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DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA TA' TAĦRIĠ NAZZJONALI GĦALL-AVUKATI fil-Finlandja
1. Aċċess għall-Professjoni
Edukazzjoni għolja /
edukazzjoni universitarja

IVA

Lawrja fil-liġi hija obbligatorja

IVA – Master fil-Liġi

Stadji sabiex issir avukat
b'mod sħiħ:

Rotot alternattivi għallprofessjoni:



Ikollhom mill-inqas 25 sena



Reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati



Tlestija ta' perjodu ta' induzzjoni



Eżami organizzat mill-Kamra tal-Avukati

LE
Persuna li jkollha l-kwalifiki professjonali sabiex
tipprattika bħala avukat f’wieħed mill-Istati tażŻona Ekonomika Ewropea biss tista’ ssir avukat
permezz ta' rotta alternattiva. Hija tista’ tiġi
aċċettata bħala avukat mingħajr ma tkun lestiet
il-perjodu ta’ induzzjoni. F’każijiet bħal dawn, lapplikant irid jgħaddi mill-eżami li jippermetti lprattika tal-professjoni ġuridika.

2. Taħriġ matul il-perjodu ta' induzzjoni
Hemm perjodu ta'
induzzjoni?

IVA

Bażi ġuridika:
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Pajjiż: Il-Finlandja

L-Artikolu 3 tal-Att tal-Avukati tal-1958.
L-Artikolu 5 tal-Liġijiet Lokali tal-Kamra talAvukati Finlandiża - emendat l-aħħar fl-2012 u
kkonfermat mill-Ministeru tal-Ġustizzja
Perjodu ta’ induzzjoni jikkonsisti f’erba' snin
esperjenza prattika:
Il-kandidati jridu jkunu kisbu l-ħiliet u lesperjenza prattika meħtieġa biex jipprattikaw
il-professjoni ta’ avukat billi jippratikaw, wara li
jlestu t-taħriġ legali,

Obbligatorju

IVA



għal mill-inqas erba’ (4) snin fil-qasam talamministrazzjoni ġudizzjarja jew f’doveri
komparabbli li jeħtieġu edukazzjoni legali,



iżda f’kull każ għal mill-inqas sentejn bħala
assistent ta’ avukat, prokuratur pubbliku ta'
għajnuna legali jew ġurista indipendenti
jew f’kompiti oħrajn li jittrattaw ammont
komparabbli ta’ kwistjonijiet ta’ avukatura.

Tul stabbilit:
Erba' snin

Tipi ta' strutturi
responsabbli għallorganizzazzjoni ta'
taħriġ ta' induzzjoni

Uffiċċji legali privati u ditti legali, l-uffiċċji pubbliċi ta’
għajnuna legali

Forom ta' taħriġ ta'
induzzjoni

Apprentistat taħt is-superviżjoni ta' uffiċċu legali privat

Eżami tad-dħul /
iċċekkjar qabel ilperjodu ta' induzzjoni

LE

Kurrikulu stabbilit
matul il-perjodu ta’
induzzjoni

LE

Speċifiċitajiet rigward
il-liġi tal-UE u taħriġ
lingwistiku:

LE
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Perjodu ta' induzzjoni
maqsum fi stadji
differenti

LE

Valutazzjoni / eżami
tal-perjodu ta' wara linduzzjoni

IVA

Qabel is-sħubija l-kandidat irid jgħaddi
minn eżami li jippermetti l-prattika talprofessjoni ġuridika li mhuwiex parti millperjodu ta’ induzzjoni. L-eżami li jippermetti
l-prattika tal-professjoni ġuridika jista’ jsir
matul il-perjodu ta’ induzzjoni jew warajh.

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Divrenzjar bejn taħriġ kontinwu /
taħriġ ta' speċjalizzazzjoni

LE

Obbligi rigward ittaħriġ kontinwu

Obbligi ta’ taħriġ obbligatorju kif iddikjarat
fir-Regolamenti interni tal-Kamra talAvukati:

IVA

Ma hemm l-ebda sistema ta’ taħriġ /
speċjalizzazzjoni uffiċjali fil-Finlandja

Linji gwida dwar il-kontinwazzjoni taledukazzjoni
tal-avukati
–
IdDelegazzjoni tal-Kamra tal-Avukati
Finlandiża, 10.06.2005



Obbligi rigward it-tagħlim ta'
lingwi barranin

LE

Obbligi rigward il-kontenut talliġi tal-UE fir-rigward tat-taħriġ
kontinwu

LE

4. Sistemi ta' akkreditazzjoni u fornituri tat-taħriġ
Possibbiltà għall-akkreditazzjoni

LE
M’hemmx sistema ta’ akkreditazzjoni filFinlandja fil-mument

Għadd ta' fornituri ta' taħriġ li
joffru attivitajiet ta' taħriġ
kontinwu akkreditat

Bejn 6 u 10
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Tip ta' fornituri ta' taħriġ li
jiżviluppaw attivitajiet ta' taħriġ
kontinwu akkreditat

Mhux applikabbli

Għadd ta’ fornituri ta’ taħriġ li
jorganizzaw attivitajiet ta’ taħriġ
bi tħejjija għal speċjalizzazzjoni

Xejn

Tip ta’ fornituri ta’ taħriġ li
jiżviluppaw attivitajiet ta’ taħriġ
akkreditat bi tħejjija għal
speċjalizzazzjoni

Mhux applikabbli

Ma hemm l-ebda sistema ta’
speċjalizzazzjoni fil-Finlandja

Attivitajiet u metodi
Tip ta' attivitajiet ta' taħriġ
aċċettati skont l-obbligi ta' taħriġ
kontinwu jew ta'
speċjalizzazzjoni



Tattendi
sessjonijiet ta’
taħriġ wiċċ imb
wiċċ

Tipparteċipa
f’attivitajiet ta’
taħriġ fi Stat
Membru ieħor:



Tlesti sessjonijiet
ta’ taħriġ millbogħod

Iva, dan jgħodd
għall-obbligi ta’
taħriġ



Tlesti moduli ta’
tagħlim elettroniku



Issegwi webinar



Tlesti attivitajiet ta’
tagħlim imħallat



Tattendi konferenzi
ta' taħriġ



Tipparteċipa
f’attivitajiet ta’
taħriġ bħala
ħarrieġ jew
għalliem



Tikteb /
Tippubblika

5. Superviżjoni tal-attivitajiet ta' taħriġ
Organizzazzjonijiet involuti fis-

LE
4
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superviżjoni ta' attivitajiet ta'
taħriġ kontinwu
Proċess ta' superviżjoni

Mhux applikabbli

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lott 2 – Studju dwar is-sitwazzjoni attwali
tat-taħriġ tal-avukati fil-liġi tal-UE", imwettaq mill-Kunsill tal-Għaqdiet Ewropej tal-Avukati
(CCBE) u l-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA)
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