Uddannelsessystemer for advokater i
EU
Sverige
Oplysninger tilvejebragt af: Det svenske advokatsamfund (Sveriges Advokatsamfund)
April 2014
BESKRIVELSE AF DET SVENSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudd
annelse

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig
advokat skal man



Være optaget i advokatsamfundet



Have bestået en eksamen (mundtlig prøve i
fagligt

ansvar),

der

tilrettelægges

af

advokatsamfundet


Evalueres og godkendes af et advokatfirma
(personen skal være ansat i et advokatfirma
eller tilbyde advokatbistand gennem sit eget
firma

på

tidspunktet

for

optagelse

advokatsamfundet)


Alternative veje til erhvervet

Have gennemført en fuldmægtigperiode

Ikke relevant

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden

1

i

Land: Sverige

Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
§ 3 i det svenske advokatsamfunds charter og
kapitel 8, § 2, i den svenske retsplejelov
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfu
ndet-engelska/Rules-and-regulations/Charter/

Obligatorisk

JA

Varighed:
Advokatfuldmægtigen skal arbejde tre år hos et
advokatfirma efter endt uddannelse

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige

Advokatsamfundet

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Erhvervelse af juridiske kompetencer

Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

NEJ

(under tilsyn af en advokat)

Undervisningsprogram NEJ
i fuldmægtigperioden
Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

NEJ

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

NEJ

Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA

Evaluering i form af rapporter fra vejlederen
Personer, der søger om optagelse i det svenske
advokatsamfund, skal vedlægge referencer fra
deres
arbejdsgiver
(advokatfirmaet).
Advokatfirmaet skal bekræfte, at ansøgeren er
egnet til at praktisere som advokat.

3. Videreuddannelse
Sondring
videreuddannelse

mellem NEJ
og

2

Land: Sverige

specialisering
Krav om
videreuddannelse

NEJ

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag:
Uddannelsesordningen for videreuddannelse af
advokater

Krav om specialisering

NEJ

Hverken
national
lovgivning
eller
advokatsamfundets interne regler indeholder
krav om specialisering
Dog er advokater ifølge adfærdskodeksen for
medlemmer af det svenske advokatsamfund
(regel 2.5 om faglige kvalifikationer) forpligtet til
at vedligeholde og udvikle deres faglige
kvalifikationer ved at holde sig ajour med
udviklingen i lovgivningen på de områder, som
de arbejder inden for, og deltage i relevante
videreuddannelsesaktiviteter.

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

Der findes ingen udtrykkelige krav, men et kursus i EUret kan tælle med i opfyldelsen af kravet om årlig
deltagelse i videreuddannelsesaktiviteter

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Ikke relevant

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse

Mellem

6

og

10

primære

uddannelsesinstitutioner

tilbyder

uddannelse af advokater
I

betragtning

af

at

det

er

selve

uddannelsesaktiviteten (indholdet af kurset), der
er vigtig for opfyldelsen af de eksisterende krav,
og ikke uddannelsesudbyderen, kan det dog
hævdes,

3

at

over

50

uddannelsesudbydere

Land: Sverige

opfylder kravene.
Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse



Advokatsamfundet



Ikke-akkrediterede private kommercielle
uddannelsesudbydere



Ikke-akkrediterede private eller offentlige
ikke-udbyttegivende
uddannelsesudbydere

Antal udbydere af
uddannelse som
forberedelse til
specialisering

Ikke relevant

Uddannelsesudbydere, der
udbyder akkrediterede
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til
specialisering

Ikke relevant

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse/specialise
ring

 Fysisk
deltagelse i
kurser

Deltagelse
uddannelsesaktiviteter
en anden medlemsstat:

 Deltagelse i
blandede
undervisningsa
ktiviteter

Ja, dette er muligt i det
svenske system, men det
afhænger af, hvilken type
aktivitet der er tale om.
Akkrediterede aktiviteter:

 Deltagelse i
uddannelsesko
nferencer
 Deltagelse i
uddannelsesakt
iviteter som
vejleder eller
underviser
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i
i



Fysisk deltagelse i
kurser



Deltagelse i blandede
undervisningsaktiviteter



Deltagelse i
uddannelseskonference
r



Deltagelse
i
uddannelsesaktiviteter
som
vejleder
eller

Land: Sverige

underviser
5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører
tilsyn med
videreuddannelsesaktivitete
r

Advokatsamfundet

Tilsynsproces

Advokatsamfundets
regler
indeholder
oplysninger om, hvilke kurser der opfylder
kravene til videreuddannelse af advokater

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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