VIKTIG INFORMATION TILL SÖKANDE AV TILLSTÅND
Ansökan

/

Sökanden ska fylla i och underteckna ansökningsblanketten och till ansökan bifoga den utredning som behövs för
att avgöra den (examensbetyg, arbetsintyg, eventuella andra bilagor). Blanketten kan undertecknas genom att skriva
namnet med dator. Ansökan och bilagorna returneras inte. Rättegångsbiträdesnämnden kan kontrollera riktigheten
av de uppgifter som sökanden har lämnat.
Rättegångsbiträden med tillstånd ska skriftligen, t. ex. per e-post, meddela ändringar i person- och
kontaktuppgifter till rättegångsbiträdesnämnden.

Dataskydd

Förutsättningarna för
beviljande av tillstånd

Behandlingen av personuppgifter om sökanden och rättegängsbiträden med tillständ är nödvändig för att
rättegängsbiträdesnämnden som verkar som registeruppgiftsansvarig ska fullgöra sinä lagstadgade förpliktelser. _.
Rättegängsbiträdesnämnden behöver personuppgifter om sökanden och rättegängsbiträden med tillständ för att
identifiera personen och g ranska att förutsättningarna för beviljande av tillständ som föreskrivs i 2 § i lagen om
rättegängsbiträden med tillständ. Dessutom krävs kontaktuppgifterna för sökande och rättegängsbiträden som
fätt tillständ för kontakter och fakturering. Lämnande av person- och kontaktuppgifter är en förutsättning för
beviljande av tillständ. Underlätenhet att lämna uppgifterna leder tili att tillständsansökan avsläs. Mer information
om behandling och överlätelse av samt förvaringstider för personuppgifter och den registrerades rättigheter finns
tillgängliga pä rättegängsbiträdesnämndens internetsidor: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/lautakunnat/
oikeudenkayntiavustajalautakunta/tietosuoja.html
Förutsättningarna för beviljande av tillstånd är högre högskoleexamen i juridik, tillräcklig förtrogenhet med
uppdraget som rättegångsombud och rättegångsbiträde samt redbarhet. Tillstånd kan inte beviljas om sökanden är
uppenbart olämplig för uppdraget som rättegångsombud och rättegångsbiträde, har försatts i konkurs eller hans
eller hennes handlingsbehörighet har begränsats.

Register över
rättegångsbiträden

Över rättegångsbiträden med tillstånd förs ett offentligt register (registret över rättegångsbiträden) i vilket antecknas
rättegångsbiträdets namn, ort samt datum då tillstånd beviljats. Uppgifterna är tillgängliga för alla.

Tillsyn och skyldigheter

Ett rättegångsbiträde med tillstånd står i sitt uppdrag som rättegångsombud och rättegångsbiträde under tillsyn av
justitiekanslern, den tillsynsnämnd som avses i 6 a § 1 mom. i lagen om advokater och rättegångsbiträdesnämnden.
Ett rättegångsbiträde med tillstånd ska redbart och samvetsgrant fullgöra de uppdrag som anförtrotts honom eller
henne som rättegångsombud och rättegångsbiträde. Rättegångsbiträdet ska i sitt uppdrag särskilt iaktta de
yrkesetiska regler som nämns i 8 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (nedan lagen). Om han eller hon på
grund av omständigheter som framkommit vid behandlingen av ett tillsynsärende konstateras ha handlat i strid med
8 § i lagen, kan det bestämmas en disciplinär påföljd för honom eller henne. Påföljderna är anmärkning, varning,
påförande av påföljdsavgift och återkallande av tillstånd.
Ett rättegångsbiträde med tillstånd som yrkesmässigt utför uppdrag som rättegångsombud och rättegångsbiträde
ska teckna en tillräcklig ansvarsförsäkring mot förmögenhetsskada som i detta uppdrag förorsakas någon annan.

Avgifter

Rättegångsbiträdesnämnden tar ut en ansökningsavgift på 395 euro för behandlingen av en ansökan oberoende av
om ansökan godkänns eller avslås.
Ett rättegängsbiträde med tillständ ska dessutom betala en tillsynsavgift. Tillsynsavgift ska betalas för det är
under vilket rättegängsbiträdet beviljas tillständ, samt dessutom för varje kalenderär som inleds med ett
gällande tillständ. Om ett rättegängsbiträde med tillständ vill att tillständet ska äterkallas, sä att
rättegängsbiträdet befrias frän följande ärs tillsynsavgift, ska äterkallelse av tillständet begäras av
nämnden före ärsskiftet. Äterkallelse av tillständet ska begäras skriftligt och gärna senast under den
senaste veckan i december, sä att begäran hinner behandlas pä ärets sista möte. Är 2019 är
tillsynsavgiften 366 euro. Justitieministeriet justerar ärligen storleken pä tillsynsavgiften sä att den
motsvarar stegringen i levnadskostnadsindex.
I regeringens proposition med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd (318/2010) konstateras att
tillsynsavgiften ska betraktas som skatt i konstitutionellt hänseende, och därför ska det i 24 § 2 mom. i lagen om
rättegångsbiträden med tillstånd föreskrivas om tillsynsavgiftens storlek och grunderna för hur beloppet ändras.
Enligt regeringspropositionen ger regleringen inte rättegångsbiträdesnämnden prövningsrätt när det gäller
påförandet av avgiften eller bedömningen av dess storlek.
Tillsynsavgifterna används för att finansiera tillsynen över rättegångsbiträden med tillstånd. Tillsynsavgiften utgör
således inte vederlag för en specificerad prestation, utan allmänt en betalning för att finansiera tillsynen över
rättegångsbiträden med tillstånd. Tillsynsavgiften ska därmed betraktas som en avgift av skattenatur. Skyldigheten
att betala avgiften uppstår i samband med att rättegångsbiträdet beviljas tillståndet. Huruvida rättegångsbiträdet
som beviljats tillståndet har vidtagit rättsliga åtgärder efter att han eller hon har fått tillståndet har ingen betydelse
med tanke på betalningsskyldigheten.
Ansökningsavgifter och tillsynsavgifter är direkt utsökbara. Enligt lagen är det uttryckligen sökanden som ska
betala dessa avgifter. Denna betalningsskyldighet ändras inte av att betalningsskyldigheten överförs till en tredje
part, till exempel genom ett avtal mellan sökanden och hans eller hennes arbetsgivare. Därför kan nämnden skicka
avgiftsfakturorna ENBART till sökanden. Det auktoriserade rättegångsbiträdet ser till att nämnden har tillgång till
hans eller hennes kontaktuppgifter.

ANSÖKAN

/

Jag ansöker om det tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde som avses i 2 § i lagen om rättegångsbiträden med
tillstånd (715/2011).

DATASKYDD
Ett meddelande om behandling och överlätelse av samt förvaringstider för personuppgifter och den registrerades rättigheter fin ns tillgängliga
pä rättegängsbiträdesnämndens internetsidor: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/lautakunnat/oikeudenkayntiavustajalautakunta/
tietosuoja.html

1. PERSONUPPGIFTER
Efternamn

Efternamn

Samtliga förnamn

Samtliga förnamn

Personbeteckning

Personbeteckning

Ort

Ort

(Syns i det offentliga registret. Här kan anges antingen sökandens hemort eller verksamhetsort.)

2. KONTAKTUPPGIFTER
Hemadress

Hemadress

Postnummer

Postnummer

Postanstalt

Postanstalt

(Syns inte i det offentliga registret. Se sida 1 under punkten Avgifter.)
Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

UTLÄMNANDE AV ADRESS- OCH KONTAKTUPPGIFTER
Adress- och kontaktuppgifter som behövs för kommunikation och kontakter får lämnas ut till andra myndigheter (t.ex.
domstolar som begär uppgifter för inbjudningar och enkäter om utbildnings- och kvalitetsprojekt inom domkretsen).
Ett rättegängsbiträde med tillständ har rätt att äterkalla sitt samtycke när som helst genom att skriftligt meddela det tili
nämnden.

/

3. EXAMEN
Sökanden ska ha avlagt i Finland annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt eller en
motsvarande utländsk juridisk examen som har erkänts i Finland enligt vad som föreskrivs särskilt.
Sökanden ska till ansökan foga ett betyg eller annan utredning över juris kandidat- eller magisterexamen.

Sökande med utländsk juridisk examen bör beakta att en utländsk juridisk examen inte direkt uppfyller examenskravet, utan examen ska
erkännas i Finland enligt gällande system. Bestämmelser om erkännande av examina finns i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
(1384/2015)) och i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015). Sökanden ska till ansökan foga ett
beslut av Utbildningsstyrelsen över erkännande av yrkesbehörighet där det framgår att sökanden är behörig att sköta en tjänst eller ett
uppdrag för vilken behörighetsvillkorer är juris kandidat- eller magisterexamen. Tillståndet kan inte beviljas enbart med stöd av ett beslut om
tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför där högskolestudier som bedrivits utomlands jämställs med en högre
högskoleexamen.

Datum för avläggande av juris kandidat- eller magisterexamen

Datum xx.xx.xxxx

4. TILLRÄCKLIGT INSATT
För beviljande av tillstånd förutsätts utöver den examen som nämns ovan att personen är tillräckligt insatt i uppdraget som rättegångsombud
och rättegångsbiträde.
Tillräckligt insatt är den som 1) har avlagt advokatexamen som avses i 3 § 1 mom. 4 punkten i lagen om advokater (496/1958), 2) har fullgjort
domstolspraktik, 3) under minst ett år har arbetat som åklagare, eller 4) efter att ha avlagt en examen som avses ovan i punkt 3 under minst
ett år har varit verksam i andra uppgifter som gör honom eller henne förtrogen med uppdraget som rättegångsombud och rättegångsbiträde.
Det är viktigt att arbetsintyget innehåller uppgifter om arbetsuppgifternas art, sökandens erfarenhet av beredning av rättegångsärenden och
om sökanden eventuellt har följt rättegångar. Också anställningarnas antal och längd bör anges.
Sökanden ska till ansökan foga ett betyg över avlagd advokatexamen (intyg över att alla delar av denna examen har avlagts) eller tilldelande av
vicehäradshövdingstitel eller ett arbetsintyg eller någon annan utredning om en tillräcklig förtrogenhet med uppdraget.

Advokatexamen (datum)

Datum xx.xx.xxxx

Tilldelande av vicehäradshövdingstitel (datum)

Datum xx.xx.xxxx

Anställningens längd Arbetsgivare

Arbetsuppgifter

5. ANDRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVILJANDE AV TILLSTÅND

/

a) Redbarhet och lämplighet
Tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde kan endast beviljas en person som är redbar och inte uppenbart
olämplig för uppdraget som rättegångsombud och rättegångsbiträde.
En person är inte redbar på det sätt som avses i 2 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd, om han eller hon genom en lagakraftvunnen
dom under de fem senaste åren har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som visar att han eller
hon är olämplig som rättegångsombud och rättegångsbiträde. Vid behov kan rättegångsbiträdesnämnden på eget initiativ kontrollera
sökandens bakgrund med hjälp av ett utdrag ur straffregistret.
Har en person som en disciplinär påföljd uteslutits ur landets allmänna advokatförening som avses i 1 § 1 mom. i lagen om advokater eller
avförts ur det EU-register som avses i 5 b § 1 mom. i den lagen och som förs av advokatföreningen, kan han eller hon inte beviljas tillstånd enligt
lagen om rättegångsbiträden med tillstånd förrän tre år efter uteslutningen eller avförandet ur registret.
Den vars tillstånd att vara verksam som rättegångsombud och rättegångsbiträde har återkallats som en disciplinär påföljd kan inte beviljas ett
nytt tillstånd förrän tre år förflutit från det att återkallandet av tillståndet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.
Det måste vara uppenbart att personen i fråga inte är lämplig som rättegångsombud och rättegångsbiträde för att ansökan om tillstånd ska
kunna avslås på denna grund. Till exempel missbruksproblem eller mentala problem kan förhindra en ändamålsenlig skötsel av uppdraget.
Mer om detta i RP 318/2010 rd. Andra sådana omständigheter kan vara överskuldsättning och till exempel skulder som indrivs genom
utsökning samt domstolsbeslut om förbud att uppträda.

b) Konkurs och begränsning av handlingsbehörighet
Tillstånd kan inte beviljas en person som har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet har begränsats. Rättegångsbiträdesnämnden har
inte tillgång till befolkningsregistret eller magistratens register. Sökanden ska till ansökan ge en försäkran att hans eller hennes
handlingsbehörighet inte har begränsats. Rättegångsbiträdesnämnden kan på tjänstens vägnar kontrollera sökandens uppgifter i konkurs- och
företagssaneringsregistret.
Vid behov kan rättegångsbiträdesnämnden på eget initiativ kontrollera de uppgifter som sökanden lämnat samt sökandens uppgifter i
straffregistret.

6. BILAGOR TILL ANSÖKAN
• betyg över juris kandidatexamen eller juris magisterexamen, där det framgår att den examen som nämns i punkt 3 har
avlagts. Betyg över någon annan än den förutsatta examen behöver inte bifogas.
• arbetsintyg eller intyg över tilldelande av vicehäradshövdingstitel eller betyg över att alla delar av advokatexamen har
avlagts eller någon annan utredning om en tillräcklig förtrogenhet med uppdraget.
• eventuella andra utredningar.

7. FÖRSÄKRINGAR, DATUM OCH UNDERTECKNING

/

Jag försäkrar att jag inte under de fem senaste åren har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff.
Sökanden ska utöver domar som vunnit laga kraft lämna uppgift om anhänggiga brottmål.
Jag försäkrar att jag inte under de tre senaste åren har uteslutits som en disciplinär påföljd ur den advokatförening som avses ovan
eller avförts ur det EU-register som avses i 5 b § 1 mom. i lagen om advokater och som förs av advokatföreningen och att jag inte är
medveten om andra omständigheter som kan ha betydelse vid bedömningen av min lämplighet för uppdraget.
Jag även försäkrar att min handlingsbehörighet inte har begränsats.
Om sökanden inte kan ge dessa försäkringar, ska han eller hon ge upplysningar om detta:

- kopia av brottmålsdom (även domar som inte har vunnit laga kraft) eller egen redogörelse för domens innehåll (Domstolens
namn/datum för domen/brottsbeteckning/gämningstid/straffpåföljd):

Datum för domen/brottsbeteckning/tidpunkten för brottet/straffpåföljd

Rättegångsbiträdesnämnden kan vid behov på eget initiativ kontrollera sökandens straffregister.
- utesluten ur advokatföreningen (datum)

Datum xx.xx.xxxx

- avförd ur EU-registret (datum)

Datum xx.xx.xxxx

- annan omständighet som kan ha betydelse vid bedömningen av redbarhet och lämplighet:
(Se föregående sida, t.ex. förbud att uppträda, överskuldsättning, skulder som indrivs genom utsökning och missbruksproblem)

Jag försäkrar att uppgifterna i denna ansökan och dess bilagor är riktiga.
Blanketten kan undertecknas genom att skriva namnet med dator.
Ort

Ort

Underteckning

Underteckning

Datum

Datum xx.xx.xxxx

Ansökan och dess bilagor ska lämnas in på finska eller svenska till rättegångsbiträdesnämnden under adress:
Rättegångsbiträdesnämnden
PB 25
00023 Statsrådet
eller
oikeudenkayntiavustajaltk@oikeus.fi
Ansökan och bilagorna returneras inte.

