Information rörande disciplinanmälan
God advokatsed
Alla advokater skall i sin verksamhet iaktta god advokatsed. Sveriges advokatsamfund utövar tillsyn
över advokater. Advokatsamfundets disciplinnämnd avgör vad som är god advokatsed. ”Vägledande
regler om god advokatsed” har utvecklats utifrån disciplinnämndens beslut. I reglerna behandlas bl.a.
vilka skyldigheter och rättigheter en advokat har i förhållande till sin klient och sin klients motpart.
Om Du vill veta mer om vad en advokat har för skyldigheter och rättigheter i sin verksamhet, är de
vägledande reglerna om god advokatsed en bra utgångspunkt. Reglerna finns på Advokatsamfundets
hemsida www.advokatsamfundet.se.
Disciplinanmälan
När den anmälde advokaten har yttrat sig över Dina anmärkningar bereds Du tillfälle att kommentera
yttrandet. Efter att skriftväxlingen i ärendet avslutats prövar disciplinnämnden om advokaten har
agerat i strid med god advokatsed. Om disciplinnämnden finner att advokaten har agerat i strid med
god advokatsed beslutar disciplinnämnden att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är
erinran, varning (som kan kombineras med straffavgift) och uteslutning. Disciplinnämnden har även
möjlighet att enbart göra ett uttalande.
Disciplinnämnden
Disciplinnämnden består av elva ledamöter varav tre utses av regeringen (offentliga representanter).
Disciplinnämnden är uppdelad i tre underavdelningar – prövningsavdelningar. Som huvudregel prövas
alla ärenden först av en prövningsavdelning. Om prövningsavdelningen är enig om att disciplinär
påföljd inte är påkallad får prövningsavdelningen avgöra ärendet. Prövningsavdelningen har även
möjlighet att göra ett uttalande. I övriga fall skall ärendet hänskjutas till disciplinnämnden.
Viktig information
•

För att anmärkningar mot en advokat skall prövas i sak krävs normalt att anmälaren är klient,
motpart eller på något annat sätt berörd av saken. Om anmälaren inte är berörd av saken prövar
Advokatsamfundets styrelse om anmärkningarna skall avskrivas eller hänskjutas till
Advokatsamfundets disciplinnämnd för prövning.

•

Disciplinnämnden är inte skyldig att pröva omständigheter som ligger mer än tre år tillbaka i
tiden.

•

Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas av anmälaren. Justitiekanslern, som utövar tillsyn
över disciplinnämndens verksamhet, har i vissa fall möjlighet att överklaga disciplinnämndens
beslut.

•

Advokat som blir utesluten ur samfundet kan överklaga beslutet.

•

Disciplinnämnden beslutar enbart i frågor om god advokatsed. Disciplinnämnden och
Advokatsamfundet är inte behörigt att utdöma skadestånd och får inte ingripa i pågående ärenden.

