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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Suedia
1. Accesul la profesie
Studii superioare / studii
universitare

DA

Deținerea unei diplome
universitare în drept este
obligatorie

DA

Etape care trebuie parcurse
pentru a deveni avocat cu
drepturi depline:



Înscrierea în Barou



Examen (examen oral privind răspunderea
profesională, organizat de Barou)



Evaluarea

candidatului

și

acceptarea

acestuia de către o firmă de avocatură
(candidatul trebuie să fie angajat al unei
firme de avocatură sau să ofere servicii
juridice prin intermediul propriei firme în
momentul admiterii sale în Barou)


Căi alternative de acces la
profesie:

Parcurgerea unei perioade pregătitoare

Nu se aplică

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare

1

Țara: Suedia

Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Temei juridic:
Carta Baroului din Suedia, secțiunea 3, și Codul
de procedură judiciară, capitolul 8, secțiunea 2
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfu
ndet-engelska/Rules-and-regulations/Charter/

Obligatorie

DA

Durata stabilită:
Candidatul trebuie să lucreze timp de 3 ani în
cadrul unei firme de avocatură după ce și-a
încheiat studiile de drept

Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
în perioada
pregătitoare

Baroul

Tipul formării în
perioada pregătitoare

Formare privind competențele profesionale
juridice
[sub supravegherea unui avocat (advokat)]

Examen de admitere/
verificare înainte de
perioada pregătitoare

NU

Programă de
învățământ prevăzută
pentru perioada
pregătitoare

NU

Particularități privind
formarea în domeniul
dreptului UE și
formarea lingvistică:

NU

Perioada pregătitoare
este împărțită în mai
multe etape

NU

Evaluare/examen
după perioada

DA

Evaluare prin rapoarte întocmite de
îndrumători
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Țara: Suedia

pregătitoare

O persoană care solicită înscrierea în Baroul din
Suedia trebuie să prezinte referințe din partea
angajatorului (firma de avocatură). Angajatorul
trebuie să confirme că solicitantul este potrivit
pentru a exercita profesia de avocat.

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de
specialitate

NU

Obligații privind
formarea continuă

Îndatoriri privind formarea obligatorie, în
conformitate cu regulamentele interne ale
Baroului:

NU

Temei juridic:
Regimul
de
formare
pentru
profesională continuă a avocaților

formarea

Obligații privind
formarea de
specialitate

NU

Obligații privind
învățarea limbilor
străine

Nu există astfel de obligații.

Obligații privind
includerea dreptului
UE în formarea
continuă/de
specialitate

Nu în mod explicit, însă un curs de dreptul UE ar putea
fi luat în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor privind
formarea continuă pe care avocații trebuie să o
urmeze în fiecare an.

Formarea de specialitate nu este prevăzută nici
în dreptul național, nici în regulamentele interne
Cu toate acestea, Codul deontologic pentru
membrii Baroului din Suedia prevede (la norma
2.5 privind competența profesională) că un
avocat are obligația de a-și menține și a-și
dezvolta
competența
profesională
prin
monitorizarea evoluției dreptului în domeniile în
care își desfășoară activitatea și obligația de a
urma formarea continuă necesară.

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

Nu se aplică
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Țara: Suedia

Numărul furnizorilor de
formare care oferă activități
de formare continuă
acreditate

Între 6 și 10 instituții de formare principale
furnizează

activități

de

formare

pentru

avocații suedezi.
Având în vedere faptul că pentru îndeplinirea
obligației respective se ține seama de formarea
în sine (conținutul cursului) și nu de furnizorul
activității de formare, se poate afirma că există
peste

50

de

furnizori

de

formare

care

îndeplinesc condițiile.
Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități
de formare continuă
acreditate



Baroul



Societăți comerciale private neacreditate
care furnizează activități de formare



Organizații

non-profit

private

publice

sau

neacreditate,
care

furnizează

activități de formare
Numărul furnizorilor de
formare care organizează
activități de formare având
ca obiect pregătirea pentru
specializare

Nu se aplică

Tipul furnizorilor de formare
care organizează activități
de formare acreditate având
ca obiect pregătirea pentru
specializare

Nu se aplică

Activități și metode
Tipul activităților de formare
acceptate în cadrul
obligațiilor privind formarea
continuă sau de specialitate





Participarea
la sesiuni de
formare față
în față
Efectuarea de
activități de
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Participarea la activități
de formare desfășurate
într-un alt stat membru:
DA, sistemul suedez oferă
această posibilitate, însă
depinde
de
tipul
de

Țara: Suedia

învățare
mixtă




Participarea
la conferințe
de formare
Participarea
la activități de
formare ca
formator sau
profesor

activități. Printre activitățile
care pot fi acceptate se
numără:


participarea la sesiuni
de formare față în față



efectuarea de activități
de învățare mixtă



participarea la
conferințe de formare



participarea la activități
de formare ca formator
sau profesor

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în
supravegherea activităților
de formare continuă

Baroul

Procesul de supraveghere

Regulamentul Baroului conține informații
detaliate referitoare la tipurile de cursuri care
pot fi incluse în cerințele privind formarea
continuă a avocaților

Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația
formării avocaților în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților
de Drept din Europa (CCBE) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
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