Regler om obligatorisk advokatexamen
för inträde i Sveriges advokatsamfund
Antagna av Sveriges advokatsamfunds styrelse
den 18 april 2002
Frå n och med den 1 januari 2004 krä vs fö r beviljande av inträ de i Sveriges advokatsamfund att sö kanden har med godkä nt examensresultat genomgå tt av samfundet sä rskilt anordnad utbildning. I anledning dä rav har styrelsen fö r Sveriges
advokatsamfund faststä llt fö ljande regler om obligatorisk advokatexamen.

1 § Sveriges advokatsamfunds styrelse utser en utbildningsnä mnd som har till uppgift att på styrelsens uppdrag faststä lla
riktlinjer fö r innehå llet i och genomfö randet av utbildning och
examination. Utbildningsnä mnden utformar dä rvid kursplan,
utser censorer att ö vervaka examinationen och prö var ö verklaganden av underkä nda examensresultat.

2 § Utbildningsnä mnden bestå r av sju ledamö ter, varav minst
fyra ä r ledamö ter av Sveriges advokatsamfund. Utbildningsnä mndens ledamö ter utses fö r en period av tre å r. Frå nträ der
en ledamot i fö rtid, utses en ny ledamot fö r resterande mandatperiod. Utbildningsnä mndens ordfö rande utses av samfundets styrelse och skall vara advokat.

3 § Advokatsamfundet driver utbildningen i egen regi. Lä rare
och examinatorer utses av samfundets styrelse eller, efter delegation, av dess generalsekreterare.

4 § Utbildningen, vars omfattning bestä ms av samfundets styrelse och tills vidare bestå r av sex kursdagar normalt fö rdelade
på tre terminer, avslutas med en examen infö r en examinator
och en censor. Tentanden skall uppnå godkä nt resultat fö r att
erhå lla examensbevis. Kan examinator och censor ej enas i sin
bedö mning av om tentanden skall godkä nnas skall tentanden
anses ha uppnå tt godkä nt examensresultat. En tentand har
rä tt att efter en genomfö rd utbildning genomgå tre examinationer.
5 § Om tentanden inte godkä nns efter att ha genomgå tt tre
examinationer skall utbildningen genomfö ras igen, innan ny
examination få r genomgå s.

6 § Ett underkä nt examensresultat kan ö verklagas till utbildningsnä mnden inom två veckor frå n tillkä nnagivandet av
examensresultatet. OÖ verklagandet skall vara skriftligt och ange grunderna fö r klagan. OÖ verklagandet skall stä llas till utbildningsnä mnden och inges till samfundets kansli.

7 § Utbildningsnä mnden ä r beslutfö r då minst fem ledamö ter
ä r nä rvarande. Beslut inom nä mnden fattas med enkel rö stö vervikt. Vid lika rö stetal gä ller den mening som ordfö randen
biträ der.

8 § Det å ligger ledamot av Sveriges advokatsamfund att bekosta utbildning och examination fö r hos ledamot anstä lld biträ dande jurist fö re den tidigaste tidpunkt då den biträ dande
juristen blir behö rig att sö ka in i samfundet. Denna skyldighet
gä ller dock inte så dan utbildning som avses i 5 § eller examinationer efter så dan utbildning.

