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POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ ve
Finsku
1. Přístup k profesi
Vysokoškolské vzdělání /
univerzitní vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný ANO – magistr práv
Postup, jak dosáhnout plné
způsobilosti k výkonu
advokátní profese

Alternativní přístup k profesi:



věk alespoň 25 let



registrace u advokátní komory



absolvování koncipientské právní praxe



zkouška organizovaná advokátní komorou

NE
Advokátem se alternativním způsobem může
stát

pouze

osoba,

která

má

odbornou

kvalifikaci k výkonu advokacie v jednom ze
států Evropského hospodářského prostoru.
Tato osoba může být uznána za advokáta, aniž
by

absolvovala

případech

musí

právní

praxi.

žadatel

V

takových

složit

zkoušku

pořádanou advokátní komorou.
2. Odborná příprava během právní praxe

1

Země: Finsko

Existuje koncipientská
právní praxe?

ANO

Právní základ:
Zákon o advokátech z roku 1958, §3
Stanovy Finské advokátní komory, § 5 – v
nejnovějším znění z roku 2012, potvrzené
Ministerstvem spravedlnosti
Právní praxe sestává ze 4 let praktických
zkušeností:
Po absolvování studia práva musejí uchazeči
získat v praxi dovednosti a praktické zkušenosti
nezbytné pro výkon advokátní profese, a to

Povinná

ANO



alespoň čtyřleté (4 roky) zkušenosti v
oblasti soudní správy nebo při výkonu
srovnatelných funkcí, které vyžadují
právnické vzdělání,



ale v každém případě alespoň dvouleté (2
roky) zkušenosti jako pomocní advokáti,
veřejní právní zástupci pro poskytování
právní pomoci nebo jako nezávislí
příslušníci právnické profese nebo při
plnění jiných úkolů, s nimiž je spjata
srovnatelná míra záležitostí advokacie.

Stanovená délka:
4 roky

Struktury odpovědné
za organizaci
vzdělávání během
právní praxe

soukromí advokáti praxe a advokátní kanceláře,
veřejné úřady pro právní pomoc

Forma právní praxe

koncipientská praxe pod dohledem soukromého
advokáta

Přijímací zkouška /
prověření před
zahájením právní
praxe

NE

2

Země: Finsko

Stanovený vzdělávací
plán během právní
praxe

NE

Specifika týkající se
vzdělávání v právu EU
a jazykové přípravy

NE

Rozdělení právní
praxe do jednotlivých
fází

NE

Hodnocení/zkouška po ANO
skončení právní praxe

Před získáním členství musí uchazeč složit
advokátní zkoušku; tato zkouška není
součástí doby právní praxe. Advokátní
zkoušku lze složit během právní praxe či po
jejím uplynutí.

3. Systém soustavné odborné přípravy a specializace
Rozlišování mezi soustavnou
odbornou přípravou a
specializací

NE

Povinnosti týkající se
soustavné odborné
přípravy

Povinnosti týkající se povinného vzdělávání
jsou vymezeny v interních předpisech
advokátní komory:

ANO

Ve Finsku neexistuje oficiální specializační
vzdělávání.

Pokyny k dalšímu vzdělávání advokátů
– delegace Finské advokátní komory,
10. 6. 2005



Povinnosti týkající se studia
cizích jazyků

NE

Povinnosti týkající obsahu práva
EU u soustavného odborné
přípravy či specializace

NE

4. Systémy akreditace a poskytovatelé odborné přípravy
Možnost akreditace

NE

3

Země: Finsko

Ve Finsku v současnosti neexistuje systém
akreditace.
Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

6 až 10

Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy

Nepoužije se.

Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti
specializace

žádné

Typy poskytovatelů
připravujících akreditované
vzdělávací aktivity v oblasti
specializace

Nepoužije se.

Ve Finsku neexistuje systém specializace.

Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit, které
jsou uznány v rámci povinností
soustavné odborné přípravy či
specializace



osobní účast na
školeních



absolvování
dálkových školení



absolvování elearningových
modulů



shlédnutí
webového
semináře



absolvování
smíšených
vzdělávacích
činností



účast na
vzdělávacích
konferencích

4

Účast na
vzdělávacích
činnostech v
jiném členském
státě:
Ano, započítává
se do povinností
týkajících se
vzdělávání

Země: Finsko



účast na
vzdělávacích
činnostech jako
školitel nebo učitel



psaní/publikování

5. Dohled nad vzdělávacími aktivitami v rámci odborné přípravy
Organizace zapojené do dohledu
nad vzdělávacími aktivitami v
rámci soustavné odborné
přípravy

NE

Proces dohledu

Nepoužije se.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Série 2 – Studie o současném stavu
vzdělávání advokátů zaměřeného na právo EU“, vypracovaná Radou advokátních komor a
sdružení právníků Evropy (CCBE) a Evropským institutem veřejné správy (EIPA).
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