Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Finska
Tijelo koje je dostavilo informacije: Finska odvjetnička komora (Suomen Asianajajaliitto)
travanj 2014.

OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Finskoj
1. Pristup zanimanju
Visoko
obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obavezna je diploma pravnog
fakulteta

DA – Magistarska diploma prava

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:

Alternativni načini pristupa
zanimanju:



Najmanje 25 godina starosti



Upis u imenik odvjetničke komore



Završena početna izobrazba



Ispit u organizaciji odvjetničke komore

NE
Samo

osobe

kvalificirane

za

obavljanje

odvjetničkog zanimanja u jednoj od država
Europskog

gospodarskog

prostora

mogu

postati odvjetnici alternativnim putem. Takve
se osobe mogu proglasiti odvjetnicima nakon
što

završe

početnu

izobrazbu.

U

takvim

slučajevima podnositelj zahtjeva mora položiti
pravosudni ispit.
2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
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Država: Finska

Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
Zakon o odvjetnicima iz 1958.. članak 3.
Propisi Finske odvjetničke komore članak 5. zadnji put izmijenjeni u 2012.; potvrdilo ih je
Ministarstvo pravosuđa
Razdoblje početne izobrazbe sastoji se od četiri
godine praktičnog iskustva:
Nakon
završene
pravosudne
izobrazbe
kandidati moraju imati vještine i praktično
iskustvo nužno za obavljanje odvjetničkog
zanimanja.

Obavezno

DA



u trajanju od najmanje (4) godine u
području pravosuđa ili na sličnim
dužnostima za koje je potrebno pravno
obrazovanje,



u svakom slučaju najmanje (2) godine
iskustva
kao
odvjetnički
vježbenik,
odvjetnik za pružanje javne pravne pomoći
ili neovisni odvjetnik ili u drugim zadaćama
s usporedivim stupnjem zastupanja

Propisano trajanje:
4 godine

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe

Privatne prakse i odvjetničke tvrtke, uredi za javnu
pravnu pomoć

Vrsta početne
izobrazbe

Vježbenički staž u privatnoj praksi

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

NE

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne
izobrazbe

NE
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Država: Finska

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:

NE

Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

NE

Ocjenjivanje/ispit
nakon početne
izobrazbe

DA

Prije članstva kandidat mora položiti
pravosudni ispit koji nije dio razdoblja
početne izobrazbe. Pravosudni ispit može
se polagati tijekom razdoblja početne
izobrazbe ili nakon nje.

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije

Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

NE
U Finskoj ne postoji sustav specijalizacijske
izobrazbe.
DA

Obvezna izobrazba u skladu s internim
propisima odvjetničke komore
Smjernice o trajnoj izbrazbi odvjetnika
–
Delegacija
Finske
odvjetničke
komore, 10.06.2005.



Obveze u vezi s učenjem stranih
jezika

NE

Obveze u vezi sa sadržajem prava
EU-a u odnosu na trajnu
izobrazbu

NE

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

NE
U Finskoj trenutačno ne postoji
akreditacijski sustav.

Broj pružatelja izobrazbe koji
nude akreditirane aktivnosti

Između 6 i 10
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Država: Finska

trajne izobrazbe
Vrsta pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

Broj pružatelja izobrazbe koji
organiziraju aktivnosti izobrazbe
kao pripreme za specijalizaciju

Niti jedan.

Vrsta pružatelja izobrazbe koji
razvijaju akreditirane aktivnosti
izobrazbe kao pripreme za
specijalizaciju

N/P

U Finskoj ne postoji sustav specijalizacije.

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje
su prihvaćene u skladu s
obvezama trajne izobrazbe ili
specijalizacije

Pohađanje tečajeva Sudjelovanje u
izobrazbe uživo
aktivnostima
Pohađanje tečajeva izobrazbe u
drugoj državi
učenja na daljinu
Pohađanje modula članici:





e-učenja


Gledanje webinara



Pohađanje
aktivnosti
mješovitog učenja



Pohađanje
konferencija u
svrhu izobrazbe



Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe kao
predavač ili
nastavnik



Pisanje/objava

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe

NE

4

da, to se može
ubrajati u obveze
izobrazbe.

Država: Finska

Postupak nadzora

N/P

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji
prolaze izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i
Europski institut za javnu upravu (EIPA)
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