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Justitieutskottets betänkande 
1998/99:JuU24 
Advokaters etableringsrätt 

 

1998/99 
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Propositionen 
I proposition 1998/99:108 (Justitiedepartementet) har regeringen föreslagit 
att  riksdagen antar regeringens förslag till 

1. lag om ändring i rättegångsbalken,  
2. lag om ändring i brottsbalken.  
Lagförslagen, som granskats av Lagrådet, har fogats till betänkandet, se 

bilaga. 

Utskottet 
I propositionen föreslås ändringar i rättegångsbalken för att genomföra Euro-
paparlamentets och rådets direktiv om regler som syftar till att underlätta för 
advokater att etablera sig i en annan medlemsstat i Europeiska unionen än 
den i vilken auktorisation erhölls. 

Lagändringarna innebär i huvudsak att en advokat som erhållit auktorisat-
ion i ett land inom Europeiska unionen skall registrera sig hos Sveriges ad-
vokatsamfund när han eller hon utövar stadigvarande advokatverksamhet i 
Sverige under sitt hemlands titel. En sådan advokat skall vara underkastad 
samma tillsyn och disciplinansvar som svenska advokater. Efter en treårspe-
riod av faktisk och regelbunden verksamhet som huvudsakligen innefattar 
svensk rätt skall advokaten anses uppfylla de krav som ställs upp för med-
lemskap i Sveriges advokatsamfund i fråga om utbildning och praktisk verk-
samhet. Regeringen föreslås få rätt att föreskriva att reglerna skall gälla 
också en advokat från övriga delar av Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2000. 
Ingen motion har väckts i ärendet. 
Utskottet tillstyrker regeringens förslag. 

Hemställan 
Utskottet hemställer 

beträffande advokaters etableringsrätt 
att riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i rättegångsbalken, 
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2. lag om ändring i brottsbalken. 
 

Stockholm den 20 maj 1999 

På justitieutskottets vägnar 

Gun Hellsvik  

 

I beslutet har deltagit: Gun Hellsvik (m), Märta Johansson (s), Margareta 
Sandgren (s), Alice Åström (v), Ingemar Vänerlöv (kd), Ann-Marie Fager-
ström (s), Maud Ekendahl (m), Helena Frisk (s), Morgan Johansson (s), 
Jeppe Johnsson (m), Kia Andreasson (mp), Gunnel Wallin (c), Siw Persson 
(fp), Göran Norlander (s), Anita Sidén (m), Sven-Erik Sjöstrand (v) och Kjell 
Eldensjö (kd). 
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Regeringens lagförslag 
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