Systemy szkolenia adwokatów w UE
Finlandia
Informacje przedstawione przez: Fińską Izbę Adwokacką (Suomen Asianajajaliitto)
Kwiecień, 2014 r.

OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Finlandii
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe / studia TAK
uniwersyteckie
Wymagany dyplom
ukończenia studiów
prawniczych

TAK – tytuł magistra prawa

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania
zawodu:



Ukończone co najmniej 25 lat;



wpis na listę adwokatów;



odbycie aplikacji;



złożenie egzaminu organizowanego przez
Izbę Adwokacką.

Alternatywne drogi do
zawodu:

NIE
Z alternatywnej drogi do zawodu adwokata
może skorzystać wyłącznie osoba posiadająca
kwalifikacje
zawodu

zawodowe

adwokata

w

do

wykonywania

jednym

z

państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoba
taka może zostać uznana za adwokata bez
konieczności

odbycia

aplikacji.

W

takich

przypadkach kandydat musi złożyć egzamin
adwokacki.
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2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
ustawa o adwokaturze z 1958 r.. §3
regulamin Fińskiej Izby Adwokackiej § 5 –
ostatnio zmieniony w 2012 r. i zatwierdzony
przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Aplikacja obejmuje 4-letnie praktyki:
kandydaci muszą zdobyć umiejętności i
praktyczne doświadczenie konieczne do
wykonywania zawodu adwokata, odbywając
praktykę po zakończeniu szkolenia z zakresu
prawa:

Obowiązkowa

TAK



przez co najmniej cztery (4) lata w obszarze
administracji sądowej lub wykonując
porównywalne obowiązki wymagające
wykształcenia prawniczego,



w każdym przypadku przez co najmniej
dwa (2) lata, pracując w charakterze
asystenta adwokata, doradcy udzielającego
publicznej
pomocy
prawnej
lub
niezależnego prawnika praktyka lub
wykonując inne zadania w porównywalnym
stopniu związane z udzielaniem porad
prawnych.

Ustalony czas trwania:
4 lata

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji

Adwokaci prowadzący praktykę prywatną i kancelarie
prawne, biura publicznej pomocy prawnej

Forma szkoleń w
trakcie aplikacji

Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego
prywatną praktykę

Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem

NIE
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aplikacji
Ustalony program
nauczania w trakcie
aplikacji

NIE

Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

NIE

Podział aplikacji na
różne etapy

NIE

Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK

Wpis na listę adwokatów jest możliwy
dopiero
po
złożeniu
egzaminu
adwokackiego, który nie jest częścią
aplikacji. Do egzaminu adwokackiego
można przystąpić w trakcie aplikacji lub po
jej zakończeniu.

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
NIE
doskonaleniem zawodowym a
W Finlandii nie funkcjonuje oficjalny system
szkoleniem z zakresu specjalizacji szkoleń z zakresu specjalizacji.
Obowiązek
doskonalenia
zawodowego

TAK

Obowiązek doskonalenia zawodowego jest
określony w regulaminie wewnętrznym Izby
Adwokackiej:
wytyczne
dotyczące
doskonalenia
zawodowego adwokatów – Delegacja
Fińskiej Izby Adwokackiej, dnia 10
czerwca 2005 r.



Obowiązek nauki języków obcych

NIE

Obowiązek włączenia treści
związanych z prawem UE w
zakres doskonalenia

NIE
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zawodowego
4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE
Obecnie w Finlandii nie funkcjonuje system
akredytacji.

Liczba organizatorów szkoleń
oferujących akredytowane
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

Od 6 do 10

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Liczba organizatorów szkoleń
organizujących działania
szkoleniowe przygotowujące do
specjalizacji

Brak

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane
działania szkoleniowe
przygotowujące do specjalizacji

NIE DOTYCZY

W Finlandii nie funkcjonuje system
specjalizacji.

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach
obowiązku doskonalenia
zawodowego lub szkolenia z
zakresu specjalizacji



Uczestnictwo w
szkoleniach
stacjonarnych;



ukończenie kursów
kształcenia na
odległość;

Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w
innym państwie
członkowskim:

Tak, zalicza się je
na poczet
zaliczenie
modułów e-uczenia obowiązku
szkolenia.
się;



uczestnictwo w
seminarium
internetowym;
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ukończenie szkoleń
prowadzonych w
formule
mieszanego
uczenia się;



uczestnictwo w
konferencjach
szkoleniowych;



uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych jako
osoba prowadząca
szkolenie lub
nauczyciel;



przygotowywanie/
publikacja
opracowań.

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań
szkoleniowych w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 2
– Badanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie
prawa UE”, realizowany przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii
Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)
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