Juristutbildning i EU-rätt i Estland
Svarande organisation: Estlands advokatsamfund (Eesti Advokatuur)
BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Estland

1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/universitetsutbildning
är nödvändig

Ja.

Juristexamen är obligatorisk

Ja.

Steg för att bli en fullvärdig advokat:



Examinering/bedömning av sökande som utförs av
advokatsamfundet eller av en nämnd som inrättats av
advokatsamfundet.



Bedömning och godkännande av sökande som utförs av
en advokatbyrå (juridiska ombud får endast
tillhandahålla juridiska tjänster via en advokatbyrå).



Fullföljande av en introduktionsperiod.



Registrering hos advokatsamfundet (efter godkännande
i advokatexamen eller godkänd examen och praktik som
advokatassistent i minst tre år).

Alla advokater anses vara fullvärdiga advokater i Estland.
Sedan den 1 mars 2013 finns det två typer av medlemmar i
advokatsamfundet: Advokater och advokatassistenter.
Advokatassistenter är medlemmar i det estländska
advokatsamfundet som får praktisera under överinseende av
en advokat.
Advokater kan beviljas inträde i advokatsamfundet på
följande villkor:


Om de har genomgått advokatexamen med godkänt
resultat.



Om de har genomgått doktorsexamen i juridik med
godkänt resultat.



Om de har varit advokater och ansluter sig till
advokatsamfundet inom fem år efter utträdet från
advokatsamfundet (enligt advokatsamfundets stadga,
§ 36 punkt 1 p.1 eller 4, kan advokater uteslutas från
advokatsamfundet efter beslut från samfundet om de
har lämnat in en ansökan om utträde eller inte har
praktiserat som advokat under mer än tre på varandra
följande år på grund av hälsoskäl eller andra skäl).



Personer som under minst tre år har arbetat som
domare, notarier eller åklagare får ansluta sig till
advokatsamfundet inom fem år efter det att de lämnat
sin tjänst (eller som domare i högsta domstolen, domare
vid EU-domstolen eller tribunalen, justitiekansler –
Oiguskanstler (i Estland kombinerar justitiekanslern
funktionen som allmänt framställningsorgan och

författningens väktare –
en sådan
behörighet är unik internationellt sett).

kombinerad

Advokatassistenter – inträde vid advokatsamfundet:
Ansökan krävs (kopia på pass, fotografier, blankett med
personuppgifter, kopia på juristexamen, kursplan för de
akademiska studierna, akademisk rapport samt andra
universitetsbetyg).
Advokatsamfundets allmänna inträdeskrav:


Rättskapacitet.



Bosatt i Estland eller medborgare i Estland eller i någon
annan av EU:s medlemsstater.



Krav på juristutbildning (domstolslagen § 47 avsnitt 1
punkt 1, domstolslagen: § 47. Krav för domare:
Estländska medborgare kan utnämnas till domare om
de har minst en officiellt godkänd doktorsexamen i
juridik, motsvarande kvalifikationer i den mening som
avses i underavsnitt 28 (22) i Estlands utbildningslag
eller motsvarande utländska kvalifikationer.



Kvalifikationer
som
erhållits
EU-medlemsstat, som erkänns
advokatsamfundet (§ 65);



Muntlig och skriftlig färdighet i estniska.



Redlighet och moral.

i
en
annan
enligt lagen om

Ja

Alternativa vägar till yrket

Personer som under minst tre år har arbetat som domare,
notarier eller åklagare får ansluta sig till advokatsamfundet
och bli advokater inom fem år efter det att de lämnat sin
tjänst (eller som domare i högsta domstolen, domare vid
EU-domstolen eller tribunalen, justitiekansler).

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
Lagen om advokatsamfundet.

Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
Tre år.
Alla fullvärdiga advokater är advokater. Medlemmar av
advokatsamfundet godkänns som advokater på grundval av
en skriftlig ansökan om de har godkänts i advokatexamen
och har praktiserat som advokatassistenter i minst tre år.
Advokatassistenter
är
också
medlemmar
av
advokatsamfundet. Efter denna treårsperiod är det dock inte
ett krav att avlägga advokatexamen, utan man kan fortsätta
att praktisera som advokatassistent utan tidsbegränsning
under överinseende av en advokat.

Typ av organ med ansvar för
anordnande av
introduktionsutbildning







Former av
introduktionsutbildning






Inträdesexamen/kontroll före
introduktionsperioden

Ja

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Nej

Särskilda aspekter när det
gäller utbildning i EU-rätt och
språkutbildning

Nej

Advokatsamfunden – genom juristskolor.
Advokatsamfundet måste ingå ett avtal med minst ett universitet för
att se till att de rättsliga kraven för yrkeskompetens, lämplighet eller
kvalifikationer
samt
lärarnas
kvalifikationer
är
uppfyllda.
Advokatsamfundet är ansvarigt för den praktiska organisationen av
utbildningen under introduktionsperioden.
Universitet (statliga eller privata). Universitet kan tillhandahålla
utbildning enligt ett avtal som undertecknats med minst ett
advokatsamfund
för
att
garantera
praktik
under
introduktionsperioden. Universitetet är då ansvarigt för den praktiska
organisationen av utbildningen under introduktionsperioden.
Universitet (statliga eller privata) tillsammans med advokatsamfund,
via juristskolor. Advokatsamfundet, juristskolan och universitetet är
ansvariga för den praktiska organisationen av utbildningen under
introduktionsperioden.
Praktik, under överinseende vid en privat praktik.
Praktik, under överinseende av advokatsamfundet.
Utbildning i icke-juridiska yrkesfärdigheter (t.ex. kommunikation, hur
man driver ett kontor osv.).
Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter (t.ex. hur man författar anspråk
och fordringar, att arbeta med klienter osv.).




Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.
Skriftlig ansökan/bedömning.
Inträdesexamen.






Genom rapporter från handledarna.
Genom skriftlig examinering.
Genom muntlig examinering.
Intervju.

Introduktionsperiod uppdelad i Nej
olika etapper
Bedömning/examinering efter
genomgången
introduktionsperiod

Ja

3. Fortbildningssystem
Nej
Det finns inget officiellt system för
specialiseringsutbildning i Estland.

Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning

Krav på fortbildning

Ja

 Utbildning är ett obligatoriskt krav enligt
nationell lagstiftning.
 Utbildning är ett obligatoriskt krav enligt
advokatsamfundets stadgar.

Rättslig grund:
Lagen om Estlands advokatsamfund samt
advokatsamfundets stadga (finns på engelska)
Advokater och advokatassistenter är skyldiga att
genomgå
regelbunden
fortbildning.
Advokatsamfundet kontrollerar vart femte år om
dessa krav har uppfyllts.
Enligt paragraf 34 i lagen om Estlands
advokatsamfund
ska
advokater
och
advokatassistenter, om fem år har förflutit sedan
de godkändes i den senaste advokatexamen,
lämna in uppgifter om sin praktiktjänstgöring
under bedömningsperioden till nämnden för
bedömning av yrkesmässig lämplighet.

Krav på specialiseringsutbildning

Nej

Krav gällande att lära sig utländska språk

Nej

Krav på kunskap om EU-rätten när det
gäller fortbildning

Nej

Specialisering nämns varken i den nationella
lagstiftningen eller i advokatsamfundets stadgar.

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Nej
Det finns inga möjligheter till ackreditering i Estlands
utbildningssystem.

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Verksamheter och metoder
Typ av utbildningsverksamhet som är
godkänd enligt kraven gällande
fortbildning eller specialiseringsutbildning



Deltagande i utbildning på plats.



Fullföljande av
distansutbildning.



Fullföljande av
e-lärandemoduler



Följande av webbseminarium



Deltagande i blandad
undervisning.



Deltagande vid
utbildningskonferenser.



Deltagande i
utbildningsverksamhet som
handledare eller lärare.



Skrivande/publicering.

Deltagande i
utbildningsverksamheter i en annan
medlemsstat:
Ja, det kan uppfylla
utbildningskraven,
men det beror på
vilken typ av
verksamhet som
erbjuds i den andra
medlemsstaten.
Kraven för
utbildningsverksamheter i Estland gäller
även för
utbildningsverksam-

heter i en annan
medlemsstat.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Bedömningen görs av en nämnd
bedömning av yrkesmässig lämplighet.

för

Organisationer som utövar tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Advokats
amfundet
.

Tillsynsprocess

Ett poängsystem används för att bedöma om
fortbildningsperioden har fullföljts med godkänt resultat.
En utbildningspoäng motsvarar en timmes fortbildning.
En
ettårig
bedömningsperiod
motsvarar
tio fortbildningspoäng.
En
femårig
bedömningsperiod
motsvarar
80 fortbildningspoäng.
Ackrediteringsprocessen bygger på ”Grunder och förfarande
för fortbildning vid det estländska advokatsamfundet”

