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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Finlanda
1. Accesul la profesie
Studii superioare / studii
universitare

DA

Deținerea unei diplome
universitare în drept este
obligatorie

DA – diplomă de master în drept

Etape care trebuie parcurse
pentru a deveni avocat cu
drepturi depline:

Căi alternative de acces la
profesie:



Vârsta minimă de 25 de ani



Înscrierea în Barou



Parcurgerea unei perioade pregătitoare



Examen organizat de Barou

NU
Numai o persoană care deține calificările
profesionale

necesare

pentru

a

exercita

profesia de avocat în unul dintre statele
aparținând Spațiului Economic European poate
deveni avocat urmând o cale alternativă.
Persoana respectivă poate fi acceptată ca
avocat fără să parcurgă perioada pregătitoare.
În astfel de cazuri, solicitantul trebuie să
susțină examenul de admitere în Barou.
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Țara: Finlanda

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Temei juridic:
Legea privind avocații din 1958, secțiunea 3
Statutul Baroului din Finlanda, secțiunea 5 –
modificat ultima oară în 2012 și confirmat de
Ministerul Justiției
Perioada pregătitoare constă în 4 ani de
experiență practică.
După încheierea formării în domeniul juridic,
candidații
trebuie
să
dobândească
competențele și experiența practică necesare
pentru profesia de avocat prin efectuarea unei
perioade de practică

Obligatorie

DA



de cel puțin patru (4) ani în administrația
judiciară sau în posturi comparabile care
necesită studii juridice;



însă, în orice caz, de cel puțin doi (2) ani ca
avocat asistent, avocat public care oferă
asistență judiciară, practician independent
în domeniul dreptului sau îndeplinind alte
funcții care implică un volum comparabil
de atribuții specifice unui avocat.

Durata stabilită:
4 ani

Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
în perioada
pregătitoare

Cabinete private și firme de avocatură, birouri publice
de asistență judiciară

Tipul formării în
perioada pregătitoare

Stagiu sub supravegherea unui cabinet privat

Examen de admitere/
verificare înainte de
perioada pregătitoare

NU
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Țara: Finlanda

Programă de
învățământ prevăzută
pentru perioada
pregătitoare

NU

Particularități privind
formarea în domeniul
dreptului UE și
formarea lingvistică:

NU

Perioadă pregătitoare NU
împărțită în mai multe
etape
Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

DA

Înainte de a dobândi calitatea de membru,
candidatul trebuie să susțină un examen de
admitere în Barou, care nu face parte din
perioada pregătitoare. Examenul de
admitere în Barou poate avea loc în timpul
perioadei pregătitoare sau după încheierea
acesteia.

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de
specialitate

NU

Obligații privind
formarea continuă

Obligațiile privind formarea obligatorie
sunt prevăzute în regulamentele interne
ale Baroului:

DA

În Finlanda nu există un sistem oficial de
formare de specialitate.

Orientări privind formarea continuă a
avocaților – Delegația Baroului din
Finlanda, 10.6.2005



Obligații privind învățarea
limbilor străine

NU

Obligații privind includerea
dreptului UE în formarea
continuă/de specialitate

NU
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Țara: Finlanda

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

NU
În Finlanda nu există în prezent un sistem
de acreditare.

Numărul furnizorilor de formare
care oferă activități de formare
continuă acreditate

Între 6 și 10

Tipul furnizorilor de formare care
organizează activități de formare
continuă acreditate

Nu se aplică

Numărul furnizorilor de formare
care organizează activități de
formare având ca obiect
pregătirea pentru specializare

Niciunul

Tipul furnizorilor de formare care
organizează activități de formare
acreditate având ca obiect
pregătirea pentru specializare

Nu se aplică

În Finlanda nu există un sistem de
specializare.

Activități și metode
Tipul activităților de formare
acceptate în cadrul obligațiilor
privind formarea continuă sau de
specialitate



Participarea la
sesiuni de formare
față în față



Participarea la
sesiuni de formare
la distanță



Parcurgerea unor
module de
învățare online



Urmărirea unui
seminar online



Efectuarea de
activități de
învățare mixtă



Participarea la
conferințe de
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Participarea la
activități de
formare
desfășurate întrun alt stat
membru:
Da, aceasta este
luată în calcul
pentru
îndeplinirea
obligațiilor privind
formarea.

Țara: Finlanda

formare


Participarea la
activități de
formare ca
formator sau
profesor



Scriere/publicare

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în
supravegherea activităților de
formare continuă

NU

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația
formării avocaților în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților
de Drept din Europa (CCBE) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
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