Advokatų mokymo sistema ES
Suomija
Informaciją pateikė Suomijos advokatų asociacija (Suomen Asianajajaliitto)
2014 m. balandžio mėn.
Suomijos NACIONALINĖS ADVOKATŲ MOKYMO SISTEMOS APRAŠAS
1. Profesijos įgijimas
Aukštasis / universitetinis
išsilavinimas

TAIP

Privalomas teisinis išsilavinimas

TAIP, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:

Alternatyvūs būdai tapti
advokatu



būti sulaukusiam ne mažiau kaip 25 metų;



registracija į advokatūrą;



pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas;



advokatūros rengiamų egzaminų išlaikymas.

NE.
Advokatu alternatyviu būdu gali tapti tik asmuo,
kuris turi profesinę kvalifikaciją verstis advokato
veikla vienoje iš Europos ekonominės erdvės šalių.
Jam gali būti suteikiamas advokato profesinis
vardas
advokato

nereikalaujant
veiklai

užbaigti

laikotarpio.

pasirengimo

Tokiais

atvejais

pareiškėjas privalo išlaikyti advokato egzaminą.
2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato

TAIP

Teisinis pagrindas:
1958 m. Advokatų įstatymo 3 straipsnis.
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veiklai laikotarpis?

Suomijos advokatų asociacijos įstatų 5 straipsnis
su paskutiniais pakeitimais, kuriuos 2012 m.
padarė Teisingumo ministerija.
Pasirengimo advokato veiklai laikotarpį sudaro
4 metai praktikos.
Kandidatai per praktiką privalo įgyti advokato
profesijai reikalingus įgūdžius ir praktinę patirtį, o
užbaigę teisinį mokymą praktikuotis:


ne trumpiau kaip ketverius (4) metus teismų
administravimo srityje arba eiti lygiavertes
pareigas, kurioms būtinas teisinis
išsilavinimas;



bet kuriuo atveju ne trumpiau kaip dvejus (2)
metus dirbti advokato padėjėju, valstybinę
teisinę pagalbą teikiančiu advokatu arba
savarankiškai
dirbančiu
praktikuojančiu
teisininku, arba vykdyti kitas užduotis, kurios
gali būti prilyginamos įprastai advokato
veiklai.

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAIP

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys

Privatūs praktikuojantys advokatai ir advokatų kontoros,
valstybinės teisinės pagalbos tarnybos.

Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma

Praktika, kuriai vadovauja privatus praktikuojantis
advokatas.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį

NE.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpiu
taikoma parengta
mokymo programa

NE.

Nustatyta trukmė:
4 metai.
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Specialūs reikalavimai,
susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

NE.

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų

NE.

Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas

TAIP

Prieš tapdamas nariu kandidatas turi išlaikyti
advokato egzaminą, kuris nėra sudedamoji
pasirengimo advokato veiklai laikotarpio dalis.
Advokato egzaminą galima laikyti per
pasirengimo advokato veiklai laikotarpį arba
jam pasibaigus.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir specializuoto
mokymo diferenciacija

NE.

Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

Su privalomu mokymu susijusios pareigos,
kaip nurodyta Advokatūros vidaus taisyklėse:

TAIP

Suomijoje nėra oficialios specializuoto
mokymo sistemos.

Tęstinio advokatų švietimo gairės;
Suomijos advokatų asociacijos 2005 m.
birželio 10 d. pavedimas.



Su užsienio kalbų mokymusi
susijusios pareigos

NE.

Pareigos, susijusios su ES teisės
turiniu atsižvelgiant į tęstinį
mokymą

NE.

4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

NE.
Šiuo metu Suomijoje nėra jokios akreditavimo
sistemos.

3
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Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, skaičius

Nuo 6 iki 10.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, rūšis

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių pasirengimo
specializacijai mokymo veiklą,
skaičius

Nėra.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą
pasirengimo specializacijai
mokymo veiklą, rūšis

Netaikoma.

Suomijoje nėra specializuoto mokymo
sistemos.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu arba specializuotu
mokymu susijusias pareigas
atitinkančios mokymo veiklos
rūšys:



dalyvavimas
individualiose
mokymo sesijose;



nuotolinio mokymo
sesijų užbaigimas;



e. mokymosi
modulių
užbaigimas;



vaizdo seminaro
internete
stebėjimas;



mišrios mokymosi
veiklos užbaigimas;



dalyvavimas
mokymo
konferencijose;



dalyvavimas
mokymo veikloje
kaip instruktoriui ar
mokytojui;



straipsnių rašymas ir
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Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje
mokymo veikloje:
taip, dalyvavimas
tokioje veikloje
laikomas su
mokymu susijusių
pareigų įvykdymu.

Šalis: Suomija

(arba) publikacijos.
5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios vykdyti
tęstinio mokymo veiklos priežiūrą

NE.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas
„2 dalis. Advokatams skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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