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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

46 § 

En ledamot är skyldig att lämna styrelsen de 

uppgifter som behövs för dess tillsyn över 

advokatväsendet. Styrelsen får efter 

fullmäktiges hörande meddela närmare 

föreskrifter om uppgiftsskyldigheten. Innan 

fullmäktige hörs, skall styrelsen ge 

avdelningarna tillfälle att behandla förslaget 

på avdelningsmöte och lämna yttrande över 

förslaget. 

Inom sex månader efter utgången av varje 

räkenskapsår skall advokat som bedriver 

egen verksamhet till samfundets kansli 

sända över revisionsberättelse med intyg om 

att bokföringen skett enligt lag och 

samfundets bokföringsreglemente.  

 

 

Kommer en sådan revisionsberättelse inte in 

inom angiven tid har styrelsen rätt att utse 

auktoriserad eller godkänd revisor att på 

advokatens bekostnad utföra revision och 

avge sådant intyg till styrelsen. 

Styrelsen får förordna att granskning av en 

ledamots bokföring och medelsförvaltning 

skall utföras av en auktoriserad revisor, som 

styrelsen utser. Ledamoten är i sådant fall 

skyldig att tillhandahålla sina diarier och 

räkenskaper med tillhörande handlingar. 

Vad en revisor får kännedom om vid 

revision enligt andra stycket andra 

meningen eller granskning enligt tredje 

stycket får röjas endast i den mån revisionen 

eller granskningen ger anledning till 

anmärkning. 

När det finns särskilda skäl, får styrelsen 

besluta att en ledamots diarier och 

En ledamot är skyldig att lämna styrelsen de 

uppgifter som behövs för dess tillsyn över 

advokatväsendet. Styrelsen får efter 

fullmäktiges hörande meddela närmare 

föreskrifter om uppgiftsskyldigheten. Innan 

fullmäktige hörs, skall styrelsen ge 

avdelningarna tillfälle att behandla förslaget 

på avdelningsmöte och lämna yttrande över 

förslaget. 

Inom sju månader efter utgången av varje 

räkenskapsår skall advokat som bedriver 

egen verksamhet till samfundets kansli 

skicka in revisorsrapport om att 

bokföringen skett enligt lag och samfundets 

bokföringsreglemente samt att 

bestämmelserna i reglementet i övrigt 

iakttagits. Om revisionsberättelsen avviker 

från standardutformningen ska även denna 

skickas in till Advokatsamfundet.  

Kommer en revisorsrapport inte in inom 

angiven tid har styrelsen rätt att utse 

auktoriserad eller godkänd revisor att på 

advokatens bekostnad utföra revision och 

avge sådan rapport till styrelsen. 

Styrelsen får förordna att granskning av en 

ledamots bokföring och medelsförvaltning 

skall utföras av en auktoriserad revisor, som 

styrelsen utser. Ledamoten är i sådant fall 

skyldig att tillhandahålla sina diarier och 

räkenskaper med tillhörande handlingar. 

Vad en revisor får kännedom om vid 

revision enligt tredje stycket eller 

granskning enligt fjärde stycket får röjas 

endast i den mån revisionen eller 

granskningen ger anledning till anmärkning. 

 

När det finns särskilda skäl, får styrelsen 

besluta att en ledamots diarier och 
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räkenskaper med tillhörande handlingar 

skall granskas av generalsekreteraren eller 

företes för styrelsen. 

Vid en granskning enligt tredje och femte 

styckena är ledamoten, om det begärs av 

den som utför granskningen, skyldig att från 

bank, klient eller annan hämta in och för 

den granskande förete de kontokuranter, 

besked eller andra uppgifter som behövs för 

kontroll av ledamotens förvaltning och 

räkenskaper. Tillhandahåller ledamoten inte 

dessa uppgifter inom rimlig tid, får den som 

utför granskningen själv hämta in 

uppgifterna. 

räkenskaper med tillhörande handlingar 

skall granskas av generalsekreteraren eller 

företes för styrelsen. 

Vid en granskning enligt fjärde och sjätte 

styckena är ledamoten, om det begärs av 

den som utför granskningen, skyldig att från 

bank, klient eller annan hämta in och för 

den granskande förete de kontokuranter, 

besked eller andra uppgifter som behövs för 

kontroll av ledamotens förvaltning och 

räkenskaper. Tillhandahåller ledamoten inte 

dessa uppgifter inom rimlig tid, får den som 

utför granskningen själv hämta in 

uppgifterna. 
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52 § 

Konsumenttvistnämnden ska bestå av fem 

ledamöter och fem suppleanter. Av 

ledamöterna ska två vara advokater, två 

företräda konsumentintresset och en vara 

före detta ordinarie domare.  

 

Ordföranden i Konsumenttvistnämnden ska 

vara före detta ordinarie domare. 

 

Ett ärende får avgöras av tre ledamöter, 

varav en advokat, en företrädare för 

konsumentintresset och en före detta 

ordinarie domare. 

 

Konsumenttvistnämnden ska bestå av fem 

ledamöter och fem suppleanter. Av 

ledamöterna ska två vara advokater, två 

företräda konsumentintresset och en vara 

före detta ordinarie domare.  

 

Ordföranden i Konsumenttvistnämnden ska 

vara före detta ordinarie domare. 

 

Ett ärende får avgöras av tre ledamöter, 

varav en advokat, en företrädare för 

konsumentintresset och en före detta 

ordinarie domare. 

 

Ordföranden i Konsumenttvistnämnden får 

avvisa eller avskriva ett ärende. 

 

Ordföranden i Konsumenttvistnämnden får 

även besluta att generalsekreteraren, eller 

den jurist på Advokatsamfundets kansli, 

som generalsekreteraren utser, får avvisa 

eller avskriva ett ärende. 

 

 

 

 

 


