
AVD X. FÖRHÅLLANDET TILL ADVOKAT-
SAMFUNDET

42 KAP. UPPGIFTSSKYLDIGHET

Enligt RB 8:6 första stycket är en advokat skyldig att lämna advokat-
samfundets styrelse de uppgifter som erfordras för styrelsens tillsyn över
advokatväsendet. Samma bestämmelse har intagits i 46 § i samfundets
stadgar, som också ger styrelsen befogenhet att efter fullmäktiges hö-
rande meddela närmare föreskrifter angående uppgiftsskyldigheten även-
som befogenhet att förordna om granskning i viss ordning av en advo-
kats bokföring och medelsförvaltning.

I ett särskilt bokföringsreglemente, det senaste utfärdat 1966, har sty-
relsen meddelat föreskrifter dels om advokats förvaltning av penning-
medel och värdehandlingar, som tillhör hans huvudmän, samt om ad-
vokats bokföring, dels om skyldighet för advokat att inom viss tid efter
utgången av varje räkenskapsår till samfundets kansli insända vissa
handlingar, avsedda att möjliggöra en summarisk kontroll av att bokfö-
ringsreglementets bestämmelser efterlevts.

Ett åsidosättande av den uppgiftsskyldighet som sålunda ålagts advo-
katerna innebär givetvis att vederbörande kan bli föremål för discipli-
när åtgärd, eftersom han åsidosatt sina plikter som advokat. I åtskilliga
fall har advokater tilldelats erinran för dröjsmål med eller underlåten-
het att till samfundet insända i bokföringsreglementet föreskrivna
handlingar; se TSA 1957 s. 52 (1:XIII), 1958 s. 278 (26), 1959 s. 71
(26), 1960 s. 65 (33), 1961 s. 62 (34), 1964 s. 64 (27) och 1966 s. 147
(41). I ett fall, där vederbörande advokat också underlåtit att efter-
komma styrelsens anmaning till honom att avge förklaring i ett på
grund av dröjsmålet upptaget disciplinärende, har varning förekom-
mit; TSA 1960 s. 65 (33).

Särskilt skarpt har de disciplinära organen reagerat, när advokater
till fullgörande av den i bokföringsreglementet föreskrivna uppgifts-
skyldigheten insänt handlingar med oriktigt innehåll. I fallet TSA
1958 s. 143 (1:III) tilldelade styrelsen sålunda en advokat varning bl. a.
för det han till samfundet insänt ett revisorsintyg, i vilket oriktigt
uppgavs att han inte omhänderhade klientmedel av sådan art att de en-
ligt gällande föreskrifter behövde hållas avskilda, varjämte intygets av-
fattning var ägnad att inge styrelsen den felaktiga uppfattningen att
advokatens räkenskaper befann sig i tillfredsställande skick, och i fallet
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TSA 1968 s. 30 (1:I) tilldelade disciplinnämnden en annan advokat
varning bl. a. på den grund att han till samfundet insänt eller låtit in.
sända ett revisorsintyg, enligt vilket en i balansräkningen under rubri-
ken "Klienters bankkonto" redovisad tillgångspost överensstämde med
bankbesked. I verkligheten hade sådan överensstämmelse inte förelegat-
vid bokslutets upprättande konstaterad brist hade först därefter täckts
av advokaten. I fallet TSA 1964 s. 27 (1:II) hade en advokat till sam.
fundet insänt oriktiga avskrifter av sina balansräkningar vissa år. De
insända handlingarna utgjorde inte riktiga avskrifter av de i inventa-
rieboken införda balansräkningarna, i vilka avräkningsfordringar och
avräkningsskulder lagenligt upptagits var för sig. I de insända avskrif-
terna hade däremot dessa poster kvittats mot varandra och endast skill-
naden redovisats såsom fordran eller skuld. Styrelsen uttalade att advo-
katen allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat genom att bestyrka
och till samfundet insända oriktiga avskrifter av balansräkningarna
och tilldelade advokaten varning, som även avsåg andra förseelser. I fal-
let TSA 1967 s. 19 (5) förklarade disciplinnämnden att en advokat
som förfarit på samma sätt, åsidosatt sina plikter som advokat; i detta
fall blev advokaten på andra grunder utesluten ur advokatsamfundet.

Uraktlåtenhet att ställa sig beslut om räkenskapsgranskning till efter-
rättelse innebär självfallet också åsidosättande av en advokatplikt och
har föranlett disciplinära åtgärder; se TSA 1950 s. 19 (10), 1953 s. 48
(18:II), 1957 s. 45 (1:I), 1964 s. 61 (26) och 1970 s. 124 (37). I vissa
av dessa fall har sådan uraktlåtenhet — i förening med andra grave-
rande omständigheter — föranlett uteslutning ur advokatsamfundet.

Enligt 41 § andra stycket i stadgarna för Sveriges advokatsamfund är
en advokat, mot vilken en anmälan gjorts eller disciplinärt förfarande
eljest inletts, pliktig att efter anmaning avge yttrande och att förete de
handlingar som styrelsen ålägger honom att tillhandahålla, och om ett
disciplinärende hänskjutits till disciplinnämnden, är advokaten en-
ligt 43 § andra stycket i stadgarna pliktig att efter anmaning avge
skriftligt svaromål, att på kallelse personligen infinna sig inför nämn-
den samt att förete de handlingar som nämnden ålägger honom att till-
handahålla.

Att en advokat rättar sig efter dessa föreskrifter i stadgarna är en
självklar förutsättning för att den disciplinära verksamheten skall
kunna fungera på tillfredsställande sätt. Disciplinära åtgärder har
också vid ett flertal tillfällen vidtagits mot advokater, som utan giltigt
skäl uraktlåtit att efterkomma anmaning att avge yttrande (förklaring)
till styrelsen eller svaromål till disciplinnämnden eller som obehörigen
dröjt därmed. Denna praxis överensstämmer med vad som gäller i
andra länder. Inte minst i Danmark beivras sådan oefterrättlighet från
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advokaters sida med stor stränghet. Underlåtenhet från en advokats
sida att på kallelse infinna sig personligen utgör givetvis en mycket
allvarlig förseelse och föranleder sträng disciplinär påföljd; se från Sve-
rige TSA 1950 s. 19 (10), 1955 s. 52 (22:I), 1957 s. 45 (1:I) och s. 46
(1:II) samt 1964 s. 59 (25).

I 52 § SRGA har stadgats att advokat är skyldig att inom förelagd tid
inkomma med yttrande eller svaromål, som begäres av samfundets sty-
relse eller disciplinnämnd eller av generalsekreteraren eller dennes med-
hjälpare.

En särskild fråga är vilka krav på fullständighet och sanningsenlig-
het man har rätt att ställa på en advokat, när han till fullgörande av sin
uppgiftsskyldighet avger yttrande till advokatsammanslutningens dis-
ciplinära organ. Det torde i detta avseende vara två spörsmål som krä-
ver svar. Det ena gäller frågan huruvida advokaten är skyldig att lämna
sanna uppgifter, även om han därigenom yppar ett förhållande, som
ådrager honom disciplinär påföljd. Det andra spörsmålet är, huruvida
advokaten är skyldig att yppa förhållande, som omfattas av hans tyst-
nadsplikt mot klienten.

Beträffande det första spörsmålet synes i stort sett råda enighet om att
en advokat är skyldig att lämna de disciplinära organen sanna uppgif-
ter, oavsett att han därmed utsätter sig för disciplinär påföljd. Man är
inte benägen att tillerkänna advokaten någon rätt att ljuga för att
undgå påföljd. I England anses lämnande av osanna uppgifter till the
Disciplinary Committee utgöra "professional misconduct".1 I Dan-
mark har vid åtskilliga tillfällen disciplinära åtgärder vidtagits mot
advokater, som lämnat advokatsamfundets organ osanna uppgifter; se
SB 1925 s. 1—2, 1939 B s. 225—227, 1947 s. 4—5 och 7956 s. 30—32.
Samma praxis har följts i Sverige; se TSA 1943 s. 70 (1:III), 1951 s. 9
(8:II), 1953 s. 47 (18:I), 1955 s. 52 (22:II och III), 1959 s. 72 (27),
1966 s. 134 (33) och 7965 s. 35 (4). Enahanda sanningsplikt har ansetts
gälla i arvodesärenden; TSA 1954 s. 49 (22:II).

Betraktar man det disciplinära förfarandet såsom en form av straff-
process, kan denna praxis sägas strida mot den allmänt vedertagna
principen att en tilltalad inte har någon rättslig plikt att tala sanning.
Avgörandet i det danska fallet SB 1956 s. 30—32, där sagførernaevnet
dömde en advokat till böter bl. a. för att han lämnat oriktiga uppgifter
i ett disciplinärende, föranledde också F. Friis-Jespersen att rikta kritik
mot avgörandet.2 Kritiken tillbakavisades emellertid av SB:s redaktör
Torkild-Hansen, som bl. a. framhöll den synpunkten att det skulle med-
föra en allvarlig och särdeles obehaglig skärpning av advokaternas be-

1 Lund, Solicitors s. 57.
2 Friis-Jespersen i SB 1956 s. 131—132.
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visbörda under behandlingen av saker hos advokatmyndigheterna, om
man skulle frångå principen om skyldighet att lämna sanna uppgifter.3

Man bör vid ställningstagande till det här diskuterade spörsmålet
inte lägga straffprocessuella synpunkter på disciplinförfarandet. Dess
syfte är inte att "straffa syndare" utan dels att — i den utsträckning RB
tillåter — i allmänhetens intresse befria advokatkåren från medlem-
mar, som genom sitt handlande visat sig uppenbart olämpliga att utöva
advokatyrket, dels att vägleda advokaterna i yrkesutövningen.4 Varning
och erinran är visserligen offentligrättsliga "påföljder", men i sak in-
nebär de inte mycket mera än graderade uttryck för ogillande. Straff-
rättskipningen går ut på att tillämpa straffrättsliga lagregler, medan
disciplinförfarandet till största delen går ut på att avgöra vad som ar
god advokatsed. Härtill kommer att de möjligheter som lagen erbjuder
för sanningens utletande i ett brottmål till mycket ringa del har någon
motsvarighet i disciplinförfarandet. Det finns ingen allmän åklagare
och ingen polisiär utredningsapparat, och inte heller finns någon möj-
lighet att höra vittnen under edsansvar. De disciplinära organen är i
regel hänvisade till att grunda sina avgöranden på uppgifter, som läm-
nats dels av en anmälare, dels av den anmälde advokaten. Mot denna
bakgrund finns all anledning att upprätthålla principen om advokats
sanningsplikt i det disciplinära förfarandet.5

En förutsättning för att denna princip i längden skall kunna upp-
rätthållas torde emellertid vara att den advokat, mot vilken discipli-
närt förfarande inletts, kan känna sig tryggad mot att de uppgifter han
lämnar kommer till obehörigas kännedom. Till kretsen av "obehöriga"
måste i detta sammanhang hänföras var och en, som inte har med dis-
ciplinärendet att göra, sålunda bl. a. allmän åklagare.6 Det skydd som
nu gällande sekretessregler i detta hänseende innebär är inte tillfreds-
ställande, och försök från advokatsamfundets sida att få en bättre
ordning till stånd har hittills inte lett till resultat. Någon praktisk
olägenhet av att sekretessskyddet är otillfredsställande har, såvitt jag
har mig bekant, ännu inte yppats, men skulle så bli förhållandet, torde
man inom advokatsamfundet bli nödsakad att överväga huruvida man
längre kan upprätthålla kravet på absolut sanningsenlighet i disciplin-
ärenden.

Frågan huruvida en advokats plikt att lämna uppgifter till de organ
som utövar tillsyn och disciplinära befogenheter innefattar skyldighet
att upplysa även om förhållanden, som omfattas av hans tystnadsplikt

3 SB 1956 s. 132—133.
4 Jfr Weslien i TSA 1962 s. 302.
5 Jfr 1959 års stadgekommittés betänkande s. 181.
6 Se 1959 års stadgekommittés betänkande s. 180—182.
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mot klienten, har i Sverige lösts på det sättet att tystnadsplikten inte
kan åberopas gentemot den föreskrivna uppgiftsskyldigheten. Denna
mening, som uttalats av 1959 års stadgekommitté7 och av Welamson,8

har i 52 § SRGA kommit till uttryck i ett stadgande att advokaten utan
hinder av den tystnadsplikt som åvilar honom är skyldig att fullstän-
digt och sanningsenligt besvara framställda frågor och lämna begärda
uppgifter. Samma regel gäller i fråga om läkares skyldighet att lämna
uppgifter till socialstyrelsen (tidigare medicinalstyrelsen).9 Anled-
ningen till att man stannat för denna lösning är att en motsatt regle-
ring skulle göra det möjligt för en advokat eller en läkare att göra till-
synen mer eller mindre illustorisk.10

En sådan reglering av förhållandet mellan tystnadsplikt och uppgifts-
skyldighet kan naturligtvis inte få leda till att förhållanden, som omfat-
tas av en advokats tystnadsplikt, prisges åt offentligheten eller kommer
till obehörigas kännedom. En förutsättning för upprätthållande av den
i Sverige gällande ordningen måste därför vara att tillsynen över ad-
vokatväsendet och den därmed förknippade disciplinära verksamheten
omgärdas med regler om sådant skydd för sekretessintresset (regler om
tystnadsplikt för dem som inom advokatsamfundet sysslar med ifrågava-
rande ärenden, om förbud mot vittnesförhör med dem och om hand-
lingssekretess) att klienten inte skall löpa någon risk för att hans advo-
kats uppgiftsskyldighet leder till att obehöriga får kännedom om om-
ständigheter, varom advokaten har att iakttaga tystnad. Såsom utförligt
utvecklats av 1959 års stadgekommitté är nu gällande regler i dessa
hänseenden ingalunda i allo tillfredsställande, men i varje fall när det
gäller sekretesskyddet för handlingar, som finns hos offentlig myndig-
het (JK och HD) är klientens intresse av sekretess skyddat i väsentligt
större utsträckning än advokatens (se 26 § tredje stycket sekretessla-
gen). På grund härav och då de brister som vidlåder nu gällande
skyddsregler veterligen inte i praktiken vållat någon olägenhet, har
man ansett sig kunna reglera frågan på det sätt som ovan nämnts.

Det kan naturligtvis inte påstås att denna lösning av frågan är så
självklar eller så oomtvistligt riktig att inte en annan lösning måste
övervägas, om den gällande ordningen skulle komma att visa sig även-
tyra klientens berättigade krav på tystnadspliktens upprätthållande. Så-
som nämnts i kapitlet om tystnadsplikt är en västtysk advokat inte skyl-
dig att lämna tillsynsorganen uppgifter, som skulle innebära ett åsido-
sättande av tystnadsplikten mot klienten.11 Även i Norge kan man

7 Kommitténs betänkande s. 174—175.
8 Se Welamson i TSA 1962 s. 297—298.
9 Se Welamson, Läkarsekretessen s. 92—93.
10 1959 års stadgekommittés betänkande s. 175.
11 Ovan s. 316 not 61.
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spåra obenägenhet att låta tystnadsplikten vika för uppgiftsskyldighe-
ten.12

Den uppgiftsskyldighet som är stadgad i RB 8:6 första stycket och i
advokatsamfundets stadgar innebär att en advokat är pliktig att lämna
uppgifter, som rör honom själv och hans verksamhet. Däremot torde av
ifrågavarande bestämmelser inte följa någon skyldighet för en advokat
att till samfundets organ lämna uppgifter om eller inrapportera sådana
förfaranden från en annan advokats sida, som i och för sig borde för-
anleda ett disciplinärt ingripande. Är det fråga om ett allvarligt åsi-
dosättande av advokatplikterna, t. ex. om en kollega inte kan förmås att
fullgöra honom åliggande redovisningsskyldighet, kan det väl sägas
vara önskvärt att samfundets styrelse inte undanhålles kännedom
därom, men någon skyldighet för en advokat att anmäla förhållandet
till styrelsen kan inte anses föreligga, allra helst som det kan tänkas
ligga i klientens intresse att sådan anmälan inte göres.

Däremot har man rätt att fordra, att om en advokat till samfundsor-
ganen lämnar uppgifter, som gäller någon annan, så skall dessa uppgif-
ter, såvitt advokaten vet, vara riktiga. Disciplinära åtgärder har så-
lunda vidtagits mot advokater, som lämnat missvisande eller oriktiga
uppgifter i intyg, avsedda att av annan person åberopas vid ansökan
om inträde i advokatsamfundet; TSA 1962 s. 30 (24) och 1966 s. 145
(40).

12 Se Halvorsen i NSB 1962 s. 228.
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