Advokātu apmācības sistēmas ES
Somija
Informāciju iesniedza: Somijas Advokātu kolēģija (Suomen Asianajajaliitto)
2014. gada aprīlis

VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Somija
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes
izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ — tiesību zinātnes maģistrs.

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu

pastāv alternatīvi profesijas
iegūšanas veidi?



Personai ir jābūt sasniegušai 25 gadu
vecumu,



reģistrācija Advokātu kolēģijā,



ievadapmācības iziešana,



Advokātu kolēģijas rīkota eksāmena
nokārtošana.

NĒ.
Par advokātu alternatīvā veidā var kļūt tikai
persona, kurai ir profesionālā kvalifikācija, kas
ļauj praktizēt kā advokātam kādā no Eiropas
Ekonomikas zonas valstīm. Viņu var atzīt par
advokātu

bez

iziešanas.

Šādos

ievadapmācības
gadījumos

prakses
pieteikuma

iesniedzējam ir jānokārto Advokātu kolēģijas
eksāmens.
2. Ievadapmācība
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Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

JĀ

Juridiskais pamats:
1958. gada Likums par advokātiem, 3. pants;
Somijas Advokātu kolēģijas lēmumi, 5. pants —
jaunākie grozījumi veikti 2012. gadā un
Tieslietu ministrijas apstiprināti.
Ievadapmācība ir četrus gadus ilga praktiskā
darba pieredze.
Pēc
juridiskās
apmācības
beigšanas
kandidātiem stažējoties ir jāapgūst prasmes un
praktiskā pieredze, kas nepieciešama advokāta
profesijā:


vismaz četri (4) gadi — tiesu iestāžu
administrācijā vai veicot līdzīgus
pienākumus, kur nepieciešama juridiskā
izglītība,



bet jebkurā gadījumā — vismaz divi (2) gadi
kā advokāta palīgam, valsts juridiskās
palīdzības advokātam vai individuāli
praktizējošam juristam vai veicot citus
uzdevumus, kas saistīti ar līdzīga apjoma
advokatūras jautājumiem.

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu

Advokātu privātprakses un juridiskie biroji, valsts
juridiskās palīdzības biroji

Ievadapmācību veids

Stažēšanās advokāta privātprakses uzraudzībā

Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

NĒ

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības

NĒ

Ievadapmācības perioda ilgums:
4 gadi.
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periodā
Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

NĒ

Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts
vairākos posmos?

NĒ

Novērtējums/eksāme
ns pēc
ievadapmācības
perioda beigām

JĀ

Lai varētu kļūt par biedru, kandidātam ir
jānokārto Advokātu kolēģijas eksāmens,
kas neietilpst ievadapmācībā. Advokātu
kolēģijas
eksāmenu
var
kārtot
ievadapmācības laikā vai pēc tās.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

NĒ.
Somijā nav īpašas apmācību sistēmas
specializācijā.

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

JĀ

Prasības par obligāto apmācību reglamentē
Advokātu kolēģijas iekšējie noteikumi:
Advokātu tālākizglītības vadlīnijas —
Somijas Advokātu kolēģijas delegācija,
10.06.2005.



Prasības saistībā ar svešvalodu
apguvi

NĒ

Prasības par ES tiesībām veltīta
satura iekļaušanu
tālākizglītības/specializācijas
programmā

NĒ

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

NĒ
Šobrīd Somijā akreditācijas sistēma
nepastāv.
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To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus

No 6 līdz 10.

Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus

Nav informācijas.

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas rīko
apmācības pasākumus, lai
sagatavotu apmācāmās personas
darbībai noteiktā specializācijā

Nav.

Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus apmācību
pasākumus, lai sagatavotu
apmācāmās personas darbībai
noteiktā specializācijā

NAV

Somijā nav specializācijas sistēmas.

Pasākumi un metodes
Iespējamie apmācības pasākumu
veidi saskaņā ar tālākizglītības
vai specializācijas prasībām



Mācību sesiju
apmeklēšana
klātienē,

Dalība apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī:



tālmācības sesiju
nokārtošana,



e-mācību moduļu
apguve,



tīmekļsemināru
skatīšanās,

jā, tā ir
attiecināma uz
prasību par
obligāto
apmācību izpildi.



jauktu mācību
pasākumu apguve,



mācību konferenču
apmeklēšana,



dalība apmācībās
kā praktisku
mācību vadītājam
vai pasniedzējam,
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raksti/publikācijas.


5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir iesaistītas
tālākizglītības pasākumu
uzraudzībā

NAV

Uzraudzības process

Nav attiecināms

Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu
apmācības jomā saistībā ar ES tiesībām” (Study on the state of play of lawyers training in EU
law), ko veica Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās
pārvaldes institūts (EIPA).
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