
 

Regler om obligatorisk advokatexamen  
för inträde i Sveriges advokatsamfund 

Antagna av Sveriges advokatsamfunds styrelse  
den 18 april 2002 
 
Från och med den 1 januari 2004 krävs för beviljande av in-
träde i Sveriges advokatsamfund att sökanden har med god-
känt examensresultat genomgått av samfundet särskilt anord-
nad utbildning. I anledning därav har styrelsen för Sveriges 
advokatsamfund fastställt följande regler om obligatorisk ad-
vokatexamen. 
 
1 § Sveriges advokatsamfunds styrelse utser en utbildnings-
nämnd som har till uppgift att på styrelsens uppdrag fastställa 
riktlinjer för innehållet i och genomförandet av utbildning och 
examination. Utbildningsnämnden utformar därvid kursplan, 
utser censorer att övervaka examinationen och prövar över-
klaganden av underkända examensresultat.  
 
2 § Utbildningsnämnden består av sju ledamöter, varav minst 
fyra är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. Utbildnings-
nämndens ledamöter utses för en period av tre år. Frånträder 
en ledamot i förtid, utses en ny ledamot för resterande man-
datperiod. Utbildningsnämndens ordförande utses av sam-
fundets styrelse och skall vara advokat. 
 
3 § Advokatsamfundet driver utbildningen i egen regi. Lärare 
och examinatorer utses av samfundets styrelse eller, efter de-
legation, av dess generalsekreterare. 
 
4 § Utbildningen, vars omfattning bestäms av samfundets styr-
else och tills vidare består av sex kursdagar normalt fördelade 
på tre terminer, avslutas med en examen inför en examinator 
och en censor. Tentanden skall uppnå godkänt resultat för att 
erhålla examensbevis. Kan examinator och censor ej enas i sin 
bedömning av om tentanden skall godkännas skall tentanden 
anses ha uppnått godkänt examensresultat. En tentand har 
rätt att efter en genomförd utbildning genomgå tre examina-
tioner. 
 
5 § Om tentanden inte godkänns efter att ha genomgått tre 
examinationer skall utbildningen genomföras igen, innan ny 
examination får genomgås. 
 



 

6 § Ett underkänt examensresultat kan överklagas till utbild-
ningsnämnden inom två veckor från tillkännagivandet av 
examensresultatet. OÖ verklagandet skall vara skriftligt och an-
ge grunderna för klagan. OÖ verklagandet skall ställas till utbild-
ningsnämnden och inges till samfundets kansli. 
 
7 § Utbildningsnämnden är beslutför då minst fem ledamöter 
är närvarande. Beslut inom nämnden fattas med enkel röst-
övervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden 
biträder. 
 
8 § Det åligger ledamot av Sveriges advokatsamfund att be-
kosta utbildning och examination för hos ledamot anställd bi-
trädande jurist före den tidigaste tidpunkt då den biträdande 
juristen blir behörig att söka in i samfundet. Denna skyldighet 
gäller dock inte sådan utbildning som avses i 5 § eller exam-
inationer efter sådan utbildning. 


