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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att riksdagen godkiinner en överenskommelse mel

lan Sverige, Danmark. Finland, Island och Norge om en gemensam nordisk 

arhl'!smarknad för pl?rsoner som har en högre, hd1iirighetsgivande uthild

ninµ p<i minst trl' fa. 

Rl·geringl'll fiireslttr som en följd av den nordiska överenskommelsen att 

det i riittegiingsbalken uppstiillda kravet på att ledamöter i Sveriges advokat

samfund skall vara svenska medborgare ändras sä att med svenskt medbor

garskap jiimstillls medborgarskap i nf1got av de andra nordiska länderna. 

Vidare föreslits i propositionen att den som har blivit auktoriserad som 

adv,ikat i ett annat nordiskt land skall ha rätt att - pi1 de villkor som anges i 

den nordiska iiverenskommdsen - bli antagl?n som ledamot av Sveriges ad

vokatsamfund. 

1 propnsitionl'n fiirl'sli1s också att nordiska utbildningar som motsvarar 

dl'11 svenska kantorsnaml'n och högskoll'examen p[l kyrkomusikcrlinjen 

skall ge behörighet att anstiillas pf1 en tjiinst som kantor ellt'r organist i enlig

het med vad som fiirl·skrivs i lagen ( 1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyr

kan. 

Lagiindringarna föresläs triida i kraft den I juli 1991. 



Denna propositiön har utformats och skrivits på dc·t nya sätt som 
första gånge~ ~h~ändes under riksmötet 1989/90 i propositionen om 

forskning (p~op.: 1989/90:90). Den nya utformningen syftar till att 

vinna erfare1iheter för en eventuell övergång till en ändamålsenligare 

utformning 'av regeringens förslag m.m. till riksdagen. Bl.a. skall pro

positioner.med förslag som har beretts inom flera departcincnt bli iner 

Hittiiversk{1dliga och liittliista. 

Det regeringen vill att riksdagen skall ta ställning till eller åtgärda 

återfinns under rubriken Ärendet till riksdagen. vilket siiledes motsva

rar den tidigare rubriken Hemställan. 

,·: .. 
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Proposition om en gemensam nordisk 
arbetsmarknad för personer med högre utbildning 

l Inledning 

Nordiska ministcrr[1tkt har utarbetat ett fiirsl;1_g till iiwrcnskommelse mel
lan de nordiska l;inderna om en nordisk arbetsmarknad för personer som har 
en behiirighetsgivande. hiigre utbildning pii minst tre år. Förslaget. som har 
remissbchandlats inom de nordiska liinderna. behandlades av Nordiska r{1-
det vid dess 3X:e session i Reykjavik iir 1990. Nordiska ri\det rekommende
rade tUrvid regeringarna i de nordiska !foderna att ing[1 en iiven.:nskom
mL'lse i enlighet med fiirslagct. Överenskommelsen. som undertecknades 
den ~4 oktober I l)lJO. triider i kraft 30 dagar efter den dag d;'i samtliga nor
diska liindcr har meddelat det danska utrikesministeriet att överenskommel
sen har godkiints. 

Övercnskommdsen finns uppriittad pi\ svenska. danska. finska, isliindska 
och norska. Alla texter har lika giltighet. Överenskommelsen och en för
teckning iivcr de remissinstanser som har yttrat sig iivcr Nordiska ministerr{1-
dets förslag till övcn.:nskommelsc finns fo,!!ade till propositionen som bilaga 

I och bilaga 2. 

För att Sverige skall kunna tillt riida iivercnskommelscn m[1ste vissa lag
iindringar giiras. bl.a. vad giiller medborgarskap for advokater. I det föl
jantle liimnas en redogörelse fiir dels innch;illet i överenskommL'lsen (avsnitt 
3), dels de lagiindringar som miisll' giiras för att Sverige skall leva upp till de 
krav som överenskommelsen stiillcr (avsnitt 5 och 6). 

Ett utkast till lagriidsrcmiss har under hösten 1990 remitterats till justitie
kanslern. Stockholms tingsriitt. Svea hovriitt och Sveriges advokatsamfund. 
Remissvaren finns tillgiingliga i lagstiftningsiircndet ( dnr 90-1577 i justitiede
partementet). 

Regeringen beslutade den 25 oktober 1990 att inhiimta lagnlt!l't.1· yttrmuil' 

över lagförslagen. De till lagr[1det remitterade lagförslagen redovisas i bi
laga 3. Lagdtdct har den 30 oktober 1990 liimnat de remitterade förslagen 
utan erinran. Lagr{1ckts yttrande iir fogat till propositionen som bilaga../. I 
fiirh;°1llande till lagr{1dsremissen har niigra redaktionella ändringar gjorts i 
lagtexten. 

2 Bakgrund 

2.1 Arbetsmarknaden i Sverige och övriga Norden 

Redan [1r 1954 triiffade Danmark. Finland, Norge och Sverige en iiverel'ls
kommelsc om tn gemensam arbetsmarknad. Överenskommelsen i~rnehar 
bl.a. att arbetstillsti'111d inte kr;ivs av medborgare i n{1gon av staterna fiir att 
arbeta i annat nordiskt land. Syftet var att underliitta rörligheten av arbets
kraft mellan liinclerna. Överenskommelsen avlägsnade tlock inte de hinder 
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för rörlighet som följer av att det i de olika länderna finns bestfönmelser om 

auktorisation eller andra behörighetskrav för vissa yrkesgrupper liksom det 

för en del yrken iiven finns krav p{1 visst medborgarskap. Inte heller den ge

nerella överenskommelsen fr{111 den 6 mars 1982 om en gemensam nordisk 

arbetsmarknad, som ersatte överenskommelsen fr{111 år 1954, innehöll någon 

lösning på dessa frilgor. 

Vid sidan av den nyssniimnda generella överenskommelsen från år 1982 

har de nordiska liinderna ing:ht siirskilda överenskommelser som ger stora 

personalgrupper inom sjukv:°1rden. skolan och vetcriniirviisendet riitt att un

der vissa förutsiittningar utöva sina yrken i de andra nordiska liinderna. 

Som framhölls i Nordiska ministcrriidets ekonomiska handlingsplan 

1989- 92 "Ett starkare Norden" iir det emellertid mi'111ga yrkesgrupper s<.1m 

har genomg:°ltt en hehiirighetsgivande utbildning men som inte har n{1gon i 

en iiverenskommclse siikrad riitt att utiiva sitt yrke i andra non.liska Hinder. 

Det giilkr framför allt siidana yrken för vilka utövandet iir beroende av ett 

siirskilt godkiinnande eller av medborgarskap. Vilka yrken det iir varierar 

niigot mellan de olika nordiska liinderna. Som exempel kan niimnas jurister, 

revisorer, teologer. daghemspedagogcr, arkitekter och ingenjörer. 

Nordiska IU1det har vid upprepade tillfällen gett uttryck för en önskan om 

en liberalisering p:'\ detta omrilde (jfr rekommendationerna 9/1986/s och 

34/1989/s). En detaljerad genomg:'\ng av varje enskild yrkesgrupps utbild

ning i de nordiska liinderna och av de krav som skall vara uppfyllda som för

utsiittning för yrkcsutiivning i respektive land samt av de riittsregler, som 

m{1ste lindras för att iippna en miijlighct till fri yrkesutiivning i alla nordiska 

liinder, skulle emellertid bli mycket tids- od1 resurskriivande. Nordiska mi

nisterriidet har diirfiir utarbetat ett förslag till en generell överenskommelse 

om ömsesidigt erkiinnande av högre, behiirighetsgivande utbildningar på 
minst tre iir. 

Förslaget behandlar enbart de nordiska medborgarnas miijlighetcr att i de 

andra nordiska Iiinderna kunna utöva sitt yrke och vara behöriga att siika 

tjiinskr som deras utbildning har förberett dem för. Överenskommelsen tar 

inte sikte p{1 frägan om ett ömsesidigt akademiskt erkiinnande av hiigre ut

bildningar. dvs. nordiska medborgares riitt att fii sina utbildningar godkiinda 

som en del av eller som grundval för fortsatt utbildning vid högre utbild

ningsinstitutioner eller forskningsinstitut i andra nordiska liinder. 

Som redan har framgått syftar överenskommelsen till att s{1 1{111gt möjligt 

undanröja hindren för de personer som omfattas av överenskommelsen att 

söka arbete och utiiva sitt yrke inom de nordiska liinderna. Öwn:nskommel

sen avser inte enbart iimsesidigt erkiinnande av utbildningar i detta syfte. 

Den anger rn:ksä att krav p{1 medborgarskap, med vissa undantag, inte skall 

stiillas för de yrken och tjiinster som iivcrenskommclsen omfattar, och att 

tidigare verksamhet i annat nordiskt land skall beaktas vid bestiimmandc av 

anstiillningsfiirmiincr. Överenskommelsen innehMler ocks{1 en fiirpliktelse 

för liindcrna att i vidast miijliga omfattning genomföra iindringar i sin lag

stiftning i enlighet med de principer som har lagts fast i iivcrcnskommclsen 

angiiende bl.a. utbildning och medborgarskap. 
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2.2 EG-direktivet om högre utbildningar 

Inom de Europeiska gemenskaperna (ECi) har man inom loppet av de se

naste 15 - 20 firen utfärdat en rad siirskilda direktiv om iimsesidigt erkiin

nande av behörighetsgivande examina. EG-kommissionen och EGs minis

terråd har emellertid i samband med tillskapandet av den inre marknaden 

framhållit att tillviigag{\ngssiittet med speciella direktiv för olika grupper iir 

alltför Umgsamt. EGs ministerr{1d har diirfiir antagit ett generellt direktiv om 

ömsesidigt erkiinnande av alla eftergymnasiala behiirighetsgivande utbild

ningar p{1 minst tre är. Direktivet. som triidde i kraft den 4 januari J9CJI. in

går bland de EG-riittsakter - Tacquis communautaire" - som utgiir en del 

av underlaget för de p{1g{1ende förhandlingarna mdlan EFfA-liinderna och 

EG om ett EES-avtal. I fr<
0

1ga om det niirmare innehf1llet i ett s{1dant avtal 

kan hiinvisas till propositionen ( 199()/l) I :65) om iindring i regeringsformen 

med anledning av ett europeiskt ekonomiskt samarbetsomr<lde. Fdgan 

kommer alltsä senare att aktualiseras iiven i detta sammanhang. 

3 Överenskommelsens innch~11l 

3.1 Allmiint 

Överenskommelsen iir tilliimplig pii personer som iir medborgare i nt1got av 

de nordiska liinderna och som har genomg{1tt en för ett visst yrke behi)rig

hetsgivande, högre utbildning p{1 minst tre t1r. Överenskommelsen bygger pii 

det förhf1llandet att de eftergymnasiala utbildningarna i de nordiska liin

derna iir i stort sett likviirdiga. Nordiska medborgare. som har genomgf1tt en 

utbildning som omfattas av överenskommelsen. skall diirför vara behiiriga 

att utöva yrken eller söka s[idana tjiinster i de andra nordiska liinderna för 

vilka det enligt lag eller annan författning kriivs att utövaren har genomg;'\tt 

en viss inhemsk utbildning. Som huvudregel skall den omstiindigheten att 
sökanden iir medborgare i ett annat nordiskt land inte hindra att sökanden 

godkänns som sjiilvstiindig yrkesutövare eller som behörig sökande till en 

tjiinst i värdlandet. Undantag görs dock för vissa tjiinster inom den offentliga 

förvaltningen. tjiinster inom riittsviisendet, polisen och försvaret samt tjiins

ter som är av betydelse för den nationella siikerhetcn. 

3.2 Utbildning 

Av artikel I framgår att överenskommelsen iir tilliimplig p{1 personer som har 

genomgått en för ett visst yrke behörighetsgivande. högre utbildning som 

omfattar minst tre t1rs hcltidsstudier eller motsvarande tid pi\ deltid. Efter

som utbildningsviisendet inte iir organiserat pf1 samma siitt i de olika nor

diska länderna innehåller artikeln också en definition av begreppet högre 

utbildning. Vidare framgt1r att överenskommelsen inte giiller för yrkesgrup

per som omfattas av tidigare träffade avtal om en gemensam nordisk arbets

marknad. 

Enligt första stycket i artikel 2 skall en person, som har en utbildning som 

omfattas av överenskommelsen och som i nf1got av de nordiska länderna har 
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erhiillit kgitimation, auktorisation eller n{1gon annan liknande form av riitts- Prop. 
ligt godkiinnande som utiivare av ett visst yrke, ha riitt att under de förutsiitt- 1990/91: 116 
ningar som anges i iiverenskommelsen bli godkiind som yrkesutövare iiven i 
tk andra nordiska länderna. I3estnmmclsen innebär att den som har blivit 
auktoriserad somt.ex. advokat i ett annat nordiskt land skall anses uppfylla 
de kompl'tenskrav som normalt giiller för att bli antagen som kdamot av 
SverigL'S advokatsamfund. Detta giillcr iiven om sökanden har beviljats auk-
torisation p{1 grundval av en icke nordisk utbildning. 

De avtalsslutande liinderna kan dock. niir det giiller advokater och reviso
r~~r (i Danmark iiven landinspektiirer), alltid kräva att siikanden har utövat 
yrket i tre fir hos en advokat eller revisor som har godkiints av viirdlandet. I 

stiillct för denna praktiktid kan viirdlandet kriiva att sökanden genomg{1r ett 
liimplighetsprov. Valet. mellan praktiktid och Himplighetsprov triiffas av 
viirdlamkt. Andra yrkesutövare iin advokater och revisorer har riitt att - i 
den mi111 viinllandet uppstiiller krav p(1 viss praktiktid- fullt ut avriikna prak
tikttid som fullgjorts i n;lgot av de iivriga nordiska Hinderna. Detta framgår 
av urtikl'l 6. 

De fyra första styckena i artikel 2 iir utformade med tanke pä de fria yrkes
utiivarna. hirfattningsreglerade tjiinster behandlas i artikelns femte stycke. 
J\v detta stycke framgiir att om de nordiska liinderna har ett i lag eller annan 
fiirfattning uppstiillt krav p:°1 att anstiillning p(1 vissa tjänster förutsiitter en 
viss nationell utbildning. som omfattas av överenskommelsen, skall dessa 
tjiinstn kunna siikas ocksi\ av dem som har genomgf1tt en motsvarande ut
bildning som till iiverviigande del har iigt rum i n;lgot av de nordiska liin
dnna. 

Fiir vissa utbildningar kan det skilja i utbildningens liingd mellan de nor
disk;i liinderna. 0111 lknna skillnad iir mer än ett iir, kan enligt artikel 7 det 
land som har den liingre utbildningen kriiva att siikanden antingen har utiivat 
yrkL'I under en period som iir dubbelt si\ liing som skillnaden i utbildningens 
liingd eller att siikanden genomgi"ir en tilliiggsutbildning. eventuellt avslutad 
med l'lt kunskapsprov. 

J\v artikel 3 framgi"ir att de enskilda liinderna kan kriiva att sökanden har 
tillfredsstiillande kunskaper om lagstiftning och administrativa föreskrifter 
av siirskild betydelse fiir det yrke det giiller. Det kan giilla siikerhetsföreskrif
ter. byggnadsnormer eller annat som är av stor betydelse för yrkesutiiv
ningen. 

J.J Sprilkkunskapcr 

I artikel 4 behandlas de krav som kan stiillas pi\ kunskaper i andra nordiska 
spri\k fiir att siikanden skall godkiinnas för yrkesutiivning. Sverige, Dan
mark och Norge kan kriiva att siikanden har tillfredsstiillande kunskaper i 
ett av spri1ken svenska, danska eller norska. I liir fiireligger ingen valmöjlig
het fiir landet i fri'1ga. Sverige kan alltsi1 inte kriiva tillfredsstiillande kunska
pn i just svenska spri\ket utan mäste godta en siikande som inte kan n{1gon 
svenska men som talar tillfredsstiillamle danska eller norska. - Finland och 
Island kan kriiva att siikanden har tillfred~stiillandc kunskaper i finska re
spektive isliimlska. 



De enskilda länderna avgör själva för varje yrkesområde hur mycket som 

skall kriivas för att "tillfredsstiillande kunskaper" skall anses föreligga. Det 

står ocksii de enskilda Hinderna fritt att avgöra hur spr:ikkunskaperna skall 

dokumenteras. 

3.4 Medborgarskap 

I artikel JO i överenskommelsen behandlas vissa frågor om medborgarskap 

som villkor för yrkesutövning. Diir framg<'tr att ett godkiinnande som sjiilv

stiindig yrkesutövare inte kan göras beroende av att sökanden blir medbor

gare i det land diir yrkesutövnir~gen avses ske. Anstiillning p{1 en tjiinst, som 

förutsiittl'r en utbildning snm omfattas av överenskommelsen, kan som regel 

inte heller giiras berol·nde av att siikandcn blir 1m·dborgare i det land diir 

anst:illningen söks. Fri·m Lknna regel iir vissa tjiinster undantagna. Undanta

gen avser överordnade tjiinstl'r inom den ntfrntliga förvaltningen, tjiinster 

inom riittsviisendet. {1klagarviisendct, exekutinnsviisendet, polisen och för

svaret samt Lk tj:inster i iivrigt som iir av betyddse för Lkn nationella siiker

heten. Dessa tjiinster kan fiirbehidlas dl'! egna landets medborgare. 

3.5 Övrigt 

lkstiimmelser om ansökningsförfarande och beslutsprocedur finns i artikel 
8. En sökande som uppfyller kraven enligt överenskommelsen skall godkiin

nas som yrkesutövare eller behörig sökande till en anstiillning, s{1vida det 

inte föreligger några omstiindigheter betriiffande sökanden som kan med

föra i1terkallelse av godk:innandet. Niirmare bestiimmelser om ftterkallelse 

av godkiinnande finns i 11r1ike/ 9. Av artikel 8 framg~tr ocksi1 att den myndig

het som har att pröva ansökan om godkiinnande skall fatta ett motiverat be

slut inom fyra mänader fri'tn dt't att ansökan har kompletterats med nödviin

diga upplysningar. Beslut som g<'ir siikanden emot kan överklagas i enlighet 

med Lk natinnella regler om ön:rklagande som kan finnas. 

,'\r1ike/ J J inneh<Hler en hl·stiimmclse 0111 att tidigare anstiillning i ett annat 

nordiskt land bör tillgodoriiknas vid tjiinstetillsiittningar. Enligt arlike/ I 2 

bör en anstiilld som har en utbildning fdn ett annat nordiskt land ocks[1 vara 

jiimstiilld med viirdlandets egna nk·dbnrgare niir det giillt-r riittrn till liin och 

pension och andra riittighl'ter som följer med tjiinsten. 

Artik<'I 13 iil:igger liinderna att s<'ivitt ang[1r de statliga tjiinsterna i största 

möjliga utstriickning gennmfiira iindringar i sin lagstiftning i iiverl'nsstii

melsc med vad som siigs i artikd 2 femte stycket och artiklarna 10-12. Lin

derna bör dessutom medwrka till att dessa principer ti!Wmpas iiven för icke

statliga tjiinster. I .iinderna fiir dock införa eller uppriitthälla bestiimmelser 

om att anstiillning inom riittsviisendt•t inklusive exekutionsv:isendet förutsiit

tcr en tillfrl'dsstiillande priivotid pii tre {1r dler ett godkiint liimplighctsprov. 
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4 Sveriges godkännande av överenskommelsen 

Rl'gningl'ns förslag: Den nordiska överenskommelsen godkiinns av 

Sverige. 

Rl'missinstansl'rna:Samtliga remissinstanser som har yttrat sig över utkas

tet till iiverL·nskon1111else tillstyrker ministcrr:idl'ls fiirslag. 

Skiill'n för rl'gl'ringl'ns förslag: Som redan framh:illits finns det sedan Hinge 

olika ön:rl'nskommels.:r 111.:llan de nordiska liinderna som syftar till att un

derliitla riirlighl'len av arbetskraften mellan liilllkrna. Öven:nskommclSl'n 

om l'n nurdisk arbL·tsmarknad fiir pt>rsoner med en högre utbildning iir ytter

ligare l'lt sti:g i riktningen mnt att avskaffa si1dana bi:hörighctskrav av natio

nell kar:1ktiir som 11t1111era med dl'n iikandc internationalisi:ringen alltmera 

har spelat ut sin roll. Den 1wrdiska iiVL'rL'nskomrnl'lsL'n iiverensstiimmi:r i allt 

viisi:ntligt illL'd l·:(J-direktivct om hiigrl' utbildningar. Som tidigarL' har be

riirts (avsnitt 2.2) ingiir LG-diri:ktivet i dl'I rq!dvcrk som utgiir basen för 

de p:igaelllk· fiirhandlingarna mellan l'.IT/\-liimkrna och E<i om i:tt EES

avtal. 

Skillnad.:n mellan de nurdiska liindernas eftergymnasiala utbildningar iir 

i allmi·lllhl'I mindre iin vad fiirhi1llamlct iir inom EG. En fri rörlighet för ar

betskraften mellan de nordiska hinderna iir inte bara i de enskilda arbetsta

garnas och arbetsgivarnas intresse, utan det iir ocks{1 av viisentlig bi:tydclse 

för de nurdiska liimkrnas ekonomiska utvL·ckling och som .:tt led i arbetet 

att stiirka den nurdiska gemenskapen. Önskem:ikt om l'n gemensam nordisk 

arhehm;irknad fiir personer med likartad utbildning fiirstiirks ytlL'rligare ge

nrnn dd nyssniimnda EG-direktiwt. DL'! iir angcliigL'l att alla nordiska med

borgare med hiigre utbildningar av minst tre :°irs varaktighl't gt•s miijlighet att 

utnytlja sin L'XamL·n fritt inom hela Norden, pii nwtsvarande siitt som deras 

kolkger inom U.i kan. Mot denna bakgrund biir si1 l{lllgt det :ir möjligt olika 

formella hindi:r fiir arbetskraftens fria riirlighl'l undanriijas inom de nor

diska liimkrna. 

5 Medborgarskapskrav för yrkesverksamhct i 
svensk lagstiftning 

5.1 Regeringsformen och lagen om offentlig anställning 

lkgl'ringl'ns bl'diimning: Niigon lindring av bestiimmcls.:rna i rege

ringsformen L'lll'f lagen ( 1976:600) om ofkntlig anstiillning behövs 

inte med anledning av den nordiska överenskommclsl'n. 

Gällande ordning: Av 11 kap. 9 § tredje styt·kct regeringsformen framgår 
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att endast den som iir svensk medborgare för inneha eller utöva domartjiinst, 

ämbete som lyder orm·ddbarl under regeringen, tjiinst dkr uppdrag s;°1som 

chef för myndighet som lydL·r omeddbart under riksdagt•n eller regeringen 

eller s;°1som ledamot av s[1d;111 myndighL't eller dess styrelse, tjiinst i regerings

kansliet niirmast under statsriid eller tjiinst stisom svenskt siindd1ud. Vidare 

framg{tr att iiven i annat fall endast den som iir svensk medborgare får inneha 

tjiinst eller uppdrag, om tjiinsten eller uppdraget tillsiitts genom val av riks

dagen samt att krav p{1 swnskt medborgarskap för behiiriglK·t att inneha el

ler utöva tjiinst eller uppdrag hos stakn eller kommun i iivrigt a1r uppsliillas 

endast i lag eller l'nligt fiirutsiittningar snm anges i lag. 

I 4 kap. 2 * lagen ( 1976:600) om ofkntlig anstiillning siigs följande: 

Om swnskt medborgarskapskrav som villkor för innehav eller utövande av 
statlig tjiinst giiller vad som iir föreskrivet i regcringsformen eller annan lag. 
VidarL~ giilln att endast svensk medbnrgarc frtr inneha clkr utiiva militiir 
tjiinst eller tjiinst som iiklagarc cller polisman. RL·geringen iigL'r i övrigt före
skriva el kr för siirskilt fall bL·sluta att endast svensk medborgare fftr innd1a 
dler utiiva 

1. tjiinst i rL'gcringskansliL't elkr utrikesfiirvaltningen, 
2. statlig t_jiinst med vilken kan vara förenad myndighetsutiivning clkr 

handHiggning av fr{1gor vilka riir fiirhitlland.:t till annan stat eller mellanfolk
lig organisation. 

3. statlig tjiinst som kan 111L·dfiira kiinnedom om förhiillande, som iir av 
betydelse för rikl'ts siikerhet clkr som rör bl'tydclsefullt, allmiint eller en
skilt L'konomiskt intrL·sse. 

Om andra siirskilda villkor för innehav eller utiivande av tjiinst iin s[1dana, 
som angL'S i fiirsta styckci eller snm avser pensionsillder cl ler viss liigsta lev
nadstilder, giiller vad som iir föreskrivet i bg eller annan författning. 

Det finns dessutom ett antal förordningar med krav p{1 swnskt medborgar

skap för vissa yrken. !far kan niimnas förordningen ( 1975:608) om krav pf1 

svenskt 111L·dborgarskap fiir tilltriide till vissa statliga tjiinster nch förord

ningen (l988:78-l) med instruktion for exekutionsviisemkt. 

Skiikn för rcgcringl•ns bNliimning: Tjiinster som bl.a. i'tklagarc, polis 01.:h 

domare kan Hinderna L'nligt iiverenskommdsen förbcl1i1lla de egna medbor

garna. Niigra iindringar av hL·stiimmelsl·rna i regeringsformen eller lagL'n om 

offentlig anstiillning iir diirfiir inlL' nu p;1kalladc för att Sverige skall kunna 

leva upp till de krav iivcrL'fökommdsL·n stiillcr. 

Prop. 
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5.2 Mcdborgarskapskravct för advokater, m.Jll. 

I l{l'gl'ringl''.1s ~·iirslag: Kr;1vet p<'i sven.sk! mL·dhorgarsL1p fiir den so~1 
vill antas t1il IL'damot av advokatsamtuntkt - rL'spL'kt1vl' upptriida sn111 
riittl'gangso111bud - iindras pi1 dl'! siittl't att medborgarskap i Dan-
111ark, r:inland, Island elll'r Norge jiimstiills mL·d svenskt lllL'dborgar

skap. RL'gL·ln att L'n advokat iir skyldig att genast triida ur samfu1Hkt 
0111 han upphiir att vara svl'nsk ml'dborgarl' iindras i konsl'kvens hiir

med. 
Vidarl' skall lkn som iir ll'da111ot av L'tt advokatsamfund din har 

fiilt n;ignn annan form av auktorisation för all uti'iva advokatyrket i 

ni1got av dl' andra nordiska liimkrna kunna antas som ll'd;1111ot av det 
svl'nska advokatsamfundet p;i de i iiverenskornmelsL·n angivna villko

ren. 

---·--------------- ----

Giillandt• ordning:Hir att kunna bli ledamnt av Svt'riges advokatsamfund 

kriivs i dag hl.a. att man iir svensk rnedborgarL' och har hernvist i Sverigl'. 

Samfundets styrL'lse ftir i enskilda fall llll'dge undantag fr{1n dessa krav 

(8 kap. 2 * fi'irsta och andra styckc·na RB). llpphiir L'n advokat att vara 
s\·ensk medborgare eller flyttar han ur rikl't. iir han skyldig att gL'IJast triida 

ur sa111fu1Hkt, siivida inll' styrelsL·n 111L'dgn att han for st;'1 kvar so111 IL'da111ot. 
< )111 ett siidant medgivande inte lii111nas och advokall'n in!L' sjiilvrnant triilkr 

ur sa111fu1Hkt, skall han u!L'slutas (8 kap. 7 * kmte styckl'l RB). 
Fiirutn111 de angivna kravl'n vad giiller nll·dborgarskap och hl'mvist kriivs 

av hliva1Hk advokall'r att dl' har avlagt de kunskap-,1m1v sorn iir fii'rL·skrivna 
fiir behiirighet till domariimbete. atl de har gL·nomg;'itt fiir adw1katvL'rksa111-
het L'rforderlig praktisk och teoretisk utbildning. att de har gjort sig kiinda 
fiir redbarhet och att dt' iiven i iivrigt hL·döms liimpliga att utiiva advokat

verksamhet. Enligt 8 kap. 2 * tredjl' stycket IUI fi'ir inte hl'lkr den bli advo
kat som iir försatt i konkurs, snm har fiirvaltarL' L'nligt 11 kap. 7 * fiiriildra
llalken eller som enligt 3 *lagen ( 1985:154) 1Hn fiirhud mot yrkesmiissig riid
givning i \'issa fall, 111.111. iir fiirbjmkn att utiiva r;idgirnings\'nks;imhet. En

ligt fjiink stycket i samma paragraf ftir inlL' hl'lkr dnmare. i\klagarL' ella 
vissa andra ansliillda i offentlig tjiinst eller hos annan enskild iin advokat an

tas till ledamot i samfundl't. 
De krav som anges i 8 kap. RB {i!L'rfinns niigot mer detal.kratk i stadgarna 

fiir SvL-rigl's advokatsamfund. Beslut om iindring av stadgarna fattas av sam

funckts fullmiiktige men skall for att bli giillande fastst:illas av rt'geringen. 

Den som viigras intriide i samfundet eller s11m utL·sluts fr<in det kan över

klaga h\ls högsta domstolen (8 kap. 8 ~ RB ). 

Ticligarl' förslag: DiskrimineringsutrcdningL'll fiireslog i bl'tiinkamkt (Ds 
A 1984:6) Om utliinningars riittsliga stiillning att kravl't pii swnskt medbor

garskap för advokater skulle avskaffas för tkn som vid tiden fiir ansiikningen 
hade rast hcm\'ist i S\'crigc sedan minst tre ;ir. Utrt•dningL'n fiireslog inte 
niigra iindringar i friiga om iivriga antagningsvillkor. hl.a. kravet pi'1 svensk 

juridisk namen. 

Prop. 
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Flertalet rcmissinstanscr, bl.a. domstolsvcrkct, riksäklagaren och advo

katsamfundet, avstyrkte förslaget att avskaffa kravet på svenskt medborgar

skap för advokater. 

I propositionen (1985/86:7) om utliinningars riittsliga stiillning (s. 25) an

fördes i denna friiga följande. 

''För att bibehf11la medborgarskapskravet för advokater som huvudregel ta
lar bl.a. den centrala roll som advokaterna spelar inom det svenska riittsvä
sendet. Det behov som kan finnas av att lrita utl:indska medborgare bli advo
kater i Sverige iir inte sil starkt att det biir medföra att detta krav helt avskaf
fas. Behovet skulle i stiillct, som n[1gra rcmissinstanscr oeks[1 pf1pckat, kunna 
tillgodoses genom att möjligheter till dispens införs." 

Dispcnsfrägan löstes den ·I juli 1988 genom vissa lindringar i 8 kap. RB. 

Ändringarna innebar bl.a. att advokatsamfundets styrelse fick riitt att medge 

undantag fri'111 kraven pt1 svenskt medborgarskap och hemvist i Sverige för 

den som vill bli svensk advokat. I den proposition som U1g till grund för lag

lindringen anfördes följande (prop. 1987/88:26 s. 7): 

"Med den utvidgning av de internationella kontakterna som skett under se
nare t1r kan de nuvarande reglerna om medborgarskap och hemvist ha nack
delar i vissa fall. En invandrare kan ha starka personliga motiv för att behf1lla 
sitt medborgarskap i ett annat land liven om han har skaffat sig en svensk 
utbildning och avser att vara yrkesverksam hiir. Det blir vidare allt vanligare 
alt svenska advokater som sysslar med internationell affärsjuridik siiker sig 
utanför det egna landets grfö1ser. Det iir df1 ibland ett iinskem[1l för de 
svenska advokaterna att bli antagna som ledamiiter av ett utliindskt advokat
samfund, n[1got som i sin tur kan aktualisera fr[1gan om iimsesidighet i regel
systcmen." 

Enligt uppgift fd111 advokatsamfundet har en enda ansökan om dispens fri'm 
mcdborgarskapskravet kommit in under de två fir som miijlighetcn till dis

pens har funnits. Miijlighcten att begiira dispens fri'm kravet pi'1 hemvist i 

Sverige har utnyttjats i tre eller fyra fall och har alla giillt svenskar verk

samma vid advokatkontor utomlands. 

Remissinstanserna: Av remissinstanserna har endast Svea hovrätt och Sve

riges advokatsamfund siirskilt yttrat sig iiver effekterna av överenskommel

sen för advokaternas del. Vi t1terkommer till enskildheterna i yttrandena i 
det följande. 

Skälen för regeringens förslag: Den nordiska överenskommelsen har i tre 

avseenden betydelse för bestiimmelserna i 8 kap. RB om vilka som för antas 

som ledamöter i advokatsamfundet. Överenskommelsen innebär för det 

första att medborgare i de andra nordiska länderna skall kunna bli ledamöter 

av samfundet p{1 samma villkor som svenska medborgare. För det andra in-

• nebiir överenskommelsen att en juristexamen frf111 ni'1got av de övriga nor

diska liinderna jämställs med en svensk juristexamen. Fiir det tredje skall en 

nordisk medborgare, som har fött auktorisation som advokat i något av de 

andra nordiska liinderna, kunna vinna intriide i Sveriges advokatsamfund 

utan annan prövning iin att han uppfyller vissa krav som kan ställas på ho

nom med stöd av överenskommelsen. Vilka dessa krav iir redovisas längre 

fram. 

Vad först angår frågan om medborgarskap gäller i dag den huvudregeln 
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att ledamot av Sveriges advokatsamfund skall vara svensk medborgare. 

Samfundets styrelse kan i enskilda fall medge dispens fr[1n denna regel. Kra

vl't p;i sven-,kt medborgarskap giillcr endast för den som vill utöva juridisk 

verksamhet snm advokat, dvs. som kdamot av advokatsamfundl't och med 

riitt att bruka titeln advokat. Det finns diiremot inget krav p<'1 svenskt med

borgarskap fiir den som. utan alt vara advokat. vill tillhandag[1 allmiinhl'ten 

i riittsliga angL'liigcnhetcr siisom att liimna rfal i juridiska frt1gor eller att upp

t riida som ombud infiir domstolar (dock att det i sistniimnda hiinseende för 

utliindska medboqptrl' för niirvarande kriivs tillst{md av riitten, se 12 kap. 

2 *andra styckl't RB) eller andra myndigheter. dvs. syssla med det som ad

vokater vanligt vis sysslar med. Inte heller för bitriidande jurister pii advokat

kontor finns 11;'1got krav pi'1 att de skall vara svenska medborgare. För dessa 

praktisera1Hk jurister finns inte llL'ller n[1got krav att de skall ha nt1gon sär

skild utbildning eller praktiktid. Niigon form av godkännande eller kgitima

tion finns inlL' heller. Yrket som praktiserande jurist slår med andra ord i 

princip iippet fiir vem som helst redan i dag. 

Titeln advokat iir diiremot fiirbehiilkn ledamöter av advokatsamfundet. 

Riittl'n a11 liruka denna titel kan ha ett betydande värde fören praktiserande 

jurist. hin1rdnandc som offentlig försvarare ges i princip endast till den som 

iir advllkat (2 I kap. 5 * RB). hirordnande som biträde enligt riittshjälpsla

gen (I tJ72:42l)) ges i princip endast till advokat eller bitriidande jurist anstiilld 

pi1 ad\'okatbyri1. Aven i andra sammanhang kan den kvalitetsstiimpel som 

advokattiteln innebiir ha betydelse. 

I )en nordiska iiverenskoniml'isen medfiir alt det i 8 kap. 2 ~ Rfi upp

stiillda kravet pii svenskt medborgarskap för den som vill bli antagen som 

ledanwt av Sveriges advokatsamfund miiste lindras. Visserligen kan enligt 

de nuvarande reglerna dispens beviljas fr{111 medborgarskapskravet. Med 

hiinwn till hur iiven:nsknmmelsen iir utformad biir emellertid medborgare i 

de iivriga nordiska liindema inte vara hiinvisade till denna möjlighet. Lag

tL'\IL'n biir i stiilkt utformas s;i att nll·dborgarskap i Danmark, Finland, Is

land L'ilcr NPrge i detta hiinseende iir jiimstiillt med medborgarskap i Sve

rige. Sett 11101 bakgrund av de nuvarande reglerna om dispens kan detta inte 

siigas utgiira n<igon mera genomgripande principiell föriindring. 

DL'n som vill bli antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund skall, 

fiirutom vad som tidigare anfiirls om medborgarskap och hemvist, ha avlagt 

dl' k1111sk1111s11ro1· som iir fiireskrivna for behörighet till domariimbcte (8 kap. 

2 * fiirsta st yckl'I .I R B). 

I kungiirl'lsen ( Jl)(1.i:29) angiiende kunskapsprov för behörighet som do

nwre m.m. fiirL·skrivs all s;isom kunskapsprov fiir behiirighet att utöva do

martjiinst !!iilkr juris kandidatexamen elkr juristexamen samt att vad i lag 

elln fiirfatlning siigs om lagfaren eller lagkunnig avser den som har avlagt 

s:idan cxan1e11. - i\ ven om dl'! inte sligs uttryckligen i kungörelsen avses exa

mina som har avlagts vid ett svenskt universitet. 

Den nordiska iiverenskomml'isen fiirutsiitter inte n{1gon lindring av kravet 

p;i kunskapsprov som det iir utformat i 8 kap. 2 ~ första stycket RB. Diir

emol miistl' den niin111da kungörelsen om kunskapsprov för behiirighet som 

dt>mart• m.ni. lindras sii att juristt·xamina fr{m universitet och högskolor i de 

iivriga nordiska liinderna jlimsliills med en svensk ju ris kandidatexamen eller 
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juristexamen. En sf1dan ändring lir pi1kallad liven för domarnas del. Om riks

dagen godkänner överenskommelsen. avser vi att senare ta upp frt1gan om 

ändringar i denna dd. 

De övriga antagningskrav som anges i 8 kap. 2 * första stycket 4-6 samt 

i tredje och fjärde styckena RB lir inte av diskriminerande art. dvs. de iir 

inte svårare att uppfylla för medborgare i de andra nordiska liindcrna lin för 

svenska medborgare. Som advokatsamfundet har framh{1llit finns det inte 

heller nf1gon anledning att sliippa pf1 dessa krav eftersom de inte motverkar 

det grundliiggandc syftet med överenskommelsen, niimligen att undanriija 

nationellt betingade hinder. Niir det giillcr ett av kraven kan det dock finnas 

skäl att utveckla effekterna av överenskommelsen litet niirmare. 

Kravet på att den som söker intriide i Swriges advokatsamfund skall ha 

genomgått erforderlig praktisk och teoretisk utbildning preciseras i stad

garna för samfundet. I 3 §sligs att sökanden under minst fem :"1r p{1 tillfreds

stlillande siitt skall ha utövat praktisk juridisk verksamhet. varvid han under. 

minst tre år skall ha iignat sig f1t att yrkesmiissigt tillhandagi\ allmiinhden i 

rättsliga angelägenheter antingen som anstiilld hos advokat eller p<'t allmiin 

advokatbyrå eller för egen riikning. 

I artikel 6 i den nordiska överenskommelsen siigs att de avtalsslutandc liin

derna kan, niir det iir en förutsiittning för auktorisation att yrkesuthildningcn 

kompletteras med en tid av praktisk yrkesutiivning pii en godkiind yrkesut

övares ansvar, kriiva att sökanden har genomgiill en s{1dan praktiktid. Ilar 

han inte gjort det, eller lir den praktiktid som siikanden har gcnomgi\tt kor

tare lin vad som kriivs i värdlandet. kan viirdlandet kräva att siikanden ge

nomgf1r den praktiktid som fattas pf1 en av viirdlandet godkiind yrkesutiiva

res ansvar. De avtalsslutande liinderna kan dessutom, niir det giiller advoka

ter och revisorer, alltid kräva att sökanden först utövar yrket i upp till tre <'ir 
på en av värdlandet godkänd advokats eller revisors ansvar. Viirdlandet kan 

i stället för denna praktiktid kriiva att sökanden genomgttr ett liimpliglK·ts

prov. 

Innebörden av artikel 6 i den nordiska överenskommelsen är att de avtals

slutande Hinderna alltid kan kriiva att sökanden, innan han meddelas aukto

risation, har utövat yrket under en sti l{111g period som kriivs för de egna med

borgarna. Praktiktid som har genomg<°ltts i de andra nordiska liinderna skall 

räknas in i denna tid. För advokater och revisorer giiller dock att viirdlandet 

som villkor för godkännande kan kriiva att sökanden först genomgtir en 

praktiktid på maximalt tre år hos en advokat eller revisor som godkiints av 

landet. Detta innebär i praktiken att man kan kriiva att det sker i viirdlandcl. 

Skälet till dessa krav för just advokater och revisorer är naturligtvis att ut

övandet av dessa yrken kräver ingf1ende kunskaper om lagstiftningen i det 

land där yrket skall utövas. 

Överenskommelsen innebär ocksf1 att den som har auktoriserats som ad

vokat i ett annat nordiskt land skall ha rätt att pf1 de i överenskommelsen 

angivna villkoren bli antagen som ledamot i Sveriges advokatsamfund ( arti

kel 2). Detta innebär att den prövning av sökandens kompetens, som har 

gjorts i ett annat nordiskt land, i princip skall godtas av Sveriges advokatsam

fund vid dess prövning av inträdesansökan. Detta giiller även för det fall att 

sökanden har beviljats auktorisation pf1 grundval av en icke nordisk utbild-
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ning (se punkten 4 i protokollet till iiverenskommclscn). Även hiir giiller Prop. 

emellertid att det kan kriivas att siikandcn först utövar advokatyrket i tre {ir 1990/91: 116 
i Sverige på en godkiind advokats ansvar eller att han genomg{ir ett liimplig-

hetsprov. 

Sveriges advokatsamfund har förklarat sig inte ha n{1gon erinran mot sist

niimnda bestiimmelse i förslaget till överenskommelse. Samfundet har dock 

pekat på att förslaget i denna del innehiir att även vissa icke-nationellt be

tingade krav som stiills p{t svenska sökande inte stiills p{t andra. Som exempel 

niimner samfundet att en bolagsjurist skulle kunna rn bli advokat och detta 

iiven om han iir anstiilld av ett svenskt bolag och verksam i Sverige. Samfun

det anser detta inkonsekvent men menar att de eventuella nackdelarna av 

en s[1dan inkonsekvens viiger mindre än de fördelar som kan uppni\s genom 

iiverenskommclscn. Samfundet siiger sig utgft frfö1 att prövningen inför auk

torisationen i de andra nordiska liinderna borgar för att tillriickligt hiiga krav 

har uppfyllts, iiven 0111 tk i alla avseenden inte avser samma fiirh[1llanden 

som i Sverige. t.ex. samfundets siirskilda preparand kurs. 

Med anledning av samfundets nyss återgivna exempel kan sägas följande. 

I Sverige fi\r den som iir anstiilld hos annan rnskild iin advokat inte ·antas 

till kdamot av samfundet, siivida inte samfundet medger undantag. Detta 

framg;'ir av 8 kap. 2 *sista stycket RB. En advokat som blir anstiilld hos an

nan enskild iin advokat iir, enligt 8 kap. 7 * RB, skyldig att triida ur samfun

det. Giir han inte det, kan han uteslutas. Motsvarande hestiimmelsc finns, 

enligt vad vi har inhiimtat, inte i de andra nordiska liinderna. - Artikel 2 i 

iiverenskommelsen innebiir visserligen att den som har blivit auktoriserad 

som advokat i migot av de nordiska liinderna skall ha riitt att, pii de i överens

kommelsen faststiilld;t villkoren, fii sin auktorisation godkiind i de iivriga 

nordiska Hindcrna. Av artikel 8 i iiverenskommelsen framgi\r att det är sii
kamkn som skall styrJ.;a att han uppfyller villkoren enligt överenskommelsen 

och att godkiinnande skall meddelas, om det inte föreligger omstiindigheter 

som kan medfiira iiterkallande av godkiinnandet. Återkallande av ett senare 

meddelat godkiinnande kan, enligt vad som framgttr av artikel 9, ske i enlig

het med bestiimmelserna i det land diir godklinnandet skett. Eftersom en

skild tjlinst hos annan lin advokat i Sverige utgiir grund fiir uteslutning ur 

samfundet, dvs. iiterkallelsc av auktorisationen som advokat, kan detta vill

kor iiwn giiras giillande mot den som ansiiker om intrlide i samfundet pi't 

grundval av en auktorisation i ett annat nordiskt land. Den situation som 

samfundet har beskrivit i sitt exempel skall alltsii inte hehiiva intriiffa. 

Svea hovrlitt har - med anledning av att liven siikande med utomnordiska 

juristutbildningar skall kunna beviljas intriide i Sveriges advokatsamfund -

anfiirt att det inte lir tillrlickligt att i dessa fall enbart kriiva att siikanden fiirst 

utiivar advokatyrket i tre ftr pii en godklind advokats ansvar utan att det biir 

kriivas att siikanden )!enomg{tr ett kunskapsprov. Till detta kan siigas fiil

.iande. I kravet pi\ att siikanden skall ha utiivat yrket p[t ett tillfrcdsstlillande 

siitt ligger naturligtvis att sökanden under praktiktiden skall ha visat sig be

sitta inte hara siidana ;tllmiinna egenskaper som gott omdiime och llimplighet 

fiir advokatyrket utan liven si\dana juridiska kunskaper att han pt1 ett hetryg

gantlc siitt kan utföra sina Magandcn gentemot dem som viinder sig till ho

nom i olika rättsliga angclligcnheter. Kravet att sökanden pt1 en tillfredsstiil- 14 



lande siitt skall ha praktiserat yrket under tre år på en advokats ansvar bör Prop. 
diirfiir utgöra en fullgod garanti för att sökanden uppfyller högt s!Ullda krav 1990/91: 116 
iiven i kunskapshiinset•nde·. 

En effekt av att beslut om auktorisation i de andra nordiska Hinderna skall 

Higgas till grund fiir advokatsamfundets prövning här i Sverige kan givetvis 

bli att vissa krav. som normalt stiills pit den som ansöker om intriide i samfun

det, inte uppriitthitlls mot den som redan blivit auktoriserad i nt1got annat 

nordiskt land. f-:111dlertid kan iiwn svenska medborgare ha fött sin auktori

sation i nt1g11t annat nordiskt land. lkn eventuella siirbehandling som kan 

bli en l'iiljd a\' iiverenskommdsen beror alltsä inte p{1 sökandens medborgar

skap. De SVL'nska kraven fiir auktorisation av advokater stiimmL'r för övrigt 

i sak i allt viist'ntligt övnens med dem som giiller i de andra nordiska län

derna. 

Som redan framg;itt iiligger det den som med stöd av överenskommelsen 

ansiikt•r om intriide i advokatsamfundet att visa att han uppfyller villkoren 

enligt iiverenskommclsen. Giir han dl'!, skall han beviljas intriide, s{1vida det 

inte fiireliggt·r n~igon omstiindighet som kan föranleda iiterkallelse av aukto

risationen. Ueslut i intriidesfoigan skall meddelas inom fyra mi'mader frän 

det att ansökningen har kompktterats med niidviindiga upplysningar. Avgö

randet skall vara nwtivt'rat. Sökanden skall ha riitt att överklaga avgörandet 

i enlighl't med de nationella bestiimmelser som kan finnas. 

I dt'lta sammanhang fiirt_jiinar framlliillas att beslut om intriide i Sveriges 

advokatsamfund alltid fattas av samfundet. Den omstiindighetl'n att beslut 

om auktorisation fattade. av myndigheter eller andra organ i de andra nor

diska liimkrna skall liiggas till grund för samfundets prövning av intriidesan

siikan innebiir inte att denna uppgift har anförtrotts ett utliindskt organ. Be

stiim111dsen i 10 kap. 5 * trt•dje stycket regeringsfor111en om överlätelse av 

förvaltningsuppgift till andra iin svenska myndigheter blir diirmed inte till

himplig. 

I ~ kap. 7 ~ femte stycket RB siigs att den som upphör att vara svensk 

medborgare skall uteslutas ur samfumkt. om inte styrelsen medger att han 

får stii kvar. Denna hestiimmelsc iir en konsekvens av att svenskt mt•dborgar

skap som huvudregel kriivs för den som vill bli advokat. Det ändrade kravet 

pi\ medborgarskap för advokater, som har föreslagits, medför att denna 

grund för u!L'slutning mi1ste iindras. (irund för uteslutning blir i fortsiitt

ningen tkn omstiindighett'n att en advokat upphiir att vara medborgare i 

Svnigl' elkr i L'tt annat nordiskt land. Han kan dt1 uteslutas, si'1vida inte sty

n:lsen medger att han för sti1 kvar som ledamot. 

Reglerna i 8 kap. 2 och 7 ** IU3 biir diirför iindras i enlighet med det sagda. 

Riittcgc111g1·m11h11d 

I 12 kap. 2 * RB finns regler om att endast svenska medborgare för upptriida 

som ombud i riitteg{111g, dock med möjlighet för rätten att i det enskilda fallet 

dispensera fr{1n mcdborgarskapskrawt. Även dessa regler bör iindras sil att 

medborgare i L'lt annat nordiskt land i princip jiimstiills med svenska med

borgarl'. 

En fri"1ga som biir uppmiirksammas i det sammanhanget ii~ vilka krav man 
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kan stiilla pi'1 ett riilkg/1ngso111buds språkkunskaper. Nlir möjligheten att dis

pcnsna fr;in kravet pii svenskt medborgarskap infördes i 12 kap. 2 § RB år 

1956 framhiill fiiredragande statsriidet i propositionen (NJA Il 1956 s. 379) 
all dl'! m;1slL' kriivas av den snm vill föra annans talan alt han till fullo kan 

forst;i svenska spri1ket och alt han iiven utan sv[1righct kan göra sig förstf1dd 

vid domstokn samt att det till följd av detta sjiilvklara krav endast undan

tagsvis kan komma i fd1ga att som ombud godta n:'1gon annan lin en nordbo. 

Att fiirhandlingL'n hidls pi1 svcnska iir av vikt inlL' bara av hiinsyn till parter

och kdamölt:r av riillt:n - s11m inte ht:hiirskar dl'! foimmandc språket utan 

iiVL'n fr;111 lkn svnpunktt:n all fiirhandlingen skall vara offentlig (se Fitger 

111.fl.. RiitlL'g;ingshalkt'll I. s. 5: 11 samt Ekdiif/Boman. lliitlL'gt111g I. sjunde 

upplagan llJl)(). s. 151 ). I en proposition (1973:.10) med förslag till lag om 

iindring i riillL'gi1ngsbalkL~n (s. 71) anförde dcpa1"1L'mentsd1efcn att den på 

bl.a. ofkntlighL'tsprincipL'n grundade fiirutsiittningcn att förhandling vid 

drnnstol skl'r pa s\'L'nska spr:'iket inte biir utgiira hindt•r mot att fiirhiir hålls 

11t;1n tolk llll'd dansk- eller norskspriikig person. 0111 riitten ansL'r tlt-t kunna 

ske ut;1n fara fiir ulrL·dningL'll (se iiVL'n Ekeliif/Uoman a. st.). 

Enligl den nordiska iivcrt·nsko111111dsen kan Swrigc som villkor för att till

li1la lllL'dhorgare i :indra nnrdiska hinder att utiiva sill yrke hiir visserligen 

ink kriiva annal iin att siikanden har tillfrcdsstiillamk kunskaper i antingen 

svt•nska. danska t'lln norsk:1. l\frn denna lK'stiimmelse tar sikte enbart på 

siikandens miijlighl'ter att fii 1illtriide till t'lt visst yrke. Det kan inll' anses stå 

i slrid med hL·s1ii111ntL'1'L'n all siikanden för bL·griinsa utiivandet av yrket i 

fri1ga till VL'rksamhl'lsomr<'itkn som han behiirskar. Fiir den hiindelse en 

llll'dboq!are i L'll annal nordiskt land iinskar upptriida som riittegfö1gsomhud 

vid L'n S\'L'nsk do111s1ol kan del diirfiir fortfarandt' kriivas av honom att han 

kan giira sig fiirsti1dd utan ;1tt tnlk behöver anlitas. Detta biir beaktas av 

do111stokn rl'dan i samband med alt den förordnar ni\gon till hitriide enligt 

riittshjiilpslagt·n eller offrntlig försvarare. I krn1sL·kvens hiirmed iir domsto

len iiven i fllrtsiiltningt•n ofiirhindrad alt med stiid av 12 kap. 2 * RB avvisa 

dt lllnhud. 0111 dl'l \'isar sig att spr<iksviirigheterna iir siidana att förhand

lingen inte kan gL·nrnnfiiras utan tolk p:1 L'tt t.L'x. fri111 offentlighetssynpunkt 

liimpligt siitt. 

6 Uthildningskravct för kyrkomusiker 

lkgcringrns förslag: En exa1m·n i nt1got annat nordiskt land, som mot

svarar dt:n svenska kantlirsexamen, högskoleexamen på kyrkomusi

kerlinjen (·llcr högskoleexamen för musikhira.re med kyrkomusika

liskt tillval. skall ge behörighet till anställning pf1 en tjänst som kantor 

eller organist. 

FörslagL'l gL'Jllimförs genom iindringar i 8 och 9 §§lagen (1989:8) om 

kyrkomusikl'n i svenska kyrkan. 

Prop. 
1990/91: 116 
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Skälen för regeringens förslag: I lagen (1989:8) 0111 kyrkomusiken i Prop. 
svenska kyrkan finns bl.a. hestlimmelser 0111 behörighet för att anstlillas pt1 1990/91: 116 
en tjänst som kantor dler organist. Rehiirig att anstiillas pii en tjiinst som 

organist lir s<'iledes den som har avlagt högskoleexamen pä kyrkomusikerlin-

jen ( 8 § ). Behörig att anställas p{1 en t jlinst som kantor lir den som har avlagt 

kantorsexamen, den som har avlagt hiigskoleexamen fiir musikllirare med 

kyrkomusikaliskt tillval samt den som lir behiirig att anstlillas som organist 

(9 §). Äwn om det inte sligs uttryckligen i lagen avses examina avlagda vid 

svensk högskola. 

En sökande som inte uppfyller kraven enligt 8 eller 9 ** kan beviljas dis

pens fr{111 kraven p{1 avlagda examina i enlighet med vad som sligs i 10 *· I 
propositionen ( 1987/88: 144) med förslag till lagen (s. 27) angavs att dispens 

enligt då glillande regkr kunde beviljas n<"igon som hade underg;"itt utbild

ning utomlands. Enligt propositionen borde en möjliglll't till dispL·ns finnas 

ocksi'1 fortslittningsvis. Fiirutsiittningarna enligt tkn nya lagen för att dispL·ns 

skall beviljas lir att sökamkn med hiinsyn till sin utbildning och yrkcserfart·n

het lir att anse som jiimstiilld 1m·d den som uppfyller villktm·n i 8 eller 9 **· 
Dispcnspriivningen ank11mmer pi'1 domkapitlet. 

En anslutning till den nordiska överenskommelsen medför för kyrkonrnsi

kernas del att den nordiska mL·dborgare som har en utbildning, som till över

vägande del har ligt rum i ett annat nordiskt land och som i stort n111tsvarar 

de svenska utbildningarna i fr<"iga. skall vara behörig att anstiillas p;i en tjlinst 

som kantor dler organist i lkn svenska kyrkan. Siikanden bör inll' vara hlin

visad till att söka dispens, utan det biir uttryckligen framg{1 av lagtexten att 

även nordiska utbildningar grundar bd1iirighet för anstlillning. 

7 Ikraftträdande m.m. 

Enligt första punkten i det protokoll, som fogats till överenskommelsen, 

skall parterna strliva cftl'r att Lk lindringar i parternas nationella lagstiftning, 

som överenskommelsen föranleder, skall vara genomfiirda senast den I juli 

1991. De laglindringar som nu har förordats biir triida i kraft denna dag. 

Nt1gra siirskilda iivergiingslwstiimmclscr behövs inte. 

8 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad som anförts i det föregående har inom justitiedeparte

mentet upprlittats förslag till 

I. lag om lindring i riittegiingsbalken, 

2. lag om lindring i lagen ( 1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan. 

Förslaget under 2 har uppriittats i samriid med civildepartementl't. 

9 Ärendet till riksdagen 

Regeringen föreslår 

dels att riksdagen 17 



I. godkänner överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige om en nordisk arbetsmarknad för personer som har ge

nomgi\tt en behiirighdsgivande högre utbildning omfattande minst tre års 

studier, 

dds att riksdagen antar förslagen till 

2. lag 0111 lindring i riittegiingsbalken, 

J. lag 0111 lindring i lagen ( 1989:8) 0111 kyrkomusiken i svenska kyrkan. 

Prop. 
1990/91 : 116 
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Propositionens lagförslag 

l Förslag till 
Lag om ~\ndring i riittcgångsbalken 

I liirigcnom föreskrivs att 8 kap. 2 och 7 §§ samt 12 kap. 2 § rätteg:lngshal
ken skall ha följande lydelse. 

N111,11rwule lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
2§' 

Till ledamot av advokatsamfundet för endast den antas som 
I. lir svensk medborgare, 1. iir svensk medborgare eller 

2. har hemvist i Sverige 

med/1orgare i Danmark, Finland. Is
land eller Norge, 

3. har avlagt de kunskapsprov som lir föreskrivna för behörighet till 
domariimbcte, 

4. har genomgått för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teore-
tisk utbiltlning, 

5. har gjort sig kiind för redbarhet, och 
6. liven i övrigt bedöms liimplig att utöva advokatverksamhet. 
Advokatsamfundets styrelse för i enskilda fall medge undantag från antag-

ningskraven si'1vitt giiller forsla stycket I och 2. 
Dm som har blii>it auktoriserad 

.1·om adl'Okat i Danmark, Finland, 
/sla11cl eller Norge i e11/ighe1111ed cliir 
giil111111/e hestii111111elser och som diir
ejier under minst tre år på ell tillfreds
stii/lamle siiU lwr tjiinstgjort som hi
triiclwule jurist på advokatbyrå i Sve
rige skall <lllW'S uppf:l'lla krm·en enligt 
ji'ir.1·111 stycket 3~6. 

Den som lir försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 * 
foriildrabalken fftr inte antas till ledamot. l nte heller för den antas till kda
mot som enligt 3 § lagen ( 1983:354) om förbud mot yrkcsmiissig rådgivning 
i vissa fall, m.m. lir förbjuden att utiiva d1dgivningsverksamhet. 

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid allmiin domstol eller allmän 
tik Jagare eller kronofogde för inte antas till ledamot; inte heller den som an
nars lir anstiilld i statens eller kommuns tjiinst eller hos annan enskild lin ad
vokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag. Vad som nu 
sagts giiller dock inte bdattningshavare vid allmiin advokatbyrå. 

En advokat, som i sin verksamhet uppstitligen gör orätt eller som annars 
förfar oret.lligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. Är omstiindighcterna 
mildrande, frir i stiillct varning tilldelas honom. 

1 Si:nasll' lyudsc 1'>1'8: 1260. 
~ Si:nastc lyudsc 1988: 167. 

Prop. 
J 990/91: 116 
Propositionens 
lagförslag 
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Nuw1rwide lydelse Föreslagen lydelse 

Åsidosiitter en advokat annars sina plikter som advokat, för varning eller 
erinran meddc:las honom. Är omstiindigheterna synnerligen försvårande, för 
han uteslutas ur samfundet. 

Tilldelas en advokat varning, för han, om det finns siirskilda skäl, även 
{1liiggas att utge en straffavgift till samfundet med lägst ettusen och hiigst 
femtontusen kronor. 

Fr{1gor om uteslutning som nu sagts, varning, straffavgift eller erinran prö
vas av samfundets styrelse eller, i den mån så bestämts i stadgarna, av annat 
samfundets organ. Ilar prövningen av si1dana frågor öwrliimnats till ett sii
dant organ, iir en advokat skyldig att liimna detta organ de uppgifter som 
behövs för pn)vningl'Il. 

lntriider bi:triiffande en advokat Inträder betriitfande en advokat 
siidan omstiindighet att han enligt 
2 § tredje eller jjiirde stycket inte för 
antas till ledamot av samfundet, iir 
han skyldig att genast triida ur sam
fundet. Om han ink giir d.:t. skall 
styrdsen förordna om hans uteslut
ning. Detsamma giilkr. om t'n advo
kat 11ppliiir all 1•11rn s1•e11sk medbor
gare eller flyttar ur rikl't och styrel
sen inte medger att han far stf1 kvar 
som ledamot av samfundet. 

sf1dan omstlindighet att han enligt 
2 § fjiirde och j(•111te stycket ink för 
antas till ledamot av samfundet. iir 
han skyldig att genast triida ur sam
fundet. Om han inte gör det, skall 
styn:lsen förnrdna om hans uteslut
ning. Detsamma giilkr, om en advo
kat ime lii11gre llflf>fl'llcr 111dborg11r
skapskr111•et enligt 2 * ji)1'.1·ta stycket I 
eller flyttar ur rih·t och styrelsen 
inte medger att han för stt1 kvar som 
ledamot av samfundet. 

I beslut varigenom niigon uteslutits ur samfundet för förordnas att bl~slutet 
genast skall wrkstiillas. 

Brott mot tystnadsplikt enligt 4 § första styeket tredje meningl'll får inte 
åtalas av annan iin justitiekanslern. Åtal fiir väckas endast om det iir päkallat 
frftn allmiin synpunkt. 

12 kap. 
2 §1 

Såsom ombud må ej brukas annan än den som rätten med hiinsyn till red
barhet, insikter och tidigare verksamhet fin11er liimplig att vara ombud i m{1-
let. 

Ombud skall vara svensk medbor
gare m~·d hemvist inom riket; dock 
må liven annan brukas siisom om
bud. om riitten med hiinsyn till mfi
lets beskaffenlll't och övriga omstän
digheter finner det liimpligcn kunna 
ske. 

Ombud skall vara svensk medbor
gare med hemvist inom riket; dock 
mä även annan brukas si1som om
bud, om riitten med hiinsyn till m{1-
lets beskaffenhet lll'h övriga omstiin
dighetcr finner det liimpligl·n kunna 
ske. Med wenskt 111<'clhorgarskap 
jii111stiill.1· 111cdborg11rskap i L>a11-
11111rk, Fi11la11d, Island eller Norge. 

Ej mi't den vara ombud, som iir underi1rig eller i konkurstillsti'md eller som 

har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föriildrahalken. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. 

·
1 Senaste lydelse 1988: 1260. 

Prop. 
1990/91 : 116 
Prop1>sitionens 
lagförslag 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1989:8) om kyrkomusiken i svenska 
kyrkan 

Härigenom föreskrivs att 8 och 9 ** lagen ( 1989:8) om kyrkomusiken 
svenska kyrkan skall ha följande lydelse. 

N111•an111dt• lydelsl' 

Behörig att anstiillas på en tjiinst 
som organist är den som har avlagt 
högskoleexamen p<'t kyrkomusiker
linjen. 

9 § 

Föres/agm lydeli·e 

Behörig att anställas på en tjänst 
som organist iir den som har avlagt 
hligskoleexam..:n på kyrkomusikcr
linjen eller 111ot.1Tcirt11ule examen i 
Oct11111cll'k, Fi11/a11cl, /sla11cl eller 
Norge. 

B..:hörig att anstiillas p{1 en tjiinst som kantor iir 
I. den som har avlagt kantorsexamen, 
2. den som har avlagt hiigskolccxamen för musikHirarc med kyrkomusika

liskt tillval samt 
J. dL·n som iir behörig att anstiillas som organist. 

Med examen som avses i första 
stycket I eller 2 jiimstiills mots1•a
r111ull' examen i /)1111111ark, Finland, 
/sland eller Norge. 

Denna lag triidcr i kraft den I juli 1991. 

Prop. 
1990/91:116 
Propositionens 
lagförslag 
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ÖVERENSKOMMELSE 

mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om nordisk arbets
marknad för personer som genomg?1tt en behörighetsgivande högre utbild

ning omfatt;inde minst tre [1rs studier. 

Danmarks, finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar, 

smn Lkn 6 mars 1982 har slutit avtal om en samnordisk arbl'tsmarknad 

som enligt artikel 14 i samarbetsavtalet den 23 mars 1962 mellan Dan-

mark, Finland. Island. Norgt' och Sverige skall dterstriiva att bevara och vi

dareutVl'ckla den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 

.1·0111 anser att möjligheten till rörelsefrihet mellan de nordiska liinderna 

för personer som har genomgått en för ett visst yrke kompetensgivande 

högre utbildning omfattande minst tre års studier på heltid skulle gagna den 

ekonomiska och samhiilleliga utvecklingen i dessa· Hinder 

so111 anser att parternas ofkntligt reglerade utbildningar för dessa perso

ner iir i stort sl'lt likviirdiga, och 
so111 vill dterstriiva en tillriicklig utbildningskapacitet för Lkssa personer 

hos varje part samt en s{1 likartad utbildning och lagstiftning som möjligt för 

dessa personer 

som anser att införandet av fri riirlighct mellan de nordiska liinderna förut

siitter iimsesidigt godkiinnande av all fiir ett visst yrke kompetensgivande ut

bildning 

har l~twts om följande: 

Tillii111p11i11g.1·0111råde 
Artikel I 

Denna överenskommelse skall tilliimpas för personer som iir medborgare i 

ett av de avtalsslutande liimkrna och som har genomgått en för deras yrkes
utiivning eller anstiillning kompetensgivande hiigre utbildning omfattande 

minst tre :hs heltidsstudier. Överenskommelsen omfattar iiven personer som 
har gcnomgiitt en av överenskommelsen omfattande utbildning pt1 motsva

rande tid p{1 deltid. 
Med hiigre utbildning avses i denna överenskommelse utbildningar till 

vilka de normala antagningsvillkoren utgörs av en allmiin eller yrkesinriktad 

gymnasial utbildning. 
l\kd utbildningens liingd avses i överenskommelsen den omfattning som 

iir faststiilld i bestiimmelscr för respektive utbildning. 

Överenskommelsen giiller inte personer som redan omfattas av 

- avtalet av den 25 augusti 1981 om godkiinnande av vissa yrkesgrupper 

för verksamhet inom hiilso- och sjukvfmlen och veterinärväsendet 

- avtalet av den 3 mars 1982 om gemensam nordisk arbetsmarknad för 

klassliirare i grundskolan 

- avtalet av den 29 september 1986 om gemensam arbetsmarknad för äm

nesliirare. liirare i praktisk-estetiska iimnen och specialliirare i grundskolan 

eller 

- avtalet av den 29 september 1986 om gemensam arbetsmarknad för iim

nesliirare och liirarc i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan (gymnasiet 

och yrkesliiroanstaltcrna). 

Prop. 
1990/91 :116 
Bilaga 1 
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Artikel 2 

Den som frtm en av parterna har erh{1llit kgitimation, auktorisation eller an

nan form av riittsligt godkiinnande som yrkesutövare pi't grund av en utbild

ning som omfattas av överenskommelsen skall ha riitt att, pi\ i denna över

enskommelst' faststiillda villkor, fä sin legitimation eller annan form av god
kiinnande godkiind av de andra parter som har bestiimmelser om s{1dant god

kännande. 

Med goclkiinnandet följer rätten att använda den med yrkesutövni1igen 

förenade titeln. 

Med godkiinnande myndighet avses i överenskommelsen ocks:'1 yrkcsför

bund som enligt nationell lagstiftning har riitt att uppta medlemmar som där

igenom dels för riitt att utöva yrkesmiissig verksamhet och anviinda den titel 

som är förbehållen förbundets medlemmar, dels undcrstiills förbundets disci

plinniimnd. 

Yrkesutövare, som har utbildats hos en part som inte har siirskilda bestiim

melser om godkiinnande för det aktuella yrket, skall ha riitt att få sin utbild

ning godkiind av de parter som kriiver si\dant godkännande pi\ de villkor som 

framg{ir av artikel 5. 

Om en part genom lagstiftning eller andra regler har bestämt att anstiill

ning på vissa tjiinster kriiver en inhemsk utbildning som omfattas av denna 

överenskommelse kan tjiinsterna ocksi'i sökas av den som har genomgått en 

utbildning som i stort sett motsvarar den föreskrivna och som till övervä

gande del har iigt rum hos en annan part. St1dan sökande skall bedömas som 

jiimbördig.med siikande som har genomgi'1tt den utbildning som den aktuella 

parten har anordnat under förutsiittning att de i artikel 4 angivna villkoren 

pli spriikkunskapcr är uppfyllda. 

Al/111ii1111a villkor 
Artikel 3 

En part kan som villkor för godkiinnande kräva att den sökan<le har tillfreds
stlillande kunskap om lagstiftning och administrativa föreskrifter av särskild 

betydelse för vederbörandes yrkesutövning hos parten. S<°1dana krav skall 
ligga inom griinserna för vad som iif.l1ödviindigt och tillräckligt för att på ett 

försvarligt siitt kunna utföra det konkreta yrkesarbetet. 

Artikel 4 

Danmark, Norge och Sverige kan som villkor för godkiinnandc kräva att den 

sökande har tillfre<lsstiillande kunskaper i danska, norska eller svenska. 

Finland och Island kan som villkor för godkiinnandc kriiva att den sö

kande har tillfredsstlillande kunskaper i finska respektive isliindska. 

Finland kan i stället för kunskaper i finska kräva att den sökande har till

fredsstiillande kunskaper i svenska niir detta kriivs i enlighet med finsk lag

stiftning. Under samma förutsiittningar kan Finland kriiva att en sökande 

har tillfredsställande kunskaper i blide finska och svenska. 
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Siir.l'kilda villkor 
Artikel S 

En part kan, när siirskilt godkiinnande för yrkcsutövning inte kriivs av den 
part där den sökande gc11omg{1tt sin utbildning. stiilla som villkor för erkiin
nandc att den sökande har utövat yrket i upp till tre år inom loppet av de 

senaste tio <'1rcn hos den sistnämnda parten. 
Har den i första stycket niimnda yrkesutövningen inte iigt rum kan det krä

vas att den siikande skall ha utövat yrket i upp till tre {ir på en av den aktuella 

parten godkänd yrkcsuWvares ansvar innan godkiinnandc kan meddelas. 
Ilar den sökande blivit godkänd av en tredje part behandlas ansiikningcn 

som om den sökande fött godkännande av den part där utbildningen genom

gicks. 

Artikel 6 

En part kan, niir godkiinnande av yrkesutövning förutsätter att den kompe
tensgivande utbildningen kompletteras med en period av praktiskt yrkesar
hcte p{1 en godkänd yrkesutövares ansvar, kräva en praktikperiod av motsva

rande längd hos den andra parten. 
Har den siikande inte gcnomg:'1tt en praktikperiod i enlighet med före

skriften i första stycket eller är praktikperioden kortare än den som krävs 

av den part där godkiinnande söks. kan denna part kräva att den bristande 
praktikperioden fullgörs på en av den aktuella parten godkiind yrkesutöva

res ansvar. 
En part kan dock alltid. när ansökan gäller godkännande för utövande av 

yrke som advokat eller revisor, kräva att den sökande tidigare har utövat 

yrket i upp till tre i1r pt1 en av den aktuella parten godkiind advokats eller 
revisors ansvar eller har genomgt1tt ett av parten anordnat Himplighctsprov. 
Vidare kan Danmark stiilla motsvarande krav pi'1 den som söker tjiinst som 
"landinspektor". Parten avgör själv om praktikperiod eller lämplighctsprov 

skall tillämpas. 

Artikt:I 7 

En part kan. för den händelse den sökandes behörighetsgivande utbildning 
är mer iiri ett {1r kortare än den som krävs av denna part, som villkor för 

godkännande kriiva 
att den sökande utiiver en eventuell praktikperiod, jfr artikel 6, antingen 

har utövat yrket hos en annan part under en period som kan vara högst dub
belt så lilng som skillnaden i utbildningstidens längd hos den part diir god

kännande sökes och längden på den utbildning sökanden har genomg:°1tt el

ler utövar yrket p:'1 en av parten godkänd yrkesutövares ansvar under mot

svarande period 

eller 

att den sökande genomgiir en av parten anordnad kompletteringsutbildning, 
som eventuellt kan avslutas med kunskapsprov. 
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Amiik11i11g 0111 godkii1111mule och /Jesl11tsproced11r 
Artikel 8 

Den som siiker godkiinnande under t1beropande av denna överenskommelse 

skall inför den godkiinnande myndigheten styrka att han uppfyller villkoren 

i överenskommelsen. 

Godkiinnande skall meddelas sökande som uppfyller ovan niimnda vill

kor. om det inte föreligger omstiindigheter som kan medföra f1terkallande av 

godkiinnandet. jiimför artikel 9. 

Den godkiinnande myndigheten skall senast 4 månader efter att de för an

sökans behandling nödviindiga dokumenten och upplysningarna inliimnats 

fatta ett motiverat beslut. Avslag kan av den sökande överklagas hos högre 

myndighet i enlighet med partens allmiinna regler om överklagande. 

Parternas godkiinnande myndigheter skall liimna varandra alla de upplys

ningar som hehiivs i anledning av gjorda ansiikningar om godkännande. De 

skall iiven underriitta varandra om godkiinnande som meddelas med stöd av 

denna överenskommelse. 

A1erkalla11de lll' godkii1111a11de m.m. 
Artikel 9 

Ilar godkiinnande iitcrkallats av den part, som ursprungligen meddelade 

detsamma, kan godkiinnande som senare meddelats av en annan part oeksf1 

iilt'rkallas. I iivrigt fi'lr ett senare meddelat godkiinnande endast Merkallas i 
enlighet med hestiimmelserna hos den part som meddelat detsamma, dock 

att hiinsyn diirvid fiir tas till hos annan part beg:'mget brott eller ådagalagd 

oskickliµhet eller uppenbar oliimplighet vid utövandet av verksamheten. 

Ulir yrkesutiivare. som vunnit godkiinnande hos flera av parterna, hos ni1-

gon av dessa fiiremiil fiir judiciell eller disciplinär fltgärd i anledning av sin 

yrkesvcrksamhL't diirstiides eller i1terkallas för yrkesutövaren utfärdat god

kiinnande. skall den godkiinnande myndigheten hos den eller de andra par

terna underriittas om iitgiirden eller äterkallelsen samt om skiilcn därför. Så

dan umkrriittelse skall ocks{1 ske om yrkesutövaren fött vidkännas inskränk

ning i riitten att utiiva sin verksamhet. 

Medhorgarskap och a11sliil/11i11g som ar/Je/slagare m.m. 
Artikel 10 

Goclkiinnande som sjiilvstiindig yrkesutövare under åberopande av denna 

överenskommelse kan inte giiras avhiingigt av att den sökande har eller er

h:'iller medborgarskap i det land. i vilket godkännande sökes. 

Anstiillning pii en tjiinst, som förutsiitter att en av de utbildningar som 

överl·nskommelsen omfattar har gcnomgätts. kan som regel inte göras av

hiingigt av att den sökande har eller erhåller medborgarskap i det land, i vil

ken tjiinsten siikcs. 

Överordnade tjiinster inom den offei1tliga förvaltningen och tjiinster inom 

riittsviiscndet. {1klagarviisendet, cxekutionsviisendet, polisen och försvaret 

samt tjiinster i övrigt. som iir av betydelse för den nationella siikerheten, kan 

dock flirbeh:°dlas egna medborgare, 
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Artikel 11 

Tidigare anstiillning inom ett omr{1de som regleras av denna överenskom

melse, hiir vid tillsiittning av tjiinst hos en annan part likställas med motsva

rande tjänstgöring utförd hos denna part. 

Artikel 12 

Den. som har fött anstiillning hos en annan part iin den, hos vilken vederbö

rande har genomgiitt sin uthildning, bör vara likstiilld med partens egna 

medborgare vad ang{1r rätten till lön och pension samt övriga med tjänsten 

förbundna rättigheter. 

Artikel 13 

Var och en av parkna skall, i största möjliga utstriickning. genomföra lind

ringar i sin lagstiftning i överensstiimmelse med de i artiklarna 2, femte 

stycket, och I0-12 angivna principerna så vitt ang{1r de statliga tjlinsterna, 

och medverka till att dessa principer tilliimpas ockst1 för icke-statliga tjäns

ter. 

En part kan dock införa eller upprlitth<°11la lagar och andra rättsliga regler 

enligt vilka anstlillning som domare och åklagare samt anställning p{1 lik

nande tjlinster inom rlittsvlisendet, åklagarväsendet och exekutionsvlisendet 

är avhiingigt av en tillfredsstiillande prövotid, som dock inte må överstiga tre 

år, eller ett godkänt llimplighetsprov. Finland kan ställa motsvarande krav 

för tjlinster som "allmlint rlittsbiträde ''. Parten bestämmer om prövotid eller 

Himplighetsprov skall tillämpas. 

Övriga l1cstiim111elser 
Artikel 14 

När det giiller anstlillning av personer, som omfattas av denna överenskom

melse, skall man följa bestlimmelserna i överenskommelsen och protokollet 

den 6 mars 1982 om gemensam nordisk arbetsmarknad samt de riktlinjer för 

nordisk arbetsförmedling som faststiillts för dess tilllimpning. 

De godklinnande myndigheterna hör fortlöpande lämna varandra och 

Nordiska arbetsmarknadsutskottet uppgifter och upplysningar. som är av be

tydelse för bedömningen av utvecklingen på arbetsmarknaden för berörda 

yrkesgrupper. 

Artikel 15 

Partena skall i samverkan följa tilllimpningen av överenskommelsen rn:h 

vidta de iindringar och göra de tilliigg i denna vartill utvecklingen kan ge an

ledning. Med hiinsyn hiirtill tillslitter Nordiska Ministerr<°tdct ett ri1dgivande 

utskott som kan ge förslag till lindringar i och tillägg till öven;nskommelsen. 

Parternas godklinnande myndigheter kan vidare rf1dgöra med utskottet om 

tolkningen av överenskommelsen. 

Överenskommelsen skall utvärderas senast 5 år efter dess ikraftträdande. 
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lkrafltriidande 
Artikel 16 

Överenskommelsen triider i kraft 30 dagar efter den dag. då samtliga parter 

har meddelat det danska utrikesministeriet att avtalet har godkiints. 

För Fiiröarnas, Grönlands och Ålands vidkommande träder överenskom

melsen i kraft först 30 dagar efter det att Danmarks respektive Finlands rege

ringar har meddelat det danska utrikesministeriet om, att Eiröarnas Lands

styre och Grönlands I ljemmestyre respektiw Ålands Landskapsstyrelsc har 

meddelat, att överenskommelsen skall triida i kraft för Fiiröarna och Grön

land respektive Åland. 

Eiröarna och (Jrönland kan som villkor för godkännande kriiva, att en 

sökande har tillfredstiillandc kunskap i det färöiska och det grönländska 

~pr<lken. 

Det danska utrikesministeriet meddelar de övriga parterna om mottagan

det av dessa meddelanden och om tidpunkten för överenskommelsens ikraft

triidande. 

Artikel 17 

En part kan siiga upp denna överenskommelse genom skriftligt meddelande 

till det danska utrikesministeriet, som underrättar de övriga parterna om 

mottagandet av meddelandet och om dess innehåll. 

En uppsiigning giiller endast den part, som har verkställt den, och den för 

verkan sex mt111ader efä:r den dag, d:"t det danska utrikesministeriet mottagit 

meddelandi:t om uppsiigningen. 

Artikel 18 

Originaltexten till denna överenskommelse deponeras hos det danska utri

kesministeriet. som tillstiiller de övriga parterna bestyrkta kopior. 

Till bekriiftelse hiirav har befullmiiktigade ombud undertecknat denna 

överenskom me !se. 

Som skedde i Köpenhamn den 24 oktober 1990 i ett exemplar på danska, 

finska. isHindska, norska och svenska spr:"tkcn, vilka samtliga texter har 

samma giltighet. 

PROTOKOLL 

Samtidigt med undertecknandet av överenskommelsen om nordisk arhets

marknad för personer. som har genomgätt en behörighetsgivande högre ut

bildning om minst tre ilr, har vi undertecknande befullmiiktigade ombud 

enats om följande protokoll, som skall anses vara en del av överenskommel

sen: 

I. Parterna anser att det iir viktigt att fortsiitta uthyggnaden av den gemen

samma nordiska arbetsmarknaden så att man kan uppn:'\ att ingen nordisk 

medborgare hindras f1:;'111 att få anstiillning i t'tt annat nordiskt land p{1 det 

omrftde som han iir utbildad för. 

Parrcrna vill diirför striiva efter att överenskommelsen blir godkiind, 

och att de iindringar i den nationella lagstiftningen, som överenskommcl

Sl'n förutsiittn. blir genomförda senast den I juli 1991. 
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2. Metl"överenskommelsen har ställning inte tagits till frågan om ömsesidigt 

akademiskt erkiinnande av högre utbildning, varmed menas nordiska 

medborgares riitt att fä sin hittillsvarande högre utbildning godkänd som 

en del av en grundutbildning eller som behörighet för forskarutbildning 

vid en högskoleenhet eller forskningsinstitution i ett annat nordiskt land. 

3. Parterna noterar, att definitionen av högre utbildning i överenskommel

sen artikel l, andra stycket, för av Danmark tolkas med hiinsyn till EG

reglcrna pii motsvarande område. 

4. Parterna :ir eniga om att best:immelsen i artikel 2. första stycket, också 

omfattar den, som hos en av parterna har uppnått legitimation, auktorisa

tion dk·r n{1gon annan liknande form av godkiinnande för yrkesverksam

het p{1 grundval av en icke-nordisk utbildning. 

5. Danmark avser att pt1 grund av ömsesidighet att administrera bestii111111el

serna i artikel 3 liberalt. 

6. Överenskommelsen av den 28 december 1973 med tilHiggsprotokoll av 

den 28 juni 1990 mellan Danmark. Finland, Norge och Swrige om sam

ordning av p~·nsionsriittigheterna till följd av statliga pensionsreglcr till

liimpas vid faststiillamle av pensionsriittigheterna i fiirhMlande till artikel 

12 för medbl>rgare fdn de fyra niimnda länderna, som erh[1llcr statlig 

tjiinst i de andra Hinderna. 

7. Parterna iir eniga 0111 att äliigga det i artikel 15 omtalade r{1dgivande ut

skottet uppgiften att följa utvecklingen av den nationella tilHimpningen 

och tolkningen av över~·nskom111elsen och att upp111iirksa111111a 0111 varje 

part bör utpeka en central 111yndighl't, som skall följa denna utveckling. 

Originaltexten till detta protokoll skall deponeras hos det danska utrikesmi

nisteriet, som tillstiillcr de övriga parterna bl.!styrkta kopior hiirav. 

Till bekriiftelse hiirav har bcfullmiiktigadc ombuden undertecknat detta 

protokoll. 

Som skedde i Köpenhamn den 24 oktober 1990 i ett exl·mplar pi'1 danska, 

finska, isliindska, norska och svenska språken, vilka samtliga texter har 

s;unma giltighd. 
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Förteckning över remissinstanser som yttrat sig 
över Nordiska ministerrådets förslag till 
överenskommelse om en gemensam nordisk 
arbetsmarknad för personer med en högre, 
behörighetsgivande utbildning på minst tre år 
Arhetsmarknadstyrclscn, statens invandrarvcrk, justitiekanslern, kommers
kollegium, riksförsiikringsverket, socialstyrelsen, statens arbetsgivarverk, 
universitets- och högskoldmhetct (lJHÄ), sjöfartsverket, skolöverstyrel

sen, Landsorganisationcn i Sverige (LO), Tjänstemännens Centralorganisa
tion (TCO), Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska kommunför

hundct, Landstingsförbundet, Sveriges advokatsamfund, Föreningen Auk

toriserade Revisorer, Centralorganisationen SACO/SR. 
Kommerskollcgium har bifogat yttranden från Grossistförbundet Svensk 

Handel, lndustriforhundt?t, Stockholms handdskammarc och Sydsvenska 

handelskammaren. 
LJI IÄ har bifogat l'tt yttrande från Ingenjörs- och sjöbefälsskolan. 
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Lagrådsremissens lagförslag 

I Förslag till 
Lag om ändring i rättegångsbalkcn 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om riittegångsbalken 
dels att 8 kap. 7 §och 12 kap. 2 §skall ha följande lydelse, 
cle/s att det i halken skall införas en ny paragraf, 8 kap. 2 a §,av följande 

lydelse. 

Nm•armule ~ydc/se Föreslagen lydelse 

8 kap. 
2 a § 

Vid tillämpningen a11 2 § första 
stycket skal! de1i som iir medborgare 
i Danmark, Finland, Island eller 
Norge jiimstiilla.1· med rn s1'emk med
horgare. 

Den som har hlil'it auktoriserad 
som ac!Fokat i Danmark, Finland, 
Island eller Norge i rnliglzet med diir 
giillwule hcstiimmelser och som diir
ejier under minst tre år på ett tillfreds
stiillande sii11 lwr tjiinstgjort som /Ji
triidande jurist på en advokatbyrå i 
Sl'erige, skall anses uppfl'lla krm·en 
enligt 2 *första stycket 3-6. 

7 §I 

En advokat. som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som annars 
förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. Är omständigheterna 
mildramk. för i sHillet varning tilldelas honom. 

Åsidosiitt1:·r en advokat annars sina plikter som advokat, för varning eller 
erinran meddelas honom. 

Är omstiindigheterna synnerligen försvårande, får han uteslutas ur sam
fundet. 

Tilldelas en advokat varning, får han, om det finns särskilda skäl. även 
äliiggas att utge en straffavgift till samfundet med Higst ettusen och högst 
femtontusen kronor. 

Friigor om uteslutning som nu sagts. varning, straffavgift eller erinran prö
vas av samfundets styrelse eller, i den mån så bestämts i stadgarna, av annat 
samfundets organ. I !ar prövningen av st1dana frågor överfamnats till ett sf1-
dant organ. iir en advokat skyldig att famna detta organ de uppgifter som 
behövs för prövningen. 

lnlriider betriiffande en advokat 
sfit\an omstiindighct att han enligt 
2 *tredje eller fjiirdc stycket inte får 
antas till ledamot av samfundet, iir 
han skyldig att genast triida ur sam
fund~t. Om han inte giir det, skall 

1 Senaste lydcls..: 1988: 167. 

Intriider betriiffande en advokat 
sådan omstiindighct att han enligt 
2 *tredje eller fjärde stycket inte ft1r 
antas till ledamot av samfundet, iir 
han skyldig att genast träda ur sam
fundet. Om han inte gör det. skall 
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Nul'lirande lydelse 

styrelsen förordna om hans uteslut
ning. Detsamma gäller, om en advo
kat upphör att vara svensk medbor
gare eller flyttar ur riket och styrel
sen inte medger att han får sta kvar 
som ledamot av samfundet. 

Föreslagen lydel1·e 

styrelsen förordna om hans uteslut
ning. Detsamma gäller. om en advo
kat upphör att vara medborgare i 
Sverige eller något annat nordiskt 
land eller flyttar ur riket och styrel
sen inte medger att han fär stå kvar 
som ledamot av samfundet. 

I beslut varigenom någon uteslutits ur samfundet får förordnas att beslutet 
genast skall ve rkstiillas. 

Brott mot tystnadsplikt enligt 4 § första stycket tredje meningen får inte 
åtalas av annan än justitiekanslern. Åtal får väckas endast om det är påkallat 
från allmän synpunkt. 

12 kap. 
2 §2 

Såsom ombud m{1 ej brukas annan än den som rätten med hänsyn till red
barhet, insikter och tidigare verksamhet finner lämplig att vara ombud i mlt
let. 

Ombud skall vara svensk medbor
gare med hemvist inom riket; dock 
må även annan brukas säsom om
bud, om rätten med hiinsyn till må
lets beskaffenhet och övriga omstiin
digheter finner det liimpligen kunna 
ske. 

Ombud skall vara svensk medbor
gare med hemvist inom riket; dock 
må även annan brukas såsom om
bud. om rätten med hänsyn till må
lets beskaffenhet och övriga omstiin
dighcter finner det lämpligen kunna 
ske. Med svenskt medborgarskap 
jiim.1·tiill1· medborgarskap i Dan-
mark, Finland, Island eller Norge. 

Ej må den vara ombud, som är underårig eller i konkurstillstånd eller som 
har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föriildrabalken. 

Denna lag triider i kraft den 1 juli 1991. 

2 Senaste lydelse 1988: 1260. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1989:8) om kyrkomusiken i svenska 
kyrkan 

Härigenom förskrivs att 8 och 9 §§ lagen (1989:8) om kyrkomusiken 
svenska kyrkan skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Behörig att anstiillas p:°1 en tjlinst 
som organist iir den som har avlagt 
högskoleexamen på kyrkomusiker
lin jcn. 

9 § 

Föreslagen lydelse 

Behörig att anstiillas på en tjänst 
som organist är den som har avlagt 
högskoleexamen på kyrkomusiker
linjen eller motsvarande exame11 i ett 
a1111at nordiskt land. 

Behörig att anstiillas pt1 en tjänst som kantor är 
l. den som har avlagt kantorscxamen, 
2. den som har avlagt högskoleexamen för musiklärare med kyrkomusika

liskt tillval samt 
3. den som är behörig att anställas som organist. 

Med de i första stycket 1 och 2 an
giv11a examina jämställs mot.1Ta
ra11de examina i de andra nordiska 
liindema. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. 
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Lagrådets yttrande 

Lagrådet 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantriidc 1990-10-30 

Närvarande: f.d. regcringsr{1det Bengt 0. I Jamdahl, regeringsrådet Bertil 
Werner. justitier{1dct I lans-Gunnar Solcrud. 

Enligt protokoll vid regeringssammantriide den 25 oktober 1990 har rege
ringen pi\ hcmstiillan av statsr{1det Freivalds beslutat inhämta lagrådets ytt

rande över förslag till lag om lindring i rättegångsbalken. m.m. 
Förslagen har inför lagrädet föredragits av hovrättsassessorn Ann-Sofie 

Broqvist. 
f,agrcldet lämnar förslagen utan erinran. 
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Utdrag ur protokoll vid regcringssammanträde den 21 februari 1991 

Niirvarandc: statsri\dct Engström. ordförande. och statsrilden 1 ljelm

Wallcn. Göransson. Gradin. Dahl, R. Carlsson. Hellström. Johansson. 
Lindqvist, Lönnqvist, Thalen. Freivalds. Wallström. Lööw. Molin. Sahlin. 

Larsson. Åsbrink 

Statsr{1den Freivalds, Göransson och Wallström anmiikr fr;°1gnr om en ge

me11.1·wn nordisk arbetsmarknad för personer med högre 111bildning. 

Regeringen beslutar att genom proposition Himna förslag till riksdagen om 

g\)dkiinnandc av en nordisk överenskommelse om en gemensam nordisk ar

betsmarknad för personer med en högre utbildning på minst tre år, 111.111. i 
enlighet med bilagan till detta protokoll. 

De olika avsnitten i propositionen har utarbetats inom regeringskansliet 

enligt följande. 

Avsnitt 1 
Avsnitt 2 - 4 

Avsnitt 5 

Avsnitt 6 

Avsnitt 7 - 9 

Justitiedepartementet 

lJ t bi ldn i ngsdcpartcmentet 

Justitiedepartementet 

Civildepartementet 

J ustiticdcpartementd 

Ur protokollet: 

Maud Melin 
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