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POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ ve Švédsku
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské vzdělání /
univerzitní vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný

ANO

Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese



registrace u advokátní komory



zkouška

(ústní

zodpovědnosti,

zkouška

z profesní

pořádaná

advokátní

komorou)


hodnocení uchazeče a přijetí do advokátní
kanceláře (uchazeč musí být v době přijetí
do advokátní komory zaměstnán v advokátní
kanceláři nebo musí nabízet právní služby
prostřednictvím své vlastní kanceláře)



Alternativní přístup k profesi:

absolvování koncipientské právní praxe

Nepoužije se.

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje koncipientská

ANO

Právní základ:
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Země: Švédsko

právní praxe?

Stanovy

Švédské

advokátní

komory,

§

3,

a občanský soudní řád, kapitola 8 § 2
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfu
ndet-engelska/Rules-and-regulations/Charter/
Povinná

ANO

Stanovená délka:
Uchazeč musí po dokončení studia
pracovat 3 roky v advokátní kanceláři.

Struktury odpovědné
za organizaci
vzdělávání během
právní praxe

advokátní komora

Forma právní praxe

školení zaměřené na dovednosti potřebné pro
povolání advokáta

práv

(pod dohledem advokáta (advokat))
Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní
praxe

NE

Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

NE

Specifika týkající se
vzdělávání v právu EU
a jazykové přípravy

NE

Rozdělení právní praxe NE
do jednotlivých fází
Hodnocení / zkouška
po skončení právní
praxe

ANO

Posouzení na základě zpráv školitelů
Uchazeč o členství ve Švédské advokátní komoře
musí k žádosti přiložit reference od svého
zaměstnavatele (advokátní kancelář). Advokátní
kancelář by měla potvrdit, že je uchazeč
způsobilý stát se advokátem.

3. Systém soustavné odborné přípravy a specializace
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Země: Švédsko

Rozlišování mezi soustavnou
odbornou přípravou a
specializací

NE

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

Povinnosti týkající se povinného vzdělávání jsou
vymezeny v interních předpisech advokátní
komory.

NE

Právní základ:
Režim dalšího odborného vzdělávání advokátů
Povinnosti týkající se
specializace

NE

Specializační vzdělávání není zmíněno ani ve
vnitrostátních
právních
předpisech,
ani
v interních předpisech.
Kodex chování pro členy Švédské advokátní
komory však stanoví (pravidlo 2.5 o odborné
kvalifikaci), že advokát je povinen udržovat
a rozvíjet si odbornou kvalifikaci tím, že sleduje
vývoj práva v oblastech, v nichž je aktivní,
a absolvovat nezbytné další vzdělávání.

Povinnosti týkající se
studia cizích jazyků

žádné povinnosti

Povinnosti týkající
obsahu práva EU u
soustavné odborné
přípravy a
specializace?

Ne výslovně, ale kurz zaměřený na právo EU může být
započten do požadavků soustavné odborné přípravy,
které by advokáti měli každý rok absolvovat.

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

Nepoužije se.

Počet poskytovatelů
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti soustavné odborné
přípravy

6 až 10 hlavních vzdělávacích institucí, které
poskytují vzdělávání pro švédské advokáty

Vzhledem k tomu, že pro splnění stávajícího
požadavku je důležité vzdělávání jako takové
(obsah kurzů), a nikoli poskytovatel vzdělávání,
dalo by se říci, že existuje více než 50
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Země: Švédsko

poskytovatelů

vzdělávání,

kteří

splňují

požadavky.
Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy



advokátní komora



neakreditovaný

soukromý

komerční

poskytovatel vzdělávání


neakreditovaný

soukromý

či

veřejný

neziskový poskytovatel vzdělávání
Počet poskytovatelů
nabízejících vzdělávací aktivity
v oblasti specializace

Nepoužije se.

Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
specializace

Nepoužije se.

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit, které jsou
uznány v rámci povinností soustavné
odborné přípravy

 osobní účast na
školeních
 absolvování
smíšených
vzdělávacích
aktivit
 účast na
vzdělávacích
konferencích
 účast na
vzdělávacích
aktivitách jako
školitel nebo
učitel

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v rámci odborné přípravy
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Účast na vzdělávacích
aktivitách
v
jiném
členském státě:
ANO, švédský systém tuto
možnost nabízí, ale závisí na
druhu aktivit. Aktivity, které
lze přijmout, zahrnují:


osobní účast na
školeních



absolvování smíšených
vzdělávacích aktivit



účast na vzdělávacích
konferencích



účast na vzdělávacích
aktivitách jako školitel
nebo učitel

Země: Švédsko

Organizace zapojené do
dohledu nad vzdělávacími
aktivitami v rámci soustavné
odborné přípravy

advokátní komora

Proces dohledu

Předpis advokátní komory podrobně uvádí,
které kurzy lze začlenit do požadavků na
soustavnou odbornou přípravu advokátů.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Série 2 – Studie o současném stavu
vzdělávání advokátů zaměřeného na právo EU“, vypracovaná Radou advokátních komor a
sdružení právníků Evropy (CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA).
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