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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Sverige
1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/
universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:



Registrering hos advokatsamfundet.



Examinering

(muntlig

tentamen

i

yrkesmässigt ansvar, som anordnas av
advokatsamfundet).


Utvärdering av sökande och godkännande
av en advokatbyrå (man måste vara
anställd på en advokatbyrå eller erbjuda
juridiska tjänster som egenföretagare vid
tidpunkten

för

inträdet

advokatsamfundet).


Alternativa vägar till yrket

Fullföljande av en introduktionsperiod

Ej tillämpligt

2. Utbildning under introduktionsperioden
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i
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Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
3 § i Sveriges Advokatsamfunds stadgar och
kapitel 8, 2 § i rättegångsbalken.
https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsa
mfundet/Stadgar-for-Sverigesadvokatsamfund/

Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
Sökande måste arbeta i tre år på en
advokatbyrå efter slutförda juridikstudier.

Typ av organ med
Advokatsamfundet.
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildning
Former av
Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter
introduktionsutbildning (under överinseende av en advokat).
Inträdesexamen/kontrol
l före
introduktionsperioden

Nej

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Nej

Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

Nej

Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Nej

Bedömning/examinering
efter genomgången
introduktionsperiod

Ja

Bedömning genom handledarnas
rapporter
Sökande till Sveriges Advokatsamfund måste
bifoga referenser från sin arbetsgivare
(advokatbyrån). Advokatbyrån ska bekräfta att
den sökande är lämpad som advokat.
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3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning Nej
och specialiseringsutbildning
Krav på fortbildning

Inga
krav

Utbildning är ett obligatoriskt krav enligt
advokatsamfundets stadgar.
Rättslig grund:
Fortbildning för advokater

Krav på specialiseringsutbildning

Inga
krav

Specialiseringsutbildning nämns varken i den
nationella
lagstiftningen
eller
i
advokatsamfundets stadgar.
I advokatsamfundets etiska regler anges dock
(regel 2.5 om yrkeskompetens) att en advokat
är skyldig att upprätthålla och utveckla sin
yrkeskompetens,
genom
att
följa
rättsutvecklingen på de områden där
advokaten är verksam samt att genomgå den
fortbildning som krävs.

Krav beträffande att
lära sig utländska språk

Inga krav

Krav på kunskap om
EU-rätten när det gäller
fortbildning/
specialiseringsutbildning
?

Inte uttryckligen, dock kan kurser i EU-rätt uppfylla
kravet på den fortbildning som advokater ska
genomgå varje år.

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Ej tillämpligt

Antal utbildningsleverantörer
som tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Mellan

sex

och

tio

utbildningsinstitutioner

huvudsakliga
tillhandahåller

utbildning för svenska advokater.
Med tanke på att det är utbildningen i sig
(kursinnehållet)

och

inte

utbildningsleverantören som är viktig för att
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uppfylla befintliga krav, kan man säga att det
finns över 50 utbildningsleverantörer som
uppfyller kraven.
Typ av utbildningsleverantör
som tillhandahåller
ackrediterad
fortbildningsverksamhet



Advokatsamfundet.



Icke-ackrediterade

privata

kommersiella utbildningsleverantörer.
Icke-ackrediterade



privata

offentliga

eller
ideella

utbildningsleverantörer.
Antal utbildningsleverantörer
som anordnar förberedande
specialiseringsutbildning

Ej tillämpligt

Typ av utbildningsleverantör
som är ackrediterad för
förberedande
specialiseringsutbildning

Ej tillämpligt

Verksamheter och metoder
Typ av utbildningsverksamhet
som är godkänd enligt kraven
på fortbildning eller
specialiseringsutbildning

 Deltagande i
utbildningar
på plats.

Deltagande
i
utbildningsverksamheter i
en annan medlemsstat:

 Fullföljande
av blandad
utbildning.

Ja, denna möjlighet finns i
det svenska systemet, men
det beror på typ av
verksamhet.
Följande
verksamheter kan godtas:

 Deltagande i
utbildningskonferenser.
 Deltagande i
utbildningsverksamhet
som
handledare
eller lärare.
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Utbildningar på plats.



Fullföljande av blandad
utbildning.



Deltagande i
utbildningskonferenser.



Deltagande
i
utbildningsverksamhet
som handledare eller
lärare.
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5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Advokatsamfundet.

Tillsynsprocess

De kurser som advokater får tillgodoräkna sig
som
fortbildning
fastställs
i
advokatsamfundets regler.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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