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ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Швеция
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университет
ско образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на
диплома по право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?



Вписване в адвокатската колегия



Изпит (устен изпит по професионална
отговорност, провеждан от адвокатската
колегия)



Оценяване на кандидата и приемане в
адвокатска кантора (към момента на
регистрирането в адвокатската колегия
лицето трябва да е наето на работа от
адвокатска
правни

кантора

услуги

чрез

или

да

своя

кантора)


Завършване на въвеждащ стаж

1

предлага
собствена
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Има ли алтернативни
начини за достъп до
упражняване на
професията?

Не се прилага

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

ДА

Правно основание:
Член 3 от Хартата на Адвокатската колегия на
Швеция и член 8, алинея 2 от Кодекса за
съдопроизводството
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfu
ndet-engelska/Rules-and-regulations/Charter/

Стажът
задължителен ли е?

ДА

Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
обучението по време
на този стаж?

Адвокатската колегия

Форма на
въвеждащото
обучение

Обучение за придобиване на професионални
правни умения

Има ли приемен
изпит/селектиране
преди въвеждащия
стаж?

НЕ

Има ли утвърден
план за обучение по
време на
въвеждащия стаж?

НЕ

Има ли специфични

НЕ

Установена продължителност:
Кандидатът трябва да работи в продължение
на 3 години в адвокатска кантора след
приключване
на
юридическото
си
образование.

(под надзора на „advokat“ (адвокат))
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изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?
Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

НЕ

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА

Оценка чрез отчет от ръководителя на
стажа
Кандидатът за вписване в Адвокатската
колегия на Швеция трябва да приложи
препоръки от своя работодател (адвокатската
кантора). Адвокатската кантора трябва да
потвърди, че кандидатът е способен да
упражнява адвокатската професия.

3. Система за текущо обучение
Прави
ли
се НЕ
разграничение
между
текущо
обучение
и
специализация?
Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

НЕ

Задължения за задължително обучение са
посочени във вътрешните правила на
адвокатската колегия.
Правно основание:
Режим за текущо професионално обучение
на адвокати

Има ли задължение
за преминаване на
специализация?

НЕ

Специализацията не е предвидена нито в
националното законодателство, нито във
вътрешните разпоредби на адвокатската
колегия.
При все това Етичният кодекс на членовете на
Адвокатската колегия на Швеция предвижда
(правило
2.5
относно
професионалната
компетентност), че адвокатът е длъжен да
поддържа и развива своята професионална
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компетентност като следи развитията в
областите на правото, в които работи, и
преминава
през
необходимото
текущо
обучение.
Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

НЕ

Има ли задължение
за включване на
правото на ЕС в
текущото
обучение/специализ
ацията?

Няма изрично предвидено такова задължение, но
курс по право на ЕС може да бъде зачетен във
връзка с изискването за текущо обучение, през
което адвокатите следва да преминават всяка
година.

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Какви са възможностите
за акредитиране?

Не се прилага

Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които предлагат текущо
обучение?

Между 6 и 10 основни структури за
обучение, които предлагат обучение за
шведски адвокати
Предвид

факта,

че

от

значение

за

изпълнението на действащото изискване е
не структурата, предоставяща обучение, а
самото

обучение

курсовете),

може

(съдържанието
да

се

твърди,

на
че

съществуват над 50 структури, предоставящи
обучение, които отговарят на изискванията.
Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват
акредитирани дейности за
текущо обучение?



Адвокатската колегия



Неакредитирани

частни

търговски

структури, предоставящи обучение


Неакредитирани частни или публични
структури, предоставящи обучение, с
нестопанска цел

4

Държава: Швеция

Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които организират учебни
дейности за
специализация?

Не се прилага

Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват
акредитирани учебни
дейности за
специализация?

Не се прилага

Дейности и методи
Какви видове дейности се
приемат съгласно
задължението за текущо
обучение или
специализация?

 Присъствено
обучение
 Комбинирано
обучение
 Конференции
за обучение
 Участие в
дейности по
обучение в
качеството на
обучител или
преподавател

Участието в дейности по
обучение, провеждани в
друга държава — членка
на ЕС приема ли се като
изпълнение
на
задължението
за
обучение?
ДА, но зависи от вида на
дейностите. Дейностите,
които се приемат, са:


присъствено обучение



комбинирано
обучение



конференции за
обучение



участие в дейности по
обучение в качеството
на
обучител
или
преподавател

5. Надзор на дейностите за обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор

Адвокатската колегия
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върху дейностите по
текущо обучение?
Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Вътрешните
правила
на
Адвокатската
колегия съдържат подробности кои курсове
отговарят на изискванията за текущо
обучение на адвокати.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 2 — Проучване на
актуалното състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, изпълнен от
Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския
институт по публична администрация (EIPA)
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