Svensk författningssamling

Regeringens beslut
om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges
advokatsamfund;

SFS 2015:416
Utkom från trycket
den 30 juni 2015

meddelat den 11 juni 2015.
Sveriges advokatsamfund har den 14 juni 2014 beslutat om följande ändringar i samfundets stadgar1
dels att 47, 51 och 52 §§ och rubrikerna närmast före 51 och 52 §§ ska ha
följande lydelse,
dels att det ska införas 17 nya paragrafer, 53–69 §§, och närmast före 57
och 69 §§ nya rubriker av följande lydelse.
Samfundet har begärt att regeringen ska fastställa ändringarna.
Regeringen fastställer att 47, 51, 52 och 53–69 §§ och rubrikerna närmast
före 51, 52, 57 och 69 §§ i stadgarna för Sveriges advokatsamfund får följande lydelse.
47 §2 Ledamöter och suppleanter i styrelsen, ledamöter av disciplinnämnden, generalsekreteraren och andra advokater som har deltagit i handläggningen av disciplinärenden eller andra tillsynsärenden hos samfundet samt
ledamöter och suppleanter i Konsumenttvistnämnden får inte obehörigen för
någon annan yppa vad de på grund av en samfundsledamots skyldighet att
lämna uppgifter och tillhandahålla handlingar har fått veta om honom eller
henne och hans eller hennes verksamhet.

Om offentliggörande av vissa beslut
51 §3 Styrelsen ska se till att det blir allmänt känt att någon har antagits som
ledamot av samfundet eller avgått ur det.
Disciplinnämnden får bestämma att ett beslut av nämnden i ett disciplinärende ska offentliggöras helt eller delvis.
Konsumenttvistnämnden får bestämma att ett beslut av nämnden ska
offentliggöras helt eller delvis.
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Om Konsumenttvistnämnden
52 §4 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.
53 § Advokatsamfundets styrelse utser ledamöter och suppleanter i Konsumenttvistnämnden. Samtliga ledamöter och suppleanter förordnas för tre år i
taget.
En ledamot får inte omväljas om han eller hon kommer att ha varit ledamot
av Konsumenttvistnämnden under sex år i följd vid utgången av den valperiod som han eller hon utsetts för.
54 § Om en ledamot eller suppleant i Konsumenttvistnämnden avgår innan
den valperiod som han eller hon valts för har gått till ända, ska en ersättare utses för den återstående perioden.
55 § Vid omröstning i Konsumenttvistnämnden gäller rättegångsbalkens
regler om omröstning i tvistemål i tillämpliga delar.
56 § I fråga om jäv för Konsumenttvistnämndens ledamöter och suppleanter
gäller förvaltningslagen (1986:223) i tillämpliga delar.

Om ärenden i Konsumenttvistnämnden
57 § Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan en konsument och
en advokat eller advokatbyrå om en tjänst som advokaten eller advokatbyrån
tillhandahållit konsumenten.
58 § Med konsument avses en fysisk person som agerar för ett ändamål som
faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.
59 § En konsument kan skriftligen begära prövning av ett ärende, efter att
ha betalat en ansökningsavgift som Advokatsamfundet bestämmer.
60 § Advokaten och i förekommande fall advokatbyrån är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte
har kunnat uppnås.
Konsumenttvistnämnden får anmäla andra anspråk än arvode till advokatens försäkringsbolag.
61 § Konsumenttvistnämnden prövar inte ett ärende om
– konsumenten inte har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten,
– värdet av det som yrkas understiger 1 000 kronor,
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– värdet av det som yrkas överstiger 200 000 kronor,
– ärendet kommer in senare än ett år efter det att konsumenten skriftligen
framställde klagomålet till advokaten, såvida det inte finns synnerliga skäl,
– ärendet inleds av okynne eller saknar grund,
– den komplettering som nämnden begärt inte kommer in från konsumenten,
– utredningen är bristfällig och det inte går att avhjälpa bristen,
– ärendet med hänsyn till nämndens arbetsformer inte lämpar sig för prövning av nämnden eller allvarligt skulle förhindra nämnden från att fungera
effektivt, eller
– ärendet handläggs eller är avgjort av domstol.
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62 § Om det redan av innehållet i ett ärende framgår att tvisten enligt någon
av grunderna i 61 § inte kan behandlas, ska Konsumenttvistnämnden tillhandahålla båda parterna ett motiverat beslut om avvisning inom tre veckor från
det att ärendet togs emot. Om någon grund för avvisning enligt 61 § framkommer senare under handläggningen av ärendet, ska beslut om avvisning
fattas så snart som möjligt.
63 § I ärenden hos Konsumenttvistnämnden ska den advokat som ärendet
rör ges tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande, om inte särskilda
omständigheter motiverar något annat.
64 §

Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden är skriftligt.

65 § Konsumenttvister ska avgöras inom 90 dagar från det att de är färdiga
för beslut. Konsumenttvistnämnden ska skriftligen underrätta parterna när ett
ärende är färdigt för beslut.
Om en tvist är komplicerad kan tiden för avgörande enligt första stycket
förlängas. I sådana fall ska parterna underrättas om detta och om hur lång tid
det kan förväntas ta att pröva tvisten.
66 § Ett ärende kan förklaras vilande av Konsumenttvistnämnden om tvisten prövas hos advokatens försäkringsgivare.
67 §

Parterna svarar för sina egna kostnader för förfarandet.

68 § Beslut från Konsumenttvistnämnden ska vara skriftliga och motiverade.
Konsumenttvistnämndens beslut kan inte överklagas.

Om ändring av stadgarna
69 § Ändringar av dessa stadgar beslutas av fullmäktige.
Innan ett sådant beslut fattas, ska avdelningarna ges tillfälle att behandla
det aktuella förslaget på ett avdelningsmöte och sedan yttra sig över det.
För att ett beslut om stadgeändring ska vara giltigt, krävs det antingen att
beslutet har fattats på ett ordinarie fullmäktigemöte och då har fått stöd av
minst tre fjärdedelar av hela antalet fullmäktige eller att beslutet fattats på två
på varandra följande ordinarie fullmäktigemöten och på det möte som hålls
sist har fått stöd av minst två tredjedelar av de närvarande fullmäktige.
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En beslutad stadgeändring ska fastställas av regeringen för att bli gällande.
Det som nu har fastställts ska gälla från och med den 1 september 2015.
På regeringens vägnar
MORGAN JOHANSSON
Charlotte Kugelberg
(Justitiedepartementet)
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