Svensk författningssamling

Regeringens beslut
om ändring i stadgarna för Sveriges
advokatsamfund;

SFS 2000:739
Utkom från trycket
den 3 oktober 2000

meddelat den 21 september 2000.
Sveriges advokatsamfund har den 12 juni 1997 beslutat om ändring av
31 § i samfundets stadgar1 och den 30 maj 2000 om upphävande av 33 § och
ändring av 3, 44, 44 a och 45 §§ samt om införande av en ny paragraf, 4 a §,
i stadgarna. Samfundet har hos regeringen hemställt om fastställelse av ändringarna.
Regeringen fastställer att 33 § i stadgarna för Sveriges advokatsamfund
upphävs och att 3, 4 a, 31, 32, 44, 44 a samt 45 §§ får följande lydelse.
3 §2 Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som
1. är svensk medborgare eller medborgare i en annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
3. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domarämbete,
4. under minst fem år efter ovannämnda kunskapsprov på tillfredsställande sätt utövat praktisk juridisk verksamhet, varvid han under minst tre år
skall ha ägnat sig åt att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i rättsliga angelägenheter antingen som anställd hos advokat eller för egen räkning och
som vid tiden för ansökningens prövning tillhandagår allmänheten på sådant
sätt samt genomgått av samfundet anordnade preparandkurser i advokatyrkets etik och teknik,
5. har gjort sig känd för redbarhet, och
6. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.
Samfundets styrelse får med hänsyn till föreliggande särskilda omständigheter medge undantag såvitt gäller första stycket 1, 2 och 4. Detsamma gäller första stycket 3 beträffande den som är auktoriserad som advokat i en annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser.
Den som har genomgått en utbildning som krävs för att bli advokat i en
stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som i Sverige genomgått ett prov som visar att han har tillräckliga
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kunskaper om den svenska rättsordningen, skall anses uppfylla kraven enligt
första stycket 3 och 4. Detsamma gäller den som registrerats enligt 4 a § och
som därefter under minst tre år bedrivit faktisk och regelbunden advokatverksamhet i Sverige, under förutsättning antingen att verksamheten huvudsakligen omfattat svensk rätt eller att, om verksamheten inte huvudsakligen
omfattat svensk rätt, den registrerade på annat sätt har förvärvat tillräckliga
kunskaper och erfarenheter för att antas till ledamot i samfundet.
Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island
eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser och som därefter under minst tre år på ett tillfredsställande sätt har tjänstgjort som biträdande jurist på advokatbyrå i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt första stycket
3–6.
Den som är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till ledamot som
enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa
fall, m.m. är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet.
Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allmän åklagare eller kronofogde får inte antas till ledamot.
Den som är anställd i stats eller kommuns tjänst i annan befattning än som
sägs i föregående stycke eller hos annan enskild än advokat får inte antas till
ledamot såvida inte styrelsen medger undantag. Vad som nu sagts gäller
dock inte den som är anställd hos ledamot av advokatorganisation inom
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
4 a § Den som är auktoriserad som advokat i en annan stat inom Europeiska unionen och utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige under
sitt hemlands titel, skall vara registrerad hos advokatsamfundet.
Ansökan om registrering prövas av samfundets styrelse. Till ansökningen
skall fogas de handlingar som styrelsen föreskriver eller som sökanden annars vill åberopa.
I ett avslag på en ansökan om registrering skall skälen för beslutet anges.
Bestämmelserna i dessa stadgar om ledamot av samfundet tillämpas också
på den som registrerats enligt första stycket.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller också för den som till följd av föreskrift enligt 8 kap. 11 § rättegångsbalken är skyldig att registrera sig hos
samfundet.
31 §3
1 mom.
Ledamot skall erlägga årlig avgift till samfundet. Avgiften utgår med lika
belopp för varje ledamot.
Den som antagits till ledamot under andra halvåret erlägger för det året
halv årsavgift till samfundet.
2 mom.
Serviceersättning till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag påföres advokatrörelse avseende alla däri verksamma jurister och utgår med belopp eller enligt de grunder för belopps bestämning som fullmäktige fastställer för
ett kalenderår i sänder. Helt belopp utgår för jurist som är verksam i rörelsen
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den 1 juli under det kalenderår ersättningen avser medan halvt belopp utgår
för den som påbörjar verksamhet i rörelsen efter den 1 juli under det kalenderår ersättningen avser.
Ledamot som är rörelseidkare eller företagsledare i advokataktiebolag
skall ansvara för att serviceersättning erlägges för den advokatrörelse han
bedriver eller förestår.
3 mom.
Styrelsen äger, om skäl därtill är, helt eller delvis medgiva ledamot befrielse från skyldighet att erlägga årsavgift till samfundet.
Styrelsen äger vidare efter servicebolagets hörande, om särskilda skäl därtill är, helt eller delvis medge ledamot befrielse från skyldighet att erlägga
serviceersättning till servicebolaget.
Styrelsen äger besluta om uttag a conto av avgift till samfundet och serviceersättning till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag att erläggas i början av
varje kalenderår för senare avräkning mot den avgift och ersättning som
ordinarie fullmäktige beslutar.
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32 § Där fullmäktige så beslutar, skall ledamot till Sveriges advokatsamfunds understödsfond erlägga årsavgift, som skall utgå med lika belopp för
varje ledamot.
Vad som är stadgat i 31 § 1 mom. andra stycket och 3 mom. första
stycket, skall äga motsvarande tillämpning beträffande avgifter till understödsfonden.
44 § Beslut, varigenom ledamot uteslutits ur samfundet, skall, så snart beslutet går i verkställighet, delgivas samfundets ledamöter och rikets allmänna domstolar. Har beslut om uteslutning upphävts, skall meddelande
därom lämnas samfundets ledamöter och nämnda domstolar, om beslutet tidigare delgivits dem. Detsamma gäller ett beslut om upphävande av en registrering enligt 4 a §.
44 a §4 Advokatsamfundets disciplinära verksamhet omfattar i vissa fall
också den som auktoriserats som advokat i en annan stat inom Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I ett disciplinärt
förfarande mot en sådan advokat skall advokatsamfundet, så snart förfarandet inleds, samarbeta och utbyta information med den behöriga myndigheten
eller organisationen i den andra staten.
45 §5 Uppkommer i styrelsen fråga om uteslutning av ledamot eller upphävande av registrering enligt 8 kap. 7 § femte stycket rättegångsbalken, skall
styrelsen, innan beslut fattas i ärendet, bereda ledamoten tillfälle att yttra sig.
Beslut om uteslutning eller upphävande av registrering skall angiva de
skäl, varå beslutet grundas.
Styrelsens beslut skall tillställas den det rör och Justitiekanslern. Vad i
44 § är stadgat skall äga motsvarande tillämpning.
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Vad som nu har fastställts skall gälla från och med den 1 januari 2001.
Dock skall 33 § fortfarande tillämpas på ledamots tvist med huvudman om
arvode och kostnad för ett utfört uppdrag som har påbörjats före den 1
januari 2002.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)
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