Izobrazba odvjetnika o pravu EU-a u Estoniji
Organizacija koja dostavlja odgovore: Estonska odvjetnička komora (Eesti
Advokatuur)
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Estoniji

1. Pristup struci
Visoko obrazovanje/sveučilišno obrazovanje
nužno je
DA
Obvezna je diploma pravnog fakulteta
Postupci za ostvarivanje statusa
odvjetnika:

DA


Kandidata ispituje/ocjenjuje komora ili odbor koji je
komora osnovala



odvjetničko društvo ocjenjuje i prihvaća kandidata
(odvjetnici mogu pružati pravne usluge samo u okviru
odvjetničkog društva)



završena početna izobrazba



upis u odvjetničku komoru (nakon polaganja
pravosudnog ispita ili ako je osoba položila ispit i radila
kao odvjetnički vježbenik najmanje 3 godine)

U Estoniji su odvjetnici punopravni pravnici.
Od 1. ožujka 2013. postoje 2 vrste članova odvjetničke
komore: odvjetnici i odvjetnički vježbenici.
Odvjetnički vježbenici članovi su Estonske odvjetničke
komore koji se mogu baviti odvjetničkom strukom samo pod
nadzorom odvjetnika.
Odvjetnici mogu postati članovi odvjetničke komore ako su:


položili pravosudni ispit;



položili ispit i doktori su prava (završili su doktorski
studij)



bili odvjetnici i postanu članovi odvjetničke komore
unutar 5 godina nakon isključenja iz odvjetničke
komore (u skladu sa Zakonom o odvjetničkoj komori,
članak 36. stavak 1. ili stavak 4., odvjetnik može biti
isključen iz odvjetničke komore na temelju odluke
odvjetničke komore ili ako je podnio zahtjev ili ako se
nije bavio odvjetničkom strukom više od 3 godine za
redom zbog zdravstvenih razloga ili drugih razloga);



radili najmanje 3 godine kao suci, javni bilježnici ili
državni odvjetnici, mogu postati članovi odvjetničke
komore u roku od 5 godina nakon napuštanja položaja
(ili kao sudac vrhovnog suda, sudac Suda EU-a ili
Općeg suda EU-a, Ministar pravosuđa – Oiguskanstler
(ministar pravosuđa u Estoniji obavlja funkciju općeg
žalbenog tijela i čuvara ustavnog poretka. Takva je
kombinirana nadležnost jedinstvena na međunarodnoj

razini).
Odvjetnički vježbenici – primanje u odvjetničku komoru:
Moraju podnijeti zahtjev (preslik putovnice, fotografije,
obrazac s osobnim podacima, preslik diplome pravnog
fakulteta, popis tema pokrivenih za vrijeme akademskog
studija, izvješće sa studija i sve ostale sveučilišne diplome)
Opći uvjeti za članstvo u odvjetničkoj komori:

Alternativni način pristupa struci:



aktivna pravna sposobnost;



rezident Estonije ili građanin Estonije ili drugi član EU-a;



zahtjevi za pravno obrazovanje (članak 47., odjeljak 1.,
stavak 1. Zakona o sudovima: članak 47. Uvjeti za suce:
(1) građanin Republike Estonije može biti imenovan
sucem ako je:
1) stekao najmanje službeno ovjerenu magistarsku
diplomu iz područja prava, odgovarajuću kvalifikaciju
za potrebe pododjeljka 28. (22) Zakona o obrazovanju
Republike Estonije ili odgovarajuću stranu kvalifikaciju;



kvalifikacije stečene u drugoj državi članici EU-a
priznate u skladu sa Zakonom o odvjetničkoj komori
(članak 65.);



tečno znanje estonskog jezika u govoru i pismu;



poštenje i integritet.

DA
Stručnjaci koji su radili najmanje 3 godine kao suci, javni
bilježnici ili državni odvjetnici mogu postati članovi
odvjetničke komore i odvjetnici u roku od pet godina od
razrješenja s tog položaja (ili kao sudac vrhovnog suda,
sudac Suda EU-a, Općeg suda EU-a, ministar pravosuđa).

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje početne
izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
Zakon o odvjetničkoj komori

Obvezno

DA

Propisano trajanje:
3 godine
Odvjetnici su pravnici koji ispunjuju sve uvjete. Član
odvjetničke komore može postati odvjetnik na temelju
pisanog zahtjeva ako je prošao pravosudni ispit ili je
najmanje tri godine radio kao odvjetnički vježbenik.
Odvjetnički vježbenici također su članovi odvjetničke komore.
Nakon tog trogodišnjeg razdoblja osoba ne mora položiti
pravosudni ispit, ona može nastaviti raditi kao odvjetnički
vježbenik bez vremenskog ograničenja pod nadzorom
odvjetnika.



Vrste struktura odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe









Oblik početne izobrazbe



Kvalifikacijski ispit / provjera
prije početne izobrazbe

DA

Utvrđeni kurikulum za vrijeme
početne izobrazbe

NE

Posebnosti u vezi s pravom
EU-a i jezičnom izobrazbom:

NE

Početna izobrazba podijeljena
na različite faze

NE

Ocjenjivanje/ispit nakon
početne izobrazbe

DA

Odvjetničke komore – putem Pravosudnih škola.
Odvjetnička komora mora potpisati sporazum s najmanje jednim
sveučilištem kako bi osigurala ispunjenje pravnih zahtjeva u vezi sa
stručnom kompetencijom, primjerenosti ili kvalifikacijama i
kvalifikacijama učitelja. Odvjetnička komora odgovorna je za
svakodnevnu organizaciju početne izobrazbe.
Sveučilišta (javna ili privatna). Sveučilišta mogu pružati izobrazbu
potpisivanjem sporazuma s najmanje jednom odvjetničkom komorom
kako bi osigurala razdoblje stažiranja za vrijeme početne izobrazbe
(vježbeništvo). Sveučilište je odgovorno za svakodnevnu organizaciju
početne izobrazbe.
Sveučilišta (javna ili privatna) s odvjetničkim komorama putem
pravosudnih škola. Odvjetnička komora, Pravosudna škola i
sveučilište odgovorni su za svakodnevnu organizaciju početne
izobrazbe.
Vježbenički staž u privatnoj praksi
Vježbenički staž pod nadzorom odvjetničke komore
Izobrazba iz profesionalnih vještina koje nisu pravne prirode (npr.
komunikacija, vođenje ureda itd.)
Izobrazba iz pravnih stručnih vještina (npr. izrada zahtjeva, rad sa
strankama itd.)




Provjera/potvrda diplome
Pisani zahtjev/ocjena
Kvalifikacijski ispit






Detaljna izvješća tutora
pisani ispiti
usmeni ispiti
razgovor

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne izobrazbe / specijalizacije

Obveze u vezi s trajnom izobrazbom

DA

NE
U Estoniji ne postoji službeni sustav
specijalizacijske izobrazbe.
 Obvezna izobrazba u skladu s nacionalnim
pravom
 obvezna izobrazbe u skladu s unutarnjim
propisima odvjetničke komore
Pravna osnova:
Na engleskom: Zakon o Estonskoj odvjetničkoj
komori i unutarnja pravila

Odvjetnici i odvjetnički vježbenici moraju
povremeno pohađati trajnu izobrazbu. Svakih 5
godina odvjetnička komora provjerava jesu li
ispunjene te obveze.
Drugim riječima, prema članku 34. Zakona o
Estonskoj odvjetničkoj komori, odvjetnik i
odvjetnički vježbenik, ako je prošlo pet godina
od položenog posljednjeg pravosudnog ispita,
moraju za vrijeme razdoblja ocjenjivanja odboru
za ocjenjivanje ispunjenja uvjeta dostaviti
podatke o stručnom usavršavanju.

Obveze u vezi sa specijalizacijom

NE

Obveze u vezi s učenjem stranih jezika

NE

Obveze u vezi sa sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu izobrazbu

NE

Specijalizacija nije propisana nacionalnim ni
unutarnjim propisima

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost za akreditaciju

NE
U estonskom sustavu izobrazbe ne postoji mogućnost
akreditacije.

Broj pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

Vrsta pružatelja izobrazbe koji nude
aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe koje su
prihvaćene u skladu s obvezama trajne
izobrazbe ili specijalizacije

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe



Pohađanje tečajeva izobrazbe



pohađanje tečajeva učenja na
daljinu



pohađanje modula e-učenja



gledanje webinara



provedba aktivnosti mješovitog
učenja



pohađanje konferencija u svrhu
izobrazbe



sudjelovanje u aktivnostima
izobrazbe kao predavač ili
nastavnik



pisanje/objava

Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe u drugoj
državi članici:
Da, to se može
ubrajati u obveze
izobrazbe, ali ovisi o
aktivnostima
izobrazbe koje se
nude u drugoj državi
članici – zahtjevi za
aktivnosti izobrazbe u
Estoniji također se
primjenjuju na
aktivnosti u drugoj
državi članici

Ocjenjivanje izvršava Odbor za ocjenjivanje
ispunjavanja stručnih uvjeta.

Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe

Odvjetnič
ka
komora

Postupak nadzora

Za ocjenjivanje uspješnog završetka razdoblja trajne
izobrazbe upotrebljava se sustav bodovanja.
1 bod za izobrazbu odgovara 1 satu trajne izobrazbe
razdoblje ocjenjivanja nakon 1 godine odgovara 10 kredita
za trajnu izobrazbu
razdoblje ocjenjivanja nakon 5 godina odgovara 80 kredita
za trajnu izobrazbu.
Postupak akreditacije temelji se na „Osnovama i postupku
trajne izobrazbe Estonske odvjetničke komore”

