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1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:



Kamarai regisztráció



Vizsga (a Kamara által szervezett szóbeli
vizsga a szakmai felelősségről)



A jelölt ügyvédi iroda általi értékelése és
elfogadása

(ügyvédi

irodának

kell

alkalmaznia vagy saját ügyvédi irodáján
keresztül kell jogi szolgáltatásokat kínálnia a
kamarai felvétel időpontjában)


Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

Gyakorlati idő letöltése

Nem releváns

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGE

Jogalap:
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N

A svéd ügyvédi kamara alapszabályának 3.
szakasza,

valamint

a

bírósági

eljárási

törvénykönyv 8. fejezetének 2. szakasza
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfu
ndet-engelska/Rules-and-regulations/Charter/
Kötelező-e?

IGE
N

Időtartama:
A jelöltnek 3 évet kell ügyvédi irodában
dolgoznia
jogi
tanulmányai
befejezését
követően.

A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai

Kamara

A gyakorlati idős
képzés formája

Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés

A próbaidőt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

NEM

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

NEM

Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

NEM

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

NEM

A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE
N

(egy ügyvéd (advokat) felügyelete alatt)

Az oktatók jelentései segítségével történő
értékelés
A svéd kamarába jelentkezőnek referenciákat
kell benyújtani munkáltatójától (az ügyvédi
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irodától) Az ügyvédi irodának meg kell
erősítenie, hogy a jelölt alkalmas ügyvédnek.
3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e
különbségtétel
folyamatos
képzés
szakosító képzés között?

a NEM
/

Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

NE
M

Fennállnak-e
szakosító képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

NE
M

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel
kapcsolatosan?

Nincs kifejezett kötelezettség, ugyanakkor egy uniós
jogi kurzus beszámítható az ügyvédek által évente
teljesítendő folyamatos képzési kötelezettségekbe.

A Kamara belső szabályzatában
folyamatos képzési kötelezettségek

lefektetett

Jogalap:
Az ügyvédek folyamatos szakmai képzésének
rendszere
Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem tesz
említést szakosító képzésről.
Ugyanakkor a svéd ügyvédi kamara tagjainak
etikai kódexe (a szakmai kompetenciáról szóló
2.5. szabály) kimondja, hogy az ügyvéd köteles
szakmai készségeit fenntartani és fejleszteni
azáltal,
hogy
figyelemmel
követi
azon
jogterületek
fejlődését,
amelyeken
tevékenykedik, és részt vesz a szükséges
folyamatos képzéseken.

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

Nem releváns

A folyamatos képzéseket

A svéd ügyvédek számára képzéseket nyújtó
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nyújtó képzésszolgáltatók
száma

főbb képzési intézmények száma 6 és 10
közötti
Tekintve, hogy maga a képzés (a kurzusok
tartalma) fontos a meglévő követelmények
teljesítéséhez,

nem

pedig

a

konkrét

képzésszolgáltató, azzal is lehet érvelni, hogy
több mint 50 képzésszolgáltató megfelel az
előírásoknak.
Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái



Kamara



Nem

akkreditált

magán

kereskedelmi

magán

vagy

képzésszolgáltató


Nem

akkreditált

állami

nonprofit képzésszolgáltató
A szakosító képzéseket
kidolgozó
képzésszolgáltatók száma

Nem releváns

Az akkreditált szakosító
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy
szakosítási képzési
kötelezettségek keretében
elfogadott képzéstípusok

 Személyes
képzéseken
való részvétel
 Vegyes tanulási
tevékenységek
végzése
 Képzési
konferenciákon
való részvétel
 Képzésekben
trénerként vagy
oktatóként való
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A más tagállamban tartott
képzésen való részvétel:
IGEN, a svéd rendszer
lehetővé teszi ezt, de a
tevékenységek
típusától
függően. Az elfogadható
tevékenységek
közé
tartoznak a következők:


Személyes képzések



Vegyes tanulási
tevékenységek végzése



Képzési konferenciákon
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részvétel

való részvétel


Képzésekben trénerként
vagy oktatóként való
részvétel

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Kamara

A felügyeleti folyamat

A Kamarai szabályzat részletesen előírja, hogy
mely kurzusokat lehet az ügyvédek folyamatos
képzési kötelezettségei körébe bevonni.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog
területén tartott ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és
Európai Közigazgatási Intézet (EIPA)
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