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ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS – Rootsi
1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikooliharidus

JAH

Õigusteaduste kraad on
kohustuslik

JAH

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded



Isik peab end registreerima advokatuuris.



Isik

peab

sooritama

eksami

(suuline

kutsealast vastutust käsitlev eksam, mille
viib läbi advokatuur).


Kandidaati
õigusbüroo

ja

tema
(isik

sobivust
peab

hindab
töötama

õigusbüroos või pakkuma õigusteenuseid
oma

äriühingu

kaudu

advokatuuri

vastuvõtmise ajal).


Alternatiivsed võimalused
kutsealale juurdepääsuks

Isik peab läbima kutsepraktika.

ANDMED PUUDUVAD.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika

JAH

Õiguslik alus:

1

Riik: Rootsi

Rootsi advokatuuri põhikirja artikkel 3 ning

läbimine?

kohtumenetluse

seadustiku

8. peatüki

artikkel 2.
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatsam
fundet-engelska/Rules-andregulations/Charter/
Kohustuslik

JAH

Kindlaksmääratud kestus:
kandidaat peab töötama pärast õigusõpingute
lõpetamist õigusbüroos kolm aastat.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid

Advokatuur.

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm

Õigusvaldkonna kutsealaste oskuste alane koolitus

Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

PUUDUB

Kindlaksmääratud
õppekava
kutsepraktika ajal

PUUDUB

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

PUUDUVAD

Kutsepraktika periood
on jagatud
erinevateks
etappideks

EI

Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH

(advokaadi (advokat) järelevalve all).

Hindamine toimub juhendajate aruannete
alusel.
Rootsi advokatuuri liikmeks saada sooviv isik
peab lisama oma tööandja (õigusbüroo)
soovitused. Õigusbüroo peaks kinnitama, et
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Riik: Rootsi

isik on advokaadiks sobiv.
3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe
spetsialiseerumisõppe
eristamine
Täiendusõppe
läbimisega seotud
kohustused

ja EI ERISTATA.

PUUDUVA
D

Täiendusõppe
läbimise
kohustus
sätestatud advokatuuri kodukorras.

on

Õiguslik alus:
advokaatide kutsealase täiendusõppe kord.

Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

PUUDUVA
D

Kohustused seoses
võõrkeelte õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsial
iseerumisõppe raames
ELi õiguse
omandamisega seotud
kohustused

Selliseid kohustusi ei ole sõnaselgelt ette nähtud, kuid
advokaatide poolt igal aastal kohustuslikus korras
läbitava täiendusõppe raames võib olla vajalik läbida
ka ELi õigust käsitlev kursus.

Spetsialiseerumisõpet ei ole nimetatud riigi
õigusaktides ega ka advokatuuri kodukorras.
Kuid
Rootsi
advokatuuri
liikmete
eetikakoodeksis
(kutsealast
pädevust
käsitlevas eeskirjas nr 2.5) on siiski sätestatud,
et advokaat peab säilitama oma kutsealase
pädevuse ja arendama seda, jälgides tema
tegutsemisvaldkonnas
õigusküsimustes
toimuvaid muutusi, ning läbima vajaliku
täiendusõppe.

4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

ANDMED PUUDUVAD.

Nende koolituspakkujate arv,
kes pakuvad täiendusõpet

Rootsi advokaatidele pakuvad koolitust 6–
10 peamist koolitusasutust.
Võttes

arvesse

asjaolu,

et

kehtestatud

kohustuse täitmise seisukohast on oluline
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koolitus kui selline (kursuse sisu), mitte aga
koolituspakkuja ise, võib väita, et nõuetele
vastavaid koolituspakkujaid on üle 50.
Nende koolituspakkujate liik,
kes töötavad välja
akrediteeritud täiendusõppe
kursusi



Advokatuur.



Akrediteerimata

tulunduslikud

eraõiguslikud koolituspakkujad.
Akrediteerimata



avalik-õiguslikud

eraõiguslikud

või

mittetulunduslikud

koolituspakkujad.
Nende koolituspakkujate arv,
kes korraldavad
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavat koolitust

ANDMED PUUDUVAD.

Nende koolituspakkujate liik,
kes töötavad välja
akrediteeritud ja
spetsialiseerumiseks
ettevalmistavaid
koolituskursusi

ANDMED PUUDUVAD.

Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis on heaks
kiidetud täiendusõppe või
spetsialiseerumisõppe
läbimise kohustuse raames

 Auditoorsetel
koolitustel
osalemine;

Osalemine koolitusel, mis
toimub
teises
liikmesriigis:

 kombineeritu
d
õppetegevus
es osalemine;

JAH, Rootsi süsteem pakub
seda võimalust, kuid see
sõltub
koolituse
liigist.
Lubatud
koolitused
 koolituskonve hõlmavad järgmist:
rentsidel
 individuaalsed
osalemine;
õppetunnid;
 koolitustel
osalemine
koolitaja või
õpetajana.
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kombineeritud
õppetegevuses
osalemine;



koolituskonverentsidel

Riik: Rootsi

osalemine;


koolitustel
osalemine
koolitaja või õpetajana.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

Advokatuur.

Järelevalveprotsess

Advokatuuri kehtestatud eeskirjades on
esitatud üksikasjad selle kohta, milliseid
kursuseid võib advokaatide täiendusõpe
hõlmata.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of
play of lawyers training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja
Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).

5

