Advokatų mokymo sistema ES
Švedija
Informaciją pateikė Švedijos advokatų asociacija (Sveriges Advokatsamfund)
2014 m. balandžio mėn.

Švedijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:



registracija į advokatūrą;



egzaminas (advokatūros rengiamas egzaminas
žodžiu apie profesinę atsakomybę);



advokatų

kontoros

atliekamas

kandidato

vertinimas ir priėmimas į darbą (kandidatas turi
būti

įdarbintas

advokatų

kontoroje

arba

priėmimo į advokatūrą metu teikti teisines
paslaugas savo kontoroje);


pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas.

Alternatyvūs būdai tapti
advokatu:

Netaikoma.

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas

TAI

Teisinis pagrindas:

1

Šalis: Švedija

pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

P

Švedijos advokatų chartijos 3 straipsnis ir Teismo
proceso kodekso 8 straipsnio 2 dalis:
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfund
et-engelska/Rules-and-regulations/Charter/.

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAI
P

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys

Advokatūra.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma

Su teisinių profesinių įgūdžių ugdymu susiję mokymai

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

NE.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

NE.

Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

NE.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų

NE.

Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas

TAIP

Nustatyta trukmė:
Baigęs teisės studijas kandidatas privalo 3 metus
dirbti advokatų kontoroje.

(vadovaujant advokatui (advokat)).

Vertinimas atliekamas mokytojams rengiant
pranešimus.
Į Švedijos advokatūrą besikreipiantis pareiškėjas
privalo pridėti savo darbdavio (advokatų kontoros)
rekomendacijas. Advokatų kontora turi patvirtinti,
jog pareiškėjo savybės yra tinkamos tam, kad jis
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Šalis: Švedija

verstųsi advokato praktika.
3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio
mokymo
ir NE.
specializuoto
mokymo
diferenciacija.
Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

NE

Su privalomu mokymu susijusios pareigos, kaip
nurodyta advokatūros vidaus taisyklėse.
Teisinis pagrindas:
Tęstinio advokatų profesinio mokymo tvarka.

Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

NE

Su užsienio kalbų
mokymusi susijusios
pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su
ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį /
specializuotą mokymą

Aiškių pareigų nėra, tačiau ES teisės kursai gali būti
įskaitomi atsižvelgiant į reikalavimą advokatams kasmet
dalyvauti tęstinio mokymo kursuose.

Specializuotas mokymas neminimas nei įstatyme,
nei vidaus taisyklėse.
Tačiau Švedijos advokatų asociacijos narių elgesio
kodekse (2.5 taisyklė dėl profesinės kompetencijos)
nurodyta, kad advokatas turi pareigą sekti teisės
sričių, kurioje jis vykdo veiklą, pokyčius ir dalyvauti
būtinuose tęstinio mokymo kursuose, kad išlaikytų
ir tobulintų savo profesinę kompetenciją.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių tęstinio mokymo
veiklą, skaičius

Švedijoje veikia 6–10 pagrindinių mokymo
institucijų, kurios teikia mokymo paslaugas
Švedijos advokatams.
Mokymo

paslaugų

teikėjai,

atsižvelgdami

į

mokymo esmę (kursų turinį), pirmenybę teikia
galiojančių reikalavimų įvykdymui, todėl būtų
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Šalis: Švedija

galima teigti, kad Švedijoje veikia daugiau nei 50
mokymo

paslaugų

teikėjų,

atitinkančių

reikalavimus.
Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
tęstinio mokymo veiklą, rūšys:



advokatūra;



neakredituotas privatus komercinis mokymo
paslaugų teikėjas;



neakredituotas privatus arba viešas ne pelno
mokymo paslaugų teikėjas.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių pasirengimo
specializacijai mokymo veiklą,
skaičius

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
pasirengimo specializacijai
mokymo veiklą, rūšis

Netaikoma.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu
mokymu susijusias pareigas
atitinkančios mokymo veiklos
rūšys

 dalyvavimas
individualiose
mokymo
sesijose;

Dalyvavimas
valstybėje
vykdomoje
veikloje:

 mišraus
mokymosi
veiklos
užbaigimas;

TAIP,
pagal
Švedijoje
galiojančią
tvarką
šia
galimybe galima pasinaudoti,
tačiau būtina atsižvelgti į
tokios
veiklos
pobūdį.
Priimtina veikla apima:

 dalyvavimas
mokymo
konferencijose;
 dalyvavimas
mokymo
veikloje kaip
instruktoriui ar
mokytojui.

4

kitoje
narėje
mokymo



individualias mokymo
sesijas;



mišraus mokymosi veiklos
užbaigimą;



dalyvavimą mokymo
konferencijose;



dalyvavimą
mokymo
veikloje kaip instruktoriui

Šalis: Švedija

ar mokytojui.
5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios
vykdyti tęstinio mokymo
veiklos priežiūrą

Advokatūra.

Priežiūros procesas

Advokatūros
reglamente
pateikta
išsami
informacija apie kursus, kurie gali būti įtraukti į
advokatų tęstinį mokymą.

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas
„2 dalis. Advokatams skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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