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OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE na Finskem
1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna
izobrazba

DA

Diploma iz prava je obvezna

DA – magister prava

Koraki do pridobitve statusa
kvalificiranega odvetnika

Druge poti do poklica



starost najmanj 25 let;



vpis v odvetniško zbornico;



končano uvajalno obdobje;



izpit, ki ga organizira odvetniška zbornica

NE
Samo oseba s poklicnimi kvalifikacijami za
opravljanje odvetniškega poklica v eni od držav
Evropskega
postane

gospodarskega

odvetnik

po

prostora

drugi

poti.

lahko
Status

odvetnika ji je lahko priznan brez opravljenega
uvajalnega obdobja. V takih primerih mora
kandidat opraviti odvetniški izpit.
2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno
obdobje?

DA

Pravna podlaga:
zakon o odvetništvu iz leta 1958, člen 3;
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Država: Finska

pravilnik finske odvetniške zbornice, člen 5 –
nazadnje spremenjen leta 2012, potrdilo pa ga
je ministrstvo za pravosodje.
Uvajalno obdobje obsega štiri leta praktičnih
izkušenj.
Kandidati morajo pridobiti veščine in praktične
izkušnje, potrebne za opravljanje odvetniškega
poklica, tako da po končanem pravnem
usposabljanju delajo:

Obvezno

DA



najmanj štiri (4) leta na področju
pravosodne uprave ali na podobnih
funkcijah, ki zahtevajo pravno izobrazbo;



vendar vsekakor najmanj dve (2) leti kot
odvetniški pomočnik, odvetnik za javno
pravno pomoč ali samostojni delavec v
pravni stroki ali na drugih funkcijah, v
okviru katerih se opravi primerljiv obseg
odvetniških zadev.

Predpisano trajanje:
štiri leta

Vrste struktur,
pristojnih za
organiziranje
uvajalnega
usposabljanja

zasebne odvetniške pisarne in odvetniške družbe,
pisarne za javno pravno pomoč

Oblika uvajalnega
usposabljanja

pripravništvo v zasebni odvetniški pisarni

Sprejemni
izpit/preverjanje pred
uvajalnim obdobjem

NE

Predpisan učni načrt
med uvajalnim
obdobjem

NE

Posebnosti v zvezi s
pravom EU in

NE
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jezikovnim
usposabljanjem
Uvajalno obdobje
razdeljeno v različne
faze

NE

Ocena/izpit po
uvajalnem obdobju

DA

Kandidat mora pred članstvom opraviti
odvetniški izpit, ki ni del uvajalnega
obdobja. Odvetniški izpit je mogoče
opravljati med uvajalnim obdobjem ali po
njem.

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in
specialističnim usposabljanjem

NE

Obveznosti v zvezi s
stalnim
usposabljanjem

Obveznosti
v
zvezi
z
obveznim
usposabljanjem, kot so navedene v
notranjih predpisih odvetniške zbornice:

DA

Na Finskem ni uradnega sistema
specialističnega usposabljanja.

smernice o stalnem izobraževanju
odvetnikov
–
delegacija
finske
odvetniške zbornice, 10. junij 2005



Obveznosti v zvezi z učenjem
tujih jezikov

NE

Obveznosti v zvezi z vsebino
prava EU pri stalnem
usposabljanju

NE

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost akreditacije

NE
Na Finskem trenutno ni sistema
akreditacije.

Število ponudnikov
usposabljanja, ki ponujajo

med 6 in 10
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akreditirane dejavnosti stalnega
usposabljanja
Vrsta ponudnikov usposabljanja,
ki razvijajo akreditirane
dejavnosti stalnega
usposabljanja

–

Število ponudnikov
usposabljanja, ki organizirajo
dejavnosti usposabljanja za
pripravo na specializacijo

Jih ni.

Vrsta ponudnikov usposabljanja,
ki razvijajo akreditirane
dejavnosti usposabljanja za
pripravo na specializacijo

–

Na Finskem ni sistema specializacije.

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti usposabljanja,
priznana v okviru obveznosti
stalnega ali specialističnega
usposabljanja



udeležba na
klasičnih tečajih
usposabljanja;



tečaji
usposabljanja na
daljavo;



moduli e-učenja;



spletni seminarji;



dejavnosti
kombiniranega
učenja;



udeležba na
konferencah za
usposabljanje;



sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja kot
izvajalec
usposabljanja ali
učitelj;



pisanje

4

Sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja v
drugih državah
članicah:
da, šteje se k
obveznostim
usposabljanja.

Država: Finska

člankov/objave
5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v nadzor
nad dejavnostmi stalnega
usposabljanja

NE

Potek nadzora

–

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 2 – Študija o usposabljanju
odvetnikov o pravu EU“, ki sta jo izvedla Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) in Evropski
inštitut za javno upravo (EIPA)
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