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1. Författningsförslag 

1.1 Förslag till ändring av rättegångsbalken 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 

7 § 

En advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som annars förfar 
oredligt, ska uteslutas ur advokatsamfundet. När det gäller en sådan advokat som 
avses i 2 a § ska registreringen upphävas. Är omständigheterna mildrande, får 
advokaten i stället tilldelas en varning. 
En advokat som annars åsidosätter sina plikter som advokat får meddelas en 
varning eller erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får 
advokaten uteslutas ur samfundet eller, i fråga om en sådan advokat som avses i 
2 a §, registreringen upphävas. 
En advokat som tilldelas en varning får, om det finns särskilda skäl, även åläggas 
att utge en straffavgift till samfundet med lägst ettusen och högst femtiotusen 
kronor. 
Om det bedöms tillräckligt får disciplinnämnden, i stället för att tilldela en 
advokat erinran, göra ett uttalande om att advokatens åtgärd är felaktig eller 
olämplig. 

En advokat som utan samband med 
verksamheten gör sig skyldig till 
allvarlig brottslighet får uteslutas ur 
Advokatsamfundet. Detsamma gäller 
om en advokat gör sig skyldig till 
upprepad brottslighet och synnerliga 
skäl föreligger. 

En advokat är skyldig att genast träda ur samfundet om det inträffar en sådan 
omständighet som gör att han eller hon enligt 2 § femte eller sjätte stycket inte får 
antas till ledamot av samfundet, om inte styrelsen i fall som avses i 2 § sjätte 
stycket andra meningen medger undantag. Om advokaten inte träder ur 
samfundet, trots att han eller hon är skyldig att utträda, ska styrelsen förordna om 
hans eller hennes uteslutning. Detsamma gäller, om en advokat inte längre 
uppfyller hemvistkravet enligt 2 § första stycket 1 och styrelsen inte medger att 
han eller hon får stå kvar som ledamot av samfundet. Om en sådan advokat som 
är registrerad enligt 2 a § fråntas rätten att uppträda som advokat i den stat där 
han eller hon är auktoriserad, ska styrelsen upphäva registreringen. 
I beslut varigenom någon uteslutits ur samfundet får förordnas att beslutet genast 
ska verkställas. Detsamma gäller ett beslut att upphäva en registrering. 
Brott mot tystnadsplikt enligt 4 § första stycket andra meningen får inte åtalas av 
någon annan än Justitiekanslern. Åtal får väckas endast om det är påkallat från 
allmän synpunkt. Lag (2008:420). 
 

 

http://62.95.69.3/SFSdoc/08/080420.PDF


2 

1.2 Förslag till ändring av Sveriges advokatsamfunds stadgar 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

14 § 

Disciplinnämnden har att handlägga frågor 
om disciplinärt ingripande mot ledamot i 
enlighet med stadgandena i 40–43 §§. 
Nämnden tillkommer att besluta om 
uteslutning ur samfundet, varning, erinran, 
straffavgift och uttalande enligt 8 kap. 7 § 
första–fjärde styckena rättegångsbalken. 
 

Disciplinnämnden har att handlägga frågor 
om disciplinärt ingripande mot ledamot i 
enlighet med stadgandena i 40–43 §§. 
Nämnden tillkommer att besluta om 
uteslutning ur samfundet, varning, erinran, 
straffavgift och uttalande enligt 8 kap. 7 § 
första–femte styckena rättegångsbalken. 
 

I den omfattning som närmare anges i 40 § kan disciplinnämnden för prövning om 
disciplinärt ingripande mot ledamot är påkallat arbeta på avdelningar, bestående av tre 
ledamöter varav en skall vara offentlig representant. Sådan avdelning kallas 
prövningsavdelning. 

Stadgeändringen träder i kraft den [ ] 
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2. Tillsynen över advokatverksamheten 

2.1 Allmänt om advokatens plikter och tillsynen över advokater 
 
De plikter som åvilar en advokat framgår av rättegångsbalken (RB), Stadgar för 

Sveriges advokatsamfund, Vägledande regler om god advokatsed (VRGA) och 

den europeiska advokatorganisationen CCBE:s etiska regler Code of Conduct for 

European Lawyers, vilka är tillämpliga och bindande för svenska advokater vid 

gränsöverskridande verksamhet, samt i vissa andra lagar och annan reglering. Det 

ska anmärkas att god advokatsed inte är något statiskt begrepp och dess innehåll 

är inte för alltid givet, utan förändras över tiden genom vägledande uttalanden av 

styrelsen och genom disciplinnämndens avgöranden. 

 

Den allmänna bestämmelsen om advokats skyldigheter finns i 8 kap. 4 § RB. Av 

denna följer att en advokat i sin verksamhet redbart och nitiskt ska utföra de 

uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed. Motsvarande 

bestämmelse finns även i 34 § Stadgar för Sveriges advokatsamfund. Advokatens 

roll och främsta skyldigheter beskrivs och förklaras ytterligare i 1. VRGA med 

kommentar. 

 

Från styrelsens vägledande uttalanden och disciplinnämndens beslut har 

vägledande regler om god advokatsed utvecklats. Reglerna har kodifierats och 

finns i skriftlig form sedan 1971. Nuvarande Vägledande regler om god 

advokatsed fastställdes av styrelsen den 29 augusti 2008 och trädde i kraft den 

1 januari 2009. I reglerna behandlas bland annat advokatens roll och främsta 

skyldigheter, allmänna yrkesplikter, regler om avböjande och frånträdande av 

uppdrag, arvode och redovisning, förhållandet till motpart och domstolar, 

advokatrörelsens organisation samt advokatens förhållande till 

Advokatsamfundet. 

 

Vad angår advokatens roll och främsta skyldigheter kan här särskilt framhållas att 

det i 1. VRGA bl.a. framgår att en advokat ska uppträda sakligt och korrekt samt 

så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls. I kommentaren till bestämmelsen 

uttalas att ett förtroendefullt förhållande till klienterna liksom samhällets 
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förtroende för advokatkåren endast kan upprätthållas om advokatens personliga 

heder, redbarhet och integritet är ställda bortom allt tvivel. 

 

Av 8 kap. 6 § RB framgår att Sveriges advokatsamfund utövar tillsyn över 

advokater. Tillsynen omfattar såväl svenska advokater, som europeiska advokater 

verksamma i Sverige. Advokatsamfundets tillsyn utövas genom styrelsen och 

disciplinnämnden, som har att se till att en advokat i sin verksamhet fyller de 

plikter som åvilar honom eller henne. Tillsyn utövas även av Justitiekanslern (JK) 

på sätt som nedan beskrivs. 

 

En väsentlig del av tillsynen över advokatväsendet hänför sig i dag till den 

disciplinära verksamheten. Tillsynen genom det disciplinära förfarandet sker som 

huvudregel genom att enskilda eller advokater inkommer med en disciplin-

anmälan till Advokatsamfundet, i vilken kritik riktas mot en advokats agerande. 

Advokatsamfundet kan också genom information som erhållits eller inhämtats på 

initiativ från generalsekreteraren, efter beslut från styrelsen, initiera ett 

disciplinärende mot en ledamot. 

 

Även JK utövar enligt 8 kap. RB tillsyn över advokatväsendet. JK får begära 

åtgärd hos disciplinnämnden mot en advokat som åsidosätter sin plikt och får 

också överklaga beslut i disciplinärenden. JK:s tillsyn över advokatväsendet 

utövas som företrädare för det allmänna. Däremot har JK inte till uppgift att 

bevaka en enskild persons intressen i ett särskilt ärende. JK är således inte en 

instans dit den enskilde kan vända sig och därigenom få till stånd en prövning av 

saken i hela dess vidd (se JK:s beslut 2009-06-08, dnr 3237-09-71). 

 

Om disciplinnämnden anser att en advokat gjort sig skyldig till brott mot god 

advokatsed kan nämnden enligt 8 kap. 7 § RB besluta att tilldela advokaten en 

disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning och uteslutning. En advokat 

som har tilldelats en varning får, om det finns särskilda skäl, även åläggas att 

utge en straffavgift till Advokatsamfundet med lägst 1 000 kronor och högst 

50 000 kronor. Om det bedöms som tillräckligt får disciplinnämnden i stället för 
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att tilldela advokaten en påföljd, göra ett uttalande om att advokatens åtgärd är 

felaktig eller olämplig. 

 

Disciplinnämnden består av elva ledamöter. Ordförande, vice ordförande och sex 

ledamöter, vilka är advokater. Nämndens återstående tre ledamöter är offentliga 

representanter, vilka utses av regeringen. 

 

2.2 Närmare om disciplinnämndens verksamhet 
 
Till disciplinnämndens bedömning kommer således ärenden genom att någon 

som är direkt berörd av saken (saklegitimerad) anmäler en advokat eller genom 

att Advokatsamfundets styrelse beslutar att uppta ett disciplinärende mot viss 

advokat och hänskjuter ärendet för prövning till nämnden. Vidare har JK rätt att 

hos nämnden under vissa förutsättningar påkalla prövning. 

 

De flesta ärenden bedöms först i en prövningsavdelning, som består av två 

advokater och en offentlig representant. Om någon ledamot anser att ärendet ska 

gå vidare till disciplinnämnden hänskjuts ärendet till nämnden i plenum. 

Prövningsavdelning kan förklara att ett ärende inte ska föranleda åtgärd och också 

göra ett uttalande. Disciplinnämndens ordförande kan besluta att visst ärende ska 

tas upp till plenaravgörande, utan att först handläggas i prövningsavdelning. Så 

sker exempelvis regelmässigt med ärenden som hänskjutits till nämnden från 

styrelsen. 

 

Många av de ärenden som hänskjuts från styrelsen till disciplinnämnden bygger 

på att någon utan att vilja stå som anmälare lämnar information till 

Advokatsamfundet om viss advokats agerande. Detta kan till exempel ske genom 

att en dom översänds, i vilken domstolen uttalat sig negativt om en advokats sätt 

att agera. Den som inte vill stå som anmälare betraktas inte som part i det 

eventuella förfarande som generalsekreteraren kan inleda och någon 

kommunikation av inlagor sker därför inte med den som har lämnat 

informationen till Advokatsamfundet. 
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Regleringen kring disciplinnämndens processuella förfarande är relativt 

begränsad. Advokat mot vilken anmärkning riktas ska, om särskilda skäl inte 

föranleder annat, beredas tillfälle att yttra sig över anmärkningen. Advokat är 

skyldig att avge sådant yttrande och att tillhandahålla de handlingar som nämnden 

eller Advokatsamfundets generalsekreterare förelägger advokaten att 

tillhandahålla. Disciplinnämnden kan besluta om muntlig förhandling i ett ärende 

och ska fatta sådant beslut, om inte särskilda skäl föranleder annat, när 

uteslutning kan komma i fråga. I sådant fall ska Advokatsamfundet förordna en 

representant att föra samfundets talan. Den advokat som är kallad till muntlig 

förhandling ska biträdas av ombud. 

 

Förfarandet i disciplinnämnden tar sin förebild i förvaltningslagen och reglerna 

om kommunikation följs. Förfarandet är i allt väsentligt skriftligt. Samtliga 

ledamöter som deltar i ett avgörande har tillgång till alla handlingar i ärendet. När 

ett ärende ska avgöras i disciplinnämnden eller i någon prövningsavdelning 

fungerar en av ledamöterna som referent. I ärende, som hänskjutits från 

prövningsavdelning till disciplinnämnden, förordnas en ny referent. 

 

Disciplinnämnden anser sig inte bunden vid vad anmälaren lägger advokaten till 

last, utan kan även beakta andra omständigheter som framkommer vid 

handläggningen av ärendet. Omständigheter som läggs advokaten till last vid 

disciplinnämndens bedömning måste dock advokaten beretts möjlighet att 

bemöta. Disciplinnämndens beslut vinner rättskraft. Om resningsskäl visas anser 

sig dock nämnden kunna ompröva tidigare beslut, i vart fall när det gäller beslut 

från en prövningsavdelning. Högsta domstolen har också ansett sig kunna 

meddela resning i nämndbeslut, men har aldrig gjort det (se exempelvis NJA 

2003 s. 403). 

 

Nämndens verksamhet är myndighetsutövning, och dess ledamöter torde vara 

underkastade tjänsteansvar. 

 

Disciplinnämndens beslut ska dokumenteras i protokoll. Beslut om uteslutning, 

varning eller erinran ska vara motiverade. Beslut om uteslutning kan överklagas 
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till Högsta domstolen, medan övriga beslut inte kan överklagas. Vid en prövning i 

Högsta domstolen är Advokatsamfundet förklarande och intar inte partsställning. 

 

Disciplinärendena omfattas av sekretess. På förfrågan lämnar Advokatsamfundet 

dock ut beslut från disciplinnämnden. Ett utlämnande föregås emellertid av en 

omfattande sekretessprövning, som innebär att anmälarens identitet och andra 

känsliga uppgifter regelmässigt sekretessbeläggs. 

 

2.3 Tillsynen över europeiska advokater verksamma i Sverige 
 
Advokater från EU, EES och Schweiz (europeiska advokater) ska enligt 8 kap. 

9 § RB, i fråga om tillsyn, i princip jämställas med svenska advokater när de är 

verksamma i Sverige. Detta innebär bland annat att reglerna i RB om god 

advokatsed samt om tillsyn och disciplinärt förfarande är tillämpliga på dessa 

advokater. En europeisk advokat är således skyldig att följa svenska regler om 

god advokatsed och i princip gäller samma regler om tillsyn och sanktioner för 

den utländske advokaten som för en svensk advokat. 

 

Europeiska advokater är alltså skyldiga att följa de svenska reglerna om god 

advokatsed. Detsamma gäller reglerna om tillsyn och sanktioner i 8 kap. RB. En 

europeisk advokat som under tillhandahållande av juridiska tjänster i Sverige inte 

följer de svenska etiska reglerna kan därför bli föremål för disciplinnämndens 

prövning. Självfallet kan inte uteslutning bli aktuellt om den europeiske 

advokaten inte samtidigt är ledamot av Sveriges advokatsamfund, men om 

förutsättningarna för uteslutning är uppfyllda, kan han eller hon i stället tilldelas 

varning, eventuellt i förening med straffavgift. 

 

De svenska disciplinära sanktionerna kan endast bli aktuella om den europeiske 

advokaten är verksam i Sverige. Det gäller däremot inte i fråga om tjänster som 

advokaten i sitt hemland tillhandahåller en klient som befinner sig i Sverige. 

För det fall en europeisk advokat har erhållit disciplinär påföljd i Sverige, ska 

Advokatsamfundets styrelse enligt 8 kap. 9 § tredje stycket RB underrätta behörig 

 



8 

myndighet eller organisation i den stat där advokaten är auktoriserad om beslut, i 

vilket det har konstaterats att han eller hon har åsidosatt sina plikter som advokat. 

 

Att Advokatsamfundets disciplinära verksamhet omfattar också den som 

auktoriserats som advokat i en annan stat inom EU, EES eller i Schweiz, framgår 

av 44 a § i stadgarna. Där anges också att samfundet i ett disciplinärt förfarande 

mot en sådan advokat, så snart förfarandet inleds, ska samarbeta och utbyta 

information med den behöriga myndigheten eller organisationen i den andra 

staten. Det framgår även av 2.4 i CCBE:s etiska regler. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att såväl RB som stadgar och CCBE:s etiska 

regler tillhandahåller instrument för att sanktionera en europeisk advokats 

åtgärder i samband med ett advokatuppdrag i Sverige, som inte är förenligt med 

våra regler om god advokatsed. Eftersom vägledande uttalanden regelmässigt är 

uttolkningar av rådande vägledande regler om god advokatsed, bör även i 

sanktionshänseende sådana specifika förfaranderegler som tillhandahållits genom 

styrelsens uttalanden anses omfattas av vårt nationella etiska regelverk. 

 

Det kan avslutningsvis nämnas att det finns en CCBE-resolution till stöd för 

samarbete mellan de europeiska och de amerikanska tillsynsorganen, vilken är 

avsedd att för svenskt vidkommande underlätta tillsynen även beträffande 

amerikanska advokater som bedriver verksamhet i Sverige. 
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3. Omfattningen av tillsynen över advokater 

3.1 Vad omfattas av tillsynen? 
 
Lydelsen av den allmänna bestämmelsen om advokats skyldigheter i 8 kap. 4 § 

RB innebär att den lagstadgade skyldigheten för advokat att i allt iaktta god 

advokatsed enbart avser verksamheten som advokat. Det är i denna verksamhet 

som advokaten är skyldig att iaktta god advokatsed. Avsikten är således inte att 

bestämmelsen inkluderar något om hur advokat ska uppträda i angelägenheter 

som inte ingår i eller har samband med advokatverksamheten. 

 

Enligt 8 kap. 7 § RB ska en advokat som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt 

eller som annars förfar oredligt uteslutas ur samfundet. Är omständigheterna 

mildrande får advokaten i stället tilldelas en varning. Av andra stycket i samma 

bestämmelse framgår att en advokat som annars åsidosätter sina plikter som 

advokat får meddelas varning eller erinran. Är omständigheterna synnerligen 

försvårande får advokaten uteslutas ur samfundet. Enligt tredje stycket kan en 

varning kombineras med straffavgift om särskilda skäl föreligger. Under vissa 

förhållanden får disciplinnämnden, enligt fjärde stycket, i stället för att tilldela 

advokat en erinran göra ett uttalande. 

 

Trots lydelsen av den allmänna bestämmelsen om advokats skyldigheter i 8 kap. 

4 § RB kan det konstateras att möjligheterna till disciplinärt ingripande enligt 

8 kap. 7 § RB omfattar möjlighet att ingripa disciplinärt även mot oredligt 

förfarande utanför advokatverksamheten. 

 

Redan Processlagberedningen framhöll att ett oredligt handlande omfattas av 

tillsynen även om det sker utanför advokatverksamheten, som t.ex. när advokaten 

i egna angelägenheter gör sig skyldig till bedrägligt eller annat oredligt förfarande 

(se NJA II 1943 s. 86). Beredningen uttalade att begreppet oredlighet emellertid 

inte är entydigt, men att det i första hand torde ta sikte på ekonomiskt handlande 

som inte kan anses acceptabelt för en advokat. Om advokaten i privata 

angelägenheter gör sig skyldig till bedrägligt eller svikligt förfarande kan detta 

således beivras, även om det sker utanför advokatverksamheten. 
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I 8 kap. 7 § andra stycket RB regleras alla förfaranden som innebär att advokaten 

på annat sätt än vad som sagts i första stycket åsidosätter sina plikter som 

advokat. Andra styckets tillämpning torde således förutsätta att vederbörande 

åsidosatt någon plikt som åvilar denne just på grund av att han eller hon är 

advokat. Disciplinär åtgärd torde således inte kunna vidtas mot en advokat på den 

grunden att han eller hon som privatperson begår brott utan samband med 

advokatverksamheten. Även denna bestämmelse torde därför enbart omfatta 

plikter i advokatens yrkesutövning. 

 

3.2 Vad omfattas av begreppet advokatverksamhet? 
 
I 8 kap. RB finns ju, vilket tidigare har nämnts, ett antal regler om advokaters 

skyldigheter. Därav framgår bland annat att en advokats skyldighet att iaktta god 

advokatsed är begränsad till av advokaten bedriven advokatverksamhet och gäller 

alltså inte för annan verksamhet. Någon definition av begreppet advokat-

verksamhet finns dock inte angivet i lag. Vilka aktiviteter som är att anse som 

advokatverksamhet har inte heller ytterligare preciserats. Det kan dock 

konstateras att när RB talar om en advokats verksamhet åsyftas mycket mer än 

den processuella verksamheten. 

 

Redan av processkommissionens betänkande (SOU 1926:31 s. 213) framgår att 

till advokatverksamhet hör inte endast förberedande och utförande av rättegångar, 

utan att detta uttryck i enlighet med vanligt språkbruk, ska förstås så att det även 

omfattar ”juridiskt rådgivarskap, biträde med upprättande av handlingar och över 

huvud sådan verksamhet, som regelmässigt ingår i advokatyrket och i vilken 

advokaterna av allmänheten anlitas” . 

 

I processlagberedningens betänkande betonas visserligen i första hand advokatens 

uppgift såsom ombud eller biträde i rättegång, men det framhålls även att 

advokatens verksamhet inte är begränsad till rättegångar utan omfattar även andra 

rättsliga angelägenheter i vilka advokaten anlitas (NJA II 1943 s. 19 och 131). 

 

 



11 

Det ligger i sakens natur att de förfaranden som kan föranleda disciplinär påföljd 

enligt 8 kap. 7 § andra stycket RB i regel har skett i vederbörandes verksamhet 

som advokat och under utövande av denna verksamhet. Avgränsningen av de 

omständigheter som kan anses falla inom detta område har i praxis bedömts vara 

vidsträckt. Advokatens tystnadsplikt och plikten mot klienten att iaktta trohet och 

lojalitet är exempel på omständigheter som alltid måste respekteras av advokaten. 

Detta även vid tillfällen då han eller hon inte i egentlig mening kan anses vara 

verksam som advokat. Om advokaten utanför advokatverksamheten bryter mot 

dessa plikter måste advokaten ändå anses åsidosätta en plikt som tillkommer 

denne i advokatverksamheten. Detta innebär att en handling utan direkt koppling 

till advokatverksamheten således trots allt kan innebära ett brott mot de plikter 

som åvilar advokaten. 

 

Disciplinnämnden har tillagts ett betydande tolkningsutrymme vad gäller 

innebörden av begreppet advokatverksamhet. Av praxis från disciplinnämnden 

framgår att nästan varje anknytning till advokatens rörelse eller advokatens 

ställning som advokat gör att advokatens handlande kan bedömas mot de 

Vägledande reglerna om god advokatsed m.m. Detsamma gäller också när 

advokaten som privatperson företar handlingar av sådant slag som naturligt faller 

inom advokatens verksamhetsområde. En mängd exempel från praxis återfinns i 

Claes Peyron, Advokatetik, 2010 (s. 15 ff.). 

 

Handlanden utanför advokatverksamheten, som inte innefattar oredlighet, har 

med hänvisning till det ovan anförda inte ansetts kunna omfattas av 

Advokatsamfundets tillsyn och disciplinära verksamhet. Med beaktande av den 

nuvarande regleringen i RB och med hänvisning till disciplinnämndens praxis har 

det därför ansetts föreligga hinder för nämnden att pröva handlanden utanför 

advokatverksamheten, som inte innefattar oredligt förfarande. 
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4. Tillsynens omfattning i andra länder inom Europa 
 

Vid en genomgång av hur omfattningen av möjligheterna till disciplinärt 

ingripande reglerats i övriga Europa har framkommit att det i de flesta andra 

länder är möjligt att ingripa disciplinärt mot advokat som begår brottslig gärning 

utanför advokatverksamheten. När det gäller möjligheten att ingripa mot andra 

handlingar än brott, som exempelvis skadar förtroendet för advokatkåren, kan 

konstateras att sådan möjlighet inte är lika vanligt förekommande. 

 

Arbetsgruppen har gjort en enkätundersökning inom CCBE, i vilken följande 

frågor har ställts: 

 

1. Kan handlingar utanför advokatverksamheten, privata handlingar, medföra 
disciplinära åtgärder i ert land? 
 

2. Vilka sorters privata handlingar kan medföra disciplinär påföljd (grovt 
brottsliga handlingar, alla brottsliga handlingar, handlingar som skadar 
förtroendet för advokatkåren, etc.)? 
 

3. Vid grova överträdelser, är uteslutning den enda påföljd som används eller 
förekommer det att man använder andra disciplinära påföljder? 
 

4. Hur hanteras upprepade överträdelser? 
 

Alla länder har inte svarat och andra har svarat kortfattat. Detta gör att det är svårt 

att dra några mer långtgående slutsatser utifrån den information som erhållits. 

Informationen ger ändå en bild av hur handlingar utanför advokatverksamheten 

hanteras i vissa medlemsländer. 
 

Enkätsvaren kan sammanfattas enligt följande: 
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1. Kan handlingar utanför advokatverksamheten, privata handlingar, 
medföra disciplinära åtgärder i ert land? 

 

Åtta länder (Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Polen, 

Litauen och Slovenien) har uppgett att den disciplinära tillsynen omfattar även 

handlingar som advokater vidtar utanför advokatverksamheten. Irland anger att 

den disciplinära verksamheten vanligtvis bara omfattar handlingar inom 

advokatverksamheten, men att reglerna teoretiskt ger utrymme för prövning av 

alla handlingar, således även privata, om dessa skadar advokatkåren. Även Law 

Society har uppgett att handlingar utanför advokatverksamheten kan medföra 

disciplinära åtgärder. 

 

Finland, liksom Litauen, har uppgivit att utgångspunkten för tillsynen är att en 

advokat alltid är advokat, dygnet runt och varje dag. Antalet ärenden som grundar 

sig på denna regel är dock begränsat. Finland uppskattar att det rör sig om 5–10 

ärenden per år. Förra året fördes en diskussion i Finland, mot bakgrund av de låga 

tillämpningssiffrorna, huruvida man verkligen skulle behålla tillsynens 

omfattning. Diskussionerna utmynnade dock i att man behöll bestämmelsen 

oförändrad. 

 

Tre länder (Nederländerna, Estland och Norge) har svarat att privata handlingar 

faller utanför det disciplinära systemet. Estland och Norge har emellertid uppgett 

att man på grund av privata handlingar kan ingripa i advokatens verksamhet på 

annat sätt. I Estland kan advokaten suspenderas om advokaten är misstänkt för, 

eller anklagad för brott. I Norge kan Advokatbevillingsnemnden dra in 

advokattillståndet, bl.a. om advokaten begår handlingar som gör denne olämplig 

att driva advokatverksamhet, eller som gör att denne inte längre har det 

förtroende som krävs i yrket. Därtill kommer att norsk domstol enligt straffloven 

kan dra in rätten att bedriva advokatverksamhet om advokaten begått brott och att 

Advokatsamfundets styrelse kan utesluta någon som uppträtt på ett sätt som gör 

att denne inte längre bör vara ledamot. 
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Spanien har inte klart svarat ja eller nej på frågan om huruvida privata handlingar 

omfattas, utan har enbart med hänvisning till artikel 81 i General Statute uppgett 

att alla handlingar som påverkar yrkesutövningen kan hanteras disciplinärt. 

 

2. Vilka sorters privata handlingar kan medföra disciplinär påföljd 
(grovt brottsliga handlingar, alla brottsliga handlingar, handlingar 
som skadar förtroendet för advokatkåren, etc.)? 

 

Fem av länderna (Finland, Österrike, Storbritannien, Irland och Slovenien) som 

svarat jakande på första frågan, har uppgett att omständigheten att en advokat 

dömts för brott utgör överträdelser som kan medföra disciplinpåföljd. Även Law 

Society har instämt. I Irland gäller detta vid grova brott och Slovenien vid 

uppsåtliga brott, som medför minst sex månaders fängelse. 

 

Finland anger att fällande brottmålsdomar mot advokater alltid leder till 

disciplinär prövning. Åklagaren informerar JK om att ett ärende pågår mot en 

advokat och JK meddelar sedan disciplinnämnden om det. Informationen kan 

lämnas antingen under processen eller efter att domstolen avkunnat dom. Det 

förekommer inget samarbete mellan domstolen och disciplinnämnden – de agerar 

båda självständigt. Utöver det ovanstående kan disciplinärenden, vad gäller också 

annat än brott, initieras. 

 

Från Finlands praxis kan nämnas att en advokat som begått skattebrott fått en 

varning. En advokat som uttryckt sig ohövligt vid besvarande av en enkät från the 

National Research Institution of Legal Policy har fått en varning. Olika 

handlanden i uppdrag som styrelseledamöter i bolag har lett till påföljder. 

 

Tyskland anger att brottsliga handlingar och överträdelser, som kan medföra 

böter kan leda till disciplinpåföljd. Det förutsätter dock att advokaten genom 

försumlighet kan anses ha eftersatt sina plikter och att det föreligger ett allmänt 

intresse av att advokatens handlande prövas. Tyskland nämner ur sin praxis att en 

straffavgift om 25 000 euros har påförts en advokat för förtal och skadebrott som 

inte haft något samband med advokatverksamheten. 

 

 



15 

Två länder (Danmark och Storbritannien) har tagit upp att handlingar av 

ekonomisk art, olämpliga affärsangelägenheter och olämpliga ageranden i 

konkurser faller inom de disciplinära sanktionsramarna. Storbritannien har även 

uppgett att användning av firmabrevpapper vid privata angelägenheter är en 

omständighet som kan beaktas. 

 

I Litauen kan alla handlingar prövas disciplinärt. Österrike och Polen synes också 

ha en vidsträckt tillämpning. De uppger att det inte är specificerat vilka 

handlingar som kan omfattas, men att det rör sig om alla handlingar som kan 

skada advokatkårens rykte. Österrike nämner att disciplinär påföljd exempelvis 

ålagts en advokat som under alkoholpåverkan förolämpat en polis och en 

taxichaufför. 

 

3. Vid grova överträdelser, är uteslutning den enda påföljd som används 
eller förekommer det att man använder andra disciplinära påföljder? 

 

Flertalet av de länder som prövar privata handlingar disciplinärt, anger att hela 

påföljdsskalan, inte bara uteslutning, är tillämplig på grova överträdelser. Irland 

uppger att frågan aldrig prövats, men att samtliga påföljder troligtvis skulle kunna 

användas. Endast Slovenien har svarat att uteslutning är den enda påföljden som 

kan användas vid grova överträdelser. 

 

4. Hur hanteras upprepade överträdelser? 
 

Finland, Storbritannien och Österrike anger att upprepade överträdelser påverkar 

påföljdsvalet och leder till svårare påföljder. Tyskland anger att uteslutning inte 

har tillämpas för enstaka överträdelser utom advokatverksamheten, men att 

påföljden kan användas just om överträdelserna upprepas; särskilt om 

överträdelserna varit grova och om åläggandet av böter och andra förbud 

misslyckats. 

 

I Litauen kan man vid påföljdsbestämningen välja om man vill ta hänsyn till 

omständigheten att det är fråga om upprepade överträdelser eller inte. Två länder 

(Danmark och Irland) har aldrig prövat frågan om upprepade överträdelser, men 
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Danmark anger att upprepade privata överträdelser troligen skulle hanteras på 

samma sätt som upprepade överträdelser inom advokatverksamheten. Slovenien 

uppger att det saknas särskilda sanktioner för upprepade överträdelser medan 

Polen anger att bedömningen beror på omständigheterna.  
Land Kan handlingar 

utanför 
advokatverksamheten 
medföra disciplinära 
åtgärder? 
 

Vilka sorters 
handlingar kan 
merföra 
disciplinära 
åtgärder? 

Är uteslutning enda 
påföljden som 
används vid grova 
överträdelser? 

Hur hanteras 
upprepade 
överträdelser? 
 

Danmark Ja Affärsange-

lägenheter eller 

andra angelägen-

heter av ekonomisk 

art som inte anstår 

en advokat. 

Alla påföljder som är 

tillämpliga för 

handlingar inom 

advokat-

verksamheten kan 

komma i fråga. 

Aldrig prövat, men 

troligen skulle det 

hanteras på samma 

sätt som för 

upprepade handlingar 

vidtagna i 

advokatverksamheten. 

Estland Nej, men 

Advokatsamfundets 

styrelse kan suspendera 

advokaten om denne är 

misstänk eller anklagad 

för brott. 

   

Finland Ja. En advokat står 

under tillsyn dygnet 

runt, varje dag (24/7-

regeln). 

The Code of Conduct 

anger att en advokat 

såväl inom som utom 

verksamheten skall 

avstå från handlingar 

som kan vanhedra 

kåren eller skada 

allmänförtroendet för 

den.  

Alla sorters 

handlingar. 

Vanligast är att 

advokaten har 

dömts för brott.  

Nej. The Advocates 

Act föreskriver att 

varning eller 

tillsägelse skall 

användas om 

advokaten annars 

agerar 

oprofessionellt. 

Föreligger 

försvårande 

omständigheter eller 

upprepningar, 

tillämpas uteslutning 

eller straffavgift. 

  

Upprepade 

överträdelser leder till 

svårare påföljd.  

Irland Vanligtvis bedöms 

bara handlingar inom 

advokatverksamheten. 

Reglerna ger dock ett 

Grovt brottsliga 

handlingar. 

Troligtvis hela 

påföljdsskalan. Har 

dock aldrig prövats. 

Aldrig prövat. 
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teoretiskt utrymme för 

alla handlingar som 

skadar advokatkåren. 

 

Law Society Ja Advokaten har 

dömts för brott. 

Nej, olika påföljder 

kan komma i fråga. 

Hänsyn kan tas till att 

överträdelserna är 

upprepade. 

Litauen Ja, förutom avseende 

vid vissa specifika 

brott. Om en advokat 

befinns skyldig till 

uppsåtligt brott, stängs 

advokaten av utan 

föregående disciplinär 

prövning. 

Alla handlingar  Nej. Alla disciplinära 

påföljder är 

tillämpliga. 

Hänsyn kan tas till att 

överträdelserna är 

upprepade. 

Nederländerna Nej     

Norge Nej. De advokatetiska 

reglerna omfattar inte 

privata handlingar. De 

faller således utanför 

sanktionsmöjligheterna 

i det disciplinära 

systemet. 

Privata handlingar kan 

dock leda till att 

Advokatbevillings-

nemnden drar in 

tillståndet att utöva 

advokatverksamhet, 

och att domstol enlig 

straffloven fråntar en 

advokat rätten att utöva 

advokatverksamhet. 

Därtill kommer att 

Samfundets styrelse 

kan utesluta en advokat 

som uppträtt på sätt 

som gör att han inte 

bör vara medlem.  

Advokatbevillings-

nemnden kan dra in 

tillståndet bl.a. om 

advokaten begår 

handlingar som gör 

advokaten olämplig 

att driva advokat-

verksamhet eller 

som gör att denne 

inte längre besitter 

det förtroende som 

behövs i yrket. 

Straffloven medger 

ingripande om 

advokaten begått 

en straffbar 

handling, som gör 

att han är olämplig 

att driva 

verksamhet.  

Nej. Straff enligt 

straffloven. 

Indragning av 

tillståndet att utöva 

advokatverksamhet.  

Antal överträdelser 

och dess allvarlighets-

grad blir del av 

påföljdsbedömningen. 

Polen Ja. 

 

Regleras inte 

särskilt. 

Regleras inte särskilt. Beror på 

omständigheterna. 
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Slovenien Ja, men privata 

handlingar kan inte 

leda till annan påföljd 

än uteslutning. 

Dömd för 

uppsåtligt brott till 

minst sex månaders 

fängelse. 

Ja.  Inga särskilda regler. 

Spanien Det disciplinära 

systemet omfattar alla 

handlingar som 

påverkar 

yrkesutövningen. 

Brottsliga 

handlingar. 

Den disciplinära 

processen vilar 

medan 

domstolsprocess 

pågår och startar 

igen när dom fallit.  

Hela påföljdsskalan; 

alltifrån uttalande till 

uteslutning kan 

komma i fråga. 

Upprepade handlingar 

beaktas. 

Storbritannien 

Bar of 

England and 

Wales 

Ja. Dömd för brott. 

Olämpligt agerande 

vid konkurser. 

Användning av 

firmabrevpapper 

vid privata 

angelägenheter.  

Alla påföljder kan 

komma i fråga. 

Påverkar påföljdens 

svårighetsgrad – 

tidigare överträdelser 

tas i beaktande vid 

bedömning av senare. 

Tyskland Ja. Advokater måste 

visa att de åtnjuter tillit 

och respekt både inom 

och utom 

advokatverksamheten.  

Handlingarna 

måste vara 

brottsliga eller 

utgöra 

överträdelser som 

kan leda till böter. 

Sanktioner 

förutsätter vidare 

att advokaten 

genom 

försumlighet kan 

anses ha eftersatt 

sina plikter, och att 

det föreligger ett 

allmänt intresse av 

att advokatens 

handlande prövas. 

Alla påföljder som är 

tillämpliga för 

handlingar inom 

advokatverksamheten 

kan användas.  

Uteslutning tillämpas 

inte för enstaka 

överträdelser, men 

kan användas om 

överträdelserna 

upprepas; särskilt om 

överträdelserna varit 

grova och om 

åläggandet av böter 

och andra förbud 

misslyckats. 
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Österrike Ja. Alla handlingar 

som kan skada 

advokaternas rykte. 

Alla brottsliga 

handlingar  

Nej. Andra påföljder, 

t.ex. varning eller 

avstängning 

förekommer också. 

Kan vara försvårande. 
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5. Tillsyn och disciplinförfaranden inom andra yrken 
 

Verksamhetsutövare inom sådana yrken som är särskilt reglerade i lag, s.k. 

reglerade yrken, är regelmässigt underställda någon form av tillsyn. Advokatyrket 

är ett sådant reglerat yrke, för vilket såväl kvalifikationskrav som tillsyn finns 

reglerat i lag. Detsamma gäller exempelvis för revisorer. Vid sidan av dessa 

reglerade yrken finns en rad anställningar inom rättsväsendet som regleras genom 

lag och för vilka finns särskilda system för tillsyn m.m. 

 

5.1 Revisorer 
 
Revisorsnämnden har till uppgift att ingripa mot revisorer som förfar oredligt 

eller som av andra skäl inte är lämpliga att utöva revisionsverksamhet eller som 

utför ett bristfälligt arbete eller äventyrar sitt oberoende. Genom den tillsyn samt 

den övriga verksamhet som nämnden bedriver, upprätthålls förtroendet för 

revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet. 

 

Revisorsnämndens tillsynsverksamhet består av fyra delar: systematisk och 

uppsökande tillsyn, löpande kvalitetskontroll, disciplinärenden och 

förhandsbesked. 

 

Genom den systematiska och uppsökande verksamheten undersöker nämnden 

kvaliteten i vissa utvalda revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. 

Om det i ett sådant ärende framkommer allvarligare brister, öppnas ett 

disciplinärende för att pröva om en disciplinär åtgärd ska vidtas. De största 

revisionsbyråernas revision av främst marknadsnoterade aktiebolag 

kvalitetskontrolleras regelbundet, inom ramen för ett särskilt projekt. Alla 

revisorer är föremål för löpande kvalitetskontroll. Denna kontroll utförs av FAR i 

fråga om de revisorer som är anslutna till denna organisation. Övriga revisorer 

kvalitetskontrolleras av Revisorsnämnden. 

 

Disciplinärenden kan initieras av anmälningar från till exempel andra 

myndigheter, revisionsklienter och privatpersoner. Revisorsnämnden kan också 
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på eget initiativ initiera disciplinärenden. I Revisorsnämndens tillsyn ingår 

behandlingen av disciplinärenden mot godkända och auktoriserade revisorer. 

Disciplinära åtgärder kan vidtas om nämndens utredning visar på brister i den 

granskade revisorns eller det granskade revisionsbolagets verksamhet. Även 

oredligt förfarande omfattas av tillsynen. Precis som avseende advokaterna finns 

ingen möjlighet att ingripa mot en revisors agerande utanför verksamheten, om 

detta inte innefattar oredlighet. 

 

Revisorsnämnden har möjlighet att meddela en erinran eller en varning, och i 

mycket allvarliga fall kan nämnden upphäva revisorns godkännande eller 

auktorisation. 

 

5.2 Poliser och åklagare 
 
Personalansvarsnämnden (PAN) prövar frågor om tjänsteansvar såvitt avser 

flertalet anställda inom polisen. PAN prövar frågor om skiljande från anställning 

på grund av personliga förhållanden, disciplinansvar, åtalsanmälan och 

avstängning. 

 

Uppkommer en fråga som PAN har att pröva åligger det den myndighet som den 

anställde lyder under att anmäla detta till nämnden. Med att ”fråga uppkommer” 

avses att myndigheten får kännedom om att någon anställd har förfarit på ett så 

klandervärt sätt att det finns anledning att PAN tar upp frågan om skiljande från 

anställningen eller disciplinär bestraffning. 

 

Ett avskedande får enligt 18 § LAS ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina 

åligganden mot arbetsgivaren. Såväl åligganden i tjänsten, som privata 

angelägenheter omfattas av regleringen. Det är inte nödvändigt att brottslig 

gärning har begåtts för att ett grovt åsidosättande ska anses ha skett. 

 

När en åtgärd har vidtagits för att åtal ska väckas mot en polis, får arbetsgivaren 

inte inleda eller fortsätta ett disciplinärt förfarande. Om en gärning har prövats i 

straffrättslig ordning, får ett disciplinärt förfarande inledas eller fortsätta bara om 
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gärningen, av någon annan anledning än bristande bevisning, inte har ansetts vara 

något brott (se 18 § LOA). 

 

Praxis avseende avskedande inom polisen är omfattande. När det gäller händelser 

utanför polisverksamheten kan nämnas att misshandel eller våld mot tjänsteman 

av normalgraden har medfört att poliser avskedats, medan ringa brott inte har 

ansetts innebära ett så grovt åsidosättande att poliser skilts från anställningen. 

Även stöld, häleri och koppleribarnpornografibrott (ringa brott), har medfört att 

poliser har avskedats, medan olika bötesbrott inte har fått sådana konsekvenser. 

 

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och 

avskedande när det gäller åklagare (se 34 § LOA och 23 § åklagarförordningen). 

Nämndens beslut kan bli föremål för arbetsrättslig tvist. Rätt, men också 

skyldighet att anmäla ett ärende till ansvarsnämnden har den myndighet där 

arbetstagaren är anställd. Rätt att anmäla har också JO och JK. 

 

Ärenden som berör åklagares privata angelägenheter är mycket ovanliga. Från 

praxis kan nämnas ett beslut från Statens ansvarsnämnd, i vilket en 

kammaråklagare blev avskedad. Detta efter att ha fällts till ansvar för sexuellt 

ofredande i flera fall, misshandel, övergrepp i rättssak, olaga hot och ofredande. 

Gärningarna hade inget samband med arbetet som åklagare. Påföljden bestämdes 

till villkorlig dom och 150 dagsböter. Vid påföljdsvalet beaktade domstolen att 

det fanns skäl att anta att åklagaren skulle komma att avskedas från sin 

anställning. 

 

5.3 Domare 
 

Den som har utnämnts till ordinarie domare får enligt 11 kap. 7 § 

regeringsformen (RF) skiljas från tjänsten endast om han eller hon genom brott 

eller grovt eller upprepat åsidosättande av tjänsteåligganden har visat sig 

uppenbarligen olämplig att inneha tjänsten. I övrigt får ordinarie domare skiljas 

från tjänsten endast om han eller hon har uppnått gällande pensionsålder eller 

annars enligt lag är skyldig att avgå med pension. 
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Skälet till varför ordinarie domare har ett grundlagsfäst anställningsskydd är att 

det ses som en nödvändig garanti för ett självständigt dömande att de inte kan 

skiljas från tjänsten i andra fall än då objektivt godtagbara skäl föreligger (se 

Petrén m.fl., Sveriges grundlagar s. 274). 

 

Departementschefen har i förarbetena uttalat att olämplighetsrekvisitet ska tolkas 

restriktivt och att avskedande ska kunna komma i fråga endast i sådana fall där 

det med hänsyn till såväl brottets beskaffenhet som anställningens art och övriga 

omständigheter skulle verka stötande om arbetstagaren fick behålla sin tjänst 

(prop. 1975:78 s. 164). 

 

I LOA finns bl.a. bestämmelser om disciplinpåföljd för en arbetstagare som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter. Disciplinansvar kan 

dock enbart utkrävas för åsidosättande av skyldigheter som är knutna till 

anställningen. 

 

Av 11 kap. 8 § RF framgår att åtal mot en ledamot av Högsta domstolen eller 

Regeringsrätten för brott i utövningen av tjänsten väcks i Högsta domstolen av JO 

eller JK. Högsta domstolen prövar också enligt samma lagrum frågor om justitie- 

och regeringsråds avskedande, avstängning m.m. Också i dessa ärenden väcks 

talan av JO eller JK. På samma sätt som för andra ordinarie domare kan justitie- 

och regeringsråd skiljas från tjänsten endast om han eller hon genom brott eller 

grovt eller upprepat åsidosättande av tjänsteåligganden har visat sig 

uppenbarligen olämplig att inneha tjänsten 

 

När det gäller övriga ordinarie domare prövas frågor om avskedande, 

avstängning, disciplinansvar m.m. i stället av Statens ansvarsnämnd, vars beslut 

kan bli föremål för arbetsrättslig tvist. Rätt, men också skyldighet att anmäla ett 

ärende till ansvarsnämnden har den myndighet där arbetstagaren är anställd. Rätt 

att anmäla har också JO och JK. 
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I ansvarsnämndens bedömningar brukar framhållas att för att en domare ska 

kunna fullgöra sina uppgifter fordras att han åtnjuter allmänt förtroende och 

allmän aktning och att det därför måste ställas särskilt stora krav på en domares 

redbarhet och oförvitlighet. 

 

Från praxis kan exempelvis nämnas att ordinarie domare har skiljts från 

anställning vid fråga om återfall i snatteri (AD 1989 nr 52). 

 

I sammanhanget kan nämnas att etiska regler för domare nyligen har antagits i 

Norge. I dessa finns ett särskilt kapitel som reglerar domarens agerande utanför 

tjänsten. Av 29 § framgår att en domare också utanför tjänsten måste sträva efter 

att agera på så sätt att det inte skadligt inverkar på respekten eller förtroendet för 

domstolarna. 

 

6. Arbetsgruppens överväganden och förslag 

6.1 Bakgrund 
 
I de stadgar som gällde för Advokatsamfundet från och med den 1 juli 1936 fram 

till dess att RB trädde i kraft fanns i 31 § andra stycket en bestämmelse som 

möjliggjorde disciplinärt ingripande mot advokat, om denne hade gjort sig 

skyldig till ”annan handling ägnad att menligt inverka på samfundets anseende”. 

Bestämmelsen upptogs inte i 1944 års stadgar för det allmänna advokatsamfundet 

som infördes i 8 kap. 1 § RB, då Justitiedepartementet motsatte sig införandet av 

bestämmelsen. Detta motiverades med att statsmakterna inte kunde tillåta det 

offentligrättsliga advokatsamfundet att behålla ett stadgande som kunde tänkas 

leda till alltför långtgående ingripanden i advokaternas privata liv. 

 

I betänkandet med förslag till Stadgar för Sveriges advokatsamfund som 

lämnades av 1959 års stadgekommitté framgår att kommittén övervägde huruvida 

det i RB borde införas ett stadgande som öppnade för möjligheten att vidtaga 

disciplinär åtgärd mot advokat på grund av handling, som var ägnad att menligt 

inverka på Advokatsamfundets eller advokaternas anseende. Kommittén 

konstaterade att en sådan bestämmelse inte skulle vara någon nyhet, utan endast 
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ett återinförande av en bestämmelse som fanns i Advokatsamfundets stadgar fram 

till RB:s ikraftträdande. 

 

För en bestämmelse av denna innebörd ansåg stadgekommittén att det kunde 

anföras vissa skäl. Kommittén konstaterade att det onekligen framstod som 

egendomligt att en advokat, som utanför sin verksamhet begick ett måhända grovt 

brott, vilket inte innefattade oredlighet, inte kunde uteslutas ur 

Advokatsamfundet. Likaså kunde det enligt kommittén sägas vara en brist att det 

inte fanns någon möjlighet att ingripa disciplinärt mot en advokat som i sitt 

privata liv uppförde sig på ett så anstötligt sätt att advokaten därigenom allvarligt 

äventyrade kårens anseende. Kommittén fann å andra sidan att det var uppenbart 

att bestämmelserna om disciplinära påföljder inte fick ges sådant innehåll att de 

möjliggjorde alltför långtgående ingripanden i advokaternas privata liv. Efter att 

ha övervägt frågan kom kommittén fram till uppfattningen att det knappast var 

möjligt att avfatta en bestämmelse av angiven innebörd på sådant sätt att man 

kunde skapa de erforderliga garantier mot onödiga ingripanden i advokatens 

privata liv. Enligt kommittén kunde man i och för sig tänka sig en bestämmelse 

som enbart tog sikte på sådana fall där en advokat begick grova brott. Kommittén 

fann dock att det var diskutabelt vilka brott som skulle omfattas. Vidare anmärkte 

kommittén att frågan var föga praktisk och om ett sådant fall verkligen skulle 

inträffa, torde man kunna räkna med att advokaten lämnade samfundet. På dessa 

skäl stannade kommittén för uppfattningen att något stadgande inte borde införas 

och så kom heller aldrig att ske. 

 

6.2 Ska möjligheterna till disciplinärt ingripande mot advokat utvidgas? 
 
Styrelsen har på nytt väckt frågan om att överväga förslag till lagändring och 

motivering avseende möjligheten till disciplinärt ingripande beträffande 

advokaters privata angelägenheter. 

 

Inledningsvis kan konstateras att en rättsstat har behov av en stark och oberoende 

advokatkår med hög integritet. Advokat ingår i gruppen reglerade yrken och titeln 

advokat är skyddad i lag. Av lag framgår också de krav som uppställs för att 
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kunna antas till ledamot, hur tillsynen över advokatväsendet är anordnad m.m. 

Allt detta har till syfte att garantera hög etik och professionalism inom 

advokatkåren. Advokaten är därför ett särskilt kvalificerat ombud, som dessutom 

av lagstiftaren har tillerkänts särskilda privilegier avseende oberoende, 

tystnadsplikt m.m. Detta innebär att advokaten innehar en särställning i det 

svenska rättssamhället och det är därför av vikt att advokatkåren åtnjuter 

allmänhetens förtroende. Förtroendet för rättsskipningen kräver bl.a. att advokater 

uppträder sakligt och korrekt, så att tilltron till advokaternas oberoende och 

trovärdighet inte kan ifrågasättas. Detta gäller naturligtvis främst i verksamheten 

som advokat, men torde i vissa fall också kunna innefatta advokatens uppträdande 

som privatperson. 

 

Som skäl för införande av en möjlighet att ingripa även mot en advokats agerande 

utanför advokatverksamheten kan anföras att det torde framstå som 

svårförståeligt att en advokat som exempelvis gör sig skyldig till ett grovt brott, 

som inte innefattar oredlighet, inte kan uteslutas ur Advokatsamfundet. I 

sammanhanget kan det även ifrågasättas om det kan anses vara en brist att det inte 

finns någon möjlighet att disciplinärt ingripa mot en advokat som, utan att göra 

sig skyldig till brottslig gärning, i sitt privata liv uppträder på sådant sätt att 

förtroendet för advokatkåren skadas. 

 

Det kan inledningsvis konstateras att något egentligt behov av en utvidgad 

möjlighet att ingripa mot advokaters privata angelägenheter i och för sig inte har 

kunnat konstateras. Trots att något egentligt behov således inte kan anses 

föreligga framstår det ändå som rimligt att överväga frågan om en möjlighet till 

disciplinärt ingripande mot advokats privata angelägenheter bör införas för 

framtiden. Detta för att värna advokaternas ställning i rättssamhället. Förtroendet 

för advokatyrket måste värnas och nuvarande ordning får inte riskera att negativt 

påverkar allmänhetens förtroende för kåren. Vid en jämförelse avseende 

möjligheterna att ingripa disciplinärt mot advokaters agerande utanför 

advokatverksamheten i andra europeiska länder kan det dessutom konstateras att 

en sådan möjlighet finns i de flesta länder när det gäller brottsliga handlingar. När 

det gäller möjligheten att ingripa även mot andra handlingar, som exempelvis kan 
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skada förtroendet för advokatkåren, är möjligheten att ingripa dock inte lika 

vanligt förekommande. Även vid en jämförelse med andra aktörer inom 

rättsväsendet kan konstateras att möjligheter att ingripa på olika sätt mot brott 

utan samband med yrkesverksamheten föreligger, såväl för poliser som för 

åklagare och domare. 

 

Sammantaget utgör detta omständigheter som enligt vår mening talar för att en 

möjlighet till ingripande även mot advokaters agerande utanför 

advokatverksamheten, som avser annat än oredlighet, bör införas. Skäl finns 

därför att närmare överväga hur en utvidgad möjlighet till disciplinärt ingripande 

avseende omständigheter utanför verksamheten bör utformas. 

 

6.3 Vilka handlingar ska omfattas av en utvidgad tillsyn? 
 

När det gäller frågan om ingripande mot advokats handlingar utanför 

verksamheten fanns den tidigare bestämmelsen i stadgarna, som gjorde det 

möjligt att ingripa disciplinärt mot ”annan handling ägnad att menligt inverka på 

samfundets anseende”. Detta stadgande utmönstrades ju som tidigare nämnts på 

initiativ av Justitiedepartementet, som ansåg att bestämmelsen medförde alltför 

långt gående möjligheter till ingripanden i advokaternas privata liv. 

 

Införande av en utvidgad möjlighet till disciplinärt ingripande mot advokat är, 

vilket tidigare har konstaterats, en fråga som innefattar en mängd mycket svåra 

avvägningar. Till att börja med uppkommer frågan om det enbart är brottsliga 

gärningar som ska omfattas av ett utvidgat disciplinärt förfarande eller om 

möjlighet också ska finnas att angripa även andra handlingar som är ägnade att 

påverka förtroendet för advokatkåren. Vidare måste det övervägas om även 

handlingar som är ägnade att negativt inverka på advokaternas eller 

Advokatsamfundets anseende ska omfattas av en utvidgad möjlighet till 

disciplinärt ingripande. 

 

Redan frågan om disciplinärt ingripande vid brottslig gärning innefattar en mängd 

frågor och bedömningar. Vilka brott ska beaktas? Ska en brottskatalog införas 
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eller ska möjligheterna till ingripande knytas till viss strafflatitud eller till viss 

påföljd? Därtill uppkommer frågan när ett ingripande ska vara möjligt. Ska detta 

kunna initieras redan vid misstanke om brott eller ska dom avvaktas och ska 

domen i så fall ha vunnit laga kraft innan ett ingripande ska kunna ske? De 

frågeställningar som uppkommer avseende handlingar som inte är brott är 

betydligt flera och innefattar än mer svåra avgränsningar och bedömningar. 

 

Vår bedömning är att det endast i undantagsfall ska vara möjligt att angripa ett 

handlande utom yrkesutövningen. Garantier mot alltför långtgående ingripanden i 

advokatens privata angelägenheter måste enligt vår mening uppställas. Detta 

innebär att samhällets ingripanden som omfattar alla medborgare i de allra flesta 

fall måste anses tillräckliga även för advokater. En utökad möjlighet till 

disciplinärt ingripande ska därför enligt vår bedömning utvidgas enbart till att 

omfatta fall där advokat gjort sig skyldig till brott. Vi anser därför att någon 

möjlighet att angripa andra handlingar som är ägnade att påverka förtroendet för 

advokatkåren inte ska införas. Att som grund för en utvidgad tillsyn hänvisa till 

anseendet för advokatkåren känns omodernt och är enligt vår mening inte heller 

ett sådant skäl som ska motivera ett utökat disciplinärt ansvar. 

 

Fråga uppkommer då vilka brottsliga gärningar som ska omfattas av den 

utvidgade tillsynen och när ett ingripande ska kunna ske. Med anledning av att 

8 kap. 7 § RB nämner oredlighet kan övervägas huruvida en utvidgad 

brottskatalog borde införas för att avgränsa det område inom vilket disciplinärt 

ingripande ska vara möjligt. En sådan uppräkning innebär dock en mängd 

komplicerade överväganden av såväl juridisk som politisk karaktär. Till detta 

kommer att en sådan uppräkning kräver löpande överväganden och uppdateringar 

i förhållande till exempelvis ny lagstiftning. Att göra en avgränsning i förhållande 

till visst angivet straffminimum torde enligt vår mening också vara ett alltför 

onyanserat sätt att bedöma frågan. 

 

När det gäller alternativet att beakta utdömd påföljd måste naturligtvis en 

avvägning göras så att en utvidgad möjlighet att ingripa disciplinärt inte medför 

onödiga och alltför långtgående ingripanden i advokatens privatliv. Den 
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utvidgade möjligheten till disciplinärt ingripande ska därför ses som en slags 

ventil och förbehållas enbart de allra mest oförsvarliga och olämpliga 

handlingarna. Denna utökade möjlighet till disciplinärt ingripande ska därför 

enligt vår bedömning enbart ta omhand de fall som på ett alldeles särskilt sätt 

framstår som oacceptabla. Om en advokat har befunnits skyldig till allvarligt 

brottslighet och påföljden har bestämts till ett flerårigt fängelsestraff ska enligt 

vår mening en möjlighet att ingripa disciplinärt införas. 

 

Vidare bör det vara möjligt att ingripa mot en advokat som gör sig skyldig till 

brott av mindre allvarligt slag, men då det är fråga om upprepad brottslighet. I 

detta fall måste det dock dessutom krävas att synnerliga skäl föreligger för att ett 

disciplinärt ingripande ska vara möjligt. Detta för att understryka att 

möjligheterna till disciplinärt ingripande vid upprepad brottslighet enbart ska vara 

möjligt i utpräglade undantagsfall. Förhållandena i det enskilda fallet ska vara 

avgörande och det måste krävas att en samlad bedömning görs av samtliga 

omständigheter. 

 

Redan det faktum att brottsligheten är upprepad är en omständighet som utgör 

sådan brist på respekt för rättsordningen att det kan ifrågasättas om det är 

förenligt med de krav som bör ställas på en advokat. Enbart denna omständighet 

är dock inte tillräcklig för att nå upp till synnerliga skäl. Vid denna bedömning 

bör dessutom brottslighetens straffvärde och omfattning beaktas. Hänsyn bör 

också tas till brottets karaktär. Särskilt bör beaktas om det rör sig om uppsåtliga 

brott som riktar sig mot en enskilds hälsa, egendom eller personliga integritet. 

Vidare torde det förutsättas att den upprepade brottsligheten avser brott av samma 

art och att fängelse ingår i straffskalan för att synnerliga skäl ska anses vara för 

handen. Återfall i brott måste även ske inom en viss tidsrymd för att kunna 

beaktas. 

 

Om advokaten genom den upprepade brottsligheten har visat sig uppenbart 

olämplig att utöva advokatyrket och den upprepade brottsligheten är av sådant 

slag att den är ägnad att påverka förtroendet för advokatkåren ska det även i detta 
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fall vara möjligt att ingripa disciplinärt mot advokat, även om brotten saknar 

samband med advokatverksamheten och rör annat än oredlighet. 

 
När det gäller tidpunkten för ingripandet är vår bedömning att lagakraftvunnen 

dom som huvudregel bör avvaktas innan ett disciplinärt ingripande bör ske. Detta 

måste i vart fall vara huvudregeln om gärningen har förnekats. 

 

6.4 Hur ska en mer utvidgad tillsyn utformas? 
 

Lagakraftvunna domar, i vilka advokater dömts till ansvar för brott för vilka 

fängelse ingår i straffskalan för gärningar utom verksamheten, ska underställas 

Advokatsamfundets styrelses bedömning för huruvida ett disciplinärende ska 

inledas mot advokaten eller inte. 

 

Om en advokat har befunnits skyldigt till gärning för vilken ett flerårigt 

fängelsestraff har utdömts måste en presumtion anses föreligga för att ett 

disciplinärende ska initieras mot advokaten. Vid upprepad brottslighet ska 

styrelsen ta upp ett disciplinärende mot advokaten enbart om styrelsen finner att 

synnerliga skäl föreligger. Vid denna bedömning ska prövas om advokaten 

genom de brottsliga gärningarna har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket 

och om gärningarna har varit ägnade att påverka förtroendet för advokatkåren. 

 

Med anledning av att den utvidgade möjligheten till disciplinärt ingripande enbart 

tar sikt på de mest allvarliga brotten och upprepad brottslighet av särskilt 

kvalificerat slag är det vår bedömning att enbart uteslutning ska kunna komma i 

fråga som påföljd. I praktiken innebär detta att styrelsen enbart ska hänskjuta 

ärenden som omfattar domar som kan förväntas leda till uteslutning. 

Rapporteringen till styrelsen kommer således att omfatta ett betydligt större antal 

domar än det antal som faktiskt kommer att hänskjutas till DN för prövning. 

Detta motsvarar dock den ordning som redan i dag finns avseende de ärenden 

som initieras på annat sätt än genom en disciplinanmälan. 
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DN är inte bunden av styrelsens bedömning, utan har att självständigt pröva 

frågan om ärendet kan föranleda uteslutning eller inte. Enligt vår bedömning ska 

som nämnts DN inte kunna utdöma annan påföljd än uteslutning avseende 

gärningar utanför advokatverksamheten. I alla andra fall anser vi att samhällets 

sedvanliga ingripanden får anses vara tillräckliga. 

 

6.5 Förslag till reglering 
 
En utökad möjlighet att ingripa disciplinärt mot advokat är en fråga av sådant slag 

att denna måste regleras i lag. Enligt vår mening bör detta ske genom införande 

av ett nytt stycke i 8 kap. 7 § RB. I stadgarna måste den hänvisning som görs i 

14 § till 8 kap. 7 § första–fjärde styckena RB ändras på så sätt att hänvisning i 

stället görs till 8 kap. 7 § första–femte styckena RB. Ett tillägg till kommentaren 

avseende advokaters skyldigheter under 1. VRGA bör dessutom införas. 

 

7. Genomförande och kostnader 

7.1 Kostnader 
 
Kostnaden för det utvidgade disciplinära förfarandet torde rymmas inom 

befintliga kostnader för styrelsens och disciplinnämndens verksamhet. 

 

7.2 Ikraftträdande 
 

Frågan om ikraftträdande avseende ändringen i RB är beroende av tidplanen för 

lagstiftningsarbetet. Enligt besked från Justitiedepartementet kan denna ske 

tidigast under [ ]. Ett ikraftträdande kommer därför att kunna ske som först under 

[ ]. I kraftträdandet av ändringen i stadgarna får anpassas till detta. 
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8. Författningskommentar 
 

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken 

 

8 kap. 7 § RB 

Paragrafen reglerar möjligheten till disciplinärt ingripande mot advokat. 

 

Ett nytt fjärde stycke har införts. Det nya stycket innebär att en advokat, som utan 

samband med sin verksamhet, gör sig skyldig till allvarlig brottslighet får 

uteslutas ur Advokatsamfundet. Med allvarlig brottslighet ska förstås att 

påföljden har bestämts till ett flerårigt fängelsestraff. 

 

Enligt andra meningen i fjärde stycket ska en advokat som gör sig skyldig till 

upprepad brottslighet också kunna uteslutas ur Advokatsamfundet. För att detta 

ska vara möjligt krävs dock dessutom att synnerliga skäl föreligger. Som 

utgångspunkt för bedömningen av huruvida synnerliga skäl ska anses föreligga 

ska prövas om advokaten genom den upprepade brottsligheten har visat sig 

uppenbart olämplig att utöva yrket och om den upprepade brottsligheten är ägnad 

att påverka förtroendet för advokatkåren. 
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