
Information angående registrering  
vid Sveriges advokatsamfund  
enligt 8 kap. 2 a § rättegångsbalken  
(jfr direktiv 98/5/EG) 
Inledning 
En advokat från EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet 
i Sverige skall ansöka om registrering hos Sveriges advokatsam-
fund. 

Med advokat menas den som är behörig att utöva yrkesverk-
samhet med användande av en av följande titlar: 
Belgien  avocat/advocaat/Rechtsanwalt 
Bulgarien адвокат 
Cypern δικηγόρος 
Danmark  advokat 
Estland vandeadvokaat 
Finland  asianajaja/advokat 
Frankrike  avocat 
Förenade kungariket advocate, barrister, solicitor 
Grekland  δικηγόρος 
Irland  barrister, solicitor 
Italien  avvocato 
Kroatien odvjetnik/odvjetnica 
Lettland zvērināts advokāts 
Litauen advokatas 
Luxemburg  avocat 
Malta avukat, prokuratur legali 
Nederländerna advocaat 
Polen adwokat, radca prawny 
Portugal  advogado 
Rumänien avocat 
Slovenien odvetnik/odvetnica 
Slovakien advokát, komerčný právnik 
Spanien  abogado/advocat/avogado/abokatu 
Sverige  advokat 
Tjeckien advokát 
Tyskland  Rechtsanwalt 



Ungern ügyvéd 
Österrike  Rechtsanwalt 
 
Ansökan 
Ansökan om registrering sker på särskild blankett. Av blanketten 
framgår vilka handlingar m.m. som krävs för att ansökningen 
skall kunna prövas. 

För att en registreringsansökan skall prövas av Sveriges ad-
vokatsamfunds styrelse krävs att följande intyg finns fogade till 
ansökningen: 
1. Intyg om auktorisation från hemlandets yrkesorganisation ut-

visande behörighet att utöva advokatyrket i hemlandet 
och/eller intyg från den eller de domstolar i hemlandet inom 
vilken/vilkas jurisdiktion sökanden har rätt att uppträda, 

2. intyg från yrkesorganisationen i hemlandet utvisande före-
komsten av eventuella disciplinära åtgärder som sökanden har 
varit föremål för, 

3. registreringsbevis vid egen verksamhet i Sverige. 
Intygen får inte vara äldre än tre månader vid ansöknings-

tillfället. 
Därutöver skall utförliga uppgifter lämnas beträffande eventuell 

ansvarsförsäkring tecknad i hemlandet. 
 
Tillsyn 
En advokat från EU som är verksam i Sverige omfattas av samma 
yrkesmässiga och etiska regler som svenska advokater. Sådana 
advokater står således under tillsyn av både hemlandets yrkes-
organisation och Sveriges advokatsamfund. Vid händelse av brott 
mot 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 förut-
sättningar som en ledamot av Sveriges advokatsamfund kan ute-
slutas ur samfundet. 
 



Ansvarsförsäkring m.m. 
Enligt artikel 6 i direktivet får värdlandet föreskriva att en re-
gistrerad advokat tecknar en försäkring för yrkesansvar i värd-
landet. Denna föreskrift gäller inte den som 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.  

En registrerad advokat skall till Sveriges Advokaters Service-
aktiebolag erlägga serviceersättning. Serviceersättningen uppgår 
enligt beslut av samfundets fullmäktige till 6 200 kr för år 2013. 
Av beloppet avser 4 600 kr de obligatoriska försäkringarna, d.v.s. 
ansvarsförsäkring och brottsskadeförsäkring. Resterande belopp, 
1 600 kr, bekostar bl.a. advokaters yrkesfrågor, kursverksamhet, 
nätverkande, cirkulär, webbplatser m.m. 

Den registrerade advokat som har en försäkring i hemlandet 
som ger ett motsvarande skydd som de obligatoriska försäkring-
arna kan få nedsättning i serviceavgiften till 1 600 kr. 
 
Dispens 
En advokat som utövar stadigvarande verksamhet i Sverige får 
inte vara anställd av annan än advokat och om advokatverksamhet 
bedrivs i bolagsform får endast advokat vara delägare eller bo-
lagsman. Efter ansökan om dispens kan samfundets styrelse dock 
medge undantag. För det fall någon av ovanstående omständig-
heter är för handen vid tidpunkten för registrering skall ansökan 
om dispens fogas till registreringsansökan. Inträder en sådan 
omständighet senare, skall ansökan om dispens inges då. 
 
Hur skall advokattiteln användas i Sverige? 
En advokat från EU som är verksam i Sverige skall enligt 8 kap. 
9 § rättegångsbalken använda sitt hemlands titel uttryckt på hem-
landets officiella språk och med hänvisning till den yrkesorganisa-
tion vederbörande tillhör eller den domstol advokaten enligt den 
statens lag får tjänstgöra vid. En advokat som är registrerad har 
även rätt att – på svenska – ange detta på brevpapper, visitkort etc. 

Exempel: Rechtsanwalt NN, registrerad vid Sveriges advokat-
samfund samt medlem av Bayerns advokatsamfund. 



Inträde i Sveriges advokatsamfund 
Den som har registrerats och därefter under tre års tid bedrivit 
faktisk och regelbunden advokatverksamhet i Sverige skall anses 
uppfylla de krav som uppställs för inträde i Sveriges advokatsam-
fund i 8 kap. 2 § första stycket 2 och 3 rättegångsbalken. Verk-
samheten skall huvudsakligen ha omfattat svensk rätt. Har så inte 
varit fallet kan dessa krav ändå anses uppfyllda, om den som sö-
ker inträde på annat sätt har förvärvat tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter för att antas som ledamot av Sverige advokatsam-
fund. Ansökan om inträde prövas av Sveriges advokatsamfunds 
styrelse. 
 
Överklagande 
Beslut om vägrad registrering, upphävande av registrering samt 
beslut om vägrat inträde överklagas till Högsta domstolen. 
 
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 ansökan om registrering be-
handlas 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. 
 
Ytterligare information 
Frågor med anledning av blanketten och i övrigt besvaras av Sve-
riges advokatsamfunds kansli. Kansliet nås på tfn 08-459 03 00 
och har telefontid måndag–fredag kl. 9–17. 



Information om Sveriges advokatsamfund finns också på sam-
fundets webbplats, www.advokatsamfundet.se. 
 
11 september 2013 

http://www.advokatsamfundet.se/
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