
 

Riktlinjer angående prov om den svenska rättsordningen för EU-advokater som 
avser att söka inträde i Sveriges advokatsamfund med stöd av 8 kap. 2 § tredje 
stycket första meningen rättegångsbalken 
 
Beslutade av styrelsen för Sveriges advokatsamfund den 15 december 2005 
 
I 8 kap. 2 § tredje stycket första meningen rättegångsbalken stadgas att den som har 
genomgått en utbildning som krävs för att bli advokat i en stat inom Europeiska unionen 
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz och som i Sverige 
genomgått ett prov som visar att han har tillräckliga kunskaper om den svenska 
rättsordningen, skall anses uppfylla kraven enligt första stycket 2 och 3, dvs. kraven 
avseende kunskapsprov och för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk 
utbildning. Med bestämmelsen korresponderande bestämmelser finns i 3 § tredje stycket 
samfundets stadgar. 
 
För att anses ha avlagt ett prov som visar att sökanden har erforderliga kunskaper om den 
svenska rättsordningen skall som huvudregel den sökande dels med godkänt resultat 
examinerats i  
 

• Juridisk introduktionskurs och 
• Processrätt (grundkursen i processrätt inom ramen för jur. kand.-utbildningen), 

 
dels ha genomgått kurserna för och avlagt 
 

• Advokatexamen (se 3 § första stycket 5 stadgarna för Sveriges advokatsamfund). 
 
Deltagande i kurserna Juridisk introduktionskurs och Processrätt tillhandahålls mot avgift 
genom ett samarbete med Stockholms universitet. Anmälan och betalning av avgifterna 
skall ske genom Advokatsamfundets kansli. Anmälan till universitetet sker först sedan 
avgifterna betalats. De kurser som erfordras för att avlägga Advokatexamen och själva 
examen administreras av Advokatsamfundets kansli. 
 
Frågor om dispens från de nu angivna kraven prövas av Advokatsamfundets styrelse efter 
särskild ansökan. 
 
Den nu beslutade ordningen innebär att kravet på avlagd Advokatexamen ersätter 
läskursen Advokatens yrkesroll 5 poäng, som också tillhandahålls av Stockholms 
universitet. En sökande som före den 1 januari 2006 till Advokatsamfundet anmält sitt 
intresse för att genomgå den nu nämnda läskursen samt de ovan angivna kurserna vid 
Stockholms universitet och som till samfundet erlagt kostnaden för dessa kurser senast vid 
samma tidpunkt, omfattas inte av kravet på att ha avlagt Advokatexamen. 
 


