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Anvisningar för ansökan om inträde  
i Sveriges advokatsamfund 
1. Allmänt 
1.1 Stadgarna 
Regler om antagande av ledamot finns i 3 § Advokatsamfundets 
stadgar, som fick sin nuvarande lydelse genom de ändringar som 
trädde i kraft den 1 januari 2011. 
 

3 § 
Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som 

1. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen  
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, 

2. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till  
domarämbete, 

3. under minst tre år efter ovannämnda kunskapsprov på tillfredsställande 
sätt utövat praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, varvid han eller hon 
skall ha ägnat sig åt att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i rättsliga an-
gelägenheter antingen som anställd hos advokat eller för egen räkning, 

4. vid tiden för ansökningens prövning tillhandagår allmänheten på sätt 
som avses i 3, 

5. har med godkänt examensresultat genomgått av samfundet särskilt an-
ordnad utbildning, 

6. har gjort sig känd för redbarhet, och  
7. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet. 
Samfundets styrelse får med hänsyn till föreliggande särskilda omständ-

igheter medge undantag såvitt gäller första stycket 1, 3, 4, och 5. Detsamma 
gäller första stycket 2 beträffande den som är auktoriserad som advokat i en 
annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser. Undantag från 
treårskravet i första stycket 3 får avse högst ett år. Ytterligare undantag får 
medges endast om synnerliga skäl föreligger. 

Den som har genomgått en utbildning som krävs för att bli advokat i en 
stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbets-
området 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, 3 och 5. Provet skall vara anpassat 
till den sökandes utbildning och yrkeserfarenhet. Även den som registrerats 
enligt 4 a § och som därefter under minst tre år bedrivit faktisk och regel-
bunden advokatverksamhet i Sverige skall, under förutsättning antingen att 
verksamheten huvudsakligen omfattat svensk rätt eller att, om verksamheten 
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inte huvudsakligen omfattat svensk rätt, den registrerade på annat sätt har 
förvärvat tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att antas till ledamot i 
samfundet, anses uppfylla kraven enligt första stycket 2, 3 och 5. 

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 2–7. 

Den som är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § för-
äldrabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till ledamot 
som enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt 
biträde i vissa fall är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde. 

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allmän åklag-
are 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 an-
tas till ledamot såvida inte styrelsen medger undantag. Vad som nu sagts gäl-
ler dock inte den som är anställd hos ledamot av advokatorganisation inom 
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i 
Schweiz. 

 
2. Praktisk juridisk verksamhet 
Vid beräkning av tid anses en månad innefatta 30 dagar. Räkna 
inte med dagen för styrelsesammanträde i kvalifikationstiden. 

Under de tre år som Du har utövat praktisk juridisk verksamhet 
måste Du ha ägnat Dig åt att yrkesmässigt tillhandagå allmän-
heten i rättsliga angelägenheter antingen som biträdande jurist på 
advokatbyrå eller för egen räkning. 

Frånvaro under anställningstiden på grund av annat än sjukdom 
och föräldraledighet skall alltid anges. Frånvaro på grund av sjuk-
dom eller föräldraledighet skall anges om den har varat samman-
lagt en månad eller mer. 

Föräldraledighet innebär inte att sökanden vid tiden för ansök-
ningens prövning inte anses tillhandagå allmänheten på sätt som 
avses i 3 § första stycket 3 Advokatsamfundets stadgar. 
 
2.1 Biträdande jurist 
Om Du har tjänstgjort som biträdande jurist hos advokat skall Du 
ange arbetsgivarens namn och den tid tjänstgöringen avser. Du 
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skall be Din arbetsgivare och eventuell tidigare sådan om ett intyg 
innehållande följande uppgifter: 
a) uppgift om anställningstid (eventuellt avbrott för militärtjänst, 

havandeskap eller längre tids sjukdom skall anges till tiden); 
b) uppgift om anställningen har avsett hel- eller deltid; deltid 

skall specificeras; 
c) uppgift om i vad mån Du har haft full sysselsättning under an-

ställningstiden; 
d) redogörelse för de typer av ärenden och de rättsområden som 

Du har arbetat med under anställningstiden; 
e) försäkran om att verksamheten har utövats under vederbörlig 

tillsyn (namnuppgift på den/dem som har utövat tillsynen); 
f) försäkran om att Du besitter tillfredsställande kunskaper i ad-

vokatetik och yrkesteknik,  
g) uttalande om Din redbarhet och lämplighet i övrigt, samt 
h) särskild utredning som styrker omfattningen av Din verksam-

het om Din genomsnittliga månadslön de år varunder tids-
kravet uppfylls inte uppgår till minst den vid ansöknings-
tillfället gällande ingångslönen för tingsnotarier. 

Styrelsen har antagit vägledande uttalanden om uthyrning av bi-
trädande jurist dels den 1 mars 2001, dels den 9 december 2004. 
En biträdande jurist får tillgodoräkna sig sådan tjänstgöring hos 
klientföretag som avses i de vägledande uttalandena med högst 
sex månader. Tjänstgöringen kan tillgodoräknas inom ramen för 
de tre år som han eller hon skall fullgöra antingen som anställd 
hos advokat eller för egen räkning. Om dispens är aktuell gäller 
emellertid att tjänstgöringen inte kan tillgodoräknas till uppfyl-
lande av ”tvåårskravet”, dvs. de lägst två år sökanden i sådant fall 
skall fullgöra som anställd hos advokat eller för egen räkning. 
 
2.2 Egen verksamhet 
Enligt stadgarna skall Du under minst tre år på tillfredsställande 
sätt ha utövat praktisk juridisk verksamhet genom att yrkes-
mässigt tillhandagå allmänheten i rättsliga angelägenheter. Verk-
samheten skall ha bedrivits på heltid. Vid deltid skall denna sam-
manlagt motsvara hela år. Verksamheten skall ha yrkesmässig  
karaktär även vid tidpunkten för inträdet. Till grund för bedöm-
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ningen av omfattningen av verksamheten ligger i första hand den 
omsättning som Du har haft i verksamheten. Om det i verksam-
heten finns eller har funnits fler verksamma än Du själv, skall det-
ta särskilt anges. Till grund för bedömningen av verksamhetens 
omfattning ligger då uppgift om den omsättning som har belöpt på 
Dig själv. 

För kvalifikationstid intjänad efter den 1 januari 2002 gäller 
följande. För att verksamheten skall anses ha bedrivits yrkes-
mässigt och på heltid skall Du kunna visa att Din omsättning på 
kalenderårsbasis uppgår till ett belopp motsvarande minst 
1 000 timmar multiplicerat med den gällande timkostnadsnormen 
för rättshjälpen exklusive mervärdesskatt. Uppgår inte omsätt-
ningen till denna nivå får tillgodoräknande ske med ¼, ½ eller 
¾ år, beroende på omsättningen. Om omsättningen ett år uppgår 
till 60 % av 1 000 timmar × timkostnadsnormen tillgodoräknas 
alltså ½ års verksamhet. Understiger omsättningen ¼ av den an-
givna nivån sker inget tillgodoräknande alls. 
 
Omsättningskrav exklusive mervärdesskatt: 
År 2002: 929 000 kr År 2003: 965 000 kr År 2004: 1 000 000 kr 
År 2005: 1 008 000 kr År 2006: 1 029 000 kr År 2007: 1 056 000 kr 
År 2008: 1 081 000 kr År 2009: 1 104 000 kr År 2010: 1 134 000 kr 
År 2011: 1 166 000 kr År 2012: 1 205 000 kr År 2013: 1 242 000 kr 
År 2014: 1 276 000 kr År 2015: 1 302 000 kr År 2016: 1 323 000 kr 
År 2017: 1 342 000 kr 
 
För kvalifikationstid som har intjänats före den 1 januari 2002 
gäller de äldre reglerna. För att verksamheten skall anses ha be-
drivits yrkesmässigt och på heltid skall Du kunna visa årsinkomst-
er under kvalifikationstiden som svarar mot minst 1 000 debit-
eringsbara timmar à ⅔ av den för rättshjälpen gällande timkost-
nadsnormen. 
 
Omsättningskrav exklusive mervärdesskatt: 
År 1990: 416 000 kr År 1991: 440 000 kr År 1992: 474 000 kr 
År 1993: 480 000 kr År 1994: 491 000 kr År 1995: 504 000 kr 
År 1996: 522 000 kr År 1997: 530 000 kr År 1998: 549 000 kr 
År 1999: 555 000 kr År 2000: 567 000 kr År 2001: 592 000 kr 
 



5 

Om omsättningen ett visst år inte uppgår till belopp enligt denna 
formel tillgodoräknas Du tid motsvarande faktisk omsättning i re-
lation till omsättning enligt formel, omräknat i månader och dagar. 

När Du ger in ansökan, skall Du bifoga intyg av godkänd eller 
auktoriserad revisor för samtliga år, som visar att bokföringen i 
den egna verksamheten har skett i enlighet med god redovisnings-
sed. Det revisorsintyg som avser det senaste året skall även inne-
hålla uppgift om huruvida bokföringen uppfyller kraven i Advo-
katsamfundets bokföringsreglemente. 
 
3. Advokatexamen 
Fr.o.m. den 1 januari 2004 har advokatexamen införts som krav 
för inträde i Advokatsamfundet. Regeln innebär att den som upp-
fyller tidskravet från och med den 1 januari 2004 skall ha avlagt 
advokatexamen. Examensbevis skall fogas till ansökan. Före-
ligger inte examensbevis vid ansökningstidpunkten skall ansökan 
kompletteras därmed under hand. Advokatexamen föregås av en 
utbildning omfattande tre kurstillfällen om två dagar vardera som 
fördelas på tre terminer. Examination sker den fjärde terminen.  
 
4. Närmare om dispens 
Från 3 § första stycket punkterna 1, 3, 4 och 5 i stadgarna kan  
styrelsen med hänsyn till föreliggande särskilda omständigheter 
medge undantag (dispens). Detsamma gäller första stycket punkt-
en 2 beträffande den som är auktoriserad som advokat i en annan 
stat i enlighet med där gällande bestämmelser. Om dispens söks 
skall skälen anges i bilaga som medföljer ansökningshandling-
arna. 

Av störst intresse torde vara möjligheten att erhålla dispens från 
vad som stadgas i tredje punkten, dvs. dispens från det s.k. 
treårskravet. Som skäl för dispens avseende treårskravet kan det 
räcka att hänvisa till tjänstgöringsbetyg från den anställning som 
kan anses utgöra utbytestjänst.  

Följande riktlinjer kan anges: 
1. Från kravet att under minst tre år yrkesmässigt ha tillhandagått 

allmänheten i rättsliga angelägenheter antingen som biträdande 
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jurist på advokatbyrå eller för egen räkning kan dispens  
medges. 
1.1. Dispens medges högst ett år (se 3 § andra stycket). Ytter-

ligare dispens är möjlig undantagsvis men detta kräver att 
synnerliga skäl föreligger. 

1.2. Dispens förutsätter att sökanden har erfarenheter från an-
nat praktiskt, kvalificerat juridiskt arbete. 

1.3. Dispens kan tillgodoräknas sökanden med en tredjedel av 
den faktiskt arbetade tiden. 

För att tillerkännas dispens krävs som ovan anges erfarenhet från 
annat praktiskt kvalificerat juridiskt arbete. Tjänstgöring som t.ex. 
fiskal på domarbanan, åklagare eller bolagsjurist kan utgöra så-
dant kvalificerat praktiskt juridiskt arbete. Eftersom notarie-
meritering är en värdefull och uppskattad merit hos biträdande  
jurister kan även notariemeritering utgöra dispensgrundande tid. 
Det är slutligen Advokatsamfundets styrelse som beslutar om upp-
given anställningstid kan godtas som dispensgrundande tid. 
 
5. Referenser för bedömande av lämplighet 
För bedömning av lämplighet är det nödvändigt att Du lämnar 
uppgift om alla de advokater (svenska och utländska), domstolar 
eller andra myndigheter som Du har haft kontakt med i Din yrkes-
verksamhet. Underlåtenhet att ange advokat eller annan som Du 
vet kan komma att lämna kritik utgör i sig en negativ omständig-
het vid styrelsens lämplighetsbedömning. 

Vid återinträde skall hänvisning göras till tidigare ansökan samt 
uppgift lämnas om de yrkeskontakter Du har haft under mellan-
perioden. 

Du skall om Du hänvisar till domstol ange namnet på vederbör-
ande domare och även målnummer. 

I anslutning till att Du anger de advokater Du har haft kontakt 
med, bör Du även ange parter och under vilken tid Du har haft 
kontakt med advokaten ifråga. Anledningen till det är att advokat-
en lätt skall kunna identifiera Dig. Om Du av någon anledning 
inte vill ange parterna, bör Du på annat sätt underlätta för ad-
vokaten att komma ihåg Dig. Du kan t.ex. själv kontakta advokat-
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en och meddela honom eller henne att förfrågan i Din ansökan om 
inträde kommer att tillställas honom/henne från Advokatsamfund-
et. Om Du inte anger parterna i Din ansökan, bör Du ange varför 
du utelämnar dem i blanketten.  

Observera att Du fr.o.m. den 1 januari 2008 skall ange e-post-
adress till de referenser Du har haft kontakt med, svenska advoka-
ter undantagna. 
 
6. Ekonomiska förhållanden m.m. 
Uppgift om deklarerad inkomst skall anges för de tre år som 
närmast föregår ansökningsåret. 

Specificera Dina tillgångar och skulder. Om Du innehar fastig-
het, bostadsrätt eller tomträtt skall Du ange taxeringsvärdet och 
beräknat marknadsvärde. 

Observera att uppgift alltid skall lämnas huruvida borgens- eller 
garantiförpliktelser föreligger. Borgen eller garanti skall speci-
ficeras med uppgift om huvudgäldenär samt borgens- eller  
garantisummans storlek. 
 
7. Handläggningsrutiner 
Ansökan inges till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 
102 54 Stockholm. Ange tydligt Ditt namn, Din adress och Ditt  
telefonnummer. Med hänsyn till erforderlig handläggningstid bör 
Din ansökan ges in cirka tre månader före avsedd tid för  
huvudstyrelsens prövning. Samfundets kansli lämnar uppgift om 
tidpunkter för styrelsens sammanträden. 

Samfundets kansli inhämtar yttranden från de advokater, dom-
stolar och övriga yrkeskontakter till vilka Du har hänvisat. Avges 
yttrande med anmärkning får Du tillfälle att bemöta anmärkning-
en innan Din ansökan behandlas av avdelningsstyrelsen. Dina an-
sökningshandlingar översändes på remiss till den lokalavdelning 
som Du är verksam inom. 

Vid ansökan om återinträde i samfundet eller vid förnyad an-
sökan skall Du fylla i en ny ansökningsblankett och bifoga aktu-
ella bevis etc. Hänvisning till tidigare ansökan skall alltid ske. 
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Om Du bedriver egen verksamhet avlägger vanligtvis avdel-
ningssekreteraren eller ledamot av avdelningsstyrelsen besök på 
Ditt kontor och upprättar en promemoria över besöket. Om det 
anses behövligt att Du lämnar muntlig information, kan avdel-
ningsstyrelsen ge Dig tillfälle att komma till det sammanträde då 
Din inträdesansökan skall behandlas. 

Sedan avdelningsstyrelsen har behandlat ansökningen tillställs 
samfundets kansli ansökningshandlingarna jämte protokoll, och 
avdelningen underrättar Dig om sitt beslut. Om avdelnings-
styrelsen har avstyrkt bifall till Din ansökan och/eller utredningen 
innehåller anmärkningar av betydelse, underrättas Du även om 
detta, och Du bereds tillfälle att avge yttrande före huvudstyrel-
sens avgörande. 

Ansökningshandlingen och anvisningarna finns att tillgå på ad-
vokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se. 
 
8. Om personuppgiftsbehandling 
Fr.o.m. den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) 
i Sverige. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 
En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller 
informeras om behandlingen i samband med att den inleds.  

De personuppgifter som lämnas i inträdesansökan behandlas i 
Advokatsamfundets ärenderegister i syfte att pröva ärendet.  
Sveriges advokatsamfund, organisationsnummer 262000-0675, 
Box 27321, 102 54 Stockholm ansvarar för att personuppgifterna 
hanteras på ett korrekt sätt. 

Information om personuppgiftsbehandling ges till den som om-
fattas av behandlingen efter skriftlig ansökan till Sveriges ad-
vokatsamfund, adress enligt ovan. Begäran om rättelse av person-
uppgifter kan göras till samma adress. 

Vid frågor kan Du kontakta Advokatsamfundets kansli på tele-
fonnummer 08-459 03 00. 
 
Stockholm i november 2017

http://www.advokatsamfundet.se/
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Checklista 
Obligatoriska bilagor 

 Hemortsbevis från Skatteverket (Intyget skall inte vara äldre än 
2 månader när ansökan lämnas in) 

 Intyg från Skatteverket om namnbyte (för- och/eller efternamn), 
om Ditt nuvarande namn skiljer sig från vad som framgår av exa-
mensbevis, tjänstgöringsbetyg m.m. 

 Intyg från överförmyndarnämnden som visar att Du inte har för-
valtare enligt 11 kap. 7 § FB (Intyget skall inte vara äldre än 
2 månader när ansökan lämnas in) 

 Skuldfrihetsintyg från kronofogdemyndigheten som visar att Du 
inte är restförd för skatter (Intyget skall inte vara äldre än 
2 månader när ansökan lämnas in) 

 Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket (Intyget skall inte vara 
äldre än 2 månader när ansökan lämnas in) 

 Examensbevis från juris kandidatexamen alternativt juristexamen 
 Tjänstgöringsbetyg från samtliga anställningar efter avlagd exa-

men. Tjänstgöringsbetyget över den/de anställningar som ryms in-
om treårskravet skall vara utformade enligt punkten 2.1 i anvis-
ningarna 

 Intyg om advokatexamen alternativt kursen Advokatyrkets etik 
och teknik 

 I förekommande fall, redogörelse för den verksamhet Du har äg-
nat Dig åt mellan två anställningar och/eller i mellantiden mellan 
juris kandidatexamen/juristexamen och Din första anställning 

 Yrkeskontakter (Använd den blankett som finns på Advokatsam-
fundets webbplats. Skriv på dator eller skrivmaskin, eller texta 
tydligt. Ange endast den information som efterfrågas i varje ruta) 
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Därutöver 
för sökande med egen verksamhet: 

 Registreringsbevis 
 Revisorsintyg av godkänd eller auktoriserad revisor – för samtliga 

år – som utvisar att bokföringen har skett i enlighet med god redo-
visningssed. Det revisorsintyg som avser det senaste året skall 
även innefatta uppgift om huruvida bokföringen uppfyller sam-
fundets bokföringsreglemente 

 Kopior av resultat- och balansräkningar för samtliga år den egna 
verksamheten har bedrivits 

 Uppgift om eventuella anställda jurister i verksamheten och, om 
sådana finns, uppgift om storleken på den omsättning som har be-
löpt på Dig i verksamheten 
 
för sökande som söker återinträde: 

 Intyg/betyg från samtliga arbetsgivare sedan Ditt utträde med 
uppgift om anställningstid 

 Intyg från advokatbyrå att Du senast dagen för ansökans prövning 
påbörjar anställning; intyget bör om möjligt innehålla uppgifterna 
enligt punkten 2.1. i anvisningarna; alternativt registreringsbevis 
för egen firma vid egen verksamhet. 

 Uppgift om när och varför utträde skedde 
 Redogörelse för sysselsättningen under mellanperioden 

 
Kontrollera innan ansökan sänds till samfundets kansli 

 att samtliga uppgifter finns omnämnda i Ditt/Dina intyg från 
advokatbyrå 

 att Du under hela Din anställning vid advokatbyrå har varit an-
mäld till samfundet och att avgift har erlagts 

 att Du har undertecknat ansökan 
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Anvisningar för ansökan om inträde 
i Sveriges advokatsamfund

1. Allmänt

1.1 Stadgarna

Regler om antagande av ledamot finns i 3 § Advokatsamfundets stadgar, som fick sin nuvarande lydelse genom de ändringar som trädde i kraft den 1 januari 2011.



3 §

Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som

1. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen 
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,

2. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till 
domarämbete,

3. under minst tre år efter ovannämnda kunskapsprov på tillfredsställande sätt utövat praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, varvid han eller hon skall ha ägnat sig åt att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i rättsliga angelägenheter antingen som anställd hos advokat eller för egen räkning,

4. vid tiden för ansökningens prövning tillhandagår allmänheten på sätt som avses i 3,

5. har med godkänt examensresultat genomgått av samfundet särskilt anordnad utbildning,

6. har gjort sig känd för redbarhet, och 

7. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.

Samfundets styrelse får med hänsyn till föreliggande särskilda omständigheter medge undantag såvitt gäller första stycket 1, 3, 4, och 5. Detsamma gäller första stycket 2 beträffande den som är auktoriserad som advokat i en annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser. Undantag från treårskravet i första stycket 3 får avse högst ett år. Ytterligare undantag får medges endast om synnerliga skäl föreligger.

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, 3 och 5. Provet skall vara anpassat till den sökandes utbildning och yrkeserfarenhet. Även den som registrerats enligt 4 a § och som därefter under minst tre år bedrivit faktisk och regelbunden advokatverksamhet i Sverige skall, 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, anses uppfylla kraven enligt första stycket 2, 3 och 5.

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 2–7.

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 juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde.

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 eller i Schweiz.



2. Praktisk juridisk verksamhet

Vid beräkning av tid anses en månad innefatta 30 dagar. Räkna inte med dagen för styrelsesammanträde i kvalifikationstiden.

Under de tre år som Du har utövat praktisk juridisk verksamhet måste Du ha ägnat Dig åt att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i rättsliga angelägenheter antingen som biträdande jurist på advokatbyrå eller för egen räkning.

Frånvaro under anställningstiden på grund av annat än sjukdom och föräldraledighet skall alltid anges. Frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet skall anges om den har varat sammanlagt en månad eller mer.

Föräldraledighet innebär inte att sökanden vid tiden för ansökningens prövning inte anses tillhandagå allmänheten på sätt som avses i 3 § första stycket 3 Advokatsamfundets stadgar.



2.1 Biträdande jurist

Om Du har tjänstgjort som biträdande jurist hos advokat skall Du ange arbetsgivarens namn och den tid tjänstgöringen avser. Du skall be Din arbetsgivare och eventuell tidigare sådan om ett intyg innehållande följande uppgifter:

a) uppgift om anställningstid (eventuellt avbrott för militärtjänst, havandeskap eller längre tids sjukdom skall anges till tiden);

b) uppgift om anställningen har avsett hel- eller deltid; deltid skall specificeras;

c) uppgift om i vad mån Du har haft full sysselsättning under anställningstiden;

d) redogörelse för de typer av ärenden och de rättsområden som Du har arbetat med under anställningstiden;

e) försäkran om att verksamheten har utövats under vederbörlig tillsyn (namnuppgift på den/dem som har utövat tillsynen);

f) försäkran om att Du besitter tillfredsställande kunskaper i advokatetik och yrkesteknik, 

g) uttalande om Din redbarhet och lämplighet i övrigt, samt

h) särskild utredning som styrker omfattningen av Din verksamhet om Din genomsnittliga månadslön de år varunder tidskravet uppfylls inte uppgår till minst den vid ansökningstillfället gällande ingångslönen för tingsnotarier.

Styrelsen har antagit vägledande uttalanden om uthyrning av biträdande jurist dels den 1 mars 2001, dels den 9 december 2004. En biträdande jurist får tillgodoräkna sig sådan tjänstgöring hos klientföretag som avses i de vägledande uttalandena med högst sex månader. Tjänstgöringen kan tillgodoräknas inom ramen för de tre år som han eller hon skall fullgöra antingen som anställd hos advokat eller för egen räkning. Om dispens är aktuell gäller emellertid att tjänstgöringen inte kan tillgodoräknas till uppfyllande av ”tvåårskravet”, dvs. de lägst två år sökanden i sådant fall skall fullgöra som anställd hos advokat eller för egen räkning.



2.2 Egen verksamhet

Enligt stadgarna skall Du under minst tre år på tillfredsställande sätt ha utövat praktisk juridisk verksamhet genom att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i rättsliga angelägenheter. Verksamheten skall ha bedrivits på heltid. Vid deltid skall denna sammanlagt motsvara hela år. Verksamheten skall ha yrkesmässig 
karaktär även vid tidpunkten för inträdet. Till grund för bedömningen av omfattningen av verksamheten ligger i första hand den omsättning som Du har haft i verksamheten. Om det i verksamheten finns eller har funnits fler verksamma än Du själv, skall detta särskilt anges. Till grund för bedömningen av verksamhetens omfattning ligger då uppgift om den omsättning som har belöpt på Dig själv.

För kvalifikationstid intjänad efter den 1 januari 2002 gäller följande. För att verksamheten skall anses ha bedrivits yrkesmässigt och på heltid skall Du kunna visa att Din omsättning på kalenderårsbasis uppgår till ett belopp motsvarande minst 1 000 timmar multiplicerat med den gällande timkostnadsnormen för rättshjälpen exklusive mervärdesskatt. Uppgår inte omsättningen till denna nivå får tillgodoräknande ske med ¼, ½ eller ¾ år, beroende på omsättningen. Om omsättningen ett år uppgår till 60 % av 1 000 timmar × timkostnadsnormen tillgodoräknas alltså ½ års verksamhet. Understiger omsättningen ¼ av den angivna nivån sker inget tillgodoräknande alls.



Omsättningskrav exklusive mervärdesskatt:

År 2002:	929 000 kr	År 2003:	965 000 kr	År 2004:	1 000 000 kr

År 2005:	1 008 000 kr	År 2006:	1 029 000 kr	År 2007:	1 056 000 kr

År 2008:	1 081 000 kr	År 2009:	1 104 000 kr	År 2010:	1 134 000 kr

År 2011:	1 166 000 kr	År 2012:	1 205 000 kr	År 2013:	1 242 000 kr

År 2014:	1 276 000 kr	År 2015:	1 302 000 kr	År 2016:	1 323 000 kr

År 2017:	1 342 000 kr



För kvalifikationstid som har intjänats före den 1 januari 2002 gäller de äldre reglerna. För att verksamheten skall anses ha bedrivits yrkesmässigt och på heltid skall Du kunna visa årsinkomster under kvalifikationstiden som svarar mot minst 1 000 debiteringsbara timmar à ⅔ av den för rättshjälpen gällande timkostnadsnormen.



Omsättningskrav exklusive mervärdesskatt:

År 1990:	416 000 kr	År 1991:	440 000 kr	År 1992:	474 000 kr

År 1993:	480 000 kr	År 1994:	491 000 kr	År 1995:	504 000 kr

År 1996:	522 000 kr	År 1997:	530 000 kr	År 1998:	549 000 kr

År 1999:	555 000 kr	År 2000:	567 000 kr	År 2001:	592 000 kr



Om omsättningen ett visst år inte uppgår till belopp enligt denna formel tillgodoräknas Du tid motsvarande faktisk omsättning i relation till omsättning enligt formel, omräknat i månader och dagar.

När Du ger in ansökan, skall Du bifoga intyg av godkänd eller auktoriserad revisor för samtliga år, som visar att bokföringen i den egna verksamheten har skett i enlighet med god redovisningssed. Det revisorsintyg som avser det senaste året skall även innehålla uppgift om huruvida bokföringen uppfyller kraven i Advokatsamfundets bokföringsreglemente.



3. Advokatexamen

Fr.o.m. den 1 januari 2004 har advokatexamen införts som krav för inträde i Advokatsamfundet. Regeln innebär att den som uppfyller tidskravet från och med den 1 januari 2004 skall ha avlagt advokatexamen. Examensbevis skall fogas till ansökan. Föreligger inte examensbevis vid ansökningstidpunkten skall ansökan kompletteras därmed under hand. Advokatexamen föregås av en utbildning omfattande tre kurstillfällen om två dagar vardera som fördelas på tre terminer. Examination sker den fjärde terminen. 



4. Närmare om dispens

Från 3 § första stycket punkterna 1, 3, 4 och 5 i stadgarna kan 
styrelsen med hänsyn till föreliggande särskilda omständigheter medge undantag (dispens). Detsamma gäller första stycket punkten 2 beträffande den som är auktoriserad som advokat i en annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser. Om dispens söks skall skälen anges i bilaga som medföljer ansökningshandlingarna.

Av störst intresse torde vara möjligheten att erhålla dispens från vad som stadgas i tredje punkten, dvs. dispens från det s.k. treårskravet. Som skäl för dispens avseende treårskravet kan det räcka att hänvisa till tjänstgöringsbetyg från den anställning som kan anses utgöra utbytestjänst. 

Följande riktlinjer kan anges:

1. Från kravet att under minst tre år yrkesmässigt ha tillhandagått allmänheten i rättsliga angelägenheter antingen som biträdande jurist på advokatbyrå eller för egen räkning kan dispens 
medges.

1.1. Dispens medges högst ett år (se 3 § andra stycket). Ytterligare dispens är möjlig undantagsvis men detta kräver att synnerliga skäl föreligger.

1.2. Dispens förutsätter att sökanden har erfarenheter från annat praktiskt, kvalificerat juridiskt arbete.

1.3. Dispens kan tillgodoräknas sökanden med en tredjedel av den faktiskt arbetade tiden.

För att tillerkännas dispens krävs som ovan anges erfarenhet från annat praktiskt kvalificerat juridiskt arbete. Tjänstgöring som t.ex. fiskal på domarbanan, åklagare eller bolagsjurist kan utgöra sådant kvalificerat praktiskt juridiskt arbete. Eftersom notariemeritering är en värdefull och uppskattad merit hos biträdande 
jurister kan även notariemeritering utgöra dispensgrundande tid. Det är slutligen Advokatsamfundets styrelse som beslutar om uppgiven anställningstid kan godtas som dispensgrundande tid.



5. Referenser för bedömande av lämplighet

För bedömning av lämplighet är det nödvändigt att Du lämnar uppgift om alla de advokater (svenska och utländska), domstolar eller andra myndigheter som Du har haft kontakt med i Din yrkesverksamhet. Underlåtenhet att ange advokat eller annan som Du vet kan komma att lämna kritik utgör i sig en negativ omständighet vid styrelsens lämplighetsbedömning.

Vid återinträde skall hänvisning göras till tidigare ansökan samt uppgift lämnas om de yrkeskontakter Du har haft under mellanperioden.

Du skall om Du hänvisar till domstol ange namnet på vederbörande domare och även målnummer.

I anslutning till att Du anger de advokater Du har haft kontakt med, bör Du även ange parter och under vilken tid Du har haft kontakt med advokaten ifråga. Anledningen till det är att advokaten lätt skall kunna identifiera Dig. Om Du av någon anledning inte vill ange parterna, bör Du på annat sätt underlätta för advokaten att komma ihåg Dig. Du kan t.ex. själv kontakta advokaten och meddela honom eller henne att förfrågan i Din ansökan om inträde kommer att tillställas honom/henne från Advokatsamfundet. Om Du inte anger parterna i Din ansökan, bör Du ange varför du utelämnar dem i blanketten. 

Observera att Du fr.o.m. den 1 januari 2008 skall ange epostadress till de referenser Du har haft kontakt med, svenska advokater undantagna.



6. Ekonomiska förhållanden m.m.

Uppgift om deklarerad inkomst skall anges för de tre år som närmast föregår ansökningsåret.

Specificera Dina tillgångar och skulder. Om Du innehar fastighet, bostadsrätt eller tomträtt skall Du ange taxeringsvärdet och beräknat marknadsvärde.

Observera att uppgift alltid skall lämnas huruvida borgens- eller garantiförpliktelser föreligger. Borgen eller garanti skall specificeras med uppgift om huvudgäldenär samt borgens- eller 
garantisummans storlek.



7. Handläggningsrutiner

Ansökan inges till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm. Ange tydligt Ditt namn, Din adress och Ditt 
telefonnummer. Med hänsyn till erforderlig handläggningstid bör Din ansökan ges in cirka tre månader före avsedd tid för 
huvudstyrelsens prövning. Samfundets kansli lämnar uppgift om tidpunkter för styrelsens sammanträden.

Samfundets kansli inhämtar yttranden från de advokater, domstolar och övriga yrkeskontakter till vilka Du har hänvisat. Avges yttrande med anmärkning får Du tillfälle att bemöta anmärkningen innan Din ansökan behandlas av avdelningsstyrelsen. Dina ansökningshandlingar översändes på remiss till den lokalavdelning som Du är verksam inom.

Vid ansökan om återinträde i samfundet eller vid förnyad ansökan skall Du fylla i en ny ansökningsblankett och bifoga aktuella bevis etc. Hänvisning till tidigare ansökan skall alltid ske.

Om Du bedriver egen verksamhet avlägger vanligtvis avdelningssekreteraren eller ledamot av avdelningsstyrelsen besök på Ditt kontor och upprättar en promemoria över besöket. Om det anses behövligt att Du lämnar muntlig information, kan avdelningsstyrelsen ge Dig tillfälle att komma till det sammanträde då Din inträdesansökan skall behandlas.

Sedan avdelningsstyrelsen har behandlat ansökningen tillställs samfundets kansli ansökningshandlingarna jämte protokoll, och avdelningen underrättar Dig om sitt beslut. Om avdelningsstyrelsen har avstyrkt bifall till Din ansökan och/eller utredningen innehåller anmärkningar av betydelse, underrättas Du även om detta, och Du bereds tillfälle att avge yttrande före huvudstyrelsens avgörande.

Ansökningshandlingen och anvisningarna finns att tillgå på advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se.



8. Om personuppgiftsbehandling

Fr.o.m. den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) i Sverige. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om behandlingen i samband med att den inleds. 

De personuppgifter som lämnas i inträdesansökan behandlas i Advokatsamfundets ärenderegister i syfte att pröva ärendet. 
Sveriges advokatsamfund, organisationsnummer 2620000675, Box 27321, 102 54 Stockholm ansvarar för att personuppgifterna hanteras på ett korrekt sätt.

Information om personuppgiftsbehandling ges till den som omfattas av behandlingen efter skriftlig ansökan till Sveriges advokatsamfund, adress enligt ovan. Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till samma adress.

Vid frågor kan Du kontakta Advokatsamfundets kansli på telefonnummer 08459 03 00.







Stockholm i november 2017
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Checklista

Obligatoriska bilagor

|_|	Hemortsbevis från Skatteverket (Intyget skall inte vara äldre än 2 månader när ansökan lämnas in)

|_|	Intyg från Skatteverket om namnbyte (för- och/eller efternamn), om Ditt nuvarande namn skiljer sig från vad som framgår av examensbevis, tjänstgöringsbetyg m.m.

|_|	Intyg från överförmyndarnämnden som visar att Du inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB (Intyget skall inte vara äldre än 2 månader när ansökan lämnas in)

|_|	Skuldfrihetsintyg från kronofogdemyndigheten som visar att Du inte är restförd för skatter (Intyget skall inte vara äldre än 2 månader när ansökan lämnas in)

|_|	Konkursfrihetsbevis från Bolagsverket (Intyget skall inte vara äldre än 2 månader när ansökan lämnas in)

|_|	Examensbevis från juris kandidatexamen alternativt juristexamen

|_|	Tjänstgöringsbetyg från samtliga anställningar efter avlagd examen. Tjänstgöringsbetyget över den/de anställningar som ryms inom treårskravet skall vara utformade enligt punkten 2.1 i anvisningarna

|_|	Intyg om advokatexamen alternativt kursen Advokatyrkets etik och teknik

|_|	I förekommande fall, redogörelse för den verksamhet Du har ägnat Dig åt mellan två anställningar och/eller i mellantiden mellan juris kandidatexamen/juristexamen och Din första anställning

|_|	Yrkeskontakter (Använd den blankett som finns på Advokatsamfundets webbplats. Skriv på dator eller skrivmaskin, eller texta tydligt. Ange endast den information som efterfrågas i varje ruta)




Därutöver

för sökande med egen verksamhet:

|_|	Registreringsbevis

|_|	Revisorsintyg av godkänd eller auktoriserad revisor – för samtliga år – som utvisar att bokföringen har skett i enlighet med god redovisningssed. Det revisorsintyg som avser det senaste året skall även innefatta uppgift om huruvida bokföringen uppfyller samfundets bokföringsreglemente

|_|	Kopior av resultat- och balansräkningar för samtliga år den egna verksamheten har bedrivits

|_|	Uppgift om eventuella anställda jurister i verksamheten och, om sådana finns, uppgift om storleken på den omsättning som har belöpt på Dig i verksamheten



för sökande som söker återinträde:

|_|	Intyg/betyg från samtliga arbetsgivare sedan Ditt utträde med uppgift om anställningstid

|_|	Intyg från advokatbyrå att Du senast dagen för ansökans prövning påbörjar anställning; intyget bör om möjligt innehålla uppgifterna enligt punkten 2.1. i anvisningarna; alternativt registreringsbevis för egen firma vid egen verksamhet.

|_|	Uppgift om när och varför utträde skedde

|_|	Redogörelse för sysselsättningen under mellanperioden



Kontrollera innan ansökan sänds till samfundets kansli

|_|	att samtliga uppgifter finns omnämnda i Ditt/Dina intyg från advokatbyrå

|_|	att Du under hela Din anställning vid advokatbyrå har varit anmäld till samfundet och att avgift har erlagts

|_|	att Du har undertecknat ansökan

