Ügyvédképzés Észtországban az uniós jog területén
Válaszadó szervezet: Észt Ügyvédi Kamara (Eesti Advokatuur)
AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Észtország

1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú végzettség /egyetemi végzettség? IGEN
Kötelező-e jogi diploma?
A teljes jogú ügyvéddé válás lépései:

IGEN


Vizsga/a jelölt kamara vagy egy kamarai bizottság általi
minősítése



A jelölt értékelése és egy ügyvédi iroda általi
befogadása (az ügyvédek csak ügyvédi iroda keretében
nyújthatnak jogi szolgáltatásokat)



Gyakorlati idő letöltése



Kamarai regisztráció (az ügyvédi szakvizsga letételét
követően, vagy ha valaki letette a vizsgát és
ügyvédjelöltként dolgozott legalább 3 évig)

Észtországban minden ügyvéd teljes jogkörrel járhat el.
2013. március 1-je óta a Kamarának kétféle tagja van:
ügyvédek és ügyvédjelöltek.
Az ügyvédjelöltek az Észt Ügyvéd Kamara olyan tagjai, akik
egy ügyvéd felügyelete alatt praktizálnak.
Ügyvédet akkor lehet felvenni a Kamarába, ha:


letették az ügyvédi szakvizsgát;



letették a vizsgát és jogi PhD fokozattal rendelkeznek;



ügyvédek voltak és a Kamarából való kizárásukat
követő 5 éven belül csatlakoznak a Kamarához (az
ügyvédi kamaráról szóló törvény 36. §-a (1)
bekezdésének 1. vagy 4. pontja szerint egy ügyvéd a
vonatkozó kamarai határozatot követően akkor zárható
ki a Kamarából, ha erre irányuló kérelmet nyújtott be
vagy egészségügyi vagy más okból 3 egymást követő
éven túl nem praktizált ügyvédként);



ha legalább 3 évig bíróként, közjegyzőként vagy
ügyészként (vagy legfelsőbb bírósági bíróként, az
Európai Unió Bíróságának vagy Törvényszékének
bírájaként,
vagy
igazságügyi
kancellárként
–
Oiguskanstler
[az
észt
igazságügyi
kancellár
nemzetközileg egyedülálló módon egyszerre látja el az
általános ombudsman és az alkotmányosság őrének
feladatait]) tevékenykedtek, e tisztségük megszűnését
követő 5 éven belül csatlakozhatnak a Kamarához.

Ügyvédjelöltek felvétele a Kamarába:

Kérelmet kell benyújtaniuk (útlevélmásolattal, fényképekkel,
személyes adatlappal, jogi diploma másolatával, a
tanulmányok során hallgatott tárgyak listájával, egyetemi
indexszel és bármely más egyetemi diploma másolatával).
A kamarai felvétel általános előírásai:


cselekvőképesség;



észtországi lakóhely vagy észt vagy más uniós
tagállambeli állampolgárság;



jogi képesítésre vonatkozó előírások (a bíróságokról
szóló törvény 47. §-a 1. részének (1) bekezdése, a
bíróságokról szóló törvény 47. §-a)



Előírások bírák számára:
(1) Észt állampolgár akkor nevezhető ki bírónak, ha:
1) államilag minősített mesterfokozatú jogi diplomát, az
Észt Köztársaság oktatási törvénye 28. alszakaszának
(22) bekezdése értelmében azzal egyenértékű
képesítést vagy annak megfelelő külföldi képesítést
szerzett;



A más tagállamokban szerzett, az ügyvédi kamaráról
szóló törvény (65. §) által elismert végzettség;



Felsőfokú szóbeli és írásbeli észt nyelvtudás;



Tisztesség és feddhetetlenség;

IGEN

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

A legalább 3 évig bíróként, közjegyzőként vagy ügyészként
(vagy legfelsőbb bírósági bíróként, az Európai Unió
Bíróságának vagy Törvényszékének bírájaként, vagy
igazságügyi kancellárként) tevékenykedett jogászok e
tisztségük
megszűnését
követő
öt
éven
belül
csatlakozhatnak az ügyvédi kamarához és ügyvédek
lehetnek.

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati idő?

IGEN

Jogalap:
Az ügyvédi kamaráról szóló törvény

Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:
3 év
Az ügyvédek teljes jogkörrel járhatnak el. A Kamara tagja
írásbeli kérelem alapján válhat ügyvéddé, ha letette az
ügyvédi szakvizsgát és legalább három évig ügyvédjelöltként
praktizált.
Az ügyvédjelöltek szintén kamarai tagok. Amennyiben a 3
éves időszakot követően nem teszik le az ügyvédi
szakvizsgát, továbbra is ügyvédjelöltként praktizálhatnak egy
ügyvéd felügyelete alatt, immár időkorlát nélkül.

A gyakorlati idős képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai







A gyakorlati idős képzés
formája






Kamarák a joggyakorlati iskolákon keresztül.
A Kamarának legalább egy egyetemmel megállapodást kell kötnie
annak érdekében, hogy a szakmai kompetenciára, megfelelőségre
vagy végzettségre és a tanári végzettségre vonatkozó jogi
előírásoknak való megfelelőséget biztosítsa. A Kamara a felelős a
gyakorlati idős képzés napi szintű szervezéséért.
Egyetemek (magán vagy állami). Az egyetemek az ügyvédjelölti
időszak letöltésének biztosítása érdekében legalább egy kamarával
kötött megállapodás alapján nyújthatnak képzést. Az egyetem a
felelős a gyakorlati idős képzés napi szintű szervezéséért.
Egyetemek (magán vagy állami) a kamarákkal együtt joggyakorlati
iskolákon keresztül. A Kamara, a joggyakorlati iskola és az egyetem
felelős a gyakorlati idős képzés napi szintű szervezéséért.
Magánpraxis által felügyelt gyakornokság
Kamara által felügyelt gyakornokság
Nem jogi szakmai készségekre (pl. kommunikáció, irodavezetés stb.)
vonatkozó képzés
Jogi szakmai készségekre (pl. keresetek megszövegezése, az
ügyfelekkel való munka stb.) vonatkozó képzés

A gyakorlati időt megelőzően
van-e felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGEN

A gyakorlati idő alatt előre
meghatározott-e a tanterv?

NEM

Vannak-e az uniós jogra és a
nyelvi képzésre vonatkozó
sajátosságok?

NEM

A gyakorlati idő különböző
szakaszokra oszlik-e?

NEM

A gyakorlati időt követően
van-e értékelés / vizsga?

IGEN





Diploma ellenőrzése/igazolása
Írásbeli kérelem / értékelés
Felvételi vizsga






Az oktatók jelentései segítségével
Írásbeli vizsgákkal
Szóbeli vizsgákkal
Meghallgatás

3. Folyamatos képzési rendszer
NEM
Észtországban nincs hivatalos szakosító
képzési rendszer.

Van-e különbségtétel a folyamatos képzés /
szakosító képzés között?

Fennállnak-e folyamatos képzésre
vonatkozó kötelezettségek?

IGEN

 Kötelező,
jogszabályban
képzési kötelezettség

meghatározott

 A Kamara belső szabályzatában lefektetett
folyamatos képzési kötelezettségek
Jogalap:
Angolul: Az észt ügyvédi kamaráról szóló
törvény és a belső szabályok

Az ügyvédek és ügyvédjelöltek kötelesek
rendszeres folyamatos képzésen részt venni. A
kamara
ötévente
ellenőrzi,
hogy
e
kötelezettségek teljesültek-e.
Az észt ügyvédi kamaráról szóló törvény 34. §-a
értelmében amennyiben az ügyvéd és az
ügyvédjelölt utolsó ügyvédi szakvizsgájának
letételétől számítva öt
év eltelt, úgy
tájékoztatniuk kell a személyes alkalmasságot
értékelő bizottságot az értékelési időszak alatt
elvégzett szakmai gyakorlatról.

Fennállnak-e szakosító képzésre
vonatkozó kötelezettségek?

NEM

Fennáll-e idegen nyelvek tanulására
vonatkozó kötelezettség?

NEM

Van-e az uniós jog területére vonatkozó
kötelezettség a folyamatos képzéssel
kapcsolatosan?

NEM

Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem tesz
említést szakosodásról.

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

NEM
Az észt képzési rendszerben nincs akkreditációs lehetőség

A folyamatos képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma

Nem releváns

Az akkreditált folyamatos képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy szakosítási képzési
kötelezettségek keretében elfogadott
képzéstípusok



Személyes képzéseken való
részvétel



Távolsági képzési programok
teljesítése



e-Learning modulok elvégzése



Webinárium megtekintése



Vegyes tanulási tevékenységek
végzése



Képzési konferenciákon való
részvétel



Képzésekben trénerként vagy
oktatóként való részvétel



Írás/publikációk

A más tagállamban
tartott képzéseken
való részvétel:
Igen, beszámítható a
képzési
kötelezettségekbe,
de ez a másik
tagállamban kínált
tevékenységek
típusától függ. A
képzési
tevékenységekre
vonatkozó
észtországi előírások
a más tagállami
tevékenységekre is
vonatkoznak.

5. A képzések felügyelete
Az értékelést a személyes alkalmasságot
értékelő bizottság végzi.

A folyamatos képzési tevékenységeket
felügyelő szervezetek

Kamara

A felügyeleti folyamat

A folyamatos képzési időszak sikeres teljesítését egy
kreditrendszer segítségével értékelik.
1 képzési kredit 1 óra folyamatos képzésnek felel meg
Az 1 éves értékelési időszak alatt 10 folyamatos képzési
kreditet kell összegyűjteni.
Az 5 éves értékelési időszak alatt 80 folyamatos képzési
kreditet kell összegyűjteni.
Az akkreditációs eljárás az „Észt Ügyvédi Kamara
Folyamatos Képzési Alapjai és Eljárásai” című szabályzaton
alapul.

