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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 mars 2020 beretts tillfälle att avge 
yttrande över promemorian Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer.  
 
I promemorian lämnas förslag på hur rätten till den dröjsmålstalan som följer av 
Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen 
2023/55/EU kan genomföras i svensk rätt.  
 
Advokatsamfundet – som inte beretts tillfälle att lämna synpunkter under hand i fråga om 
förslagen i promemorian som berör advokater – har tidigare yttrat sig över genomförandet 
i svensk rätt av såväl tjänstedirektivet som yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD) och dess 
moderniseringsreform.1 I aktuella hänseenden hänvisas till dessa yttranden.  
 
Advokatsamfundet konstaterar inledningsvis att ett införande av en rätt till dröjsmålstalan 
– i enlighet med YKD och det av EU-kommissionen initierade överträdelseärendet mot 
Sverige – är nödvändigt. En dröjsmålstalan på sätt som föreslås stärker generellt sett också 
den enskildes rätt och är i sig därför positivt ur rättssäkerhetssynpunkt.  
 
I promemorian föreslås en särreglering för advokater. Enligt artikel 2.3 i YKD ska 
motsvarande bestämmelser i YKD inte gälla om det finns särskilda regler för någon 
yrkesgrupp, något som är fallet för advokater. YKD är tillämplig på advokatyrket endast i 
den mån bestämmelser i de direktiv som berör advokatyrket saknas, vilket är fallet i fråga 
                                                
1 Se i fråga om tjänstedirektivet Advokatsamfundets remissyttrande den 15 januari 2009 över 
departementspromemorian Genomförande av tjänstedirektivet (Ds 2008:75). Avseende 
yrkeskvalifikationsdirektivet hänvisas till Advokatsamfundets remissyttrande den 28 augusti 2014 över 
betänkandet Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19), samt i fråga om direktivet 
om proportionalitetsprövning till yttrandet R-2017/0154 över U2017/00304/UH från februari 2017. 
Advokatsamfundet hänvisar även till sin skrivelse i fråga om det administrativa samarbetet avseende 
yrkeskvalifikationer som skickades till Utbildningsdepartementet den 20 mars 2015 (U2014/2885/UH).  
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om erkännande av juristers yrkeskvalifikationer i syfte att omedelbart utöva advokatyrket 
under yrkestiteln i den mottagande medlemsstaten. Detta innebär att YKD enbart är 
tillämpligt på advokater i fråga om erkännande för stadigvarande yrkesutövning i Sverige 
under den svenska advokattiteln.  
 
Som anges i promemorian finns de bestämmelser som genomför YKD för advokatyrket i 
rättegångsbalken (RB) samt i Sveriges advokatsamfunds stadgar, vars 4 b § reglerar 
ansökningsproceduren, tidsfrister m.m. 
 
Vad beträffar dröjsmålstalan är det således enbart detta förfarande (Artikel 51.3 i YKD) 
som omfattar advokaters verksamhet i Sverige. Av denna anledning föreslås nu att en 
möjlighet till dröjsmålstalan för detta förfarande införs i svensk rätt, och att detta görs i 
RB. 
 
Advokatsamfundet kan emellertid inte förorda att denna reglering införs i RB, även om 
det vid en första anblick kan förefalla naturligt, med beaktande av att advokatyrket till 
följd av befintliga sektoriella advokatdirektiv inte omfattas av YKD (utöver visst 
administrativt samarbete) och inte heller av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 
(YKL) eller förordningen om erkännande av yrkeskvalifikationer (YKF). 
Advokatsamfundet anser det vara oproportionerligt att genomföra en sådan förändring i en 
så fundamental lagstiftning som RB för fall som enbart gäller dessa mycket speciella och 
ytterst få fall rörande erkännande av yrkeskvalifikationer för etablering under svensk 
advokattitel. Om man beaktar ursprunget för och syftet med denna reglering vill 
Advokatsamfundet i stället – i enlighet med det alternativa förslaget som framförs i 
promemorian (s. 44) – förorda en undantagsreglering i YKL, trots att erkännandefrågor för 
advokater i övrigt inte omfattas av denna lagstiftning.  
 
Med denna lösning skulle även frågan om behörig domstol i fråga om dröjsmålstalan 
landa i förvaltningsdomstol (vilket redan gäller sedan den 1 november 2019 för 
sanktionsavgifter och ingripanden mot advokatbyråer i penningtvättssammanhang). Enligt 
Advokatsamfundet skulle en sådan lösning därför vara en lämpligare ordning än att för en 
i detta sammanhang så pass smal fråga som dröjsmålstalan introducera (Stockholms) 
tingsrätt som behörig domstol. I detta sammanhang kan också konstateras att tingsrätt 
i dag inte är behörig domstol att pröva advokatverksamhetsrelaterade frågor i något fall; 
det är enbart Högsta domstolen som får göra detta.  
 
För det fall att regeringen, oaktat vad Advokatsamfundet anfört ovan, beslutar att frågan 
om dröjsmålstalan avseende handläggningen vid Advokatsamfundet ska regleras i RB, är 
det Advokatsamfundets uppfattning att dröjsmålstalan i sådana fall ska prövas av HD, 
trots vad som i denna fråga anförs i den remitterade promemorian (s. 45). HD prövar i dag 
redan överklaganden rörande inträden i Advokatsamfundet.  
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Det är normalt endast ett fåtal personer per år som med stöd av de regler som omfattas av 
förslaget ansöker om inträde i Sveriges advokatsamfund och det torde i praktiken röra sig 
om ytterst få, om ens någon, av dessa som kommer att se sig föranlåtna att initiera en 
dröjsmålstalan. Det finns mot den bakgrunden skäl att undvika ytterligare forum för 
prövning av advokatrelaterade ärenden i domstol.  
 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Mia Edwall Insulander 


