Svensk författningssamling

Regeringens beslut
om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges
advokatsamfund;
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Utkom från trycket
den 13 november 2001

meddelat den 25 oktober 2001.
Sveriges advokatsamfund har den 29 maj 2001 beslutat om ändring av 3,
9, 26–28 och 31 §§ i samfundets stadgar1. Samfundet har hos regeringen
hemställt om fastställelse av ändringarna.
Regeringen fastställer att 3, 9, 26-28 och 31 §§ i stadgarna för Sveriges
advokatsamfund 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 eller hon 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,
5. vid tiden för ansökningens prövning tillhandagår allmänheten på sätt
som avses i 4,
6. har med godkänt examensresultat genomgått av samfundet särskilt anordnad utbildning,
7. har gjort sig känd för redbarhet, och
8. 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, 4, 5 och 6. Detsamma
gäller första stycket 3 beträffande den som är auktoriserad som advokat i en
annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser. Undantag från treårskravet i första stycket 4 får avse högst ett år.
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, 4 och 6. 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
3–8.
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.
9 §3 Styrelsen företräder samfundet, bevakar dess intressen och handhar
dess angelägenheter samt beslutar å samfundets vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorlunda bestämmes i dessa stadgar.
På grund härav tillkommer det styrelsen bland annat:
1. att verkställa av fullmäktige fattade beslut,
2. att förvalta samfundets och dess särskilda fonders tillgångar,
3. att till ordinarie fullmäktigemöte avgiva förvaltningsberättelse för senast tilländalupna kalenderår,
4. att i fråga om ledamots anspråk på arvode och kostnader för utfört uppdrag på ledamotens, domstols eller skiljenämnds begäran själv eller genom
utsedda sakkunniga avgiva utlåtande,
5. att på förfrågan eller eljest till ledamot avgiva vägledande uttalande angående advokatverksamhetens utövning,
6. att avgiva yttrande i av myndighet remitterat ärende och på eget initiativ å samfundets vägnar göra uttalande i lagstiftningsfråga eller annat ärende
av betydelse för rättsutvecklingen eller advokatverksamheten,
7. att utse samfundets generalsekreterare och övriga tjänstemän,
8. att företräda samfundet i dess egenskap av aktieägare i Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, samt
9. att pröva anmälningar enligt 31 § 1 mom. sista stycket.
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26 §4 Samfundets avdelningar är:
Norra avdelningen, omfattande Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands samt Gävleborgs län.
Mellersta avdelningen, omfattande Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands samt Uppsala län.
Stockholmsavdelningen, omfattande Stockholms samt Gotlands län.
Östra avdelningen, omfattande Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs samt Kalmar län.
Västra avdelningen, omfattande Västra Götalands samt Hallands län.
Södra avdelningen, omfattande Skåne och Blekinge län.
Utlandsavdelningen, för ledamöter som har sin verksamhet förlagd utomlands.
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27 § Ledamot tillhör den avdelning, inom vars område han eller hon har
sin huvudsakliga verksamhet. Ledamot som inte längre driver advokatverksamhet, tillhör den avdelning inom vars område den huvudsakliga verksamheten senast bedrevs.
Tvist om vilken avdelning ledamot skall tillhöra avgöres av samfundets
styrelse.
28 § Avdelning skall antaga stadgar, vilka för att bliva gällande skola godkännas av samfundets styrelse.
I avdelnings stadgar skall intagas bestämmelse, att avdelningsmöte årligen skall hållas före mars månads utgång för val av ledamöter och suppleanter i fullmäktige, att avdelningsmöte därjämte skall hållas, när samfundets
styrelse eller fullmäktige för behandling av uppgivet ärende så påfordra,
samt att vid avdelningsmöte och sammanträde med avdelningsstyrelsen
skall föras protokoll, varav avskrift skall inom fjorton dagar översändas till
samfundets kansli.
Avdelning får av sina ledamöter uppta årsavgift.
31 §5
1 mom.
Ledamot skall betala årlig avgift till samfundet. Avgiften utgår med lika
belopp för varje ledamot.
Den som antagits till ledamot under andra halvåret betalar för det året halv
årsavgift till samfundet.
Ledamot som inte driver advokatverksamhet och antingen fyllt sextio år
eller av hälsoskäl är förhindrad att driva verksamhet betalar, om dessa förhållanden anmälts till samfundet, en avgift som uppgår till högst en tiondel
av avgiften enligt första stycket.
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
den 1 juli under det kalenderår ersättningen avser medan halvt belopp utgår
4
5

Senaste lydelse 1997:1116.
Senaste lydelse 2000:739.

3

SFS 2001:768

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 får, om det finns skäl till det, befria ledamot från skyldighet att
betala årsavgift till samfundet intill det belopp som skall betalas enligt 1
mom. sista stycket. Om synnerliga skäl föreligger får ledamot befrias från att
betala hela årsavgiften. Det sistnämnda gäller också årsavgift som bestämts
enligt 1 mom. sista stycket.
Styrelsen får vidare efter servicebolagets hörande, om det finns särskilda
skäl till det, helt eller delvis medge ledamot befrielse från skyldighet att betala serviceersättning till servicebolaget.
Styrelsen får besluta om uttag a conto av avgift till samfundet och serviceersättning till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag att betalas i början av
varje kalenderår för senare avräkning mot den avgift och ersättning som ordinarie fullmäktige beslutar.
Vad som nu har fastställts skall gälla från och med den 1 januari 2002,
utom såvitt avser ändringarna i 3 § som skall gälla från och med den 1 januari 2004.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)
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