Ügyvédek képzési
Európai Unióban

rendszerei

az

Finnország

Az információ szolgáltatója: Finn Ügyvédi Kamara (Suomen Asianajajaliitto)
2014. április

AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Finnország
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN – mesterfokozatú jogi diploma

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?



25. életév betöltése



Kamarai regisztráció



Gyakorlati idő letöltése



A Kamara által szervezett vizsga

NEM
Alternatív úton csak az a személy válhat
ügyvéddé,

aki

rendelkezik

államban

ügyvédként

való

valamely

EGT-

praktizáláshoz

szükséges szakmai végzettséggel. Az ilyen
személy a

gyakorlati idő letöltése

nélkül

ügyvéddé válhat. Ilyen esetekben a jelöltnek le
kell tennie a kamarai vizsgát.
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati

IGEN

Jogalap:

1

Ország: Finnország

idő?

Az ügyvédekről szóló 1958. évi törvény. 3. §-a
A finn ügyvédi kamara alapszabálya, 5. § – az
Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott,
2012-es utolsó módosított állapot szerint
A gyakorlati idő 4 év tapasztalatszerzésből áll:
A jelölteknek jogi képzésüket követően
gyakorlati úton el kell sajátítaniuk az ügyvédi
szakmához
szükséges
készségeket
és
tapasztalatot,

Kötelező-e?

IGEN



mégpedig legalább 4 éven keresztül az
igazságszolgáltatásban vagy azzal
egyenértékű, jogi képzettséget igénylő
területen,



amelyből legalább 2 évet ügyvédjelöltként,
jogi segítségnyújtás keretében eljáró
ügyvédként vagy független gyakorló jogi
szakemberként, illetve ezekhez hasonló
mértékű ügyvédi jellegű feladatot ellátó
szakemberként kell eltöltenie.

Időtartama:
4 év

A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai

Magánpraxisok és ügyvédi irodák, költségmentességi
hivatalok

A gyakorlati idős
képzés formája

Magánpraxis által felügyelt gyakornokság

A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

NEM

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

NEM
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Ország: Finnország

Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

NEM

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

NEM

A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGEN

A tagságot megelőzően a jelöltnek le kell
tennie a kamarai vizsgát, amely nem része
a gyakorlati időnek. A kamarai vizsgát a
gyakorlati idő alatt vagy után is le lehet
tenni.

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés / szakosító
képzés között?

NEM

Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

A Kamara belső szabályzatában lefektetett
folyamatos képzési kötelezettségek

IGEN

Finnországban nincs hivatalos szakosító
képzési rendszer.

Az ügyvédek folyamatos képzésére
vonatkozó iránymutatások – A finn
ügyvédi
kamara
küldöttgyűlése,
2005.6.10.



Fennáll-e idegen nyelvek
tanulására vonatkozó
kötelezettség?

NEM

Van-e az uniós jog területére
vonatkozó kötelezettség a
folyamatos képzéssel
kapcsolatosan?

NEM

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

NEM
Finnországban jelenleg nincs akkreditációs
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Ország: Finnország

rendszer.
Az akkreditált folyamatos
képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma

6 és 10 között

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

A szakosító képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók száma

Nincs

Az akkreditált szakosító
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

Finnországban nincs szakosító képzési
rendszer.

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy szakosítási
képzési kötelezettségek
keretében elfogadott
képzéstípusok



Személyes
képzéseken való
részvétel



Távolsági képzési
programok
teljesítése



e-Learning
modulok elvégzése



Webinárium
megtekintése



Vegyes tanulási
tevékenységek
végzése



Képzési
konferenciákon
való részvétel



Képzésekben
trénerként vagy
oktatóként való
részvétel



Írás/publikációk
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A más
tagállamban
tartott
képzéseken való
részvétel:
Igen, beszámít a
képzési
kötelezettségek
teljesítésébe

Ország: Finnország

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

NEM

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog
területén tartott ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és
Európai Közigazgatási Intézet (EIPA)
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