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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV vo Švédsku
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské/univerzitné
vzdelanie

ÁNO

Právnické vzdelanie je
povinné

ÁNO

Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:



Registrácia v advokátskej komore



Skúška (ústna skúška v oblasti odbornej
zodpovednosti organizovaná advokátskou
komorou)



Hodnotenie uchádzača a prijatie právnickou
firmou

(v čase

prijatia

do

advokátskej

komory ho musí zamestnávať právnická
firma alebo musí ponúkať právne služby
prostredníctvom vlastnej firmy)


Alternatívne cesty
k vykonávaniu povolania:

Dokončenie obdobia zaškolenia

Neuplatňuje sa

2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie

ÁN

Právny základ:

1

Krajina: Švédsko

zaškolenia?

O

Charta Švédskej advokátskej komory, oddiel 3,
a súdny poriadok, kapitola 8, oddiel 2
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfu
ndet-engelska/Rules-and-regulations/Charter/

Povinná

ÁN
O

Stanovená dĺžka:
Uchádzač musí po skončení štúdií
pracovať 3 roky v právnickej firme.

práva

Inštitúcie zodpovedné
za organizovanie
odbornej prípravy
v období zaškolenia

Advokátska komora

Formy odbornej
prípravy v období
zaškolenia

Odborná príprava v oblasti právnických odborných
zručností

Prijímacia
skúška/kontrola pred
obdobím zaškolenia

NIE

Stanovené osnovy
v období zaškolenia

NIE

Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych
predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:

NIE

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych
fáz

NIE

Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

ÁN
O

(pod dohľadom advokáta (právnika))

Hodnotenie prostredníctvom správ školiteľov
Žiadateľ o zápis do Švédskej advokátskej komory
musí
priložiť
referencie
od
svojho
zamestnávateľa (právnickej firmy). Právnická
firma musí potvrdiť, že žiadateľ je vhodným
kandidátom na povolanie právnika.

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
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Krajina: Švédsko

Rozlišovanie
medzi NIE
priebežnou
odbornou
prípravou a špecializačnou
odbornou prípravou
Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej
prípravy

NIE

Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej
prípravy uvedené vo vnútorných predpisoch
advokátskej komory
Právny základ:
Režim priebežnej
prípravy advokátov

profesionálnej

odbornej

Povinnosti týkajúce sa
špecializačnej
odbornej prípravy

NIE

Povinnosti týkajúce sa
štúdia cudzích jazykov

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce sa
práva EÚ v súvislosti
s priebežnou
odbornou prípravou /
špecializačnou
odbornou prípravou

Nie explicitné, ale kurz v oblasti právnych predpisoch
EÚ sa môže započítať medzi splnené požiadavky
priebežnej odbornej prípravy, ktorú musia právnici
absolvovať každý rok.

Špecializačná odborná príprava sa neuvádza
v štátnom zákone ani v interných predpisoch.
V kódexe správania členov Švédskej advokátskej
komory sa však stanovuje (pravidlo 2.5
o odbornej spôsobilosti), že advokát je povinný
udržiavať a rozvíjať svoju odbornú spôsobilosť
tým, že sleduje vývoj práva v oblastiach,
v ktorých pôsobí, a absolvovať potrebnú ďalšiu
odbornú prípravu.

4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

Neuplatňuje sa

Počet poskytovateľov
priebežnej odbornej
prípravy

6 až 10 hlavných inštitúcií poskytujúcich
odbornú prípravu pre švédskych právnikov
Vzhľadom

na

to,

že

z hľadiska

splnenia

existujúcich povinností je podstatná odborná
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Krajina: Švédsko

príprava

ako

konkrétny

taká

(obsah

poskytovateľ

kurzov),

odbornej

možno povedať, že existuje

a nie

prípravy,

viac než 50

poskytovateľov odbornej prípravy, ktorí spĺňajú
požiadavky.
Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti
priebežnej odbornej
prípravy



Advokátska komora



Neakreditovaný

súkromný

komerčný

poskytovateľ odbornej prípravy


Neakreditovaný súkromný alebo verejný
neziskový poskytovateľ odbornej prípravy

Počet poskytovateľov
odbornej prípravy
organizujúcich odbornú
prípravu v rámci prípravy na
špecializáciu

Neuplatňuje sa

Typ poskytovateľov odbornej Neuplatňuje sa
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti
odbornej prípravy v rámci
prípravy na špecializáciu
Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej
prípravy prípustné v rámci
povinnej priebežnej prípravy
alebo špecializačnej
odbornej prípravy

 Účasť na
osobnej
odbornej
príprave

Účasť
na
činnostiach
odbornej prípravy v inom
členskom štáte:

Áno,
švédsky
systém
 Absolvovanie
ponúka túto možnosť, ale
kombinovaných závisí to od druhu činnosti.
činností
Medzi prijateľné činnosti
vzdelávania
patria:
 Účasť na
konferenciách
zameraných na
odbornú
prípravu
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osobná odborná
príprava,



absolvovanie
kombinovaných
vzdelávacích činností,

Krajina: Švédsko

 Účasť na
činnostiach
odbornej
prípravy ako
školiteľ alebo
učiteľ



účasť na konferenciách
zameraných na odbornú
prípravu,



účasť na činnostiach
odbornej prípravy ako
školiteľ alebo učiteľ.

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa
podieľajú na dohľade nad
činnosťami priebežnej
odbornej prípravy

Advokátska komora

Proces dohľadu

Predpisy
advokátskej
komory
obsahujú
podrobnosti o tom, ktoré kurzy môžu byť
zahrnuté do požiadaviek na priebežnú odbornú
prípravu právnikov.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej
prípravy právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení
právnikov Európy (CCBE) a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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