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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Zweden
1 Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair JA
onderwijs
Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te
worden:



Inschrijving bij de Orde van Advocaten



Met goed gevolg afleggen van een examen
(mondeling

examen

in

professionele

verantwoordelijkheden, afgenomen door de
Orde van Advocaten)


Beoordeling

van

de

kandidaat

en

goedkeuring door een advocatenkantoor
(moet

in

dienst

zijn

bij

een

advocatenkantoor of juridische diensten
verrichten via zijn of haar eigen kantoor om
te worden toegelaten tot de Orde van
Advocaten)


Met succes doorlopen van een
introductieperiode.
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Land: Zweden

Alternatieve routes naar dit
beroep:

N.v.t.

2 Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
Handvest van de Zweedse Orde van Advocaten,
artikel

3,

en

het

Zweedse

Wetboek

van

Rechtsvordering, hoofdstuk 8, artikel 2.
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfu
ndet-engelska/Rules-and-regulations/Charter/
Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
De kandidaat moet na zijn of haar rechtenstudie
drie jaar bij een advocatenkantoor hebben
gewerkt.

Soorten organisaties
Balie
die verantwoordelijk
zijn voor het
organiseren van
introductieopleidingen
Vorm van
introductieopleiding

Verwerving van juridische beroepsvaardigheden

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand
aan de
introductieperiode

NEE

Vast curriculum
tijdens de
introductieperiode

NEE

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding
in EU-recht en
taalvaardigheden:

NEE

In verschillende fasen

NEE

(onder toezicht van een advokat (advocaat die als
raadsman optreedt)
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Land: Zweden

opgedeelde
introductieperiode
Beoordeling/Examen
na de
introductieperiode

JA

Beoordeling op basis van verslagen van
begeleiders
Een aanvrager van een registratie bij de
Zweedse Orde van Advocaten moet referenties
van
zijn
of
haar
werkgever
(het
advocatenkantoor)
bijvoegen.
Het
advocatenkantoor moet bevestigen dat de
aanvrager geschikt is om advocaat te worden.

3 Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid
tussen NEE
permanente
educatie
/
specialisatieopleidingen
Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

NEE

Opleidingsvereisten als vastgelegd in het interne
reglement van de Orde van Advocaten.
Rechtsgrondslag:
De Regeling voor de permanente educatie van
advocaten

Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidinge
n

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot het
leren van vreemde
talen

Geen verplichtingen.

Verplichtingen ten

Niet uitdrukkelijk, maar een cursus EU-recht zou

Specialisatie wordt niet vereist door nationale
wetgeving of het interne reglement van de Orde
van Advocaten.
De gedragscode voor leden van de Zweedse
Orde van Advocaten bepaalt (in artikel 2.5 inzake
beroepscompetenties)
dat
een
advocaat
verplicht is om zijn of haar beroepscompetenties
te onderhouden en te ontwikkelen door de
ontwikkelingen op het gebied waarin hij of zij
werkzaam is bij te houden en de nodige
permanente-educatiecursussen te volgen.
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Land: Zweden

aanzien van EU-recht
als inhoud van
permanente educatie
en
specialisatieopleiding?

gerekend kunnen worden tot de permanente educatie
die advocaten elk jaar moeten volgen.

4 Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van
accreditatie

N.v.t.

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten
voor permanente educatie
aanbieden

De opleidingen voor Zweedse advocaten
worden voornamelijk verzorgd door 6 tot 10
opleidingsinstellingen.
Aangezien

het

de

opleiding

zelf

is

die

(inhoudelijk) van belang is voor het vervullen van
de

bestaande

vereisten,

en

niet

de

opleidingsinstelling, kan worden gesteld dat er
meer dan 50 aanbieders van opleidingen zijn
die aan de vereisten voldoen.
Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten
voor permanente educatie
ontwikkelen



Balie



Niet-geaccrediteerde

particuliere

commerciële aanbieders van opleidingen


Niet-geaccrediteerde
publieke

particuliere

verenigingen

of

zonder

winstoogmerk die opleidingen aanbieden.
N.v.t.
Aantal aanbieders van
opleidingen die specialisatieopleidingsactiviteiten
organiseren
Soorten aanbieders van
opleidingen die
geaccrediteerde
opleidingsactiviteiten voor
specialisatie ontwikkelen

N.v.t.
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Land: Zweden

Activiteiten en methoden
Soorten
opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd
conform de verplichtingen
voor permanente educatie
of specialisatieopleidingen

 Deelnemen aan
klassikaal
onderwijs

Deelname
aan
opleidingsactiviteiten in
andere lidstaten:

 Voltooien van
gecombineerde
leeractiviteiten

JA, het Zweedse systeem
biedt deze mogelijkheid,
maar het hangt af van het
type activiteiten. Activiteiten
die
kunnen
worden
geaccepteerd zijn o.a.:

 Deelnemen aan
opleidingsconferenties
 Deelnemen aan
opleidingsactiviteiten als
trainer of
docent.



Deelnemen aan
klassikaal onderwijs


Voltooien van
gecombineerde
leeractiviteiten



Deelnemen aan
opleidingsconferenties



Deelnemen
aan
opleidingsactiviteiten als
trainer of docent.

5 Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten

Balie

Toezichtproces

De Orde van Advocaten heeft gedetailleerde
voorschriften inzake de cursussen die voldoen
aan de vereisten voor de permanente educatie
van advocaten

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers
training in EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het
Europees Instituut voor bestuurskunde (EIB)
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