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Sveriges advokatsamfunds hemställan Höjning av straffavgiften – 
8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken 
(Ju2022/02277) 
 
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har genom remiss 
anmodats att yttra sig i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden får härmed 
lämna följande synpunkter. 
 
Juridiska fakulteten tillstyrker den föreslagna ändringen i 8 kap. 7 § 
tredje stycket RB. Fakulteten instämmer i de skäl som 
advokatsamfundet anför och delar de bedömningar som görs i den 
utredning som ligger till grund för hemställan i denna del.  
 
Av remissen framgår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen 
eller materialet i hemställan. Om remissen således, trots rubriken, 
också är avsedd att gälla övriga föreslagna ändringar i RB (inte enbart 
8 kap. 7 § tredje stycket RB) tillstyrker Juridiska fakulteten också att en 
möjlighet till överprövning av beslut om sanktionsavgifter införs, av de 
skäl som utvecklas i hemställan och som även tidigare framställts i 
samfundets hemställan den 28 januari 2010.  
 
Vad avser formerna för sådan överprövning genom inrättandet av en ny 
nämnd är fakultetens utgångspunkt att, med hänsyn till 
advokatsamfundets ställning, detaljerna i organisationen bäst bedöms 
av advokatsamfundet. Vad avser systematiska hänsyn avseende de 
roller och uppgifter som åligger samfundet respektive Högsta 
domstolen (HD) och Justitiekanslern (JK) menar dock fakulteten, av de 
skäl som advokatsamfundet utvecklat redan i sin tidigare hemställan 
den 28 januari 2010, att det i första hand bör ytterligare övervägas om 
inte samtliga beslut istället ska överprövas av HD. Den nuvarande 
regleringen i 8 kap. 8 § RB innebär att frågan om sanktionsavgift redan 
kan komma under HD:s bedömning om JK överklagar ett sådant beslut 
eller om en advokat överklagar ett beslut om uteslutning. De 
disciplinärenden som rör gränsdragningen mellan påföljden uteslutning 
och påföljden varning med sanktionsavgift kan således redan idag 
bedömas av HD och skulle också i fortsättningen med den föreslagna 
regleringen komma att bedömas av HD. Den föreslagna ordningen 
innebär då att sanktionsavgiftsnämnden blir en mellaninstans eller en 
parallell instans till HD. Den asymmetri som 8 kap. 8 § RB redan idag 
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medför avseende advokatens respektive JK:s möjligheter att överklaga 
till HD skulle också förstärkas. 
 
Förslag till yttrande i detta ärende har upprättats av universitetslektor 
Henrik Bellander. Yttrandet har på delegation avgivits av Juridiska 
fakultetens dekanus, professor Anna Singer. 
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