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OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Szwecji
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe /
studia uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom
ukończenia studiów
prawniczych

TAK

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania
zawodu:



Wpis na listę adwokatów;



złożenie
ustny

egzaminu

(zawodowy

przeprowadzany

egzamin

przez

Izbę

Adwokacką);


ocena kandydata i jego przyjęcie przez
kancelarię prawną (w momencie przyjęcia do
Izby

Adwokackiej

kandydat

musi

być

zatrudniony w kancelarii prawnej lub musi
świadczyć usługi prawne w ramach własnej
kancelarii);


Alternatywne drogi do
zawodu:

odbycie aplikacji.

NIE DOTYCZY
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2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
artykuł 3 statutu Szwedzkiej Izby Adwokackiej
oraz rozdział 8 art. 2 Kodeksu postępowania
sądowego
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfu
ndet-engelska/Rules-and-regulations/Charter/

Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
po ukończeniu studiów prawniczych kandydat
musi pracować przez 3 lata w kancelarii
prawnej.

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji

Izba

Forma szkoleń w
trakcie aplikacji

Szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji
zawodowych
(pod nadzorem adwokata (advokat))

Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem
aplikacji

NIE

Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

NIE

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

NIE

Podział aplikacji na
różne etapy

NIE

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK

Ocena w formie sprawozdań patronów
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Kandydat
na
członka
Szwedzkiej
Izby
Adwokackiej musi załączyć referencje uzyskane
od swojego pracodawcy (kancelarii prawnej).
Kancelaria prawna powinna potwierdzić, że dana
osoba ma predyspozycje do tego, aby zostać
adwokatem.
3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie
między NIE
doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu
specjalizacji
Obowiązek
doskonalenia
zawodowego

NIE

Obowiązek doskonalenia zawodowego jest
określony w regulaminie wewnętrznym Izby
Adwokackiej.
Podstawa prawna:
system szkoleniowy dotyczący doskonalenia
zawodowego adwokatów

Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

Szkolenie z zakresu specjalizacji nie jest
uregulowane ani w przepisach prawa krajowego,
ani w regulaminie wewnętrznym Izby.
Kodeks postępowania dla członków Szwedzkiej
Izby Adwokackiej stanowi jednak (zasada 2.5
dotycząca
kompetencji
zawodowych),
że
adwokat jest zobowiązany do utrzymania i
rozwijania kompetencji zawodowych poprzez
śledzenie rozwoju prawa w dziedzinach, którymi
się zajmuje, oraz do odbywania niezbędnych
szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego.

Obowiązek nauki
języków obcych

Brak

Obowiązek włączenia
treści związanych z
prawem UE w zakres
doskonalenia
zawodowego /
szkolenia z zakresu
specjalizacji

Obowiązek taki nie jest określony wyraźnie, niemniej
kurs z prawa unijnego może zostać zaliczony na poczet
obowiązkowych szkoleń w ramach doskonalenia
zawodowego, które adwokaci powinny odbywać
każdego roku.
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4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE DOTYCZY

Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w
ramach doskonalenia
zawodowego

Od 6 do 10 głównych instytucji szkoleniowych
organizujących

szkolenia

dla

szwedzkich

adwokatów
Ponieważ jednak dla spełnienia istniejącego
wymogu znaczenie ma szkolenie jako takie (treść
kursów), a nie organizator szkoleń, można
twierdzić, że istnieje ponad 50 organizatorów
szkoleń spełniających wymogi.

Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego



Izba



Nieakredytowany prywatny komercyjny
organizator szkoleń;



nieakredytowany prywatny lub publiczny
niekomercyjny organizator szkoleń.

Liczba organizatorów
szkoleń oferujących
szkolenia przygotowujące do
specjalizacji

NIE DOTYCZY

Rodzaj organizatorów
szkoleń opracowujących
akredytowane działania
szkoleniowe przygotowujące
do specjalizacji

NIE DOTYCZY

Działania i metody
Rodzaj działań
szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji

 Uczestnictwo w
szkoleniach
stacjonarnych;
 ukończenie
szkoleń
prowadzonych
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Uczestnictwo
w
działaniach szkoleniowych
odbywających się w innym
państwie członkowskim:
TAK,
system
szwedzki
przewiduje taką możliwość,

Państwo: Szwecja

w formule
mieszanego
uczenia się;
 uczestnictwo w
konferencjach
szkoleniowych;
 uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych
jako osoba
prowadząca
szkolenie lub
nauczyciel.

zależy to jednak od rodzaju
działań. Działania, które
mogą zostać zatwierdzone,
obejmują między innymi:


uczestnictwo w
szkoleniach
stacjonarnych;



ukończenie szkoleń
prowadzonych w
formule mieszanego
uczenia się;



uczestnictwo w
konferencjach
szkoleniowych;



uczestnictwo
w
działaniach
szkoleniowych
jako
osoba
prowadząca
szkolenie lub nauczyciel.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane
w nadzorowanie działań z
zakresu doskonalenia
zawodowego

Izba

Proces nadzoru

W regulaminie Izby Adwokackiej szczegółowo
określa się, które kursy mogą zostać zaliczone na
poczet obowiązku doskonalenia zawodowego
przez adwokatów.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2
– Badanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie
prawa UE”, realizowany przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii
Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)
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