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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV vo Fínsku
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské/univerzitné
vzdelanie

ÁNO

Právnické vzdelanie je
povinné

Áno – magister v oblasti práva

Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:

Alternatívne cesty
k vykonávaniu povolania:



Vek aspoň 25 rokov



Registrácia v advokátskej komore



Dokončenie obdobia zaškolenia



Skúška organizovaná advokátskou
komorou

NIE
Alternatívnu cestu k povolaniu právnika môže
využiť iba osoba s odbornou kvalifikáciou na
výkon advokátskej praxe v niektorom zo štátov
Európskeho hospodárskeho priestoru. Táto
osoba môže byť prijatá za advokáta bez
absolvovania obdobia zaškolenia. Žiadateľ musí
v tomto prípade zložiť advokátsku skúšku.

2. Odborná príprava v období zaškolenia
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Krajina: Fínsko

Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁNO

Právny základ:
Zákon o advokátoch z roku 1958 §3
Interné predpisy Fínskej advokátskej komory §
5 – naposledy zmenené v roku 2012
a potvrdené ministerstvom spravodlivosti
Obdobie zaškolenia sa skladá zo 4 rokov
praktických skúseností.
Uchádzači musia po dokončení odbornej
prípravy v oblasti práva získať zručnosti
a praktické skúsenosti potrebné na výkon
povolania advokáta prostredníctvom praxe:

Povinná

ÁNO



aspoň štyri (4) roky v oblasti súdnej správy
alebo prostredníctvom výkonu
porovnateľných povinností vyžadujúcich
právnické vzdelanie,



ale v každom prípade aspoň dva (2) roky
činnosti ako právnický asistent, štátny
zástupca pre právnu pomoc alebo nezávislý
právnik alebo prostredníctvom výkonu
iných povinností zahŕňajúcich porovnateľné
množstvo advokátskych záležitostí.

Stanovená dĺžka:
4 roky

Druhy štruktúr
zodpovedných za
organizovanie
odbornej prípravy
v období zaškolenia

Súkromní právnici a právnické firmy, štátne
zastupiteľstvá pre právnu pomoc

Formy odbornej
prípravy v období
zaškolenia

Prax pod dohľadom súkromného právnika

Prijímacia
skúška/kontrola pred
obdobím zaškolenia

NIE

Stanovené osnovy

NIE
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Krajina: Fínsko

v období zaškolenia
Osobitné požiadavky
týkajúce sa právnych
predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:

NIE

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych
fáz

NIE

Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

ÁNO

Pred prijatím za člena musí uchádzač zložiť
advokátsku skúšku, ktorá nie je súčasťou
obdobia zaškolenia. Advokátsku skúšku
možno
zložiť
v priebehu
obdobia
zaškolenia alebo po jeho skončení.

3. Systém nepretržitej odbornej prípravy
Rozdiel medzi nepretržitou
odbornou prípravou
a špecializovanou odbornou
prípravou

NIE

Povinnosti týkajúce sa
nepretržitej odbornej
prípravy

Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej
prípravy
uvedené
vo
vnútorných
predpisoch advokátskej komory:

ÁNO

Vo Fínsku neexistuje žiadny oficiálny
systém špecializovanej odbornej prípravy.

usmernenia týkajúce sa ďalšieho
vzdelávania právnikov – Delegácia
Fínskej
advokátskej
komory,
10. 6. 2005.



Povinnosti týkajúce sa štúdia
cudzích jazykov

NIE

Povinnosti týkajúce sa obsahu
právnych predpisov EÚ vo vzťahu
k nepretržitej odbornej príprave

NIE

4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
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Krajina: Fínsko

Možnosť akreditácie

NIE
V súčasnosti vo Fínsku neexistuje žiadny
systém akreditácie.

Počet poskytovateľov priebežnej
odbornej prípravy

6 až 10

Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti priebežnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Počet poskytovateľov odbornej
prípravy organizujúcich činnosti
odbornej prípravy v rámci
prípravy na špecializáciu

Žiadni

Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti odbornej
prípravy v rámci prípravy na
špecializáciu

Neuplatňuje sa

Vo Fínsku neexistuje žiadny systém
špecializácie.

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej prípravy
prípustné v rámci povinnej
priebežnej prípravy alebo
špecializačnej odbornej prípravy



Účasť na osobnej
odbornej príprave



Absolvovanie
seminárov
diaľkovej odbornej
prípravy



Absolvovanie
modulov
elektronického
učenia sa



Sledovanie
internetového
seminára



Absolvovanie
kombinovaných
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Účasť na
činnostiach
odbornej prípravy
v inom členskom
štáte:
Áno, započítava
sa medzi splnené
povinnosti
odbornej
prípravy.

Krajina: Fínsko

vzdelávacích
činností


Účasť na
konferenciách
zameraných na
odbornú prípravu



Účasť na
činnostiach
odbornej prípravy
ako školiteľ alebo
učiteľ



Písanie/publikovani
e

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa podieľajú
na dohľade nad činnosťami
priebežnej odbornej prípravy

NIE

Proces dohľadu

Neuplatňuje sa

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej
prípravy právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení
právnikov Európy (CCBE) a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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