns behovatt attsom se av ge en
enskild anmälare överklaga disciplinnämndens beslut till allmänrätt att
domstol.

sådanEn talerätt kan heller inte den tillsyn JKersätta ut-som nu
någotinte alternativ till ordning där samhälletsDen hellerövar. är en

intressen direkt i disciplinä-representerade det denutövarär organ som
enskilda disciplinnärrmdensverksamheten. Att överklagarätt attra ge

också påbeslut skulle avgörande bryta den ordning isättett mot som
allmänhet tillämpas det gäller enskilda anmälares italerätt ärendennär

disciplinansvar.om
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något be-enskilde harifrågasättas denöverhuvudtagetDet kan om
inteharDisciplinförfarandetöverklaga.kunnaintressefogat attav

anmälarenochadvokatenmellantvist utansyfte avgöraatt ensom
kravmed deförenligthandlandeadvokatens ärbedömaskall somom

också principisaknaradvokatsamfundet. Detipå medlemställs en
sigförklararhanellersin anmälanåtertaranmälarebetydelse omenom

tordeDisciplinnämndenlämnar.advokatenförklaringdennöjd med
ärendendeprövningsjälvständigsådana fall behöva görai aväven en

riktaenskilde villdende fall därIkännedom.till desskommitsom
måste hanfelenifrågavarandedeföradvokatenkravekonomiska mot

omständighetenlåt dendetta,särskildändå föra attvaraprocess omen
med-disciplinnämnden kanoetisktförfarandeadvokatens ansettsatt av

anspråksådana hosfå gehör förväsentligt lättareblirföra det attatt
italanväckabehövaförsäkringsbolageller dennesadvokaten attutan
ikanbedömning vägadisciplinnämndens tungtochdomstol antasatt

sigenskildockså medföraemellertidkanDetta att anserenprocess.en
få bättreförbeslutdisciplinnämndens ut-överklaga att etttvingad att

föra.ändå blirtvistemålsprocess han attgångsläge i den tvungensom
hän-vidaremedges börskallenskild klagorättavgörandeVid av om

beträffandeproblemmedföra uppenbaraskulletill dettatas attsyn
idet endast175 kanframgår betänkandet sinstansordningen. Som av

domstolsinstansen.den förstahovrättenundantagsfall ärattaccepteras
beslutdisciplinnärrmdensöverklagandeföranförtsskälDe att avsom

tillräckligavår uppfattningenligttill hovrättändå direktskall ärgöras
beslutet,berördverkligentill denbegränsas ärklagorätten avsomom

enskildatillutökasöverklaganderätten ävenOm parterdvs advokaten.
överklaganden ochpotentiella mängdenredan denmedför emellertid

låtaifrågakommakansådana det knappastobefogadeför attrisken att
första instans.hovrätten vara
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Kommittédirektiv

advokatväsendetTillsynen över Dir.m.m.
1997:39

februari 1997regeringssammanträde den 20vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

förkommitté tillkallasparlamentariskt göra översynEn attsammansatt en
disciplinverksarnhet och tillsynenadvokatsamfunds överSverigesav

kanförslag till förändringarövrigt lämnaadvokatverksamheten i samt som
också undersöka regleringenKommittén skallbefogade. avomvara

bedriveraktiebolagförpliktelser iför delägaresansvaret som
ändras.advokatverksamhet bör

Gällande ordning

advokatvdsendetRegleringen av

rättegångsbalkeni lag sedan RBhar regleratsAdvokatväsendet
frågoråterfinns i och bl.a.Bestämmelserna 8 kap. RBinfördes. rör om

församfundet, tystnadsplikt, formerfår ledamotantas som avvem som
tillsyn advokater.advokatverksamhet ochbedrivande överav

månmöjligaste säkerställaregleringen iHuvudsyftet med är att
få rättsligt biträdekunnaallmänhetens intresse att somav personerav

Advokatsamfundet har dennödvändiga kvalifikationema.har de mot
mån offentligrättslig ställning ochi vissbakgrunden getts en

samfundet beslutar för sinkontroll. stadgarviss Deunderkastats en
regeringen 8för bli gällande fastställasskallverksamhet attt.ex. av

kap. §1 RB.
någon inträde isamfundets beslutVidare gäller vägraatt att

kan överklagas till Högstasamfundet utesluta advokateller att en
sådan kap.föra talan 8Justitiekanslern JK kandomstolen och att en

också samtliga disciplinärenden handlagtsgranskar8 § RB. JK avsom
påkalla åtgärderpå initiativ hos samfundetsamfundet och kan moteget

beslut iåsidosätter sina plikter överklagaadvokat samten som
domstolen.disciplinärenden till Högsta
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i 8finns intagnasamfundetmedlem ivill blidenKraven som
imedborgarevederbörande skallinnebäroch2 § RBkap. att envara

hemvist isamarbetsområdet, haekonomiskaEuropeiskainom enstat
skalleller hongäller hanVidarejuristexamen.sådan haoch attstat en

teoretiskpraktisk ochnödvändigadvokatverksamhetgenomgått förha
bedömasi övrigtredbarhetförsig kändgjortutbildning, ha samt

lämplig.
samfundets stadgarstycket iförstaoch 34§4§ RB8 kap.Enligt

nitisktredbart ochsin verksamhetutövandevidadvokatskall aven
godi allt iakttaochanförtrotts honomuppdragutföra de som
inteadvokatsed preciserasi godligger begreppetVadadvokatsed. som
harstyrelseSamfundetsstadgarna.rättegångsbalken ellerinärmare

kodifieringadvokatsedregler för god utgörvägledandeutfärdat ensom
årens etiskalopp. Deunderutbildatsyrkesetiska principerde somav

innebördetisk regelallmäninnehåller bl.a. attreglerna enavmeraen
stycket.andrafår främja l §inteadvokat orätt

verksamhetendisciplinäraDen

advokatsamfundetsadvokatväsendetTillsynen utövas närmastöver av
disciplinäraomfattning denbestår väsentligistyrelse och av

påkallat meddet intestyrelsenverksamheten. Om äratt enanser
hänskjutsfallåtgärd, själv ärendet. Idisciplinär styrelsenavgör annat

disciplinnämnd.samfundetsärendet till
åtgärder advokat finns i 8disciplinäraBestämmelserna mot enom

uppsåtligeni sin verksamhetadvokat orättkap. 7§ RB. En görsom
samfundet. Omskall uteslutasförfar oredligteller ursom annars

får tilldelas varning.advokaten i ställetmildrandeomständigheterna är
får meddelas denvarning eller erinranVidare gäller att annarssom

omständigheternaåsidosätter plikter advokat. Omsina ärsom
får finns särskildaförsvårande advokaten uteslutas. Om detsynnerligen

åläggasocksåtilldelas varningadvokatskäl kan enensomen
femtontusen kronor.straffavgift och högstmed lägst ettusen

frågafunnit väckt ingripandefallI de styrelsen motatt om enen
någon åtgärd, kan JK inom fyra veckorinte skall föranledaadvokat

åtgärdfått påkallafrån styrelsens beslut, advokaten.det han del motav
består ochordförande, vice ordförandeSamfundets styrelse av en en

, nio suppleanter. Samtliga advokater, ochnio andra ledamöter ärsamt
väljs fullmäktige. Vid styrelsens sammanträden deltar ävenav

liksom Samfundets generalsekreterare.suppleantema,
bestårDisciplinnämnden ordförande, vice ordförande och sjuav en en
Ordföranden, vice ordföranden femandra ledamöter. och övriga

väljs för fyra årledamöter advokater och vid Samfundets ordinarieär
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offentligatvå ledamöteråterståendeNärrmdensfullmäktigemöte. -
offentligatvåmedordningenNärregeringen.utsesrepresentanter av- viktensärskiltframhöllsinfördesdisciplinnämnden avirepresentanter

harallmänhetenochförtroendeallmänhetens attadvokatkåren haratt
bet.1981/82:57,prop.verksamhetendisciplinärai deninsyn

1981/82:181.rskr.1981/82:JuU34,
vilkenadvokatdenskall motbeslutfattardisciplinnämndenInnan

honellerhansig,tillfälleframställts yttraatthar omanmärkning ges
nämndeninför ärFörfarandetstyrelsen. somtill dettillfällefåttinte av

advokatenberörde ärDenmuntligt.kanskriftligt,huvudregel varamen
ochnämndeninförsiginfinnasvaromål,skriftligtlärrmaskyldig att

begär.nämndenutsträckningdenihandlingarförete som
ärendetsvidadvokatenförförsvarareförordnakanDisciplinnämnden

nämnden.behandling i
JKadvokaten,berördedentillskickasbeslutDisciplinnämndens
fåranmälaneftertagitsärendeHarstyrelse.sarnfundets ett uppsamt
haradvokatMeddelandebeslutet. attdelockså anmälaren enomav

andratilllämnasintesamfundetfårerinranellervarningtilldelats av
uteslutitsharadvokatBeslut urattnämnts.de enän nysssom

allmännadeochledamöterSamfundetsdelgesskallsamfundet
verkställighet.går ibeslutetdomstolarna när

deltagit ihardenRBstycketsista att6§8 kap. somI anges
inteadvokatsamfundethostillsynsärendehandläggningen ettav

ellerpersonliganågonsfåttvad hanröjafårobehörigen veta om
bestämmelsefinnsi stadgarna§I 47förhållanden. omekonomiska en

ledamotstyrelsen,isuppleantochför ledamot avtystnadsplikt
vadavslöjafår inteDessageneralsekreteraren.disciplinnänmden samt
ochuppgifterlämnaskyldighetadvokats attgrundde enav

verksamhet.och hansadvokatenfåtthandlingartillhandahålla veta om
domstoleneller Högstain till JKhandlingar kommerDå Samfundets

12§kap.enligt 9gällersekretessVisshandlingar.allmännablir de
1980:100.sekretesslagen§12 kap 1jämförd med

bolagsformbedrivs iAdvokatverksamhet som

bedrivs-iadvokatverksamhetbestämmelsersärskildafinnsDet somom
får delägareadvokatendastRB4 §kap.bolagsform. I 8 att varaanges

medgerstyrelseSamfundetsintesådant bolag,ibolagsmaneller ett om
bedrivaförbudovillkorligtgällde1978 attmotFöreundantag. ett

förenadesavskaffadesförbudetaktiebolag. Näriadvokatverksamhet
tillståndskravmedaktiebolagadvokatverksamhet ibedriva etträtten att

fastställdestillståndsådanaförVillkoren1977/78:2.prop. av
År medordningenavskaffades1994styrelse.Samfundets
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dispensgivning prop. 1993/94:l90, bet. 1993/94:JuU30, rskr.
1993/94:377, SFS 1994:1034. Samtidigt kompletterades de
vägledande reglerna för god advokatsed med bestämmelseen som
innebär advokatverksamhet bedrivs i bolagsform fårinte haatt som

verksamhetsändamål eller driva verksamhetannat änannan
advokatverksamhet. Endast den fåradvokat direkt eller indirektärsom
inneha aktier i bolaget, bolagsman eller inneha ledandevara en
ställning i bolaget.

,årsVid 1978 lagändring infördes också särskilden
ansvarsbestämmelse för delägare i aktiebolag bedriversom-
advokatverksamhet, l kap. 1§ aktiebolagslagen 1975:1385,se
Bestämmelsen innebär idelägare aktiebolag bedriveratt etten som
advokatverksamhet solidariskt med bolaget för sådanasvarar
förpliktelser klienten bolaget ådrar sig medan han delägare.mot som
En aktieägare i advokataktiebolag har därmedett samma ansvar

aktiebolagets klienter bolagsman i handelsbolag.gentemot ettsom en

Behovet utredningav en

Justitiekanslern

Justitiekanslems uppgifter det gäller tillsynennär advokatväsendetöver
behandlades års1991 JK-utredning SOU 1993:37. Utredningenav
behandlade särskilt den intressekonflikt uppståkan då JKsom
uppträder till advokat vilken det också åliggermotpart JKsom en att
granska. Utredningen föreslog inga förändringar den gällandeav
ordningen.

JK har i anslagsframställningen för budgetåret 1997 dnr Ju96/88l
tagit frågan JK:s ställning och uppgifter, bl.a. det gällernärupp om
advokattillsynen. Han har anfört renodling JKzs uppgifter talaratt en av
för advokattillsynen inte längre skallatt JK. Ett alternativutövas tillav
den nuvarande tillsynen kan enligt varaJK förstärkaatt
samhällsinslaget direkt i disciplinnämnden. Det sig enligt JKter mer
naturligt inflytandeän i efterhand, påutövas grundvalatt statens av
handlingarna i ärendet. Erfarenheterna hos JK visar också enskildaatt

missnöjdaär med advokatsamfundets behandlingpersoner som ettav
disciplinärende svårthar förstå och förlika sig med deatt
förutsättningar ärendena.-förgäller JK:s granskningsom av

Riksdagen

1993/94:JuU20Justitieutskottet har vid flertal tillfällen bet.seett
behandlat sammansättning,motioner disciplinnämndens dåoch harom
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riksdagsbehandlingenvidgjordeutskottetuttalandendehänvisat till-
imed två offentligaordningennuvarande representanterdennär

då intedetbetonadeUtskottetinfördes.disciplinnärrmden att
kritiktillanledningomständigheter motframkommit gettsom

denochverksamhetendisciplinäraden attSamfundets utövasätt att
något behovmotiveradessig till. inteanslötutskottetändring avavsom

menadeHärtill kom,insyn.behovetkontroll,skärpt utan avav
upprätthålla principenangeläget attdetutskottet, är attatt

tillgodoseendeyrkesutövning;friadvokatverksamheten utgör ett aven
princip.rubba dennaskulle kunnamotionskravet

processrättsligaVissabetänkandetibehandladeJustitieutskottet
med begäranmotion Ju70ll995/96:JuUl5 attfrågor bet. enen

så majoritetenändrassammansättning sättdisciplinnämndens att av
ordförandetillochoffentligaskallledamöterna attrepresentantervara

kvalificerad domare.högtutses en
anledningmedbet. 5följandeuttaladeJustitieutskottet avs.

motionen:

disciplinäradenkonstateramedbörjarUtskottet attatt
dentillAdvokatsamfundet med hänsyninomverksamheten -

myndighetsutövning.regleringenoffentligrättsliga utgöraanses3
att disciplinärai samfundetsföljd ledamöternafår tillbl.a.Detta

tillsyn.justitiekanslems1975:1339omfattas lagen omavorgan
i 20 kap.också underkastade reglernatordeLedamöterna vara

ocksåframgått JKSomtjänstefel utövarbrottsbalken nyssm.m.om
utskottetsEnligtdisciplinverksamheten.tillsynaktiv överen

verksamhetensamlad granskningönskvärtmening detär att aven
bakgrund JKzsstånd. sig lämpligttill Dettakommer motter ovanav

nyordningkan leda tillvilka knappastsynpunkterredovisade en
Därefter kanskett.innan disciplinverksamhetenutvärdering aven

förändras.så skallfall hur, verksamhetenoch iställning tilltas om,
måsteförändringanmärka varjeendastdelen vill utskottetdenI att

såväl enskildeställer; denrättssäkerhetenkravhänsyn till deta
ställning isjälvständigaAdvokatsamfundetsadvokatens som

måsteLikasåmåste alltså bevaras.förhållande till statsmakterna
upprätthållas.advokatkåren Utskottetförförtroendeallmänhetens

granskningförutsättningslösalltsåförordar aven
Resultatetdisciplinverksamhet.Advokatsamfundets av

JK:si anledningövervägandenregeringensgranskningen och av
Vadsammanhang.för riksdagen iredovisasskrivelse bör ett

riksdagenmotion Ju70l anfört böranledningmedutskottet avnu
Itillregeringen känna.meningsin gesom
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1996 utskottets hemställan rskr.biföll den 27Riksdagen mars
1995/96: 182.

disciplinverksamhetenAdvokatsamfundets översyn av

maj 1996fullmäktige beslutade den 31Advokatsamfundets om
disciplinförfarandet,stadgar, bl.a. det gällerändringar i Samfundets när

rättegångsbalken. Samfundetändringar i 8 kap. haroch förslag tillom
6-8 regeringenvissa ändringar 8 kap. RB,hemställt samt attavom

fullmäktige harfastställer ändringar stadgarna beslutat.de somav
verksamheten skall enligt förslaget i fortsättningendisciplinäraDen

handhas disciplinnämnden. Styrelsen skalltill helt övervägande del av
styrelsens initiativ efterenbart ärenden ellerpröva tas egetuppsom

självanmälan inte berörs saken. Finner styrelsenav en person som av
för ingripande skall ärendet hänskjutas tilldet finns skälatt

tvådisciplinnämnden. Disciplinnänmden skall utökas med ledamöter
på sådanoch kunna arbeta avdelningar. En s.k. prövningsavdelning

beståskall ledamöter, offentlig och skalltre representant,av varav en
kunna ärenden där avdelningen enig disciplinäravgöra är attom

påkalladpåföljd innehåll.inte och ledamöterna beslutetsär är ense om
Samfundets förslag innebär vidare inslaget muntlighet iatt av

förfarandet inför disciplinnänmden ökas. Muntlig förhandling skall äga
fråga,samfundetuteslutning kan komma i inte särskildanär111m ur om

skäl föranleder övrigtI bestämmer nämnden muntlignärannat.
hållas.förhandling skall muntlig förhandling hållsNär skallen aven

Samfundets styrelse utsedd advokat utföra den talan föranledssom av
på framkommenanmälan eller anmärkning. Enbartsättannaten

fåranmälare berörs saken ställning förfarandeti införpartsom av av
fårnämnden. Disciplinnämnden dess avgöranden skallavgöra om

offentliggöras. Inskränkningen till offentliggörande beslut harav som
principiell betydelse eller allmänt intresse bort.är tasannars av

Vidare skall disciplinnämnden, i stället för tilldela erinran, kunnaatt
åtgärduttalande advokatens felaktig eller olämplig,göra ärett att om

det bedöms tillräckligt. Maximigränsen för straffavgiften föreslås höjd
till femtiotusen kronor. Disciplinnämnden skall inte skyldig att tavara

anmälningar omständigheter ligger årän treupp som avser som mer
tillbaka i tiden.

aktiebolagDelägares bedriver advokatverksamhetiansvar som

Advokatsamfundet har i skrivelse till regeringen begärt atten
bestämmelsen i kap. § andra stycket aktiebolagslagenl 1 ansvaretom
för delägares förpliktelser i aktiebolag bedriverett som
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enligttäcker,Bestämmelseneller ändras.upphävsadvokatverksamhet
täcka.avseddellertäcka, är attbehöverdensamfundet, än ensmer

företagsforrneri fleradetpåpekar somSamfundet att
därsituationertänkbarafinns fulltibedrivaskanadvokatverksamhet

fulltpersonligenbyråpå utadvokater ärmångaendast enaven
fråndetochklientförpliktelserbyråns attansvarig för mot en
allakravnågot befogatfinnsnödvändigtvis attintekllentsynpunkt
föransvarigaekonomisktpersonligenbyrå skalladvokater varaen

enligthar ställts ärallmäntDetkravförpliktelser. settbyråns uppsom
dettaadvokat harminstsamfundet ansvar.att en

innebärlösninghand atti förstaförordarSamfundet somen
upphävs ersättasaktiebolagslagen§1 atti kap. utanbestämmelsen 1 av

samfundetförordarhandandra attbestämmelse. Inågon ny
skrivsaktiebolagslagenundantagsregeln i om.

Utredningsuppdraget

advokatsamfundetsförutsättningslös översynEn av
övrigtiadvokatverksamhetentillsynenochdisciplinverksamhet över

detkommitté. Iparlamentariskt sammansattbör göras enav
iförpliktelserdelägaresförfråganbörsammanhanget ansvaret enom

behandlas.advokataktiebolagett
förändringardebörresultatet översynenavvaktanI avav

genomföras.kunnasamfundet beslutatdisciplinverksamheten som
med1996/97:134proposition prop.i dagbeslutarRegeringen en

RB.i kap.ändringar 8tillförslag

advokatverksamhetenTillsynen över

rättsligadetställningcentrallängesedanintarAdvokaterna en
imedlemskapetockså särställningområdet. harDe attgenomen

advokatEndast denprivilegier.vissa ärdemadvokatsamfundet somger
harAdvokaterförsvarare.offentligförordnashuvudregelkan somsom

myndighetsutövning,innefattaruppgifter t.ex.också vissatillagts som
verksamhetMånga advokaterskonkursförvaltningen.gällerdetnär

gällermedel. Detallmännadelockså tillbetalas stor avaven
ochmålsägandebiträdenrättshjälpslagen,enligtbiträdenersättning till

mån konkursförvaltare.tilli vissförsvarare,offentliga samt
tjänster tillhandahåller hög äradvokaterna ärpå dekvalitetenAtt

detviktigtallmänt intresse. Detbakgrunden ärbeskrivna attden ettmot
föradvokatsig tillvänderdengarantier förtillräckligafinns att ensom

nödvändiganågon deharfår hjälpfå rättslig hjälpatt somav
hänseendeetisktde krav iuppfyllerochkvaliñkationema somsom
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på förmåste advokater. allmänheten har förtroendeställas Att
ocksåadvokatkårens integritet allrakompetens och är störstaav

betydelse.
med fungerande tillsynskäl det nödvändigt välAv dessa överär en

advokatkåren har förtroende för tillsynoch allmänheten denatt
allmännaadvokatsamfundet och det utövar.--

upprätthålla de nödvändiga kompetenskraven och de etiskaFör att
ingripandenviktigt sker advokater intekraven detär att mot som

ståringripanden sker i proportion tilluppfyller dessa, och deatt som
föranlett ingripandet. fungerande tillsyn fyllerförfarande Endet som

innehålletockså normbildandefunktionen verka utvecklaatt attgenom
i de advokatetiska reglerna.

frågor hängerVid sidan de med och hursammanav som om
ocksåfinns ytterligare faktoreringripanden advokater görsmot som

påpåverkar förtroendet för disciplinverksamheten.kvaliteten och Det
beslutande sammansättning,gäller bl.a. de insynen iorganens

fårförfarandet och vilka del besluten.som av
frågorna advokatkårenintresse för kompetenskravenAv om m.m.

också de regler gäller för vinna inträde i advokatsamfundetär attsom
innehållet för kåren.och i de etiska reglerna

Kommittén skall samlad granskninggöra en av
disciplinverksamheten och tillsynen advokatverksamheten iöver
övrigt. Kommittén skall särskilt analysera hur den ordning som nu
gäller tillgodoser kraven kompetens och etik hos advokater och
förtroendet för advokaterna, tillgodoseroch hur den de krav börsom

påställas disciplinära Såvälden verksamheten. samfundets rollegen
roll vid tillsynenJK:s advokatväsendet skallöversom

Översynenförutsättningslöst granskas och analyseras. skall omfatta
frågor kraven advokat och advokatetiken i denrörsom en

Översynenutsträckning fårbedöms nödvändig. omfatta andraävensom
frågor såsomhar samband med detta, den ordning gäller försom som
Samfundets prövning debiterat arvode.av

Kommittén skall bakgrund sin granskning föreslåmot av- -
lagändringar eller andra förändringar kan befogade. Varjesom vara

måsteförändring hänsyn till de krav rättssäkerheten ställer. Denta
enskilde advokatens och advokatsamfundets självständiga ställning i
förhållande till regering måsteoch riksdag bevaras.

aktiebolag driver advokatverksamhetAnsvar i som

Synen bedrivande advokatverksamhet i aktiebolag har förändratsav
år.under Bland har det principiella förbudet drivaannat mot attsenare

sådan verksamhet i aktiebolagsfonn tagits bort. Det finns därför skäl -
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undersökaanfört i sin skrivelseadvokatsamfundetde attutöver som -
idelägaresaktiebolagslagen§1 ettregeln i 1 kap. ansvaromom

måste tillgodosegivetvisförändringändras. Enkanadvokataktiebolag
ekonomiskttill harsigadvokat deden väntintresse ettklients attaven

vålla.kanadvokatenför skadoransvar

Övrigt

samtligadirektiv tillregeringensgällerutredningsarbetetFör
redovisningangåendeutredaresärskildaochkommittéer av

offentliga1992:50,dir.konsekvenser prövaregionalpolitiska attom
jämställdhetspolitiskaredovisa1994:23,åtaganden dir. attom

förkonsekvenserredovisa1994:124dir.konsekvenser samt attom
1996:49.dir.brottsförebyggande arbetetoch detbrottsligheten

decemberutgångenföresitt arbeteavslutaKommittén skall av
månad 1998.
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advokatsamfundför SverigesStadgar
Ändamål organisationoch

advokatsamfund,allmännadetadvokatsamfund utgörSveriges§l
rättegångsbalken.kap.i 8förmälesvarom

ändamåltillharSamfundet
yrkes-rättrådig ochupprätthållarättsvårdgodfrämjandetill enatt av

advokatkår,skicklig
erfarenhetSamfundetsförverkaochrättsutvecklingen attföljaatt

godo,tilldennakommer
yrkesintressen samtallmännaadvokaternastillvaratagaatt

advokaterna.mellansamförståndochsammanhållningförverkaatt
samfundet.ledamotden ärAdvokat är avsom

samfundetshandhavandetideltagaLedamötemas rätt av§ att2
valdafullmäktige,angelägenheter utövas avgenomgemensamma

fullmäktige.advokatsamfundsSverigeskalladeochledamöterna
Årligen fullmäktigemöte.ordinariehålles ett

Sverigeskalladsamfundet,förstyrelseväljerFullmäktige
kalladnämnd,ledamöterstyrelse,advokatsamfunds ävensom enav

disciplinnämnd.advokatsamfundsSveriges
styrelse.sinmedochavdelningar,iindelatSamfundet är envar
särskildaavdelningshandhavandetideltagaLedamötemas rätt avatt

avdelningsmöte.åangelägenheter utövas
i 25stadgatadvokatmöte ärallmäntOm

ledamotantagandeOm av

får denendastadvokatsamfundet antasledamotTill som:3 § av
inomimedborgare statellermedborgaresvensk annanenär

samarbetsområdetekonomiskaEuropeiska
EuropeiskainomiellerSverigei stathemvisthar2. annanen

samarbetsområdetekonomiska
tillbehörighetförföreskrivnakunskapsprov ärdeavlagthar som

domarämbete
kunskapsprovovannämndaår efterfemminstunder4.

hanvarvidverksamhet,juridiskpraktisktillfredsställande utövatsätt
tillhandagåyrkesmässigtsigår skall ha ägnat attminstunder tre

anställd hosantingenangelägenheterrättsligaiallmänheten som
vidochräkningadvokatbyrå eller förallmäneller somadvokat egen

sådantallmänhetentillhandagårprövningansökningensförtiden
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genomgått samfundet anordnade preparandkurser isätt samt av
advokatyrkets etik och teknik

gjort förhar sig känd redbarhet, och
i Övrigt bedöms lämplig advokatverksamhet.även utövaatt

fårSamfundets styrelse med hänsyn till föreliggande särskilda
såvittomständigheter medge undantag gäller första stycket och2 4.

Detsamma gäller första stycket 3 beträffande den auktoriseradärsom
iadvokat i enlighet med där gällande bestämmelser.statsom en annan

genomgåttDen har utbildning, krävs för bli advokatattsom en som
i inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och istaten som

genomgåttSverige visar han har tillräckliga kunskaperett attsomprov
den svenska rättsordningen, skall uppfylla kraven enligtom anses

första stycket 3 och 4.
Den har blivit auktoriserad advokat i Danmark, Finland,som som

Island eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser och som
därefter år påunder minst tillfredsställande har tjänstgjortsätttre ett

biträdande på advokatbyråjurist i Sverige skall uppfyllasom anses
kraven enligt första stycket 3-6.

Den försatt i konkurs eller förvaltareharär enligt 11 kap. 7 §som
föräldrabalken får inte till ledamot. Inte heller får den tillantas antas
ledamot enligt 3 § lagen 1985:354 förbud yrkesmässigmotsom om
rådgivning i vissa fall, förbjudenär utövaattm.m.
rådgivningsverksamhet.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allmän
åklagare fåreller kronofogde inte till ledamot.antas

Den anställd i eller kommunsär tjänst i befattningstatssom annan
föregåendei stycke ellerän hossägs enskild fåradvokatänsom annan

inte såvidatill ledamot inte styrelsen medger undantag. Vadantas som
gäller dock inte befattningshavare vidsagts allmän advokatbyrånu

eller den anställd hos ledamotär advokatorganisation inomsom av
Europeiska ekonomiska Samarbetsområden

4 § Ansökan inträde i samfundet Samfundets styrelse.prövasom av
Vid ansökningen skola fogas de handlingar, vilka sökanden med
hänsyn till bestämmelsemai åberopa.3 § önskar

Styrelsen inhämtar utlåtande ansökningen frånöver styrelsen för
den avdelning och beträffande utländsk sökande från den utländska
advokatorganisation inom områden sökanden ellerutövat utövarvars
verksamhet, de ytterligare upplysningar densamt som anser
erforderliga.

Avslås ansökan inträde, skall beslutet angiva de skäl, varåom
beslutet grundas.
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styrelseOm

nioordförandeviceordförande, samtbestårstyrelseSamfundets§5 av
suppleanter.niojämteledamöterandra

suppleanterochledamöterövrigaordförande,viceOrdförande,
två år,förfullmäktigemöteordinarievidordningnämndiväljas nu

juli. Vartannatl utsesföljandemedfrån och närmasträknat
fyrajämteledamöterandrafyraochordförandeviceordförande,
Vidsuppleanter.femjämteledamöterår femsuppleanter, vartannat
vidordförandevice ävensomochordförandeledamöter änandraval av

landetsönskvärdhetentill attskall hänsynsuppleanter avtagasval av
företrädda.blivadelarolika

hanvilkenförvalperiod, senastdenutgångenvidDen avsom
understyrelsenisuppleantellerledamotvarithavakommer attutsetts,

viceellerordförandevarithavadärunderår följdi attutansex
därefter,två årbörjarden,periodtidigare änmå förordförande, som

viceellerordförandestyrelseninom änbefattningtill somutses annan
ordförande.

ledamottillstyrelsenisuppleanteller avledamotVäljes
frånträdahanskalluppdrag,dettahanochdisciplinnämnden mottager

styrelsen.iuppdragsitt

förvalperioddeninnanstyrelsenisuppleantellerAvgår ledamot6 §
förvalerforderligt ersättareskallända,gått tillvaltshanvilken av

åmå förrättasersättningsvalSådantföretagas.periodenåterstoden av
avgångenefteranstå tillmå närmastfullmäktigemöte menextra

iomedelbartinträdervaldeDenfullmäktigemöte.ordinarieinträffande
tjänst.

Stockholm.Styrelsens§ säte är7

tillsyn överdisciplinnämnden utövarochStyrelsen§8
utförandesåväl vidledamottillse,harochadvokatväsendet avattatt av
plikter,defyllerverksamhetövrigai sindomstol sominförtalan som

åvilar honom.
ledamotingripande annatdisciplinärtfråga motUppkommer om

skallärendetstyrelsen40enligt prövaranmälan omänsätt genom
disciplinnämnden.tillhänskjutas

femte§kap. 7i 8ärende,medbefattningstyrelsensOm avsessom
i 45stadgaträttegångsbalken, ärstycket
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företräder9 § Styrelsen samfundet, bevakar dess intressen och handhar
ådess angelägenheter beslutar Samfundets i alla ärenden,vägnarsamt

angående vilka annorlunda bestämmes i dessa stadgar.
På grund härav tillkommer det styrelsen bl. a.:

verkställa fullmäktige fattade beslut,att av
förvalta samfundets och dess särskilda fonders tillgångar,att
till ordinarie fullmäktigemöte avgiva förvaltningsberättelse föratt

kalenderår,tilländalupnasenast
fråga anspråk4. i ledamots arvode och kostnader för utförtatt om

uppdrag ledamotens, domstols eller skiljenämnds begäran själv eller
utlåtande,utsedda sakkunniga avgivagenom

förfrågan eller eljest till ledamot avgiva vägledande uttalandeatt
angående advokatverksarnhetens utövning,

avgiva yttrande i myndighet remitterat ärende ochatt egetav
åinitiativ Samfundets uttalande i lagstiftningsfrågavägnar göra eller
ärende betydelse för rättsutvecklingen ellerannat av

advokatverksamheten,
samfundets generalsekreterare och övriga tjänstemän,att utse samt

företräda samfundet i dess egenskap aktieägare i Sverigesatt av
advokaters serviceaktiebolag.

10 § Styrelsen sammanträder, ordföranden så finner erforderligtnär
eller minst fyra styrelseledamöter det åbegära, styrelsen ellerort, som
ordföranden bestämmer.

Kallelse med föredragningslista skall i god tid före sammanträde
tillställas styrelsens ledamöter och suppleanter.

Vid förfall för styrelseledamot inträder i första hand suppleant från
avdelning och i andra hand den suppleant, längst tillhörtsamma som

tvåstyrelsen, eller, eller flera suppleanter lika lång tid tillhörtom
styrelsen, den dem längst tillhört samfundet. Suppleant,av som som
tjänstgör för ledamot, deltaga i förhandlingarnaäger i besluten.men

Styrelsens ledamöter och suppleanter icke berättigade tilläro annan
ersättning för sina reseutgifter enligt fullmäktigeän fastställdaav
grunder.

11 § Styrelsen beslutför, då minst sju ledamöterär eller suppleanter för
dem närvarande.äro

Omröstning inom styrelsen sker öppet.
inomBeslut styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika

röstetal gäller den mening, ordföranden biträder; dock sker vid valsom
avgörandet lottning.genom

Styrelsens justerasprotokoll ordföranden och ledamot.av en
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disciplinnämndOm

ordförandeordförande, vicebestårdisciplinnärnndSamfundets12 § av
ledamöter.nio andrasamt

iväljesövriga ledamöterordförande ochviceOrdförande, nusex
frånår, räknatför fyrafullmäktigemöteordinarievidordningnämnd

år ochförrättasValjuli.följande l vartannatmedoch avser,närmast
gång viceledamöter,andraordförande ochgång tre varannanvarannan

ledamöter.andraochordförande tre
representanteroffentligaledamöteråterståendeNämndens tre

år iår för högstvarjei sänderförordnas treDeregeringen.utses enav
hämtasoffentligajuli. Defrån den 1 representantemaräknattaget,

rättegångsbalken6 § ärenligt kap.4personkrets,utanför den som
nämndeman.fråga val tilliundantagen om

vilkenvalperiod, förutgången denvidSamfundsledamot avsom
disciplinnämndenvarit ledamothakommerhan attutsetts, avsenast

viceellerordförandeha varitdärunderåtta år följdiunder utan att
årtvåbörjarden,periodtidigarefår inte för änordförande, som

nämndenbefattning inom äntillpådärefter, somnytt utses annan
ordförande.viceellerordförande

isuppleantellerdisciplinnärrmden till ledamotledamotVäljes av
frånträda sittskall hanuppdrag,dettahanochstyrelsen mottager

nämnden.uppdrag i

innandisciplinnärrmdenledamotutseddAvgår fullmäktige13 § avav
valgått ända, skalltillhan valtsför vilkenvalperiodden avom

falli 6 § för därgälla vadåterstoden perioden ärför avsettersättare av
stadgat.

disciplinärtfrågorhandläggaDisciplinnänmden har14 § att om
§§.i 40-43med stadgandenaenlighetiledamotingripande mot

varning,samfundet,uteslutningbeslutatillkommerNämnden att urom
första-fjärde§enligt 8 kap. 7uttalandeochstraffavgifterinran,

rättegångsbalken.styckena
disciplinnämndeni 40 § kanomfattningdenI närmare angessom

påkallat arbetaledamotingripandedisciplinärt ärprövningför motom
offentligskallbestående ledamöterpå avdelningar, tre varavarav enav

prövningsavdelning.kallasSådan avdelningrepresentant.

sammanträderprövningsavdelningarochDisciplinnämnden15 §
å bestämmer.denneordförandenämndenskallelse ort somav

sammanträdeförei god tidföredragningslista skallmedKallelse
ledamöter.disciplinnämndenstillställas



1999:31216 Bilaga SOU2

fullmäktige i disciplinnärnndenDe utsedda ledamöterna ickeärav
för sinaberättigade till ersättning reseutgifter enligtänannan av

fullmäktige fastställda grunder.

beslutför, då16 § Disciplinnämnden minst ledamöterär ärsex
tvåPrövningsavdelning beslutför med ledamöter.närvarande. är

rättegångsbalkensdisciplinnänmdenVid omröstning inom gäller
brottmål frågaomröstning i i tillämpligaregler delar. Uppkommerom

uteslutning samfundet, härom särskilt. beslutFörröstasom ur om
uteslutning fordras minst ledamöter påföljd.dennaäratt sex ense om

Disciplinnämndens protokoll justeras ordföranden ochav en
ledamot. Prövningsavdelning skall föra särskilt protokoll, justerassom

avdelningens ordförande ledamot.ochav en

16 Disciplinnärnnden beslutar§ organisationena om av
prövningsavdelningama.

Om kansli

§ Samfundet17 skall hava kansli i Stockholm under ledning iav en
samfundets tjänst anställd generalsekreterare.

Till mågeneralsekreterare allenast den, advokat.ärutses som
Generalsekreteraren icke valbar till ledamot eller suppleant iär

styrelsen eller fullmäktige och heller till ledamot disciplin-av
nämnden.

Om räkenskaper och revision

Samfundets18 § årräkenskaper skola varje avslutas den 31per
december.

Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skola granskas tvåav
årligen på ordinarie fullmäktigemöte utsedda revisorer. För envar av
revisorerna suppleant.utses en

Om fullmäktige

§19 Fullmäktige väljas samfundets avdelningar i 29 §sättav
stadgas.närmare

Styrelsens ordförande och vice ordförande självskrivnaäro
ledamöter fullmäktige.av

20 § Ordinarie fullmäktigemöte hållasskall under tiden den 15 maj
åden 15 juni dag, styrelsen bestämmer.som
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hållas,fullmäktigemöteskallärendevisstbehandling extraFör av
angivandemeddå skriftligeneller deterforderligtfinnerstyrelsennär

ärende,Ifullmäktigeledamöter.tiominstanledningen begäres avav
utlåtande.avgivastyrelsenharå sådantbehandlas möte, attskallsom

ordinarietillavsändas,skallfullmäktigemötetillkallelseSkriftlig21 §
fullmäktigemöteoch tillveckor senastfullmäktigemöte extrasenast tre

föredragningslista,fogasskallkallelsenVidtvå veckor före mötet.
behandling.tillförekommaskolavidärenden mötetupptagande de som
omedelbartskyldigförfall,harfullmäktige, är attLedamot somav

skallavdelning,ledamot,förfall förVid utsettsanmäla detta. avsom
samfundet,tillhörtlängstfrån avdelningen,suppleantkallas den Som

suppleantemasförordningicke bestämtavdelningendärest annan
inkallande.

Samfundetsutgått, tillskallfullmäktigemötetillkallelseNär
uppgiftmeddäromunderrättelseutsändasofördröjligenledamöter

behandling.tillförekommaskolavidärenden,de mötetsom

tillkommer:fullmäktigemöteOrdinarie22 §
be-revisorernasochförvaltningsberättelsestyrelsensbehandlaatt

därestoch,för styrelsenansvarsfrihetbeslutarättelse samt om
anledning därav,åtgärd medbeslutaansvarsfrihet vägrats, om
advokatsamfunds under-Sverigesförstyrelsensbehandlaatt

berättelserevisorernasförvaltningsberättelse och samtstödsfond
och, däreststyrelseunderstödsfondensföransvarsfrihetbesluta om

anledning därav,åtgärd medbeslutaansvarsfrihet vägrats, om
disciplinnämnd,SamfundetsochstyrelseSamfundetsväljaatt

revisorssuppleanter,ochrevisorervälja4. att
understödsfonden,och tillsamfundetavgifter tillbeslutaatt om

serviceaktiebolag, beslutaadvokatersSverigesförslagefter omatt av
till bolaget,serviceersättning Samt

ellerhänskjutit tillstyrelsenärende, mötetbehandla7. somatt Som
styrelsenskriftligen hosaprilföre den 15samfundetledamot av

behandling.föreslagit till

Å ärende,företagas allenastmå avgörandetillfullmäktigemöte23 §
Står omedelbartiföredragningslistan ellerpåvarit upptaget somsom

förrättaobetagetdocksådant ärende,medSamband mötet att
stadgat.6 13 §§ däromenligt vad i ochersättningsval är
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bestämmer.å styrelsenhållesFullmäktigemöte24 § ort, som
valandra ärendenå fullmäktigemöte ägerbehandling änVid av

i förhandlingarnaoch deltagasamfundetledamot närvara menavenvar
i besluten.

styrelsensfullrnäktigemötevidFörhandlingarna öppnas av
ordföranden, varefterviceförfall för honomvidellerordförande av

viceordförande ochStyrelsensordförande vidväljafullmäktige mötet.
till ordförande.icke valbaraordförande äro

fullmäktigeminst fyrtio ledamöterfordrasbeslutförhetFör att av
närvarande vidför demeller suppleanter mötet.äro

slutenvid val, därå fullmäktigemöte skerOmröstning öppet utom
föreslås Vidvaletfleraomröstning skall änäga avser.namnrum, om

å uppföra detvarje röstande röstsedelsådan omröstningsluten äger
påfår allenastavgivasomröstningen Röstantal sornnamn,avser.namn
fleraRöstsedel,omröstningen. änföreslagits före upptaget namnsom

icke föreslagitsröstsedelogiltig. Upptagervalet är nanm, somavser,
såsom obeñntligt.sådant Avserskallföre omröstningen, namn anses

ellereller vice ordförande i styrelsenordförandevalomröstningen av
erhåller avgivnahälftenden vald,disciplinnärnnden, änär som mer av

Fårsådan omröstning.någon majoritet, skerErhållerröster. ny
tredjeanställesnågon hälften avgivnadärvidheller än röster, enavmer

erhållit detvå, omröstningenvid andraomröstning mellan de som
erhåller flesta vald. Idärvid deflesta Den rösterna ärrösterna. som

skiljereller tredje omröstningenvid andralika röstetalhändelse av
ivice ordförandeval ordförande ellerVid andra vallotten. än av

erhållaomröstningende viddisciplinnämndenstyrelsen eller äro som
Erhålla två eller flera lika röstetal, skerröstetalen valda.högsta ny

dennahändelse lika röstetal vidomröstning mellan dem. I av
skiljeromröstning lotten.

enkelmeddessa stadgar annorlunda bestämma,Beslut fattas, där
i ärenden vid val denlika röstetal gäller andraröstövervikt. Vid än

biträder.ordförande vidmening, mötetsom
föri beslut ansvarsfriheticke deltagaFullmäktig äger om

revisor föransvarig, heller i valvilken han ochförvaltning, för är av
sådan förvaltning.granskning av

tvåordföranden vid ochprotokoll justerasFullmäktiges mötetav
fullmäktige.

ersättningicke berättigade tillFullmäktiges ledamöter änäro annan
fullmäktige fastställda grunder.för reseutgifter enligtsina av

Samfundets ledamöter.beslut skola delgivasfullmäktige fattadeAv
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advokatmöteOm allmänt

åår tid ochtredjehållas minstskall ort,advokatmöte§ Allmänt vart25
föredragförekommasådant börVid mötebestämmer.styrelsensom

advokaternasspörsmål förbetydelseangåendediskussioneller av
juridiskt intresse.allmäntelleryrkesutövningellerorganisation av

veckorutsändasskalladvokatmöteallmänttill senastKallelse sex
före mötet.

styrelsensledasadvokatmöteå allmäntFörhandlingarna av
ordföranden.viceförfall för honomvidellerordförande av

Om avdelningar

avdelningarSamfundets26 § är:
Västerbottens,omfattande Norrbottens,avdelningen,Norra

Gävleborgs län.JämtlandsVästernorrlands, samt
Örebro,Värmlands,Dalarnas,omfattandeMellersta avdelningen,

län.UppsalaVästmanlands samt
län.omfattande StockholmsStockholmsavdelningen,

Östergötlands,Östra Södermanlands,omfattandeavdelningen,
Gotlands län.KalmarKronobergs,Jönköpings, samt

Skaraborgs,Göteborgs och Bohus,omfattandeavdelningen,Västra
Älvsborgs Hallands län.samt

Skåne och Blekinge län.omfattandeavdelningen,Södra
förlagdsin verksamhetledamöter harförUtlandsavdelningen, som

utomlands.

område har sinhanavdelning, inomdentillhör27 § Ledamot vars
verksamhet.huvudsakliga

samfundetsskall tillhöraledamotvilken avdelning avgöresTvist avom
styrelse.

skolabliva gällandevilka förstadgar,Avdelning skall28 § attantaga
styrelse.godkännas samfundetsav

intagas bestämmelse,skallavdelnings stadgarI
utgångmånads förhållasårligen föreskallavdelningsmöteatt mars

fullmäktige,isuppleanterval ledamöter ochav
styrelsehållas, samfundetsskalldärjämteavdelningsmöte näratt

så påfordra,ärendeuppgivetbehandlingfullmäktige föreller samtav
avdelningsstyrelsensammanträde medochavdelningsmötevidatt

översändasfjorton dagaravskrift skall inomföras protokoll,skall varav
sarnfundets kansli.till
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alla likasina ledamöter förAvdelning äger upptagaatt enav
årsavgift.

efter antalet sina ledamöter vidavdelningVarje närmast29 § utser av
fullmäktige för varjeSamfundetsföregående årsskifte ledamot aven

sarnfundsledamöter vidhela antaletpåbörjad femtiondedel sammaav
två,minst och avdelningUtlandsavdelningentid, dock utseratt annan

ledamöter.minst sex
många ledamöter.Avdelning väljer lika suppleanter som

år i sänder,i fullmäktige väljes föroch suppleanterLedamöter ett
följande maj.från 1räknat och med närmast

utgången valperiod, för vilken hanvid denDen senastavsom
år ivarit ledamot fullmäktige underhavakommer attutsetts, av sex

två år därefter,må period den, börjarföljd, för tidigare än utsessom
fullmäktige.itill ledamot eller suppleant

tilli samfundets styrelse icke ValbarLedamot eller suppleant är
fullmäktige. Väljes ledamot suppleant iledamot eller suppleant i eller

avdelning, till ifullmäktige, vilken ledamot eller suppleantutsetts av
frånträda sittoch han detta uppdrag, skall hanstyrelsen mottager

uppdrag i fullmäktige.

30 Samfundets styrelse med omedelbar verkan upphäva§ äger att
avdelningsstyrelse,beslut avdelning eller strider motav som

avdelningens stadgar förenligt medsamfundets eller eller anses
Samfundets intresse.

Om avgifter

31 §
1 mom.

årlig avgift utgårLedamot skall erlägga till samfundet. Avgiften med
lika belopp för varje ledamot.

halvåret förantagits till ledamot under andra erlägger detDen som
året årsavgifthalv till samfundet.

2 mom.
påföresServiceersättning till Sveriges advokaters service AB

utgåradvokatrörelse alla däri verksamma jurister medavseende och
enligt för fullmäktigebelopp eller de grunder belopps bestämning som

fastställer för kalenderår utgåri sänder. Helt belopp för jurist ärett som
kalenderårverksam i rörelsen den juli under det ersättningenl avser

utgår påbörjarmedan halvt belopp för den iverksamhet rörelsensom
kalenderårefter juli ersättningenden 1 under det avser.
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advokatbyrå ellerför allmänchefrörelseidkare,Ledamot ärsom
serviceersätningförskalladvokataktiebolagföretagsledare i attansvara

förestår.bedriver elleradvokatrörelse hanför denerlägges

3 mom.
ledamotdelvis medgivahelt ellerdärtillskälStyrelsen är,äger, om

årsavgift samfundet.tillfrån erläggaskyldighetbefrielse att
särskildaservicebolagets hörande,eftervidareStyrelsen äger om

från skyldighetbefrielsedelvis medge ledamotdärtill helt ellerskäl
till servicebolaget.serviceersättningerläggaatt

Sverigestillså skall ledamotfullmäktige beslutar,32 § Där
utgåårsavgift, medskallunderstödsfond erläggaadvokatsamfunds som

för varje ledamot.lika belopp
förstaandra stycket och 3i 31 § lstadgatVad är mom. mom.som

tillbeträffande avgiftertillämpningmotsvarandeskallstycket, äga
understödsfonden.

kostnadskiljemannaförfarande i tvist arvode ochOm om

ingå skiljeavtal huvudmanskyldig i tvist medLedamot33 § är att om
ellerför utfört uppdrag, huvudmannenarvode och kostnad omom -

försäkringsbolagrättsskyddsförsälaing vederbörandeanlitatdenne -
avgivande hos skriftligen begärår från sluträknings styrelseninom ett

det.
ändringartillämpas tillägg ochskiljemän skall med deLagen om

nedan.som anges
enligt beslut antingenmeddelas, styrelsen,Skiljedom avav

bestående femskiljenämnd, ellersärskildstyrelsen eller tre avavav en
styrelsen, utseddafall, inom ellerstyrelsen för varje särskilt utom

samfundsledamöter.
månader efter detSkiljedom meddelasskall senast sex

dock framställningStyrelsenskiljenämnden äger partutsetts. av
då därtill.tid skäleller skiljenämnden förlänga denna är

första ochskall bestämmelserna i 11 §tvistenDär styrelsen prövar
särskildaoch denstadgar gälla. Styrelsenandra styckena dessaav

sigfår eller betingainteskiljenärrmdens ledamöter part ta emotav
ersättning.

tillberättigadeskiljenämndens ledamötersärskildaDen är
grunder,reseutgifter enligtsamfundet för sinaersättning sammaav

styrelsen.gäller för ledamöter avsom
försina kostnaderi tvisten skall förLedamot är part egnasvarasom

förfarandet.
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uppdragsövrigt förersättning iellerarvodeavtalFöreligger om
vid sinskiljenämndensärskildadenstyrelsen ochutförande, är

oförenligt medavtalet visasbundna härav,inteprövning varaom
HaJintresse.berättigadeförsäkringsbolagetsellerhuvudmannens
oclfår styrelsengodkäntskostnadellerarvodedebiteringverkställd av

obilliguppenbartdebiteringendärskiljenämnden, är samtsärskildaden
godkännandetlämnadärtill föranleder, utari övrigtomständigheterna

avseende.

yrkesplikterOm

nitislcochredbartskall ledamotverksamhetsinutövandeVid34 § av
advokatsed.godiakttagaoch i alltuppdraganförtroddautföra honom

så förtiga vadfordrar,advokatsedgoddärskyldigLedamot är att,
yrkesutövning.i sinhan erfar

tillgångar,andrapenningmedel ochhållaåligger ledamot§35 Det att
från tillhör.vad honomskildahuvudmän,hanstillhörasom

utfärdastyrelsen närmarehörandefullmäktigesEfter äger
andramedel ochförvaltningangående ledamötemasföreskrifter av

angående ledamötemasstycket,i förstatillgångar, samtsom avses
bokföring.

skallstycketi andrai ärende,hörasfullmäktigeInnan avses,som
behandlaå avdelningsmötetillfälleavdelningarnaberedastyrelsen att

yttrande däröver.avgivaochföreliggande förslag

gälla.Upphört36 § att

frånträdaadvokatsed,godmå detta stridericke, där§ Ledamot37 mot
uppdrag.mottaget

får endast advokati bolagsforrnbedrivsadvokatverksamhet38 § I som
undantag.medgerinte styrelseneller bolagsman,delägare omvara

advokatrörelsesidan sinicke vid utövaLedamot39 § äger annanav
inverkamenligtomfattning, den kanellerdenverksamhet attartav

ställningoförenlig med hanseller eljestsjälvständighethans är som
advokat.

Om disciplinärenden

klient ellersamfundet anmälan ledamot40 hos§ Göres mot annanav
fråga disciplinärtstyrelsensaken eller väckerberörs omavsom
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disciplinnämnden,ärendetledamot,ingripande upptages avmot
Är enigprövningsavdelningprövningsavdelning. omförstvanligen av

ledamöternapåkallad och ärpåföljd inte är omdisciplinär enseatt
Iärendet.prövningsavdelningen annatavgörafårinnehåll,beslutets

disciplinnämnden.tillhänskjutasärendetfall skall
skallärendefår beslutaordförande attDisciplinnärrmdens

behandlasförstdetavgörandeförnämndentill attutanhänskjutas
prövningsavdelning.

liggeromständigheter,ledamotanmälan§ Om mer41 sommot avser
skyldigdisciplinnämnden upptagatiden, attiår tillbaka ärän tre

prövning.tillanmälan

prövningsavdelningbeslutliksombeslut,Disciplinnämndens42 § av
dentillställasskallnämnden,tillhänskjutesärende inteinnebörd attav
ochJustitiekanslernframställts,anmärkningvilkenledamot, mot

endaststyrelsendocktillställsbeslutPrövningsavdelningsstyrelsen.
enligt 40anmälangrundupptagitsärendetHardet.den begär avom
återkallatsåvida hanfå beslutet,delanmälarenskall även av

anmälan.
skallledamotanmälanavskrivningbeslut motStyrelsens avom

Justitiekanslern.ochledamotenanmälaren,tillställas
ärendeiavskrivits eller harledamot upptagetanmälanHar ommot
ärendetinnebördmeddelatsbeslutingripande attdisciplinärt av

veckorfyrainomfår Justitiekanslern,disciplinnänmden,tillhänskjutes
påkalla åtgärdnämndenhosbeslutet,fått del mothanefter det att av

ledamoten.

tillfälleberedasärendetledamotskall den rördisciplinärende att43 § I
omständighetsärskildanmärkning,framställdsig överyttra om

föranleder annat.
efterpliktiganmärkning framställts,vilken ärLedamot, attmot

handlingardeföreteskriftligt yttrande,anmaning avgiva att som
ålägger honomgeneralsekreterarenellerdisciplinnämnden att

införinfinna sigpersonligenpå kallelsetillhandahålla attsamt
nämnden.

hållasskallförhandlingfår muntligbestämmaDisciplinnämnden att
föranledersärskilda skälnärrmden. Omärende ibehandlingvid av
samfundetuteslutningsådan förhandlingskall närägaannat, urrum

utseddpåföljd. Därvid skall styrelsenfrågaikan komma avensom
anmälaren ellerföranledestalanadvokat utföra den annatavsom

efterförordnande skeranmärkning. Styrelsensframkommensätt
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får inteUppdragetgeneralsekreteraren.ellernämndenanmälan gesav
disciplinnärrmden.ledamottill den är avsom

ibedömesframställts,anmärkningvilkenledamot,Om den varamot
fårsådant,anlitarinte självförsvarför sittbiträdebehov menav

ärendetsvidför honomförsvarareförordnadisciplinnämnden
till försvarareErsättningnärrmden. utsettsibehandling avsom

bestämmesmed beloppsamfundetnämnden skall avutges somav
dentill försvarareersättninggällerDetsammadisciplinnämnden. som

nämndenframställts, självanmärkningvilken utsett,ledamot, ommot
biträdebehöversådan ledamotenbeskaffenhetsakensbedömt attvara
vilkenledamot,förplikta denkanNänmdenför sitt försvar. mot

återgälda desssamfundetdelvis tillellerheltriktats,anmärkning att
för försvaret.kostnad

de skälskall angivaerinranvarning elleruteslutning,Beslut om
grundas.varå beslutet

såskall,samfundet,uteslutitsvarigenom ledamot snart§ Beslut,44 ur
riketsochledamöterdelgivas samfundetsgår verkställighet,ibeslutet
skalluteslutning upphävts,beslutdomstolar. Harallmänna om

nämndaochledamötersamfundetslämnasdärommeddelande
tidigare delgivits dem.beslutetdomstolar, om

framgår advokatsamfundetsrättegångsbalken9 §8 kap.44 § Av atta
iadvokatomfattari vissa delarverksamhet ävendisciplinära annanen

samarbetsornrådet.ekonomiskaEuropeiskainomstat

behöriglängre ärledamot, attuteslutningOm varasomav
advokat

enligt 8ledamotfråga uteslutningstyrelseni§ Uppkommer45 avom
beslutstyrelsen, innanrättegångsbalken, skallfemte stycketkap. §7

sig.tillfälleledamotenärendet, beredafattas i att yttra
varå grundas.beslutetangiva de skäl,uteslutning skallBeslut om

ochärendetden ledamotskall tillställas rörbeslutStyrelsens
motsvarandeskallstadgati 44 §Justitiekanslern. Vad ägaär

tillämpning.

tillhandahållauppgifter ochlämnaskyldighetOm ledamots att
räkenskaper m. m.

uppgifter behövsstyrelsen deskyldig lämna46 § ledamotEn är att som
får fullmäktigesStyrelsen efteradvokatväsendet.för tillsyndess över

uppgiftsskyldigheten. Innanföreskriftermeddelahörande närmare om



Bilaga 2 225SOU 1999:31

behandlatillfälleavdelningarnastyrelsenskallfullmäktige hörs, attge
förslaget.och lämna yttrandepå avdelningsmöte överförslaget

räkenskapsår skallutgången varjemånader efterInom avsex
kansli sändasamfundetsverksamhet tillbedriveradvokat egensom

enligt lagbokföringen skettmed intygrevisionsberättelse attöver om
sådan revisions-Kommerbokföringsreglemente.samfundetsoch en

styrelsenangiven tid harinom rättberättelse inte in utseatt
utförabekostnadpå advokatensrevisorgodkändellerauktoriserad att

styrelsen.sådant tillintygrevision och avge
ochbokföringledamotsfår granskningförordnaStyrelsen att av en

revisor,auktoriseradskall utförasmedelsförvaltning somav en
tillhandahållasådant fall skyldigiLedamotenstyrelsen är attutser.

handlingar.med tillhöranderäkenskapersina diarier och
andra stycketvid revision enligtfår kännedomrevisorVad omen

får iröjas endastenligt tredje stycketgranskningmeningen ellerandra
till anmärkning.granskningen anledningmån revisionen ellerden ger

får ledamotsstyrelsen beslutasärskilda skäl,finnsNär det att en
granskastillhörande handlingar skallmeddiarier och räkenskaper av

för styrelsen.eller företesgeneralsekreteraren
styckena ledamoten,granskning enligt tredje och femteVid ären

frånskyldig bank,utför granskningen,dendet begärs attav somom
förete dein och för den granskandeklient hämtaeller annan

uppgifter behövs för kontrollbesked eller andrakontokuranter, som av
Tillhandahåller ledamotenoch räkenskaper.ledamotens förvaltning

får utför granskningenrimlig tid, deninte uppgifter inomdessa som
in uppgifterna.själv hämta

fl.Om tystnadsplikt för styrelseledamot m.

disciplinnämnden,suppleant i styrelsen, ledamot47 § Ledamot och av
deltagit iadvokat hargeneralsekreteraren samt annan som

tillsynsärende hoshandläggningen disciplinärende eller annatav
får för vad de grundsamfundet obehörigen annan avyppa

tillhandahållauppgifterskyldighet lämna ochsamfundsledamots att
handlingar erfarit denne och hans verksamhet.om

åtgärderOm skadeupprättande

försäkring fond för48 § Fullmäktige besluta kollektiv elleräga om
frånupprättande skada till följd brottsligt förfarande ledamotsav av

sådanteller ledamot anställds sida. Innan beslut fattas, skallhos
åtillfälle avdelningarna avdelningsmöte behandlaberedas att

föreliggande avgiva däröver.förslag och yttrande
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första stycket stadgat,i ärfullmäktige fattat beslut ärHar varom
årföravgift, skallföranledd vilkenhäravskyldig erläggaledamot att

Beträffandebeslutar.fullmäktigegrunderutgå enligt deräknat som
motsvarande§ 3 stadgatvad i 31skall ägaavgift ärsagts momsom nu

tillämpning.

utträdeOm ledamots

utträdaförfall ledamotskyldighet i vissa49 § Om att genast ur
rättegångsbalken.istadgatsamfundet är

styrelsensamfundet, skall han hosutträdaeljestVill ledamot ur
vidskall föredragasAnsökningenansökan därom.skriftliggöra

Föreliggermed styrelsen.sammanträdeföljande motnärmast
styrelsenbeskaffenhet,allvarliganmärkning ägerledamoten av

anstå i avbidanbehandling skallansökningensmedförordna, att
skallanmärkningen. Eljestframställdaledamotenprövning den motav

ansökningen bifallas.

samfundet,avgift tillbetala stadgeenligledamot50 § Försummar att
ellerserviceaktiebolagSveriges advokaterstillserviceersättning

straffavgift ochelleravdelning han tillhöravgift till denstadgeenlig
inom tid,skyldigheter härutinnananmaning sinaicke efterfullgör han

förklara, hanskall styrelsenbestämmer, utträttstyrelsen att ursom
samfundet.

särskildastraffavgift,får delvis eftergivahelt ellerStyrelsen om
skäl föreligger.

vissa beslutOm offentliggörande av

någon samfundet ellerantagits till ledamotMeddelande51 § att avom
försorg bringas till allmänstyrelsensavgått skalldärur genom

kännedom.
ibeslut nämndenfårDisciplinnämnden bestämma att av

delvis offentliggöras.ellerdisciplinärende skall helt

ändring stadgarnaOm av

fullmäktigestadgar, tillkommer detFöreslås dessaändring52 § attav
besluta därom.

åavdelningarnatillfälle beredassådant fattas, skallbeslutInnan att
yttrandeförslag och avgivaföreliggandebehandlaavdelningsmöte

däröver.
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beslutetantingenmindremedgiltigt,stadgeändringBeslut ärom
minstdärvid biträttsochfullmäktigemöte treå ordinariefattats avett

tvååfattatsock beslutetfullmäktige ellerantalethelafjärdedelar av
sistå detochfullmäktigemöten möte,ordinarieföljandevarandra som

fullmäktige.närvarandedetvå tredjedelarminsthålles, biträtts avav
fastställasgällandeblivaskall förstadgeändringBeslutad att av

Konungen.

Övergångsbestämmelser

upphöradag1964. SammajanuariIkraft deniträdastadgarDessa
1947oktober31denjuni 1944den 3Samfundets antagna, av

vadiakttagande dockmedgälla;stadgarfastställdaKonungen att av
nedan bestämmes.

befattninginneharikraftträdandestadgarsvid dessaDen somsom
revisorssuppleantrevisor ellerstyrelsesuppleant,styrelseledamot,
bestämd.blivitvid valettid,underkvarstår befattningi sin som

övriga ledamöterochordförandeviceordförande,Val avav
ordinariegången vidförrättasförstaskalldisciplinnämnden

fyraordförande ochiakttagasDärvid skall1964.fullmäktigemöte att
andraochår, ordförandeviceför fyraväljas treledamöterandra

år.tvåförledamöter
gångenförstafullmäktigeisuppleanterochDå ledamöterval av
ibestämtmån bliviti denförrättas, skall, annat nya

i de äldrevadsamfundets styrelse,godkäntsavdelningsstadgar, avsom
Samfundetsisuppleanterochledamötervalavdelningsstadgama avom

efterrättelse.delar lända tilltillämpligaföreskrivet inämnd är
Intill den1964.juliverksamhet den IiDisciplinnämnden träder4.
styrelsensföreskrivetstadgarnaäldrevad i deskall ärdagen om

dock obetagetstyrelsenalltjämt gälla,disciplinärendenmedbefattning
tillhänskjutandeärendes1964 fatta beslutjuliden Iredan föreatt om

disciplinnämnden.
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advokatsedgodreglerVägledande om

1984novemberstyrelse denadvokatsamfimds 9utfärdade Sverigesav

Inledning

skyldigrättegångsbalken advokatstycketförsta är att4 §Enligt 8 kap.
utföra honomnitisktredbart ochverksamhetsinutövandevid av

godVadadvokatsed.iaktta godi alltochuppdraganförtrodda
rättegångsbalkensig iangivetintekräveradvokatsed närmareär vare

hardäromadvokatsamfund. NormerSverigesförstadgarnaeller i
utbildats avgörandenuttryck iadvokatkåren kommit tillochinom av

disciplinnämnd.styrelse ochadvokatsamfundets
1967ordinariehar vid sittfullmäktige möteAdvokatsamfundets

advokatsed. Igodskrivna reglerutarbetatill styrelsenhemställt att om
sådana reglerförslag tillsedanstyrelsen,harhäravanledning

Samfundetsunderställtsochadvokatmötevid allmäntbehandlats
beslutat18 juni 1971yttrande, dendisciplinnämnd föravdelningar och

medkompletteringomarbetning ochvilka efter vissregleranta
erhållit nedan.den lydelsekommentarer som anges

kodiñering deväsentligt endasti alltreglerDessa utgör aven
upprätthållits styrelsens ochiochhittills tillämpatssomnormer

framgår reglerna tillSåsom rubriken harpraxis.disciplinnärnndens av
omöjligtledamöter.Samfundets Detvägledande för ärsyfte attatt vara

frågorförhållanden kanochskiftandealla dei skrift reglera som
långtReglerna påverksamhet.advokats inte näri äruppkomma en

uttryckligenalltuppfattasoch får så inte äruttömmande inte att som
Å hellerinteandra sidan innebär reglernatillåtet.förbjudet skulle vara

måste föranledanödvändigtvisfrån desammavarje avstegatt
tillfårfråga med hänsynpåföljd. bedömasdisciplinär Detta är somen

enskilda fallet.i detomständigheterna

angående advokatverksamhetenbestämmelserAllmänna

godochför vad lagplikt inomfrämstaAdvokatsl § är att, ramen
fömiåga klientens intressen.tillvaratabästabjuder, efteradvokatsed

påverkaslåta handlandesittfrämja dessaskyldigHan är utan attatt av
tillhänsyneller obehag ellerpå fördelartanke avegna

religiöspolitisk ellerhudfárg,nationalitet,samhällsställning,
omständigheter.ovidkommandeandrauppfattning eller

får inte främjaAdvokat orätt.
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sådantsakligt och korrektskalluppträdandeAdvokats2 § attsamtvara
upprätthålls.advokatkårenförförtroendet

organisationAdvokatrörelsens

klientersförvaltningboljöring ochkontorsorganisation,Firma, av
egendom

innehållasåvida styrelsen medgerintefirma skall,Advokats3 § annat,
"advokat".ordet

i godkontorsorganisationtillse hansskyldig ärAdvokat är attatt
klientersförvaltningbokföring ochhansordning samt att av
vadsker med iakttagandevärdehandlingarpenningmedel och somav

advokatsamfundetsi lag ochföreskrivetdärom är
bokföringsreglemente.

följande gälla.i bolag skallverksamhetBedriver advokat
verksamhetsändamål får inte drivaochfår inte haBolaget annat

får direktadvokatadvokatverksamhet. Endastverksamhet änannan
iinneha aktieradvokatverksamhet,bolag, drivereller somgenom

fåri Endast advokatbolagsman detta.bolaget eller varavara
direktör, viceverkställandestyrelsesuppleant,styrelseledamot,

prokurist i bolaget.firmatecknare ellerverkställande direktör,
så möjligtskall där lagligenBestämmelser med denna innebörd är --

innehållas i bolagsordning och bolagsavtal.intas och

skrivelserSkyldighet besvaraatt

dröjsmål besvara i hans verksamhetskyldig4 § Advokat är att utan
skrivelser.ankommande

dröjsmål i skrivelsensskrivelse inte besvaras sak, börKan utanen
återkomma så skeerkännas och advokaten medmottagande snartsvar

kan.

Reklam och ackvisition

korrekt.5 § Advokats reklam skall vara

får skaffa sig vända sig direkt6 § Advokat inte söka uppdrag attgenom
pågående eller itill och erbjuda sina tjänster i ärendeettannan en

förväntad rättslig angelägenhet.
mottagit iHar advokat uppdrag rättslig angelägenhet somen en

berör flera eller likartade intressensakägare med överensstämmande
och kan det i klientens eller rättskipningens intresse fleraattanses vara
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medadvokatenfår dockombud,sigförenarsakägare gemensamtom
sakägareandrabiträde tillsitterbjudasamtyckehuvudmannens som

ombud.saknakan egetantas

för honomeller godtatillmedverkafår inte attAdvokat§7 annan
fårsjälvintehanackvisitionsverksamhet,ellerbedriver reklam som

utöva.

uppdraganskaflandeförErsättning av

eller lämnaarvodetavstå delvissfår tillinteAdvokat8 § avannan
tillförtillfört ellerför hanformigottgörelsehonom attannan

sådant syfte.iverksamutfäster sigelleruppdragadvokaten att vara
får hellerinteSådan gottgörelse mottagas.

fördelningförhinderintestycketförstai utgörVad avsagtssom
jurist.biträdandekompanjon elleroch hansadvokatenmellanarvode

sakkunnigAnlitande av

verkställandeförsakkunnigpå klientensadvokatAnlitar vägnar9 § av
personligenutlåtande han inteoch villavgivandeellerutredning av

vidkostnader, bör hanarvode ochsakkunnigesdenföransvara
härpå.uppmärksamhetfästa dennesöverlämnandeuppdragets

biträdenochKompanjoner

tillåtet för advokat:inte10 § Det är
denne lämnarpå villkorjurist ellerbiträdandeanställa attatt annan
prestation;jämförligåtar därmedingår eller sigförsträckning, borgen

vidadvokat ellermedingående bolagsavtalvid2. att annanav
personal avtalajurist ellerbiträdandeanställande omannanav

förbetungandeotillbörligtkankonkurrensklausul, ansessom
medkontrahenten;

advokatverksamhetmedgivandebiträdande jurist utövalämna attatt
räkning, ellerföräven egen

personal, därrättsbildadanlita ickedomstolvidför inställelse4. att
detta.undantagsvis nödvändiggöromständigheterinte särskilda

begäras,rimligen kanutsträckningi denskyldigAdvokat är att, som
personalbiträdande jurist ochanställdhos honomövervaka att annan

fullgör sina skyldigheter.
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illhandahållande brevpapperT åtav m. m. annan

får tillåtaAdvokat inte begagna brevpapper, blanketter,11 § attannan
dyl., försedda med advokatens eller firma.kuvert el. ärsom namn

frånträdandeAvböjande och uppdragav

§ Advokat inte skyldig uppdrag erbjuds12 honom.är att ta emot som
åtagaVill advokat inte sig erbjudet uppdrag, han skyldigär att

ofördröjligen meddela uppdragsgivaren detta. inte skyldigHan är att
angiva skäl för avböjandet.

13 § Föreligger särskild omständighet, kan föranleda tvivelsom
förmågaadvokatens obundet tillvarata uppdragsgivarens intressen,att

åtaadvokaten, han denna omständighet sigär överväger att trotsom
dröjsmålerbjudet uppdrag, skyldig upplysa uppdragsgivarenatt utan

förhållandet.om

14 § Advokat skyldig avböja erbjudet uppdrag, han själv, hosär att om
honom biträdandeanställd jurist eller advokat, hansärsom
arbetsgivare eller kompanjon eller med vilken han har gemensam
kontorsorganisation:

i isaken eller sak, kan betydelse vid det erbjudnaannan som vara av
uppdragets utförande, företräder eller själv har personligt ellerett
ekonomiskt intresse, strider uppdragsgivarens, ellermotsom
tidigare konsulterats eller eljest biträtt i sakmotpartenav samma

ieller angelägenhet sådan de uppgifterart, attannan av
vederbörande till erhållitföljd därav fåkan tänkas betydelse vid det
erbjudna uppdragets utförande.
Likaså advokat skyldig avböja erbjudetär uppdrag, eljestatt om

någon omständighet föreligger, uppenbarligen hinder förutgörsom
advokaten obundet hävda uppdragsgivarens intressen.att

hinderUtan vad advokat frågorbiträda i rörandeägersagtsav ovan
avtal tvåmellan eller flera i samförstånd med varandrapersoner, som
begär sådanthans biträde. fallI advokaten skyldig beaktaär att
samtliga uppdragsgivares intressen. Uppstår mellan klienterna tvist i
saken, advokaten inte i tvisten någonbiträdaäger dem.av

15 § Om advokat efter mottagande sådanuppdrag finnerav
omständighet föreligga, han med kännedom därom skulle ha varitatt
skyldig avböja uppdraget, han skyldig frånträdaär detta.att att

Advokat jämväl frånträdaskyldigär uppdrag:att mottaget
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jämförligadärmedellerförfalllagagrundadvokaten avom
uppdraget;fullföljaförhindradbliromständigheter att

stridibrottsligt ellerhandlaskalladvokatenklienten begär attom
ellervidhåller sin begäran,påpekandeadvokatsed ochgod trotsmot

handlarbevis ellerförvanskarundertrycker ellerklientenom
svikligt.

inträffat ellerstycket§ förstai 13omständighetHar avsessom
nämndaiskall vadmottagande,uppdragetsefterkänd förstblivit som

tillämpning.motsvarandeupplysningsplikt ägastadgatsstycke om

frånträdaönskanklientensberättigadinteAdvokat16 § är att mot av
skyldigjämlikt 15 §advokatenmindre ärmeduppdrag,denne lämnat

åberopas.därtill kangiltigt skäleljestelleruppdragetfrånträdaatt
blandföreligga,Sådant skäl kan annat:

advokaten ocheller besvärargrad betungarorimligiklientenom
förmås rättelse;tillinte kan

vid uppdragetsinstruktioneradvokatenklienten lämnar attom
ellergagnlöstuppenbarligenpå ärförfarautförande sätt,ett som

vidhållerpåpekandeochklientens intressen,stridande trotsmot
instruktioner;dessa

advokatensi stridavseenden handlarväsentligaiklienten motom
förförtroendetförlorattill känna hanråd eljest klarteller attger

elleradvokaten,
förskott ellerunderlåter inbetalapåminnelseklienten4. atttrotsom

uppdraget hari anledningadvokaten rättersättning, attavsom
fordra.

domstol ellermeddelatsfrån förordnande,entledigandeOm avsom
i lag.för varje fall stadgatvadmyndighet, gäller ärannan

skyldig förfrånträda uppdrag, hanadvokat är§ Vill17 attmottaget
begäranfrånträdandet klientenstillskälenklienten samt attuppge

såvitt beredamöjligtvidaredärom. Han skallbeskedlämna skriftligt
Om uppdragadvokat.anlitaskälig tidklienten att somannan

andra stycket18 §stadgat i 12 kap.vadrättegångsombud gäller ärsom
rättegångsbalken.

Förhållandet till klienten

och lojalitetrohetT

trohet och lojalitet.klienten iakttaskyldig18 § Advokat är att gentemot
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sina klienters angelägenheterskall iaktta diskretion19 § Advokat om
upplysningfår laglig skyldighet lämnainte, med mindreoch att

något, i hansföreligger, vederbörligt samtyckeutan somyppa
sådanti samband medförtrotts honom eller hanverksamhet som

åläggaskyldig sin personalförtroende erfarit. Advokat är att samma
tystnadsplikt.diskretions- och

klientenfår klientens samtyckeAdvokat inte20 § änutan av annan
låta sig utlova eller gottgörelse det arvodebetinga sig, utöverta emot

eller dennes har erlägga.klienten vägnar attannansom

får inte klientens samtycke träffa förlikning med21 § Advokat utan
sådanställningstagandet till förlikningsförslagKrävermotparten.

fårinte advokatenskyndsamhet, klientens samtycke kan inhämtas,att
därtill, förlikning, finner bästdock, han behörig godta hanärom som

förenlig med klientens intressen.

klient från22 § Mellan advokat och bör, bortsett normala transaktioner
inom för klienten bedriven förekommarörelse, inte andraramen aven

uppdragsförhållandet.ekonomiska transaktioner vad följerän som av
sålunda inlåta iAdvokaten bör regelmässigt inte sig affärsförbindelser

med klienten inte personligen ekonomisktoch sig i dennesengagera
lånaffärer, inte lämna klienten och inte ikläda sig för klientensborgen

skulder.
lånInte heller bör han själv klienten eller utverka dennesta emot av

borgen för gäld.
Finner sig i visst fall lån, fåradvokaten böra lämna klienten han inte

betinga sig fåreller vederlag skälig borgenFörän ränta.ta emot annat
vederlag inte begäras eller mottagas.

Uppdrags utförande

Juridiska råd på23 § skall grundade erforderlig undersökningvara av
gällande rätt.

Uppdrag utförasskall med och tillbörlignoggrannhetomsorg,
skyndsamhet med beaktande klienten falleller för detsamt att attav -
allmän rättshjälp eller rättsskydd föreligger det allmänna eller-

åsamkasförsäkringsbolaget inte onödiga kostnader.

på24 § Klienten skall lämpligt hållas underrättad vadsätt om som
förekommer vid utförandet hans uppdrag.av

Förfrågningar frånhärom klientens sida skall besvaras skyndsamt.
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Arvodesdebitering m. m.

skäligt.arvode skall§ Debiterat25 vara
upplysaadvokatenbörskäligheten,invändningGör klienten mot

skiljedomfå arvodetmöjlighet prövatförefintlighonom att genomom
stadgar.advokatsamfundetsföreskrivet idäromenligt vad ärsom

avtalomfattning, börarbetetsöverblickakanadvokaten26 § Innan om
uttryckliga begäran.klientensträffasintestorlek änarvodets annat

mindrefår medinte,påförs klienten,Rättegångsarvode,§27 som
rättegångeniadvokatenvadöverstigaföreligger,därtillskälsärskilda

till klienten.förpliktasskallyrkat att utgeatt motpart

föreliggandeklientenupplysaskyldigAdvokat28 § är att om
rättshjälp ellerelleroffentlig försvarareerhålla attmöjligheter att

skallrättsskyddsförsäkring. Hanförefintligeventuelltutnyttja
erhållamöjligheterklientenstillmedverka attvid behovdessutom att

förmåner tillvaratas.dessa

såsomuppdragomfattasför arbete,får inteAdvokat29 § avsom
klientenrättshjälpslagen,enligtbiträdeelleroffentlig försvarare av

ersättningarvode ellerförbehålla sig ellereller ta emot annanannan
myndighet.vederbörandefastställsersättningdenutöver avsom

tillerforderliga förskottfår klienten begära30 § Advokat av
för klientens räkning.bestridande utläggav

förbehåll därom,mottagande gjortvid uppdragetsadvokatenHar
rimligt,omständigheternatill ägermed hänsyneljesteller detär

arvode.sittförskottskäligtklienten begäraadvokaten ävenav

sluträkningskallupphört,eller eljestDå utanuppdrag slutförts31 §
dröjsmål klienten.tillställas

uppdrag,ochsåvitt detDebiterat arvode behöver, ett sammaavser
lämnabegäranskyldigadvokateninte specificeras, är attmen

förenade arbetet.uppdragetför det medredogörelseskriftligklienten

Redovisning

eljestslutförts ellermedel,uppburitadvokatDå i vilketuppdrag,32 §
dröjsmål till klienten.slutredovisningskallupphört, utan avges

istadgatårsredovisningfall ärvissaskyldighet iOm att avge
bokföringsreglementet.
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Redovisning sker redovisningsräkning tillställs klienten.attgenom

33 § Redovisningsrälcning skall klart och redigt uppställd. Denvara
skall allt vad advokaten i anledning uppdragetupptaga uppburitav

de utlägg advokaten haft och det påförtsamt arvode hanange som
klienten. Dag för mottagande och utgivande varje särskilt belopp börav

där inte med hänsyn till uppdragets omfattning eller andraanges,
omständigheter sammanförande flera till måsteett posterav en anses
lämpligare. Redovisningsräkningen skall daterad.vara

Vad stadgat i 31 §är andra stycket skall motsvarandeägasom
tillämpning arvode, upptagits i redovisningsräkning.som

34 § Utvisar slutredovisning saldo klienten till godo, skallett
saldobeloppet dröjsmål utbetalas till klienten.utan

Advokat får inte villkor för utbetalning saldobeloppet elle:som av
del därav uppställa krav redovisningen skall godkännasatt av
klienten.

35 § Advokat får inte avtal eller förbehåll frita frånsiggenom
redovisningsskyldighet.

Utlämnande handlingarav

36 § Sedan uppdrag slutförts eller eljest upphört, skall klienter
tillhöriga handlingar dröjsmål utlämnas till honom.utan fåAdvokat
inte villkor för utlärrmande handlingarna uppställasom kravav at

advokaten debiterat arvode eller honom avgivenav redovisning skalav
godkännas klienten.av

Förhållandet till motparten

37 § Advokat får inte otillbörlig påtryckning sökagenom motparten
främja klientens sak.
Förbjudna åtgärder i enlighetär härmed bland annat:

otillbörlig anmälan till polis- åklagarmyndigheteller eller annat
myndighet, så ock hot sådan otillbörlig anmälan;om
hot skandalisering i radio ellerom motparten televisionav press,
samt
opåkallad hänvändelse till utomstående, såsom anhörigamotpartens
eller eljest närstående, arbetsgivare, överordnade och
arbetskamrater eller organisation, tillhör, så ock ho1motpartensom

sådan opåkallad åtgärd.om
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åtgärder atträttsliga utanvidta motpartenintebör motAdvokat38 §
tillställningtidskälighonomberettoch att tadennetillskrivitförst ha

i godo.uppgörelseträffaanspråk ochklientens
vidtagandedröjsmål medÄr sådana,omständigheterna avatt ett

ellerskada,ellerrättsförlustvålla klientenåtgärder kanrättsliga annan
åtgärder,rättsligavidtaskyndsamtförskälsärskildaeljestföreligger att

tillmeddelandeföregåendefrittadvokatenstår dockdet utanatt
fallsärskilti varjeintresseklientensåtgärderdevidtamotparten som

kräver.

begärtbeviljavillkor förfår inte motpartenAdvokat39 § att avsom
uppställa kravprestationeller attbetalninganstånd med annan

skyldiglagligenintehan ärkostnader, attskall ersättamotparten som
åläggas honom.börrimligenhellerinteochgälda som

förebringamyndighetellerdomstolfår införinteAdvokat40 § annan
ellernedsättande för göraförhållande, är motparten,bevisning somom

bevisningendäruttalanden,förklenandeellerkränkandeför motparten
föreljestellerutförandepåkallade för talansinteeller uttalandena är

intressen.klientenstillvaratagandebehörigtett av
Även åtgärder ellerfrånavhålla sigadvokatskallövrigti

såraelleronödan kränkaiägnade motparten.uttalanden, är attsom

faktiskavilseledafår inteAdvokat att41 § motparten omgenom
uppgifter, haninnehållet i rättsregler lämnaförhållanden veteller som

oriktiga.är

medförhandlingarklient vidbiträder advokatellerFöreträder42 §
efter vadhan,biträde, börellerombudanlitarintemotpart som

fästafall kräver,särskiltförhållandena i varje motpartens
dennesingår tillvaratauppdrag intehansdet iuppmärksamhet attatt

rådfråga advokat.tillråda anlita ellerhonomintressen attsamt annan

rättegång åberopaisamtyckefår inte43 § Advokat motpartens avutan
förlikningserbjudande.framförtdenne

Förhållandet domstoltill

i alltskyldigrättegång advokatbiträde iSåsom ombud eller är44 § att
rörandeförfattningarandrarättegångsbalken ochiaktta vad processen

i saken ochsig inordentligtskyldig attföreskriver. Han sättaär att
rättskipninggodskyndsamhetochmed denbedriva denna somomsorg

kräver.
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Av meddelade förelägganden skall efterkommasrätten och
förfrågningar från sida dröjsmål Uppstårbesvaras. hinderrättens utan
för inställelse el. dyl., skall skyndsamt underrättas därom.rätten

Upphör advokatens rättegångsombuduppdrag ellersom
rättegångsbiträde, han skyldig tillse meddelandeär däromatt utan
dröjsmål lämnas till rätten.

45 § Advokat inte, med mindre särskild anledning därtillär föreligger,
skyldig kontrollera riktigheten de uppgifter hans klientatt av som

fårlämnar honom inte vid talans utförande lämna uppgift, hanmen som
eller bestrida uppgift,är hanvet ärvetosann, som sann.

fårAdvokat inte medverka till bevis undertrycks eller förvanskasatt
inte skyldig och klientensär önskan inte heller berättigadmotmen - -

rättegångeni förete åberopaeller bevis eller länma uppgift,att som
talar till klientens nackdel, med mindre skyldighet åläggsdärtill honom
jämlikt stadgandena vittnes- och editionsplikt.om

46 § fårAdvokat inte otillbörlig påverkanutöva vittne.
Advokat hinderär, vittne åberopatsutan att motpartenav av

oförhindrad sig i förbindelsesätta med vittnet för sigatt göraatt
underrättad vad vittnet kanom uppge.

fårAdvokat inte lämna för vittne nedsättande uppgifter eller om
vittnet kränkande eller förklenandegöra uttalanden, där uppgifterna
eller uttalandena inte påkallade för talansär utförande eller eljest för

behörigt tillvaratagande klientens intressen. Vadett gällerav sagtsnu
uppgifter elleräven uttalanden om annan.

Förhållandet till andra myndigheter

§47 Vad här förhållandet tillär domstol skallsagtsom ovan om .tillämpliga delar iakttas jämväl i förhållande till myndighet.annan

Förhållandet till kollegerna

48 § Advokat skall kolleger visa den hänsyn och de:gentemot
tillmötesgående god kollegialitet kräver. Kollegiala hänsyn fåsom
dock inte föranleda till handling eller underlåtenhet, kan skada detsom

klientens intressen.egna

49 § Anlitar advokat, skall förhandlingar i saken förasmotparten met
advokaten och meddelanden i ärendet riktas till honom. Det inteär
tillåtet förbigåendemed advokat,att, söka kontaktmotpartensav met

personligen. där inte fråga åtgärd,motparten måstelagligenär om som
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advokatsjälv, eller ockföretas motpartens genommotpartengentemot
hänvändelseel.dyl.brevunderlåtenhet besvara görbortovaro, att en

advokatsådant börfallnödvändig. Idirekt till motpartensmotparten
underrättas.

förutsattadvokat,denneserläggas tillskalltillBetalning motparten
betalningen.behörighetsindenne styrker emotatt taatt

såsomkollega,klientensadvokat50 § Anlitar vägnar t.ex.
skyldigförbehållgjorthan intedär attplatsombud, han, annat,är om

klientenkostnader,arvode ochkollegansför oavsett omansvara
erforderligt belopp.tillhandahåller

måttfull.ochsakligskallKritik kollega51 § mot vara
rättsliganmälan ellerotillbörligt hotfår inteAdvokat omgenom

vidta ellerförmå denneadvokat sökaåtgärd attmot motpartens
åtgärd.underlåta

Förhållandet advokatsamfundettill

med yttrandetid inkommaförelagdskyldig inom52 § Advokat är att
disciplinnänmdellersamfundets styrelsesvaromål, begärseller avsom

därvid,medhjälpare. Haneller dennes äreller generalsekreterarenav
skyldigåvilar honom,tystnadsplikthinder den attutan somav

frågor och lämnaframställdasanningsenligt besvarafullständigt och
begärda uppgifter.

Kommentar

§ styckettill andra1

begränsningar itilladvokatsed ledergodiakttagandeKravet av
Sålundaintressen.klientenstillvaratagandethandlingsfriheten vid av

tredjeochrättsordningen tilltillmedför hänsynen motpartensamt man
ståendealla till budsfår yrkesutövning begagnai sinadvokat inteatt en

medel.
fårsjälvklart, hanfår medverka till brottadvokat inteAtt är menen

brottsligajämna förinte hellerenligt god advokatsed vägen annans
verksamhet på otillbörligt Hanintressenfrämja klientenseller sätt.ett

ogiltigrättshandling,medverka tillskall exempelvis inte ärsomen
gårvarje uppdrag,avböjaregler, och han skallenligt avtalslagens som

förmåsotillbörligenpå någon vilseledas eller eljestskall attut att

‘ TSA 1978 sid. 375, fall 12.
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måsteskall också avstå frånföreta rättshandling. Han uppdragen som
kränks fårleda till Inte heller han medverka tillrätt attatt annans

innehållskriftliga handlingar för skens skull ellerupprättas osantges
låna till skriftligaHan skall inte sig avtal eller andraupprättaatt

sådant innehåll det kan befaras kommerhandlingar deatt att attav
påsyfte.brukas i otillbörligt För kravet iakttagande godatt av

sålundaadvokatsed skall uppfyllas det inte tillräckligt advokatenär att
förvissar sig det förfaringssätt han rekommenderar ellerattom som

måsteeljest medverkar till inteär lagstridigt. advokat fordrasAv atten
han handlar främjar hederlighet och redbarhet inomsättett som
rättslivet, inte verkar i riktning.sättett motsattsom

till §8

får frånAv bestämmelsen följer advokat inte erbjuda avståsigatt att
klientens får underlåtarättshjälpsavgift och inte heller skälutan att
tillföra sådansig avgift. Motsvarande gäller beträffande självriskbelopp
i rättsskyddsärende.

till §13

Advokat, driver verksamhet försäkringsagent ellersom som
auktionsförrättare, rådgivningskyldig vid eller biträdeär att annat
rörande angelägenhet, i vilken advokaten till följd sådan verksamhetav
har ekonomiskt intresse, upplysa uppdragsgivaren därom.ett

till §14

Med kontorsorganisation jämställs i detta sammanhanggemensam
varje organiserat samarbete, framkalla risk förär ägnat att attsom
advokatens tystnads- och diskretionsplikt åsidosätts.

Beträffande uppdrag styrelseledamot, bl.a. 1962TSA 17,som se s.
fall beträffandeSe försvararens relationer till den misstänkte RB

andra21 stycket.
Beträffande tvåbiträde eller flera iparterav personer samma

ärende, bl.a. TSA 1975 98, fall 1976 115, fall Se ävensamtse s. s.
artikel TSA 1984 239s.

2 TSA 1968 64,sid. fall 24, 1967 sid. fall21,samt
3 TSA 1979 sid. fall77,
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zm18§

förhållande tillangående advokats174, fall 3Se TSA 1977 s.
enligtfråga biträdebyterättshjälpsnämnden ärnär avom

rättshjälpslagen

nn20§

driveradvokat,inte hinder för§utgörVad i 20sagts somsom
medauktionsförrättare,ellerförsäkringsagentverksamhet attsom

i dennatillkommer honomprovision,klientens vetskap emotta som
verksamhet.

till §27

advokat,i 31:2 biträttsi fall RBHar den tilltalade somavsom avses
rättegångeniadvokatens yrkandeinte offentlig försvarare, utgörär

rättegångsarvode.får påföra klienten iför vad hanövre gränsen
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the Europeanfor Lawyers inConductofCode
Community

PREAMBLE1

Societyof the Lawyer inThe Function1.1

fulfilsthe lawyerof lawrulefor thefounded asociety respectIn ona
faithfulwith theendandbegindodutiesHisspecial role. not

permits. Alawfar theinstructed doheof what toperformance asso
rightswhosethosewellof justiceintereststhelawyer asasmust serve

onlyhis dutyanddefendand nottrustedhelibertiesand assertto
adviser.hisbebutclient’splead his toto cause

andof legalvarietyhimtherefore laysfunctionlawyer’sA aon
eachconflict withappearing besometimesobligations tomoral

towards:other
client;the0

hispleadsthe lawyerwhombeforeauthoritiesand otherthe courts°
behalf,hisclient’s acts onorcause

inofmemberfellowand eachin generalprofessionlegalthe-
particular; and

independentandof freeexistencethewhompublic forthe a
professionby therules madefortogether byboundprofession, respect

of thein facerightssafeguarding humanofessentialitself, meansan
in society.other interestsandof the statepower

ConductProfessionalof RulesThe Nature1.2

theirthroughdesignedconductprofessionalofRules1.2.1 are
theapplytheywhomby thosewilling to properto ensureacceptance

recognisedwhichfunctionofby the lawyerperformance asa
observeof the lawyerfailureThesocieties. tocivilisedessential in all

sanction.disciplinaryresult inthe lastrulesthese resortmust a
itsfromariseSocietyLawof each Barrulesparticular1.2.2 The or
ofsphereandorganisationtheadaptedtraditions. They toareown
itsconcerned andStateMemberin theprofession toactivity of the

legislation.nationalitsandproceduresadministrativejudicial and to
of theirtakenshould betheydesirable that outpossibleneither nor

applicationgeneralgivemadeshould bethat toattemptcontext annor
applicationof suchincapableinherentlyrules whichto are .
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The particular rules of each Bar and Law Society nevertheless are
based the values inand demonstratemoston same cases a common
foundation.

The of the1.3 Purpose Code

1.3.1 The continued integration of the European Community and the
increasing frequency of the cross-border activities of lawyers within
the Community have made the public interest thenecessary

of rules which apply all lawyers from thestatement tocommon
Community whatever Bar Law Society they belong in relationto toor
their cross-border practice. A particular of the ofstatementpurpose
those rules mitigate the difficulties which result from theto
application of double deontology" in Article 4 of the E.C.set outas
Directive 77/249 of 22nd March 1977.
1.3.2 The organisations representing the legal profession through the
CCBE that the rules codified the following articles:propose

be recognised the time the expression of ofat present0 as a consensus
all the Bars and Law Societies of the European Community;
be adopted enforceable rules possible in accordance- as as soon as
with national Community procedures in relation thetoor cross-
border activities of the lawyer in the European Community;
be taken into in all revisions of national rules of deontologyaccount-

professional practice with view their progressiveor toa
harmonisation.

They further the wish that the national rules of deontologyexpress or
professional practice be interpreted and applied whenever possible in a

consistent with the rules this Code.way
After the rules this Code have been adopted enforceable rulesas

in relation his cross-border activities the lawyer will remain boundto to
observe the rules of the Bar Law Society which he belongs theto toor

that they consistent with the rules in thisextent Code.are

1.4 Field of application Ratione Personae

The following rules shall apply lawyers of the European Communityto
they defined by the Directive 77/249 of 22nd March 1977.as are

Field1.5 of application Ratione Materiae

Without prejudice the pursuit of progressive harmonisation of rulesto a
of deontology professional practice which apply only internallyor
within Member State, the following rules shall apply thea to cross-
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Community. Cross-the Europeanwithinlawyerof theactivitiesborder
shallborder activities mean:

thanotherMember Statesofwith lawyersprofessionalalla contact
andhis own;

otherStateMemberinlawyerof theactivitiesprofessionalb the a
thatinphysicallylawyerthewhether presenthisthan notorown,

State.Member

Definitions6

rules:In these
of Lawthe BarStatethe MemberStateMemberHome ormeans

belongs.which the lawyerSociety to
the lawyerState whereMemberotherState"MemberHost anymeans

activities.cross-bordercarries on
organisation sprofessionaltheauthorityCompetent ormeans

theresponsible forconcernedMember Stateies of theauthority
ofadministrationprofessional conduct and theofof ruleslaying down

discipline of lawyers.

PRINCIPLESGENERAL2

Independence1

hisrequiresubjectwhich lawyerdutiesThe2.1.1 to amany
suchespeciallyfrom all other influence,freeindependence,absolute as

Suchinterestspersonal externalfrom hisarise pressure.ormay
theof justicein theindependence to trust asprocessnecessaryas

therefore avoidlawyerof the judge.impartiality A must any
compromise hiscarefuland beindependenceimpairment of his not to

thirdclient, thehisin pleasestandards orderprofessional courtto or
parties.

non-contentiousinindependence2.1.2 This matters asnecessary
valuehis client hasgiven by lawyerAdvicewell in litigation. to noaas

interestshis personalhimself,ingratiategiven only toto orserve
in outsideto pressure.response

Personaland Integrity2.2 Trust

honour,lawyers personalonly existofRelationships trust acan
traditionalthesethe lawyerbeyond doubt. Forintegrityhonesty and are

obligations.professionalvirtues are
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Confidentiality3

of of2.3.1 the lawyer’s function that he should be toldessence a
his things whichby client the client would tell others, and that henot to

should recipient of informationbe the other basis of confidence.on a
Without of confidentialitythe certainty there becannot trust.
Confidentiality therefore primary and fundamental right and dutya
of the lawyer.
2.3.2 lawyer shall accordinglyA the confidentiality of allrespect
information given him by his client, received by him about histo or
client others the of rendering services his client.toor course
2.3.3 The obligation of confidentiality limited in time.not
2.3.4 A lawyer shall require his associates and staff and anyone
engaged him inby the of providing professional services tocourse
observe the obligation of confidentiality.same

2.4 for the Rules ofRespect Other andBars Law Societies

Under Community Law in particular under the Directive 77/249 of
22nd March 1977 lawyer from another Member State be bounda may

comply with the rules of the Bar SocietyLaw of the host Memberto or
State. Lawyers have duty inform themselves the rules whichto toa as
will affect them the performance of particular activity.any

2.5 Incompatible Occupations

2.5.1 In order perform his functions with due independence inandto
which consistent with his duty participate in thetoa manner

administration of justice lawyer excluded from occupations.a some
2.5.2 A lawyer who in the representation the defence ofacts or a
client in legal proceedings before public authorities in hostor any a
Member State shall there observe the rules regarding incompatible
occupations they applied lawyers of the host Member State.toas are
2.5.3 lawyer establishedA host Member State in which hea
wishes participate directly in commercial activitiesotherto notor
connected with the practice of the law shall the rules regardingrespect
forbidden incompatible occupations they applied lawyers oftoor as are
that Member State.

2.6 Personal Publicity

2.6.1 A lawyer should advertise seek publicitypersonal wherenot or
this permitted.not
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personalseekadvertiseonlyshouldlawyerotherIn oracases
rulesthepermitted by toand in thethepublicity extent mannerto

subject.which he
takingregardedshall bepublicitypersonalandAdvertising2.6.2 as

thatshowsconcernedlawyerthepermitted,where wasplace
locatedpotential clientsclientsreachingoffor theplaced orpurpose

itsandpermittedpublicitypersonaladvertisingsuchwhere or
incidental.elsewherecommunication

InterestsClientsThe7

conduct,professionalandof lawrulesof alldue observanceSubject to
client andof hisintereststhe best putin mustalwayslawyer actmusta

ofmembersof fellowthoseinterestshisbeforethose interests orown
profession.legalthe

CLIENTSRELATIONS WITH3

of Instructionsand TerminationAcceptance3.1

hisforhandleshall exceptlawyer party3.1.1 A not onaa case
has beenwhich heininhowever,instructions. He act caseamay,

wherefor thehimselfwhoanother lawyerinstructed by partyacts or
body.byassigned himhas beenthe competentto acase

promptlyclienthisandadviseshalllawyer3.1.2 A represent
personalundertakeshalldiligently. Heandconscientiously
him. Hegiveninstructionsof thedischargefor the toresponsibility

entrustedof theinformed thehis client mattershall keep to progressas
him.to

oughthe knowswhichhandle toshalllawyer3.1.3 A matternot ora
withco-operatingwithouthandle,know he competent to anot

handle it.wholawyer competent to
thosedischargeunless heinstructionsshallA lawyer acceptnot can

work.of otherregard thehavingpromptlyinstructions to pressure
withdrawhis rightexerciseentitledbeshalllawyer to3.1.4 A tonot

clientthat thein such circumstancessuchinfrom mayora waycasea
prejudicetimeassistance inlegalfind other preventbe unable toto

client.thesuffered bybeing
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Conflict of3.2 Interest

advise, behalf of3.2.1 A lawyer not represent act two ormay or on
conflict, significantclients in the theremattermore same a or a

risk of conflict, interests of clients.between the thosea
3.2.2 for both clients when conflict ofA lawyer must to actcease a
interests arises between those clients and also whenever there riska
of breach of confidence his impaired.where independence bea mayor
3.2.3 A lawyer also refrain from acting for client theremust a new

risk of of confidencesbreach entrusted the lawyer by formertoa a a
client the which theknowledge lawyer of the affairs ofor possesses
the former client givewould undue advantage the client.toan new
3.2.4 Where lawyers practising in association, paragraphs 3.2.1are

3.2.3 above shall apply the association and all its members.to to

3.3 Pactum de LitisQuota

3.3.1 lawyerA shall be entitled make de litis.not to pactum quotaa
3.3.2 By "pactum de litis" betweenquota meant agreementan a
lawyer and his client intoentered prior the final ofconclusionto a

which the client by virtue of which clientthematter to party,a
undertakes the lawyer share of the result regardless of whetherto pay a
this ofrepresented by by other benefit achievedsuma money or any
by the client the conclusion of the matter.upon
3.3.3 The de litis does include thatpactum quota not agreementan
fees be charged in proportion the value of handled by theto mattera
lawyer this in accordance with officially approved fee scalean or
under the control of authority having jurisdiction thecompetent over
lawyer.

Regulation of4 Fees

3.4.1 feeA charged by lawyer shall be fully disclosed his clienttoa
and shall be fair and reasonable.
3.4.2 Subject the betweento agreement to contraryany proper a
lawyer hisand client fees charged by lawyer shall be subject toa
regulation in withaccordance the rules applied members of the Barto

Law Society which he belongs. he belongs thanto toor more one
Bar Law Society the rules applied shall be those with the closestor
connection the between the lawyer hisand client.to contract
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3.5 Payment Accounton

and/orhis feesofrequireslawyer payment accounta ona
estimatereasonableshould exceeddisbursements such payment not a

involved.disbursementsprobableof the fees and
from thewithdrawlawyerFailing such payment, case ormaya

paragraph 3.1.4 above.alwayssubjectrefuse handle but toto

withSharing Non-Lawyers6 Fee

his feesshareafter-mentioned lawyer3.6.1 Subject notmayaas
lawyer.with who not aa person

frompreclude lawyerof 6.1 above shall3.6.2 provisionsThe not a
deceased lawyer’sother compensationcommissionpaying fee, to aora

deceasedof taking thelawyer inheirs retired respectto oroveror a
practice.retired lawyer’s

Legal Aid7

aid wherehis client of availability of legallawyer inform theA shall
applicable.

8 Clients Funds

of their practice3.8.1 time in theWhen lawyers at comeany course
partiesbehalf of their clients thirdinto possession of funds oron

funds" shall be obligatory:hereinafter called "clients
in bankfunds shall always be held in3.8.1.1 That clients account aan

and thatsubject supervision of Public Authoritysimilar institution toor
paid into suchall c1ient’s received by lawyer should befunds ana

explicitly implication that thethe client byunlessaccount agreesor
funds dealt with otherwise.should be

funds held in thein which the clients3.8.1.2 That account areany
theindicate in the title designation thatof shouldthe lawyer orname

client‘s of lawyer.funds behalf of the client theheld orare on
client’s funds heldin which3.8.1.3 That account accounts areorany

contain whichin should all timesthe of the lawyer notat a sumname
client’s funds held by the lawyer.less than the total of the are

available forclient‘s funds should be3.8.1.4 That all payment to
authorise.conditions the clientclients demand such mayor upon ason

clientfrom client‘s funds behalf ofmade-3.8.1.5 That topayments aon
includingotherany person



1999:31SOUBilaga250 4

anotherforfrom funds heldfor clientmadea topayments oneor
andclient

lawyer’s fees,of theb payment
lawpermitted bythat theytheprohibitedbe extentexcept to orare

thewhomof the client forauthorityimpliedhave the express or
being made.payment

records,full andmaintainshallthe lawyer3.8.1.6 That accurate
with hishis dealingsshowing allclienteachavailable request,to on

heldother fundsfunds fromdistinguishing clientsandfundsclients
by him.

shouldin all Member StatesauthoritiesThat the3.8.1.7 competent
confidentialinvestigateexamine andallow themhave toto on apowers

ascertainfundsclientsrecords of lawyersfinancialbasis the to
andbeing complied withmakewhich theythe ruleswhether not areor

comply with those rules.faillawyers whosanctionsimpose toto upon
prejudice the ruleswithoutaftermentioned, andSubject3.8.2 toas

funds inclient’s thelawyer who holds3.8.1 above,set out coursea
comply with thepractice in Member Stateof carrying mustanyon

whichfor clients fundsholding and accountingrelatingrules to are
Member State.authorities of the Homeapplied by the competent

provides services in Hostcarries practicewho3.8.3 A lawyer aoron
ofauthoritieswith the of theMember States competentagreementmay

with theMember State concerned complythe Home and Host
of thethe exclusionMember Stateof the Hostrequirements to

shall takeIn that heof Member State.requirements the Home event
with thecompliesinform his clients that hereasonable steps to

force the Host Member State.requirements in

Professional Indemnity3.9 insurance

basedall times against claimsshall be insured3.9.1 Lawyers at on
having regardwhich reasonablenegligenceprofessional extentto an

practice.which incur inof the risks lawyersandthe extentto nature
serviceswho providesafterrnentioned, lawyerSubject3.9.2.1 oraas

Rulescomply withpractice in Member Statecarries must anyaon
professional liabilityinsure against hishis obligationrelating toto aas

his Member State.in force Homelawyer which are
his Memberobliged insure in Homewho3.9.2.2 A lawyer toso

in Hostcarries practiceprovides servicesand whoState anyor on
obtain insurancehis best endeavoursMember State shall to coveruse

servicesextendedin his home Member Statebasis requiredthe toon
Memberwhich carries in Hostpractice hewhich he provides on aor

State.
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extended insuranceobtain thefailswho3.9.2.3 lawyerA coverto
obligedwhoabove3.9.2.2 toparagraph notinreferred soorto

carriesservicesprovideswhoandStateMemberin his Homeinsure or
obtainpossiblefarshall inMember StateHostpractice in assoaon
whilstlawyerliabilityprofessionalhisagainstinsurance aascover

equivalentleastMember StateHostin thatclients atacting for anon
Member State.thein Hostof lawyersrequiredbasis thatto

the insuranceobtainunablelawyerthatTo the to3.9.2.4 extent a
reasonabletakeshallrules, heforegoing steps torequired by thecover

affectedmight beclientsof hisof suchattentionfact thedraw that to as
him.againstclaimofin the event a

services in Hostprovidespracticecarrieswho3.9.2.5 lawyerA aoron
ofauthoritiesof thewith theMember State competentagreementmay

suchwithconcerned complyMember Statesand Hostthe Home
theMember Statein the Hostin forcerequirements toinsurance areas

Member State. Inof the Homerequirementsof insuranceexclusion the
hehis clients thatinformreasonableshall takethis he tostepsevent

Memberin the Hostin forcerequirementstheaccordinginsured to
State.

COURTSTHERELATIONS WITH4

Conduct CourtofApplicable Rules in4.1

tribunalbeforetakes inwhoA lawyer courtpart a orcase,aappears, or
appliedof conductrulescomply with theMember Statein musta

tribunal.before that court or

ProceedingsofConduct4.2 Fair

ofthe fair conductregard forhave duealwaysA lawyer must
with the judgeexample, makeforproceedings. He contactnot,must

opposingfor theactinginforming the lawyerwithout first party or
withoutthe judgedocumentsexhibits,submit tonotes or

sidethe othertime the lawyerin goodthemcommunicating to on
of procedure.relevant rulesunder thepermittedunless such steps are

Court4.3 Demeanour in

towards theandmaintaining duewhilelawyer shallA respect courtesy
whichinclient honourably andof hisdefend intereststhecourt a way

ofwithin the limitsclients advantagethe bestconsiders will behe to
the law.
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InformationFalse Misleading4 or

false misleading informationshall knowingly giveA lawyer tonever or
the court.

Extension Arbitrators Etc.4.5 to

The rules goveming lawyer’s relations with the apply also tocourtsa
judicialhis relations with arbitrators and other exercisingany persons

functions,quasi-judicial occasional basis.or even on an

5 RELATIONS BETWEEN LAWYERS

Corporate of the Profession5.1 Spirit

5.1.1 The spirit of profession ofthe requires relationshipcorporate a
and co-operation between lawyers for the benefit of clientstheirtrust

and in order avoid litigation. justify settingto unnecessary can never
the interests of the profession against those of justice of whothoseor
seek
5.1.2 A lawyer should recognise all other lawyers of member States

professional colleagues and fairly and courteously towards them.actas

Co-operation5.2 Lawyers of DifferentAmong Member States

5.2.1 the duty of lawyer who approached by colleaguea a
from another Member State instructions whichinnot to accept mattera
he undertake. He should be hisprepared helpnot competent to to
colleague obtain the information enable him instructto to tonecessary

lawyer who capable of providing the service asked for.a
5.2.2 Where oflawyer Member State with lawyerco-operatesa a a
from another Member State, both have general duty take intotoa

the differences which exist between their legalrespectiveaccount may
and the professional organisations andsystems competences

obligations of lawyers the Member States concerned.

Correspondence5.3 LawyersBetween

5.3.1 sendinglawyer communication lawyer anothertoa a a
Member State wishes remain confidential without prejudice Jeor
should clearly this intention when communicating tieexpress
document.
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unablecommunicationof therecipient to5.3.2 the ensure
theshouldprejudice hewithout toConfidential returnstatus oras

others.therevealingsender without tocontents

Referral Fees5.4

lawyeranotherfromdemandlawyer5.4.1 A accept ornot ormay
forcompensationothercommissionfee,other anyorperson aany

client.recommendingreferring aor
othercommissionfee,5.4.2 lawyerA not or anyanyone apaymay

himself.clientreferringforconsideration tocompensation aas a

Partieswith OpposingCommunication5.5

particularaboutcommunicate mattershalllawyerA not case ora
advisedrepresentedbehe knowswhomdirectly with to orpersonany
of thatwithout thelawyer,anotherin bythe consentmattercase or

suchofinformedother lawyerkeep theand shalllawyerother any
communications.

ofChange Lawyer6

substitutionclientinstructedwho5.6.1 lawyerA representto a
thatinformshouldparticularrelationinfor another lawyer matterto a

begin untilshould5.6.2 below,subjectand,other lawyer actnot toto
settlementmade for thehave beenascertained thathe has arrangements
doesThis dutydisbursements.fees andof lawyer’sthe other not,

for the formerresponsiblepersonallylawyermake thehowever, new
fees and disbursements.lawyer’s

clientof theinterestsbe taken in thehave5.6.2 tourgent steps
lawyercomplied with, the5.6.1 above beinbefore conditionsthe can

immediately.lawyerinforms the otherprovided hetake such stepsmay

forResponsibility Fees7

of differentofmembers BarsbetweenrelationsprofessionalIn
himselfconfinedoeslawyerwhere toMember States, nota

client buttheintroducing himlawyerrecommending another toor
hisseeksparticularwithcorrespondenthimself matterentrusts oraa
theinsolvent,clientbound, theadvice, personallyhe to payeven

Thecorrespondent.foreigndue thewhichfees, outlaysand tocosts are
relationshipof thethehowever,concernedlawyers outsetatmay,

theFurther,thisspecialmakebetween them matter.arrangements on
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responsibilitypersonaltime limit hisinstructing lawyer toatmay any
before intimationincurredand outlaysfees,of thethe tocostsamount

future.responsibility for theofof his disclaimerforeign lawyerthe

Lawyers5.8 Training Young

differentlawyers ofco-operationandimproveorderIn amongsttrustto
needbenefit thereclients’Member States for the to encourage aa

different Memberinand proceduresof the lawsknowledgebetter
profession giveneed for theconsidering theTherefore, whenStates. to

thetake intolawyers shouldlawyers,good training accountto young
Member States.from otherlawyersneed give training toto young

Different Member StatesLawyers9 Disputes Amongst in

Stateanother Memberconsiders that colleague5.9.1 lawyer aa
draw theof professional conduct he shallof ruleacted in breachhas a

of his colleague.attentionthematter to
of professional arisespersonal dispute5.9.2 If amongstnatureaany

firstthey should possiblein Member Stateslawyers different try to
in friendlysettle way.a

againstform of proceedingsshall5.9.3 A lawyer not anycommence
referred in 5.9.1in another Member Statecolleague tomatters orona

Societiesfirst informing the Law5.9.2 above without Bars toor
of allowing both Bars Lawbelong for thewhich they both orpurpose

opportunity assist in reaching settlement.Societies concerned to aan
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§ advokatsamfundSverigesiinträdeAnsökan om

Namn personnummer

telochArbetsplats

kandjurDatum examen

TidsperiodkandjurefteranställningarSamtliga examen
ordningkronologisk

ñnnanamnverksamhetEgen

totaltKvalifikationstid

verksamhetjurist/ibitrVarav egensom

igrundkursgenomgångenförDatum
teknikochetikAdvokatyrkets

ÖVRIGABILAGOROBLIGATORISKA
BILAGOR

Mantalsskrivningsbevis eller mot-
svarande

från juristexamenBetyg
konkursfrihetsbevisPersonbevis med

förvaltarbevisoch
Kronofogdemyndighetenfrån4. Intyg

från arbetsgivareTjänstgöringsintyg
.
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myndigheter§ Domstolar och

DOMSTOLENS NAMN

MÅL/ÄRENDEAVD DoMARE NR

MÅL/ÄRENDEDOMAREAVD NR

MÅL/ÄRENDEAVD DOMARE NR

ADRESS

DOMSTOLENS NAMN

MÅL/ÄRENDEAVD DOMARE NR

MÅL/ÄRENDEAVD DOMARE NR

ADRESS

DOMSTOLENS NAMN

MÅL/ÄRENDEAVD DOMARE NR

ADRESS

DOMSTOLENS NAMN

MÅL/ÄRENDEAVD DOMARE NR

ADRESS
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§ Advokater

FIRMAADVOKAT

ADRESS

MÅL/ÄRENDE TIDENUNDERTELEFON

FIRMAADVOKAT

ADRESS

MÅL/ÄRENDE TIDENUNDERTELEFON

FIRMAADVOKAT

ADRESS

MÅL/ÄRENDE TIDENUNDERTELEFON

FIRMAADVOKAT

ADRESS

MÅL/ÄRENDETELEFON TIDENUNDER

FIRMAADVOKAT

ADRESS

MÅL/ÄRENDE TIDENUNDERTELEFON
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Övriga yrkeskontakter§

FIRMA

ADRESS

MÅL/ÄRENDE UNDER TIDENTELEFON

FIRMA

ADRESS

MÅL/ÄRENDE TIDENUNDERTELEFON

FIRMA

ADRESS

MÅL/ÄRENDETELEFON UNDER TIDEN

FIRMA

ADRESS

MÅL/ÄRENDETELEFON UNDER TIDEN

FIRMA

ADRESS

MÅL/ÄRENDE TIDENTELEFON UNDER
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förhållanden§ Ekonomiska m.m.

årentjänst/rörelse deInkomst senastetreav -

ÅrÅrÅr KronorKronorKronor

TILLGÅNGAR

BELOPPBELOPP/VARDE ARTART

SUMMASUMMA

BORGENSATAGANDENOçH GARANTIER
FOR BELOPPBORGENFORBINDELSE

SUMMA

ÖVRIGA EKONOMISKA ENGAGEMANG
BELOPP

SUMMA

DISPENS
ibegär dispens jämlikt 3 § andra stycket,Uppgift sökande,av som

åberopas:skäl härvidadvokatsamfundets stadgar de särskilda somom
DISPENSGRUNDANDE PERIOD

År Mån DagarDISPENSGRUNDANDE TIDTOTAL

ÖVRIGT

TELEFONHEMADRESS

DATUMuppgifter lämnade i denna ansökan ORT,samtligaAtt
riktiga och fullständigaoch tillhörande bilagor är

intygas
UNDERSKRIFTpå heder och samvete
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inträde i SverigesansökanförAnvisningar om

advokatsamfund

Allmänt

stadgar.Samfundetsfinns i 3 §ledamotantagandeRegler avom
Bestämmelsen lyder:

953§

får denadvokatsamfundet endastTill ledamot antas somav
inommedborgare iellermedborgaresvensk statär annanen

samarbetsområdetekonomiskaEuropeiska

EuropeiskainomiSverige ellerhemvist ihar staten annan
samarbetsområdetekonomiska

behörighet tillföreskrivna förkunskapsprovhar avlagt de ärsom
domarämbete

ovannänmda kunskapsprovår efterminst femunder
varvidpraktisk juridisk verksamhet,tillfredsställande utövatsätt

yrkesmässigtår sigskall haminsthan under ägnat atttre
angelägenheter antingentillhandagå i rättsligaallmänheten som

advokatbyrå förellereller allmänanställd hos advokat egen
tillhandagårprövningansökningensvid tiden förräkning och som

genomgått samfundet anordnadesådantallmänheten sätt samt av
etik teknik,advokatyrkets ochpreparandkurseri

redbarhet, ochhar gjort sig känd för

advokatverksamhet.lämpligi övrigt bedöms utövaäven att

särskildafår till föreliggandehänsynSamfundets styrelse med
såvitt första stycket 2 ochgälleromständigheter medge undantag

auktoriseradbeträffande dengäller första stycket 3Detsamma ärsom
med där gällande bestämmelser.advokat i i enlighetstatsom en annan

genomgått utbildning, krävs för bli advokatDen har attsomensom
samarbetsområdet och iEuropeiska ekonomiskai inomstat somen

genomgått visar han har tillräckliga kunskaperSverige attett prov som
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enligtuppfylla kravenrättsordningen, skallsvenskaden ansesom
och 4.stycket 3första

Finland,Danmark,iadvokatauktoriseradblivitharDen somsom
ochbestämmelsergällandemed därenlighetiIsland eller Norge som

tjänstgjorttillfredsställande harår sättminstunderdärefter etttre
uppfyllaSverige skalladvokatbyrå ijuristbiträdande ansessom

3-6.stycketförstaenligtkraven
§11 kap 7enligtförvaltareeller harkonkursiförsattDen ärsom

tillfårheller denledamot; Intetillfår antasinteföräldrabalken antas
yrkesmässigförbud1985:354§ lagenenligt 3 motledamot omsom

förbjuden utövafall,vissa är attrådgivning i m.m.
rådgivningsverksamhet.

allmändomstol ellervidbefattningshavarei ellerLagfaren domare
till ledamot.får intekronofogdeåklagare eller antas

befattningtjänst ieller kommunsanställd iDen är stats annansom
fåradvokatenskildeller hosföregående stycke änisägsän annansom

Vadundantag.medgersåvida styrelsenintetill ledamotinte somantas
advokatbyråallmänvidbefattningshavareintedockgällersagtsnu

inomadvokatorganisationledamotanställd hoseller den är avsom
samarbetsområdet.ekonomiskaEuropeiska

Handläggningsrutiner
102 5427321,advokatsamfund, BoxSverigestillingesAnsökan

handläggningstid bör DinerforderligtillhänsynMedStockholm.
samfundsstyrelsenstid förmånader före avseddä 4ansökan in 3ges

föruppgift tidpunkterkansli lämnarSamfundetsprövning. om
i samfundetåterinträdeVid ansökansammanträden.styrelsens om

ansökningsblankett ochiDu fyllaansökan börförnyadvideller ny
tillräckligtpå inteblanketten ärbevis Omaktuellabifoga utrymmetetc.

särskild bilaga.iuppgifter länmaskan
ansökningshandlingarDinasarnfundskanslietgranskningEfter av

inom.verksamavdelning Dutill den ärdessaöversändes som
innebärlämplighetsutredning bldärefterföretarAvdelningen asomen

till vilka Dudomstolarfrån ochde advokateryttranden inhämtasatt
verksamhetsområdetinomtingsrättoch samthänvisat. Hovrätt

medyttrandetillfrågas alltid. AvgesRättshjälpsmyndigheten
fåransökanDinbifall tillhinder förkan tänkasanmärkning utgörasom

slutbehandlasDin ansökananmärkningen innantillfälle bemötaDu att
avläggerverksamhetbedriverOm Duavdelningsstyrelsen. egenav

avdelningsstyrelsenledamotavdelningssekreteraren ellervanligtvis av
Om detpromemoria besöket.ochpå Ditt kontor upprättarbesök omen
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kaninfomiation,muntliglämnarDubehövligt attanses
dåsammanträdetill detkommatillfälleDigavdelningsstyrelsen attge

behandlas.skallinträdesansökanDin
tillställsansökningenbehandlatavdelningsstyrelsenSedan

ochprotokollansökningshandlingarna jämtekansliSamfundets
avdelningsstyrelsenbeslut. OmsittDigavdelningen underrättar om

innehållerutredningenoch/elleransökanbifall till Dinavstyrkt
tillfälleberedsdetta ochDuunderrättasbetydelse,anmärkningar omav

avgörande.huvudstyrelsensföreyttrandeatt avge

Observera

ingivandet.vidkomplettAnsökan skall vara
maskin.Skriv ansökan

Personuppgifter
Dintelefonnummer tillochnuvarande arbetsadressAnge namn,

sid 5 skall Duverksamhet seBedriverarbetsplats. Du ävenegen
tidbedriver Din verksamhet denfirma under vilken Duden samtange

verksamhet.bedrivitDu egensom

konkursfrihetsbevisenligt föräldrabalken,Intyg

ledamot advokatsamfundetinte tillEnligt lag kan Du antas omav
kap § föräldrabalken ellerDig jämlikt 11 7förvaltare utsedd förär om

måste personbevisPå ingegrund härav Duförsatt i konkurs.Du är ett
från förvaltare intepåtecknat tingsrättenbevismed utsettsattett om

framgårpersonbeviset börkonkursfrihetsbevis. Avoch med kett oms
medborgare.Du svenskär

verksamhetPraktisk juridisk

samtliga anställningaravseendeeller motsvarandeTjänstgöringsintyg
år företes.5 skallinom kvalifikationstiden --

år 360månad dagar ochinnefatta 30tidVid beräkning ansesav
styrelsesammanträde iförmed dagenRäknadagar.

kvaliñkationstiden.
måstepraktisk juridisk verksamhetårUnder de fem Du utövatsom

tillhandagåår Dig yrkesmässigthaunder minstDu ägnat atttre

10
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advokatbyrå eller förbiträdande juristantingenallmänheten som
räkning.egen

Biträdande jurist

advokat skall Dubiträdande jurist hostjänstgjortOm Du angesom
skall be Dintjänstgöringen Duden tidarbetsgivarens och avser.namn

innehållsådan med enligtintygtidigarearbetsgivare även ettom
följande.

militärtjänst,eventuellt avbrott föranställningstiduppgifta om
till tiden;tids sjukdom skalleller längrehavandeskap anges

deltid deltid skallhel- elleruppgift anställningenb avsettom
specificeras;

mån haft full sysselsättning underuppgift i vad Duc om
anställningstiden;

underd redogörelse för ärenden Du arbetat medtyp somav
anställningstiden;

försäkran verksamheten under vederbörlig tillsyne utövatsattom
tillsynen;namnuppgift den utövatsom

besitter tillfredsställandef försäkran Du kunskaper iattom
advokatetik och vrkesteknik, samt

g uttalande Din redbarhet och lämplighet i övrigt.om

Frånvaro påunder anställningstiden grund sjukdomANM. änannatav
Frånvaroföräldraledighet skall alltid grundoch anges. av

sjukdom föräldraledighet skall deneller varatanges om
månad ellersammanlagt mer.en

Egen verksamhet

rörelseHandlingar rörande egen

handlingar skall inges:Följande

förRegistreringsbevis rörelseegen-
visar bokföringen uppfyllerRevisorsintyg attsom-

bokföringsreglementeadvokatsamfundets
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kvaliñkationsår.varjebokslutshandlingar förKopior av-

kvaliñkationstidBeräkning av

år tillfredsställandeunder minst femskall Du sättEnligt stadgarna
juridisk verksamhet.praktiskha utövat

år ha Digunder minstUnder denna tid skall Du ägnat atttre
tillhandagå skall därvid haallmänheten. Verksamhetenyrkesmässigt

skall sammanlagtbedrivits heltid. Vid deltid denna motsvara tre
år. karaktär vidfulla skall ha yrkesmässigVerksamheten även

tidpunkten för inträdet.
bedömningen omfattningen verksamhetenledning förTill av av lomsättning haft i verksamheten. Förligger i första hand den Du attsom

påbedrivits yrkesmässigt och heltid börskall haverksamheten anses
årsinkomster under kvalifikationstidenvisaDu kunna motsom svarar

å för rättshjälpendebiteringsbara timmar 2/3 denminst 1.000 av
gällande timkostnadsnormen.

år uppgårvisst inte till belopp enligt dennaOm omsättningen ett
formel tid motsvarande faktisk omsättning i relationtillgodoräknas Du

månadertill omsättning enligt formel, omräknat i och dagar.

Etikkurs

Sedan advokatsamfundets i advokatyrkets etikden juli 1988 kursl är
genomgångenför inträde. för skalloch teknik obligatorisk Datum kurs

från påAdvokatsamfundets styrelse kan medge undantag kravetanges.
genomgången föreliggerkurs det särskilda omständigheter. Omom
sådana åberopas kan bilaga rubrikenomständigheter de underanges
"Ovrigt".

l
l Domstolar och advokater4
ll

bedömning lämplighet det nödvändigt lämnar uppgiftFör Duär attav
domstolar eller myndigheter haftde advokater, andra Duom som

yrkesverksamhet. hänvisar tillkontakt med i Din Du skall Duom
påendast tillfälligt vederbörandedomstol där Du uppträtt namnetange

målnummer. endast i begränsaddomare och Om Du inte alls elleräveni
domstol bör lämpligheten styrkasomfattning i sätt,uppträtt annat

åberopande myndighetskontakter.exempelvis avgenom
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ocksåfåtal kan DuadvokatermedendastkontakthaftOm Du ett
yrkeskategorierfrån andramedkontaktertillreferera personer

revisorer.auktoriseradeellerbankjuristerbolagsjurister,exempelvis

förhållandenEkonomiska m.m.

den utövaviktigtsynpunkter attfrån flera attDet avserär som
kunnaskallstyrelsenekonomi. Förordnadadvokatyrket har atten

ochfullständigaerfordrasavseendei dettalämplighetDinbedöma
situation.ekonomiskaDinuppgifterrättvisande om

årendetiänst/rörelseInkomst senastetreav

årför deskall närmastdeklarerad inkomstUppgift tre somangesom
ansökningsåret.föregår

Tillgångar/skulder

tillgångar ochDinaspecificeraskall DuinkomstuppgifterUtöver
skall Duellerfastighetinnehar tomträttskulder. Om Du ange

marknadsvärde.beräknattaxeringsvärdet och
ellerhuruvida borgenskall lämnasuppgift alltidObservera att

specificerasgaranti skallellerföreligger. Borgengarantiförpliktelser
garantisummansellerborgens-huvudgäldenäruppgiftmed samtom

storlek.

kronofogdemyndighetenfrånIntyg

kronofogde-iframgå förekommerDuintyget skallAv om
utsökningsregister.myndighetens

dispensNärmare om

medkan styrelseni stadgarna2 och 4Från första stycket punkterna
undantagmedgeomständighetersärskildaföreliggandetillhänsyn

beträffande den3stycket punktenförstagällerdispens. Detsamma
enlighet med däriiadvokatauktoriserad statär annanensomsom

i bilagaskall skälendispens sökesbestämmelser. Omgällande anges
tordeintresseansökningshandlingarna. Avmedföljer störst varasom

i fjärde punkten,från stadgaserhålla vaddispensmöjligheten att som
avseendeskäl för dispenstreårskravet. Somfrån kdetdvs dispens s
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praxistjänstgöringsintyg. Itillhänvisaräckatreårskravet detkan att
riktlinjer.följandeutbildatshar

kand.år jurefterfemminstunderFrån kravet examenatt
medgesverksamhetjuridiskpraktiskhatillfredsställande utövatsätt

inte dispens.
tillhandagåttyrkesmässigt haårminstunderFrån kravet treatt

biträdandeantingenangelägenheterrättsligaiallmänheten som
medges.dispensräkning kanadvokatbyrå förellerjurist egen

år.tidaldrig för längreregel änmedgesDispens ett2.1 som
frånerfarenheterharsökanden annatförutsätterDispens2.2 att

tillvilket kanuteslutande juridiskarbete natur varaansesav
advokatyrket.inytta

tillgodoräknastidförutsättningar kanangivna2.2Under i2.3
tiden.arbetadefaktiskttredjedel denmedsökanden aven

advokatför blikrävsgenomgått utbildning,har attDen somensom
isamarbetsområdet ochekonomiskaEuropeiskai inom somstaten

tillräckliga kunskapervisar han hargenomgåttSverige attett somprov
enligtuppfylla kravenskallrättsordningen,den svenska ansesom

första stycket 3-4.
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§

advokatsamfundSveriges

sluträkningprövning advokatsInformation avom
1995novembergällande den 1o m

räkningenadvokat och tyckerfått sluträkningNi har ärOm attav enen
sakenadvokaten och diskuteraförsta hand kontaktafor bör Ni ihög,

Niadvokaten hur mycketNi inte medmed honom. Om är överens om
på antingenrättsligskall betala, kan saken väg rätte-avgöras genom

skiljeförfarande ordnat advo-gång domstol ellervid allmän avgenom
katsamfundet.

Rättegång vid domstol

rättegångräkningen inleda ErOm Ni betalar kan advokateninte mot
dåhand blir tingsrätten hurvid allmän domstol. I första det avgörsom

måletförlorar kan dömas betalamycket Ni skall betala. Den attsom
rättegångskostnader.den andres

Skiljeförfarande advokatsamfundetordnat av

fåOavsett Ni betalat räkningen eller inte har Ni möjlighethar attom en
Ni begär skiljeförfarande hos advokatsam-prövning räkningen omav

fundet. förutsättning allmän inte redan dömt i saken.En domstolär att
på skil-med skiljeförfarande, Ni begärAdvokaten skyldigär att om

frånår räkningen skickades till Skilje-jeförfarande det Er.inom ett att
frågai förskottsräkningar ellerförfarandet inte användaskan om a

conto-räkningar.
i Samfundets inne-Skiljeförfarandet regleras 33 § stadgar. Dettaav

bär bl.a. följande.
bestårbetala skiljenämnd,Hur mycket Ni skall avgörs av en som av

Samfundets styrelse. Till skiljemän advo-skiljemän utsesutsessom av
någonting skiljemännen för Skiljeförfa-kater. Ni inte betala tillbehöver

advoka-Ni kan heller inte dömas betalarandet och att
utgårtens/advokatbyråns kostnader i skiljeförfarandet. Däremot ex-en

peditionsavgift nedan.se
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både advokaten. Denför Er ochbindandeSkiljenänmdens dom är
kan inte överklagas.

Nimeddelats, kanpågår skiljedomellerskiljeförfarandeOm ett om
domstol.allmänfå behandlad vidinte saken

advokatsamfundetssluträkning prövadOm Ni önskar genomen
tillformuläradvokatsamfundetsNi undertecknaskallskiljeförfarande

advokatsamfund, Box 27321,det till Sverigesskicka inskiljeavtal och
räk-skall Ni bifoga advokatensTill skiljeavtaletStockholm.102 54

för hög.Ni tycker denangevarförskriftligenning och äratt
dröjsmålutgår. Avgiften skall450 krexpeditionsavgiftEn utanom

postgirokonto 59018-2. Angeadvokatsamfundetsin attsättas
Handläggningenexpeditionsavgift i arvodesärende.betalningen avser

kommit till samfundet.påbörjas avgiften införst när
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SKILJEAVTAL

Klient: ..................................................................................................... ..

Advokat/advokatbyrå: ...............................................................................

uppkomnamellandenattUndertecknade är överens ossparter om
kostnaderdeoch/ellerarvodedet somrörandetvisten

räkningar,räkning/dei denpåfört klientenadvokaten/advokatbyrån
avgörandetillhänskjutasskallavtal, enavdettabifogassom

skiljenärrmd.
skalladvokatsamfundSverigesförstadgarna§Bestämmelsemai 33

bestämmelserdessa samtdeltagit avVi hartillämpas. av
advokatsprövning"Informationskrivelseadvokatsamfundets avom

sluträkning".

.o................. .................. .........................................

no.........-..................-.................... ......... ....... ........... ... ställ-behörigNamnteckningklientenNamnteckning avav
advokatbyrånförföreträdareställföreträdarebehörigeller

försäkringsbolag närför
skiljeförfarandebegäran om

vidförsäkringsbolaggörs av
skalldödsboFörrättsskydd.

denbevisbifogas att somom
idelägareundertecknat är

kopiadödsboet, t.ex. av
Förbouppteckningen. annan

bifogasjuridisk person
registreringsbevis.

............................ ..

............................. .................................... ..

""""""""°Téi;¥55}I£"n{,§{;}"Telefonniimmer
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SVERIGES ADVOKATSAMFUND

SverigesStadgar för advokatsamfund

33§

ingåLedamot skyldig skiljeavtal i tvist med huvudman arvodeär att om
och kostnad för utfört uppdrag, huvudmannen eller denneom om-
anlitat rättsskyddsförsäkring vederbörande försäkringsbolag inom ett-
år från sluträknings avgivande hos styrelsen skriftligen begär det.

Lagen skiljemän skall tillämpas med de tillägg och ändringarom som
nedan.anges

Skiljedom meddelas, enligt beslut styrelsen, antingen styrelsenav av
eller särskild skiljenämnd, bestående eller fem styrelsentreav en av av
för varje särskilt fall, inom eller styrelsen, utseddautom
samfundsledamöter.

Skiljedom skall meddelas månader efter det skiljenämndensenast sex
Styrelsen pådock framställningäger ellerutsetts. partav

skiljenänmden förlänga dådenna tid skäl därtill.är

Där styrelsen tvisten skall bestämmelsernaprövar i § första och
andra styckena dessa stadgar gälla. Styrelsens och den särskildaav
skiljenänmdens fårledamöter inte eller betinga sigpart ta emotav
ersättning.

Den särskilda skiljenänmdens ledamöter berättigade till ersättningär av
samfundet för sina reseutgifter enligt grunder, gäller församma som
ledamöter styrelsen.av

Ledamot i tvisten skall för sinaär kostnader förpartsom svara egna
förfarandet.

Föreligger avtal arvode eller, ersättning i övrigt för uppdragsom
utförande, styrelsen och den särskilda skiljenämndenär vid sin
prövning inte bundna härav, avtalet visas oförenligt medom vara
huvudmannens eller försäkringsbolagets berättigade intresse. Har
verkställd debitering arvode och kostnad fårgodkänts styrelsen ochav
den särskilda skiljenämnden, där debiteringen uppenbart obilligär samt
omständigheterna i övrigt d" " godkännandetämna utan

KUNGLavseende. BIBL.
1999 04 O 9- -
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i utredningar 1999offentligaStatens

förteckningKronologisk

förmånsrättsregler Bilagor. Ju.Nya +
Sverige1935-1975.Steriliseringsfrågani

ersättning.Ekonomisk
konkurrenssituation.Jo.Yrkesfiskets. sedi forskningen.U.God

miljolbsningar.och N.Effektiva varme-
Ostersjoomrhdet.i Fö.TotalförsvarsstödEffektivare. väl Fi.Märk. medborgarskap.Invandrarskapoch. skriftserie.Ju.Demokratiutredningens

religionsfrihetOmfår i GudsslaktaAtt ett namn.
skriftserie.Demokratiutredningensochdemokrati.

Ju.
och framlingskap.nynazismRasism,. skriftserie.Dcmokratiutredningens Ju.

avnationaliserasdemokratinBörll.
skriftserie.Demokratiutredningens Ju.

demokrati.DemokratiutredningensElektronisk12.
skriftserie.Ju.

statskonst.demokratiskEtik och13.
skrifiserie.Demokratiutredningens Ju.

lokalradion.kommersiella Ku.framtida14.Den
arrendemål.prövning hyres-ochförNytt15. system av

Ju.
Ökad asylärenden.UD.rättssäkerheti16.

BosättningstillâggförGarantipensionoch17. personer
tidigare.ellerföddaår 1937

samhället.industriella Ku.till det18.Frågor
varumärkesdirelctiv.Artikel i EG:s19. 7

Ändringar varumärkeslagen.Ju.i
tillgångar.judamas UD.Sverigeoch20.

bemötandetutvecklaLindqvistsnia nio2 vägaratt-
funktionshinder.medav personer

demokratinsprovinsen.Enskyddade22.Den essäom
Demokratiutredningensochvärdighet.värde

skriftserie.Ju.
i arbetslivet.mänskligaUtveckling23. resurserav

mål inom EG:sinriktning 3tillFörslag av nya
strukturfonder.N.

organisationför destrukturstöd.NyEG:s24. geogra-
strukturfondsprogrammen.N.ñskt avgränsade

i Sverige.ursprungsfolkSamema25. ett— Fi.beskattadeInförsel26. varor.av
tillfälligadeltidsarbete,UtredningenDelta27. om- arbetslöshetsersätmingen.N.jobb och

Fi.småföretagare.Kontantmetodför28.
sigkonflikthantering förberedaInternationell29. att-

tillsammans.Fö.
konkurrensen FörslagtillochYttrandefriheten30. -

mediekoncentrationslag. Ku.m. m.
advokater Ju.Tillsyn3 över m.m.



offentliga utredningarStatens 1999

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet
Jordbruksdepartementetförmânsrättsregler Bilagor. 1Nya +

Invandrarskapochmedborgarskap.Demokrati- Yrkesñsketskonkurrenssituation.3
utredningensskriftserie.8 ursprungsfolkiSamema Sverige.25ett-

får Guds religionsfrihetochAtt slakta i Omett namn. Kulturdepartementetdemokrati.Demokratiutredningensskriñserie.9
Rasism,nynazismoch främlingskap. framtidakommersiellalokalradion.Den 14
Demokratiutredningensskriftserie.10 Frågortill det industriellasamhället.18

demokratinavnationaliserasBör Yttrandefrihetenochkonkurrensen Förslagtill-Demokratiutredningensskiftserie.11 mediekoncentrationslag 30m. m.
Elektroniskdemokrati.Demokratiutredningens

Näringsdepartementetskriftserie.12
Etik ochdemokratiskstatskonst. Effektiva ochmiljölösningar.5värme-
Demokmtiutredningensskriftserie.13 Utveckling mänskliga i arbetslivet.Förslagav resurserför prövning hyres-ocharrendemål.15Nytt system av till inriktning mål inom strukturfonder.3 EG:snyaavArtikel i varumärkesdirektiv.7 EG:s 23
Ändringari varumärkeslagen.19 strukturstöd. organisationEG:s Ny för degeografiskt
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