Системи за обучение на адвокати в ЕС
Финландия
Информация, предоставена от: Адвокатската колегия на Финландия (Suomen Asianajajaliitto)
април 2014 г.

ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ във
Финландия
1. Достъп до професията
Необходимо ли е
притежаването на диплома
за висше
образование/университетс
ко образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на диплома
по право?

ДА — магистър по право

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?



Навършена поне 25-годишна възраст



Регистрация в Адвокатската колегия



Преминаване на въвеждащ стаж



Полагане на изпит, организиран от
Адвокатската колегия

Има ли алтернативни
начини за достъп до
упражняване на
професията?

НЕ
Само

лице,

което

притежава

професионалната квалификация да работи
като адвокат в една от държавите от
Европейското икономическо пространство,
може да стане адвокат по алтернативен
начин. То може да бъде допуснато да
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упражнява

адвокатска

Финландия

без

да

професия
преминава

във
през

въвеждащ стаж, но в такъв случай трябва да
положи успешно изпита пред Адвокатската
колегия.
2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

ДА

Правно основание:
Закон за адвокатурата от 1958 г., член 3
Правилник на Адвокатската колегия на
Финландия, член 5 — последно изменен
през 2012 г. и утвърдени от Министерство
на правосъдието
Въвеждащият стаж представлява 4-годишен
период на придобиване на практически
опит:
кандидатите трябва да придобият уменията
и практическия опит, необходими за
упражняване на адвокатската професия,
чрез извършване на следните дейности
след завършване на обучението си по
право:

Стажът
задължителен ли е?

ДА



работа в продължение на поне четири
(4) години в областта на съдебната
администрация или съпоставима
дейност, която изисква юридическо
образование,



и при всички случаи работа в
продължение на поне две (2) години
като стажант-адвокат, адвокат, оказващ
публично финансирана правна помощ,
или независим практикуващ юрист, или
друга работа по съпоставими по обхват
юридически въпроси.

Установена продължителност:
4 години

2

Държава: Финландия

Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
обучението по време
на този стаж?

Адвокатски кантори, публични служби за правна
помощ.

Форма на
въвеждащото
обучение

Стаж под надзора на адвокат на частна практика
или адвокатска кантора.

Има ли приемен
изпит/проверка
преди въвеждащия
стаж?

НЕ

Има ли утвърден
план за обучение по
време на
въвеждащия стаж?

НЕ

Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?

НЕ

Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

НЕ

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА

Преди да бъде вписан в Адвокатската
колегия, кандидатът трябва да положи
успешно изпита за прием в нея, който не
е част от въвеждащия стаж. Приемният
изпит за Адвокатската колегия може да
бъде положен по време на въвеждащия
стаж или след изтичането му.

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение

НЕ
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между текущо обучение и
специализация?

Във Финландия няма официална
система за специализация.

Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

Задълженията за обучение са посочени
във
вътрешните
правила
на
Адвокатската колегия:

ДА

Насоки относно текущото обучение
на адвокатите — приети от
делегираните
членове
на
Адвокатската колегия на Финландия
на 10.6.2005 г.



Има ли задължение за
изучаване на чужди езици?

НЕ

Има ли задължение за
включване на правото на ЕС в
текущото
обучение/специализацията?

НЕ

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Какви са
възможностите/задълженията
за акредитиране?

НЕ
Понастоящем във Финландия няма
система за акредитация.

Какъв е броят на структурите,
Между 6 и 10
предоставящи обучение, които
предлагат дейности за текущо
обучение?
Какви са видовете структури,
Не се прилага
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани
дейности за текущо обучение?
Какъв е броят на структурите,
Няма
предоставящи обучение, които Във Финландия няма система за
организират учебни дейности
специализация на адвокатите.
за специализация?
Какви са видовете структури,

Не се прилага
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предоставящи обучение, които
разработват акредитирани
учебни дейности за
специализация?
Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат съгласно
задължението за текущо
обучение или специализация?



Присъствено
обучение



Дистанционно
обучение



Модули за
електронно
обучение



Уебинари



Комбинирано
обучение



Конференции за
обучение



Участие в
дейности по
обучение в
качеството на
обучител или
преподавател



Писане/публикува
не на статии

Участие в
дейности по
обучение в друга
държава членка:
Да,
задълженията за
обучение могат
да бъдат
изпълнени чрез
участие в
дейности за
обучение в друга
държава —
членка на ЕС.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по текущо
обучение?

НЕ

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 2 — Проучване на
актуалното състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, изпълнен от
Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския
институт по публична администрация (EIPA)
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