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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στη Σουηδία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημια
κή εκπαίδευση

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση
της ιδιότητας του
δικηγόρου:



Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο



Εξετάσεις (Προφορικές εξετάσεις με θέμα
την

επαγγελματική

ευθύνη,

οι

οποίες

οργανώνονται από τον δικηγορικό σύλλογο)


Αξιολόγηση

του

υποψηφίου

και

απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο (πρέπει
να απασχολείται σε δικηγορικό γραφείο ή
να παρέχει νομικές υπηρεσίες μέσω της
δικής του ατομικής επιχείρησης, κατά τον
χρόνο της εγγραφής του στον δικηγορικό
σύλλογο)


Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα

Εναλλακτικές οδοί
πρόσβασης στο επάγγελμα:

Α/Α
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Χώρα: Σουηδία

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Καταστατικό του Δικηγορικού Συλλόγου της
Σουηδίας,

άρθρο

3,

καθώς

και

Κώδικας

Πολιτικής Δικονομίας, κεφάλαιο 8, άρθρο 2
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfu
ndet-engelska/Rules-and-regulations/Charter/

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εργαστεί επί 3 έτη
σε δικηγορική εταιρεία μετά την ολοκλήρωση
των νομικών σπουδών του

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης

Δικηγορικός σύλλογος

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης

Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες

Εισαγωγικές
εξετάσεις / έλεγχος
πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΟΧΙ

Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών
κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΟΧΙ

Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

ΟΧΙ

(υπό την επίβλεψη δικηγόρου (advokat))
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Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΟΧΙ

Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Αξιολόγηση μέσω εκθέσεων εκπαιδευτών
Ο αιτών την εγγραφή στον σουηδικό δικηγορικό
σύλλογο πρέπει να προσκομίζει συστατικές
επιστολές από τον εργοδότη του (τη δικηγορική
εταιρεία). Η δικηγορική εταιρεία πρέπει να
επιβεβαιώνει ότι ο αιτών είναι κατάλληλος για
να αποκτήσει την ιδιότητα του δικηγόρου.

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση
μεταξύ ΟΧΙ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ

Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως αναφέρονται
στον εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού
συλλόγου
Νομική βάση:
Το καθεστώς κατάρτισης για τη συνεχή
επαγγελματική κατάρτιση των δικηγόρων

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Η κατάρτιση εξειδίκευσης δεν αναφέρεται ούτε
στην κρατική νομοθεσία ούτε σε εσωτερικούς
κανονισμούς.
Ωστόσο, ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών
του Σουηδικού Δικηγορικού Συλλόγου (κανόνας
2.5 για την επαγγελματική επάρκεια) ορίζει ότι ο
δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί και
να αναπτύσσει την επαγγελματική επάρκειά
του, παρακολουθώντας την εξέλιξη του δικαίου
στους τομείς στους οποίους ασκεί τη δικηγορία,
καθώς και να παρακολουθεί την απαραίτητη
συνεχή κατάρτιση.
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Υποχρεώσεις όσον
αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Υποχρεώσεις όσον
αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο
της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης

Δεν προβλέπονται ρητά, ωστόσο, ένας κύκλος
μαθημάτων στο δίκαιο της ΕΕ μπορεί να
προσμετρηθεί στο πλαίσιο της απαιτούμενης
συνεχούς κατάρτισης που πρέπει να παρακολουθούν
ετησίως οι δικηγόροι.

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Α/Α

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Από 6 έως 10 βασικοί φορείς κατάρτισης
που παρέχουν κατάρτιση στους σουηδούς
δικηγόρους
Δεδομένου ότι αυτό που έχει σημασία για την
εκπλήρωση της υφιστάμενης απαίτησης είναι η
κατάρτιση αυτή καθαυτήν (το περιεχόμενο των
μαθημάτων)

και

κατάρτισης,

θα

όχι

ο

ίδιος

μπορούσε

ο

πάροχος

κανείς

να

υποστηρίξει ότι υπάρχουν περισσότεροι από
50 πάροχοι

κατάρτισης που

πληρούν τις

προϋποθέσεις.
Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης



Δικηγορικός σύλλογος



Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός
πάροχος κατάρτισης



Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή δημόσιος
μη κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
οργανώνουν
δραστηριότητες κατάρτισης

Α/Α
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προετοιμασίας για την
εξειδίκευση
Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση

Α/Α

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων
κατάρτισης στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων
συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης

 Συμμετοχή σε
διά ζώσης
συνεδρίες
κατάρτισης
 Ολοκλήρωση
δραστηριοτήτω
ν μάθησης
μεικτού τύπου
 Συμμετοχή σε
συνέδρια
κατάρτισης
 Συμμετοχή σε
δραστηριότητε
ς κατάρτισης
ως εκπαιδευτής
ή διδάσκων

Συμμετοχή
σε
δραστηριότητες
κατάρτισης
οι οποίες
διεξάγονται
σε
άλλο
κράτος μέλος:
ΝΑΙ, το σουηδικό σύστημα
παρέχει τη δυνατότητα
αυτή, ωστόσο εξαρτάται
από
το
είδος
των
δραστηριοτήτων.
Οι
δραστηριότητες
που
μπορούν να γίνουν δεκτές
είναι, μεταξύ άλλων:


Διά ζώσης συνεδρίες
κατάρτισης



Ολοκλήρωση
δραστηριοτήτων
μάθησης μεικτού τύπου



Συμμετοχή σε συνέδρια
κατάρτισης



Συμμετοχή
δραστηριότητες
κατάρτισης
εκπαιδευτής
διδάσκων

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των

Δικηγορικός σύλλογος
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δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης
Διαδικασία εποπτείας

Ο κανονισμός του δικηγορικού συλλόγου
προβλέπει λεπτομέρειες σχετικά με τα
μαθήματα που μπορούν να συμπεριληφθούν
στις απαιτήσεις συνεχούς κατάρτισης για
δικηγόρους.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά
με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE)
και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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