Formarea avocaților în domeniul dreptului UE în Estonia
Organizația responsabilă: Asociația Barourilor din Estonia (Eesti Advokatuur)
DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE PENTRU AVOCAȚI în Estonia

1. Accesul la profesie
Sunt necesare studii superioare/
studii universitare

DA

Este obligatorie o diplomă în drept

DA

Etape pentru a deveni avocat cu drepturi
depline:



Examinarea/evaluarea candidatului de către barou sau
de o comisie înființată de barou



Evaluarea candidatului și acceptarea de către o firmă de
avocatură (avocații pot furniza servicii juridice doar prin
intermediul unei firme de avocatură).



Finalizarea unei perioade pregătitoare



Înscrierea în barou (după promovarea examenului de
primire în profesia de avocat sau după promovarea
examenului și exercitarea activității de asistent al unui
avocat timp de cel puțin 3 ani)

În Estonia, deținătorii titlului de avocat pledant sunt
avocați cu drepturi depline.
De la 1 martie 2013 există 2 tipuri de membri ai Asociației
Barourilor: avocații pledanți și asistenții avocaților
pledanți.
Asistenții avocaților sunt membri ai Asociației Barourilor din
Estonia care pot practica profesia doar sub supravegherea
unui avocat.
Avocații pledanți pot fi admiși în Asociația Barourilor dacă:


au promovat examenul de primire în profesia de avocat;



au promovat examenul și sunt doctori în drept (dețin
titlul științific de doctor);



au profesat ca avocați și aderă la Asociația Barourilor în
termen de 5 ani după excluderea din Asociația
Barourilor [în conformitate cu Legea privind Asociația
Barourilor articolul 36 alineatul (1) p.1 sau 4, un avocat
poate fi exclus din Asociația Barourilor dacă a depus o
cerere în acest sens sau nu a practicat profesia de
avocat timp de peste 3 ani consecutivi sau pentru
motive de sănătate sau din alte motive];



persoanele care au profesat timp de cel puțin 3 ani ca
judecători, notari sau procurori pot adera la Asociația
Barourilor în termen de 5 ani după părăsirea postului
respectiv (sau ca judecător la Curtea Supremă,
judecător la CEJ, judecător la Tribunalul de Primă
Instanță, Cancelar al Justiției – Oiguskanstler.
Cancelarul Justiției în Estonia combină funcțiile de

organ
general
pentru
petiții
și
gardian
al
constituționalității. O astfel de competență combinată
este unică la nivel internațional).
Asistenții avocaților pledanți – admiterea în barou:
Candidații trebuie să depună un dosar (copia pașaportului,
fotografii, formular cu datele personale, copia diplomei în
drept, lista disciplinelor studiate în cadrul studiilor
universitare, foaia matricolă și orice alte diplome universitare)
Cerințe generale pentru admiterea în Asociația
Barourilor:

Căi alternative de acces la profesie



capacitate juridică activă;



rezident în Estonia sau cetățean estonian sau al unui alt
stat membru al UE;



cerințe privind studiile juridice [Legea instanțelor
articolul 47 secțiunea 1 alineatul (1)] Legea instanțelor:
articolul 47. Cerințe pentru judecători:
(1) Orice cetățean al Republicii Estonia poate fi numit
în funcția de judecător dacă:
1) a obținut în domeniul dreptului cel puțin o diplomă de
master certificată oficial, o calificare corespunzătoare
în sensul subsecțiunii 28 alineatul (22) din Legea
privind educația în Republica Estonia sau o calificare
străină corespunzătoare;



calificări obținute într-un alt stat membru al UE,
recunoscute în temeiul Legii privind Asociația Barourilor
(articolul 65);



competență lingvistică scrisă și orală în limba estoniană;



onestitate și moralitate;

DA
Profesioniștii în domeniul juridic care au activat timp de cel
puțin 3 ani ca judecători, notari sau procurori pot adera la
Asociația Barourilor și pot deveni avocați în termen de cinci
ani după părăsirea postului (sau ca judecător la Curtea
Supremă, judecător la CEJ, judecător la Tribunalul de Primă
Instanță, Cancelar al Justiției).

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?
Obligatoriu

DA

Temei juridic:
Legea privind Asociația Barourilor

DA

Durata prevăzută:
3 ani
Deținătorii titlului de avocat sunt avocați cu drepturi depline.
Un membru al Asociației Barourilor poate deveni avocat pe
baza unei cereri de candidatură în scris, dacă a promovat
examenul de admitere în profesia de avocat și a practicat

profesia ca asistent al unui avocat timp de cel puțin 3 ani.
Asistenții avocaților sunt, de asemenea, membri ai baroului.
După trecerea perioadei de 3 ani, un asistent nu este obligat
să susțină examenul de admitere în profesia de avocat,
putând continua să practice ca asistent al unui avocat pe
perioadă nelimitată, sub supravegherea unui avocat.

Tipuri de structuri
responsabile cu organizarea
formării pregătitoare







Tipul formării pregătitoare






Examen de
admitere/verificare înaintea
formării pregătitoare
Plan de învățământ prevăzut
pentru perioada pregătitoare

DA

Particularități privind dreptul
UE și formarea lingvistică:
Perioadă pregătitoare
împărțită în etape diferite
Evaluare/examen după
perioada pregătitoare

NU

Barourile – prin școlile de practică juridică.
Baroul trebuie să încheie un acord cu cel puțin o universitate pentru a
asigura respectarea cerințelor legale privind competența
profesională, adecvarea sau calificările și calificarea cadrelor
didactice. Baroul este responsabil pentru organizarea curentă a
formării în perioada pregătitoare.
Universitățile (publice sau private). Universitățile pot furniza formare
prin semnarea unui acord cu cel puțin un barou, pentru ca acesta să
asigure perioada de stagiu din cadrul formării pregătitoare (stagiu de
ucenicie). Universitatea este responsabilă pentru organizarea curentă
a formării în perioada pregătitoare.
Universitățile (publice sau private) împreună cu barourile, prin școlile
de practică juridică. Baroul, școala de practică juridică și universitatea
sunt responsabile pentru organizarea de zi cu zi a formării în
perioada pregătitoare.
Stagiu de ucenicie sub supravegherea unui cabinet privat
Stagiu de ucenicie sub supravegherea baroului
Formare privind competențe profesionale nejuridice (de exemplu,
comunicare, gestionarea unui birou etc.)
Formare privind competențe profesional juridice (de exemplu,
pregătirea de cereri, lucrul cu clienții etc.)




Controlul/verificarea diplomei
Cerere de candidatură scrisă / evaluare
Examen de admitere






Pe baza rapoartelor tutorilor
Prin examene scrise
Prin examene orale
Interviu

NU

NU
DA

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea continuă/formarea de
specialitate

NU
Nu există un sistem de formare de specialitate
oficial în Estonia

Obligații privind formarea continuă

 Cerințe privind formarea obligatorie astfel

DA

cum sunt prevăzute de legislația de stat
 Cerințe privind formarea obligatorie astfel
cum sunt prevăzute de regulamentul intern al
Asociației Baroului
Temei juridic:
În limba engleză: Legea privind Asociația
Barourilor din Estonia și Regulamentul intern
Avocații și asistenții avocaților au obligația să
participe la formare continuă periodică. La
fiecare 5 ani, baroul verifică dacă obligațiile în
acest sens au fost îndeplinite.
Mai precis, în conformitate cu articolul 34 din
Legea privind Asociația Barourilor din Estonia,
fiecare avocat și asistent de avocat – dacă au
trecut cinci ani de la promovarea ultimului
examen de admitere în profesie – are obligația
să prezinte informații privind formarea la locul de
muncă efectuată de acesta în timpul perioadei
de evaluare, către comitetul de evaluare a
conformității profesionale.

Obligații privind formarea de specialitate

NU

Obligații privind învățarea limbilor străine

NU

Obligații privind conținutul referitor la
dreptul UE în legătură cu formarea
continuă

NU

Specializarea nu este menționată nici
legislația de stat, nici în regulamentul intern

în

4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea/cerința de acreditare

NU
Nu există nicio posibilitate de acreditare în sistemul de
formare din Estonia

Numărul furnizorilor de formare care
oferă activități de formare continuă
acreditate
Tipul furnizorilor de formare care
desfășoară activități de formare continuă
acreditate

Nu se aplică

Nu se aplică

Activități și metode
Tipul de activități de formare acceptate în 
cadrul obligațiilor de formare continuă sau

de specialitate

Participarea la sesiuni de
formare față în față
Participarea la sesiuni de
formare la distanță



Finalizarea de module de eînvățare



Urmărirea unui webinar

Participarea la
activități de formare
în alt stat membru:
DA, aceasta poate
conta în vederea
îndeplinirii obligațiilor
de formare, dar
depinde de tipul de



Desfășurarea de activități de
învățare mixte



Participarea la conferințe de
formare



Participarea la activități de
formare ca formator sau
profesor



Redactarea/publicarea de
lucrări

activități oferite în
celălalt stat membru
– Cerințele privind
activitățile de formare
în Estonia se aplică,
de asemenea,
activităților din alte
state membre

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în supravegherea
activităților de formare continuă
Procesul de supraveghere

Baroul

Evaluarea este efectuată de un comitet de
evaluare a conformității profesionale.

Un sistem de credite este utilizat pentru a evalua finalizarea
cu succes a perioadei de formare continuă.
1 credit de formare corespunde la 1 oră de formare continuă
1 an al perioadei de evaluare corespunde la 10 credite de
formare continuă.
O perioadă de evaluare de 5 ani corespunde la 80 de
credite de formare continuă
Procesul de evaluare se bazează pe „Bazele și procedurile
formării continue ale Asociației Baroului din Estonia”

