Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Švedska
Tijelo koje je dostavilo informacije: Sveriges Advokatsamfund (Švedska odvjetnička komora)
travanj 2014.
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Švedskoj
1. Pristup zanimanju
Visoko
obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obavezna je diploma
pravnog fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:



Upis u imenik Odvjetničke komore



Ispit (usmeni ispit u području stručne
odgovornosti

koji

organizira

odvjetnička

komora)


Evaluacija

kandidata

i

zapošljavanje

u

odvjetničkoj tvrtci (u trenutku prihvaćanja u
u odvjetničku komoru mora biti zaposlen u
odvjetničkoj tvrtci ili nuditi pravne usluge
putem vlastitog poduzeća)


Alternativni način pristupa
zanimanju:

Završena početna izobrazba

N/P

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
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Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
Povelja Švedske odvjetničke komore, odjeljak 3. i
Kodeks sudskog postupka, poglavlje 8., odjeljak
2.
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfu
ndet-engelska/Rules-and-regulations/Charter/

Obavezno

DA

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe

Odvjetnička komora

Vrsta početne
izobrazbe

Izobrazba iz pravnih vještina

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

NE

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne
izobrazbe

NE

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:

NE

Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

NE

Ocjenjivanje/ispit
nakon početne
izobrazbe

DA

Propisano trajanje:
Nakon završetka pravnog fakulteta kandidati
moraju tri godine raditi u odvjetničkoj tvrtci.

(pod nadzorom odvjetnika)

Ocjenjivanje putem izvješća mentora
Podnositelj zahtjeva za članstvo u Švedskoj
odvjetničkoj komori mora priložiti preporuke
svog
poslodavca
(odvjetničke
tvrtke).
Odvjetnička tvrtka mora potvrditi da podnositelj
zahtjeva može postati odvjetnik.
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3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

NE
NE

Obvezna izobrazba u skladu
propisima odvjetničke komore

s

internim

Pravna osnova:
Režim izobrazbe za trajnu stručnu izobrazbu
odvjetnika
Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

Specijalizacija propisana nacionalnim i internim
propisima.
Međutim, u Etičkom kodeksu za članove Švedske
odvjetničke komore navedeno je da odvjetnik
mora održavati i razvijati svoju profesionalnu
sposobnost praćenjem novosti u područjima
prava u kojima radi i sudjelovati u nužnoj trajnoj
izobrazbi (pravilo 2.5. o profesionalnoj
sposobnosti).

Obveze u vezi s
učenjem stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaci
ju?

Ne izričito, međutim, tečaj iz prava EU-a može se
ubrajati u obveznu trajnu izobrazbu koju odvjetnici
moraju pohađati svake godine.

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

N/P

Broj pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

Od 6 do 10 glavnih institucija za izobrazbu
koje

organiziraju

izobrazbu

švedskih

odvjetnika.
Budući da je sama izobrazba kao takva (sadržaj
tečaja) važna za ispunjenje postojećeg zahtjeva,
a ne pružatelj izobrazbe, moglo bi se tvrditi da
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više od 50 pružatelja izobrazbe ispunjuje
zahtjeve.
Vrsta pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe



Odvjetnička komora



Neakreditirani

privatni

komercijalni

pružatelj izobrazbe


Neakreditirani privatni ili javni neprofitni
pružatelj izobrazbe

Broj pružatelja izobrazbe
koji organiziraju aktivnosti
izobrazbe kao pripreme za
specijalizaciju

N/P

Vrsta pružatelja izobrazbe
koji razvijaju akreditirane
aktivnosti izobrazbe kao
pripreme za specijalizaciju

N/P

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe
koje su prihvaćene u skladu
s obvezama trajne izobrazbe
ili specijalizacije

 Pohađanje
tečajeva
izobrazbe licem
u lice

Sudjelovanje
u
aktivnostima
izobrazbe
koje se održavaju u drugoj
državi članici:

 Pohađanje
aktivnosti
mješovitog
učenja

DA, ta mogućnost postoji u
švedskom sustavu, ali ovisi
o vrsti aktivnosti. Mogu se
prihvatiti sljedeće aktivnosti:

 Pohađanje
konferencija u
svrhu izobrazbe
 Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe kao
predavač ili
nastavnik
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pohađanje tečajeva
izobrazbe uživo



pohađanje aktivnosti
mješovitog učenja



pohađanje konferencija
u svrhu izobrazbe



sudjelovanje
u
aktivnostima izobrazbe
kao
predavač
ili
nastavnik
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5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u
nadzor aktivnosti trajne
izobrazbe

Odvjetnička komora

Postupak nadzora

U propisima Odvjetničke komore propisano je
koji tečajevi mogu biti uključeni u zahtjev trajne
izobrazbe za odvjetnike.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji
prolaze izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i
Europski institut za javnu upravu (EIPA)
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