EXAMENSORDNING FÖR ADVOKATEXAMEN
fr.o.m. 16.10.2017

Justitieministeriet har enligt 3 § 5 mom. (716/2011) i lagen om advokater den 2 oktober 2017
fastställt examensordningen för advokatexamen i nedanstående form:

EXAMENSORDNING FÖR ADVOKATEXAMEN
1

Den examen som avses i 5 § 3 momentet i Finlands Advokatförbunds stadgar anordnas av
styrelsen för Finlands Advokatförbund.

2

Advokatexamen omfattar tre delar:
1
2
3

ett skriftligt prov,
en två dagar lång kurs som behandlar etiska och praktiska frågor inom
advokatverksamhet (den etiska delen) och
en studiehelhet på 12 veckor som behandlar grundläggande rättegångsfärdigheter
(processdelen) och som består av förhandsuppgifter och en två dagar lång kurs.

Alla tre delar ska i sin helhet avläggas med godkänt resultat.
Delarna av examen kan avläggas i valfri ordning.
3

Styrelsen utser en examensnämnd för genomförandet av examen för ett kalenderår i
taget. Examensnämnden består av minst fem och högst sju medlemmar. Styrelsen
utnämner en av dessa medlemmar till ordförande och en till viceordförande för
nämnden.
Minst hälften av medlemmarna i examensnämnden ska vara advokater.
Examensnämnden är beslutför när minst tre medlemmar är närvarande och en av dem är
ordförande eller viceordförande. En av de närvarande medlemmarna skall vara en
advokat.
Examensnämnden kan fastställa en arbetsordning.

4

Det skriftliga provet och de båda kurserna anordnas minst två gånger om året i
Helsingfors. Det skriftliga provet kan vid behov även anordnas på annat håll i Finland.

5

En person som har avlagt rättsnotarieexamen, juris kandidatexamen eller juris
magisterexamen kan anmäla sig till advokatexamen. Också personer som avses i lagen om
advokater, 3 § 1 mom. 2 punkt eller 3 § 2 mom. kan anmäla sig till advokatexamen.

6

Examensnämnden fastställer tiden och platsen samt anmälningstiderna för det skriftliga
provet och kurserna och meddelar dessa på Finlands Advokatförbunds webbplats
www.advokatforbundet.fi minst två månader före det datum då det skriftliga provet eller
kursen äger rum. De av examensnämnden fastställda anmälningstiderna är förbindande.
Examensnämnden kan godkänna en försenad anmälan om det finns ett skäl som är
1 (2)

jämförbart med i rättegångsbalken avsedd lagligt hinder.
7

Styrelsen för Finlands Advokatförbund fastställer examensfordringarna på förslag av
examensnämnden.
Examensfordringarna ska publiceras på Finlands Advokatförbunds webbplats minst två
månader före det datum då det skriftliga provet eller kursen äger rum.

8

Ifall det under en pågående examen blir nödvändigt att överväga underkännande av den
etiska delens eller processdelens prestationer delvis eller helt, kan examensnämnden
utnämna en medlem som efter att ha hört examinanden kan godkänna prestationen. Ett
eventuellt underkännande av prestationen skall delges examensnämnden för avgörande.
Examensnämnden kan som förutsättning för godkännande av den ovannämnda
prestationen kräva att examinanden avlägger en ersättande uppgift given av
examensnämnden.
Den som blir underkänd i det skriftliga provet, i den etiska delen eller processdelen kan
framställa ett skriftligt rättelseyrkande till examensnämnden. Rättelseyrkandet ska
framställas inom 30 dagar efter examensnämndens beslut.
Den som blir underkänd i det skriftliga provet eller i en kurs kan anmäla sig för att avlägga
den underkända delen av examen igen.
Examinanden får ett intyg över den avlagda examen då alla tre delar är godkända. På
examinandens begäran kan ett intyg ges på en delprestation av examen.

9

För att täcka de utgifter som anordnandet av det skriftliga provet och kurserna ger
upphov till uppbärs en avgift, vars storlek fastställs av styrelsen för Finlands
Advokatförbund. Avgiften ska betalas innan examinanden deltar i det skriftliga provet
eller i en kurs.

10

Styrelsen för Finlands Advokatförbund tillställer årligen Justitieministeriet en redogörelse
för examensverksamheten under föregående år.
Examensordningen tillämpas i advokatexamen som ordnas fr.o.m. 16.10.2017.
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