Stockholm den 23 maj 2022

R-2022/0726

Till Justitiedepartementet
Ju2020/01578

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2022 beretts tillfälle att avge
yttrande över Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i
notarieförordningen (1999:469).
Sammanfattning
Med hänvisning till de tidigare remissvar Advokatsamfundet lämnat 1 i nu aktuella
frågor avstyrker samfundet alltjämt att möjligheten till tillgodoräknande av juridisk
arbetslivserfarenhet som notarietjänstgöring avskaffas.
Vad gäller andrahandsförslaget att det ska bli valfritt för den som ansöker om
notarieanställning att tillgodoräkna sig tidigare juridisk arbetslivserfarenhet som
notarietjänstgöring, anser Advokatsamfundet att detta är att föredra framför
förstahandsalternativet. Advokatsamfundet ser emellertid fortsatt risk för vissa
negativa effekter även vid sådan frivillighet enligt vad som utvecklas nedan.
Advokatsamfundet har alltjämt ingen erinran mot att möjligheterna till s.k. paket- och
kombinationstjänstgöring avskaffas.

Se Advokatsamfundets remissvar den 19 december 2019 över Domstolsverkets rapport En reformerad
notarieantagning och remissvar den 29 augusti 2020 över Domstolsverkets hemställan om ändringar i
notarieförordningen (1999:469).
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Synpunkter
Advokatsamfundet har i två tidigare remissvar lämnat synpunkter rörande förslag om
avskaffande av möjligheten att tillgodoräkna sig tidigare juridisk arbetslivserfarenhet
som notarietjänstgöring. Enligt Advokatsamfundet riskerar ett sådant avskaffande att
minska notarietjänstgöringens attraktivitet, bl.a. då biträdande juristers erfarenheter
inte värdesätts på samma sätt som tidigare. Det kan också befaras att biträdande
jurister på advokatbyrå kan komma att nekas tjänstledighet om notarietjänstgöringen
som huvudregel alltid ska fullgöras under två års tid.
Advokatsamfundet anser det också problematiskt om genomströmningen av notarier i
Sveriges domstolar skulle minska, eftersom notarieutbildningen har ett betydande
värde för samhället i stort då den breddar underlaget för rekrytering av kvalificerade
och skickliga jurister till tjänster som har notariemeritering som ett formaliakrav samt
till den särskilda domarutbildningen.
Dessa synpunkter gör sig fortsatt gällande.
För det fall en förändring av dagens system ändå anses önskvärd, anser
Advokatsamfundet att andrahandsförslaget om en valfri tillgodoräkning av tidigare
juridisk arbetslivserfarenhet är att föredra. En sådan valfrihet skulle möjliggöra större
flexibilitet för den sökande att göra ett val utifrån sin egen situation och minska risken
att biträdande jurister avhåller sig från att ansöka om notarietjänstgöring av de skäl
som nämns ovan.
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