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Tfn 08-459 03 00, advokatsamfundet.se, info@advokatsamfundet.se 

    Stockholm den 28 juni 2022  

 

Till regeringen / Justitiedepartementet  

 

Hemställan om  

i) fastställelse enligt 8 kap. 1 § rättegångsbalken, och  

ii) ändringar i rättegångsbalken  

___________________________________________________________  

 

i) Hemställan om fastställelse enligt 8 kap. 1 § rättegångsbalken 

Advokatsamfundet avser att inrätta en straffavgiftsnämnd (Sveriges advokatsamfunds 

straffavgiftsnämnd). I anledning av det antog fullmäktige den 2 juni 2022 ändringar av 

advokatsamfundets stadgar. Det antecknas att ändringarna antogs enhälligt. Inför 

fullmäktigens beslut hade förslaget till stadgeändringar behandlats på 

lokalavdelningarnas årsmöten i enlighet med 69 § advokatsamfundets stadgar.  

Sveriges advokatsamfund hemställer att regeringen fastställer ändringarna av 

advokatsamfundets stadgar som framgår av bilaga (där de nya bestämmelserna införs 

efter nuvarande 68 § och innehållet i nuvarande 69 § fortfarande placeras som sista 

paragraf).  

 

ii)  Hemställan om ändringar i rättegångsbalken 

Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken får Sveriges advokatsamfunds 

disciplinnämnd, om det finns särskilda skäl, ålägga en advokat som tilldelas en varning 

att betala en straffavgift till advokatsamfundet. Straffavgiften får enligt 
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rättegångsbalken vara lägst 1 000 kr och högst 50 000 kr. Beloppsgränsen om 50 000 

kr har varit oförändrad sedan 1997.  

 

Vid sammanträde den 22 januari 2021 beslutade styrelsen för Sveriges 

advokatsamfund att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att se över om de föreligger 

skäl att höja taket för straffavgiften samt att identifiera och utreda därmed 

sammanhängande frågeställningar, särskilt i fråga om överklagbarhet av beslut om 

straffavgift. Arbetsgruppen fick i uppdrag att lämna förslag till  styrelsen på de 

förändringar som arbetsgruppen fann erforderliga.   

 

Arbetsgruppen, som avlade sin slutrapport till styrelsen i september 2021, har i sitt 

arbete funnit att det finns skäl att föreslå en ändring av straffavgiftens lagreglerade 

nivå. Istället för dagens  1 000 kr - 50 000 kr, bör spannet enligt arbetsgruppens 

mening ha ett lägsta belopp om 10 000 kr och ett högsta belopp om 250 000 kr.  

Arbetsgruppen har vidare, mot bakgrund av den föreslagna höjningen, funnit att den 

advokat som ålagts en straffavgift ska beredas möjlighet att överklaga beslutet. 

Överklagande ska enligt rapporten ske till  straffavgiftsnämnden som 

advokatsamfundet avser att inrätta. Närmare detaljer och skäl framgår av 

arbetsgruppens rapport (bilagd).   

Sveriges advokatsamfund hemställer att ändringar, i enlighet med den bilagda 

rapporten, vidtas i rättegångsbalken.  

______________________  

Hemställan om fastställelse av stadgeändringarna enligt i) och hemställan om 

lagändring enligt ii) är avhängiga varandra och förutsätter samtidigt ikraftträdande.  

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

 

 

Mia Edwall Insulander 


