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Anvisningar för registrering vid Sveriges 
advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a § rättegångsbalken 
(s.k. EU-advokat) 
 

1. Inledning 

1.1 Grundläggande krav för registrering hos Sveriges advokatsamfund 

Den som är auktoriserad advokat i annat EU-land1 och som utövar stadigvarande 

advokatverksamhet i Sverige under sitt hemlands titel ska ansöka om registrering hos 

Sveriges advokatsamfund (8 kap. 2 a § rättegångsbalken och 4 a § Advokatsamfundets 

stadgar). 

 

Den som registreras antecknas i Sveriges advokatsamfunds medlemsregister som ”EU-

advokat” under sitt hemlands titel. Utdrag ur Sveriges advokatsamfunds stadgar finns 

nedan (se avsnitt 6). 

 

Med auktoriserad advokat menas den som är behörig att utöva yrkesverksamhet med 

användande av en av följande titlar. 

                                                      
1 Eller i Schweiz. Se 8 kap. 11 § rättegångsbalken och förordning (2002:143) om registrering av 
den som är auktoriserad som advokat i Schweiz. 

Belgien avocat/advocaat/Rechtsanwalt Luxemburg avocat 

Bulgarien адвокат Malta avukat, prokuratur legali 

Cypern δικηγόρος Nederländerna advocaat 

Danmark advokat Polen adwokat, radca prawny 

Estland vandeadvokaat Portugal advogado 

Finland asianajaja/advokat Rumänien avocat 

Frankrike avocat Slovakien advokát, komerčný právnik 

Grekland δικηγόρος Slovenien odvetnik/odvetnica 

Irland barrister, solicitor Spanien abogado/advocat/avogado/abokatu 
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1.2 När och hur ska jag skicka in min ansökan? 

En ansökan om registrering prövas av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse. 

Huvudstyrelsens sammanträdesschema finns tillgängligt på Advokatsamfundets webbplats. 

 

En ansökan behandlas som utgångspunkt på det styrelsemöte som infaller närmast en 

månad efter det att ansökan kom in till Sveriges advokatsamfunds kansli om ansökan inte 

behöver kompletteras. Om ansökan behöver kompletteras i något avseende kan ansökan 

komma att prövas vid ett senare styrelsemöte. 

 

Ansökningshandlingar finns på Advokatsamfundets webbplats. Ansökan skickas in i 

original per post till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm. Bilagor till 

ansökan behöver inte vara i original, men ska skickas in tillsammans med ansökan. 

Kompletteringar kan skickas in per e-post. Handlingar i ärendet återsänds inte till 

sökanden. 

1.3 Om dina uppgifter ändras efter det att du har lämnat in ansökan 

I din ansökan intygar du på heder och samvete att uppgifterna i ansökan med tillhörande 

bilagor och förekommande kompletteringar som lämnas i samband ansökan är fullständiga 

och riktiga. Om dina uppgifter ändras efter det att ansökan har lämnats in måste du snarast 

möjligt komplettera din ansökan. 

2. Användning av yrkestitel och Sveriges advokatsamfunds tillsyn 

2.1 Hur ska advokattiteln användas i Sverige? 

Den som registreras antecknas i Sveriges advokatsamfunds medlemsregister som ”EU-

advokat” under sitt hemlands titel. 

 

Den som är registrerad ska enligt 8 kap. 9 § rättegångsbalken använda hemlandets titel 

uttryckt på hemlandets officiella språk och med hänvisning till den yrkesorganisation som 

personen tillhör eller den domstol advokaten enligt det landets lag får tjänstgöra vid. Den 

Italien avvocato Tjeckien advokát 

Kroatien odvjetnik/odvjetnica Tyskland Rechtsanwalt 

Lettland zvērināts advokāts Ungern ügyvéd 

Litauen advokatas Österrike Rechtsanwalt 

https://www.advokatsamfundet.se/for-vara-ledamoter/Kalendarium/
https://www.advokatsamfundet.se/Att-bli-advokat/Ansokan-om-registrering/
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som är registrerad har även rätt att på svenska ange detta på brevpapper, visitkort och 

liknande. 

 

Exempel: Den som är auktoriserad advokat i Tyskland (Bayern) kan på svenska använda 

följande titel, ”Rechtsanwalt NN, registrerad vid Sveriges advokatsamfund samt medlem av 

Bayerns advokatsamfund”. 

2.2 Sveriges advokatsamfunds tillsyn av registrerade advokater och 
informationsutbyte med yrkesorganisationer inom EU 

Registrerad EU-advokat omfattas av samma yrkesmässiga och etiska regler som svenska 

advokater. EU-advokater står därför under tillsyn av både hemlandets yrkesorganisation 

och Sveriges advokatsamfund. Vid förekommande överträdelser av de yrkesetiska reglerna 

kan disciplinärt förfarande bli aktuellt för samma agerande både i hemlandet och i Sverige. 

Sveriges advokatsamfund samarbetar och utbyter information med de olika 

yrkesorganisationerna inom EU. 

 

Registreringen av en advokat kan upphävas under samma förutsättningar som en ledamot 

av Sveriges advokatsamfund kan uteslutas ur samfundet.  

3. Ansökningshandlingar 

3.1 Intyg om auktorisation att utöva advokatyrket 

Du ska bifoga intyg som visar att du är auktoriserad advokat i hemlandet med behörighet 

att utöva advokatyrket. I förekommande fall ska du även bifoga intyg från den eller de 

domstolar i hemlandet inom den eller de jurisdiktioner som du har rätt att uppträda i. 

 

Intygen ska vara daterade och högst tre månader gamla från det att ansökan kom in till 

Sveriges advokatsamfund. 

3.2 Intyg om förekommande disciplinära åtgärder 

Du ska bifoga intyg från yrkesorganisationen i hemlandet som visar förekomsten av 

eventuella disciplinära åtgärder som du har varit föremål för. 

 

Intyget ska vara daterat och högst tre månader gammalt från det att ansökan kom in till 

Sveriges advokatsamfund. 
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3.3 Anställningsavtal eller registreringsbevis för bolag 

Du ska bifoga anställningsavtal från advokatbyrå som visar att du senast dagen för 

huvudstyrelsens prövning är anställd på advokatbyrå i Sverige. 

 

Om du driver egen verksamhet ska du istället för anställningsavtal bifoga registreringsbevis 

för bolaget (från Bolagsverket). 

3.4 Ansvarsförsäkring och avgift till Sveriges advokatsamfund 

Vid ansökan om registrering ska du lämna de uppgifter om ansvarsförsäkring som begärs i 

ansökningshandlingen. 

 

En registrerad EU-advokat ska i likhet med ledamöter av Sveriges advokatsamfund betala 

en årsavgift och serviceersättning. Du kan läsa mer om beloppen och vad de avser på 

Advokatsamfundets webbplats. 

 

Enligt artikel 6 i etableringsdirektivet (98/5/EG) får värdlandet föreskriva att en 

registrerad advokat tecknar en försäkring för yrkesansvar i värdlandet. Den registrerade 

advokaten kan däremot undantas från skyldigheten om advokaten redan omfattas av ett 

likvärdigt skydd i fråga om omfattning och villkor i hemlandet. Är försäkringen endast 

delvis eller inte alls likvärdig kan det krävas att en annan försäkring tecknas. 

 

Registrerad EU-advokat som har en försäkring i hemlandet som ger ett motsvarande skydd 

som de obligatoriska försäkringarna kan få nedsättning av serviceavgiften. Ansökan om 

nedsättning görs skriftligt till Sveriges advokatsamfunds kansli. Till ansökan om 

nedsättning av serviceavgiften ska bifogas uppgifter och underlag om förekommande 

ansvarsförsäkringar. 

3.5 Ansökan om dispens för vissa krav som ställs på den registrerade 

En advokat som utövar stadigvarande verksamhet i Sverige får inte vara anställd av annan 

än advokat. Advokatverksamhet får inte bedrivas i fler än ett bolag, och om 

advokatverksamhet bedrivs i bolagsform får endast advokat vara delägare eller bolagsman. 

 

Efter ansökan om dispens kan Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse medge undantag 

från ovanstående krav. Om någon av ovanstående omständigheter är aktuella vid 

tidpunkten för registrering måste du ansöka om dispens och bifoga en sådan begäran till 

din ansökan om registrering. Skyldigheten att ansöka om dispens föreligger även efter 

https://www.advokatsamfundet.se/verktyg-for-advokatbyraer/Ekonomi/Om-avgiften/#euadvokater
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huvudstyrelsens beslut om registrering om sådana omständigheter skulle aktualiseras vid 

senare tillfälle. 

4. Beslut i ditt ärende

4.1 Beslut från huvudstyrelsen 

Sveriges advokatsamfunds kansli publicerar ett cirkulär med namnet på de advokater och 

EU-advokater som har registrerats samma dag som huvudstyrelsen sammanträder. 

Du kan också kontakta Sveriges advokatsamfunds kansli under eftermiddagen samma dag 

som huvudstyrelsen sammanträder för att få del av huvudstyrelsens beslut. 

4.2 Om du får avslag på din ansökan 

Om du får avslag på din ansökan kan du ansöka på nytt vid ett senare tillfälle då du 

uppfyller förutsättningarna för registrering. 

Vid avslag har du även möjlighet att överklaga beslutet till Högsta domstolen enligt de 

anvisningar som du delges tillsammans med huvudstyrelsens skriftliga beslut. 

5. Inträde som ledamot i Sveriges advokatsamfund

Den som har registrerats hos Sveriges advokatsamfund som EU-advokat och därefter under

tre års tid bedrivit faktisk och regelbunden advokatverksamhet i Sverige anses uppfylla de

krav som uppställs för inträde i Advokatsamfundet som ledamot om verksamheten

huvudsakligen har omfattat svensk rätt. Har verksamheten inte huvudsakligen omfattat

svensk rätt ska den som söker inträde visa att han eller hon på annat sätt har förvärvat

tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att antas som ledamot av Sveriges

advokatsamfund. Ansökan om inträde prövas av huvudstyrelsen.

6. Rättslig reglering

Bestämmelser om registrering hos Sveriges advokatsamfund finns i 8 kap.

rättegångsbalken och i Advokatsamfundets stadgar.
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3 § Advokatsamfundets stadgar

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 eller hon 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. 
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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. 

4 a § Advokatsamfundets stadgar

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. 

Särskild information om GDPR följer på nästa sida. 
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Behandling av personuppgifter – information enligt dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Sveriges advokatsamfund, org.nr 262000-0675, 
Box 27321, 102 54 Stockholm är personuppgiftsansvarig 
för de personuppgifter du lämnar i din ansökan, såsom 
ditt namn, födelsedatum, juridiskt kön, födelseort, 
medborgarskap, arbetsgivare, datum för inträde i EU-
landets yrkesorganisation och uppgifter om eventuella 
disciplinära åtgärder mot dig. 

Personuppgifterna i din ansökan kommer att behandlas i 
Advokatsamfundets ärenderegister. Uppgifterna 
behandlas i syfte att administrera och pröva din ansökan 
om registrering hos Advokatsamfundet. Uppgifterna 
behandlas vidare i förekommande fall för ändamålen att 
hantera kontakter med yrkesorganisationer inom EU, 
disciplinärenden, ansökan om inträde och proaktiv tillsyn 
enligt Advokatsamfundets bokföringsreglemente m.m. 
Uppgifterna behandlas slutligen för forsknings- och 
statistikändamål som avser Advokatsamfundets 
verksamhet och advokatyrket. 

Det är frivilligt att lämna uppgifterna. Konsekvensen av 
att du inte lämnar uppgifter är dock att ansökan inte kan 
prövas. 

 

Rättslig grund för behandlingen 

Den rättsliga grunden för Advokatsamfundets 
behandling är att behandlingen är nödvändig som ett 
led i den myndighetsutövning Advokatsamfundet har 
fått delegerad till sig (se artikel 6 e i 
dataskyddsförordningen). 

 

Personuppgifterna behandlas med sekretess 

Advokatsamfundet behandlar din ansökan och dina 
personuppgifter med sekretess, vilket innebär att det 
bara är du och de advokater och handläggare som 
handlägger och bedömer registreringsärendet som har 
tillgång till ansökningsakten. I samband med att cirkulär 
med nyintagna ledamöter skickas ut offentliggör 
Advokatsamfundet i förekommande fall att du har 
beviljats registrering som EU-advokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för 
Advokatsamfundets myndighetsutövning 

Advokatsamfundet sparar dina uppgifter så länge det är 
nödvändigt för att Advokatsamfundet ska kunna utföra 
de myndighetsuppgifter som har anförtrotts 
Advokatsamfundet, däribland kontroll av att 
ansökningshandlingar är korrekta och hantering av 
disciplinärenden och ansökningar om inträde. 
Uppgifterna sparas också i Advokatsamfundets arkiv för 
att möjliggöra framtida forskning och statistisk 
behandling och gallras därför inte. 

 

Uppgifterna kan lämnas till Högsta domstolen 

Advokatsamfundet överlämnar hela akten till Högsta 
domstolen för det fall att du överklagar ett eventuellt 
avslag på din ansökan om registrering dit. 

 

Vi tillvaratar dina rättigheter till dina personuppgifter 

Om du vill veta mer om dina rättigheter när det gäller 
dina personuppgifter och Advokatsamfundets 
användning av dem kan du kontakta Advokatsamfundet 
på info@advokatsamfundet.se eller läsa mer i 
Advokatsamfundets integritetspolicy. 

Om du är missnöjd med Advokatsamfundets behandling 
kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet 
vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se). 
 

mailto:info@advokatsamfundet.se
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatsamfundet/sveriges-advokatsamfunds-integritetspolicy.pdf
https://www.imy.se/
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