Taħriġ għall-avukati dwar il-liġi tal-UE fl-Estonja
L-organizzazzjoni responsabbli: L-Assoċjazzjoni tal-Avukati Estonjana (Eesti
Advokatuur)
DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA TA' TAĦRIĠ NAZZJONALI GĦALL-AVUKATI fl-Estonja

1. Aċċess għall-Professjoni
Edukazzjoni ogħla / edukazzjoni universitarja
hija meħtieġa

IVA

Lawrija fil-liġi hija obbligatorja

IVA

Passi biex wieħed isir avukat:



L-Eżami / Il-Valutazzjoni ta’ kandidat mill-Kamra talAvukati jew minn kumitat stabbilit mill-Kamra tal-Avukati



L-evalwazzjoni tal-kandidat u l-aċċettazzjoni minn ditta
privata tal-avukati (l-avukati jistgħu jipprovdu servizzi
legali biss permezz ta’ ditta ta’ avukati.



Tlestija ta’ perjodu ta’ induzzjoni



Reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati (wara li jkun
għadda mill-eżami għall-avukati jew jekk wieħed ikun
għadda mill-eżami u jkun ipprattika bħala assistent ta'
attorney-at-law għal mill-inqas tliet snin)

Fl-Estonja, l-avukati li jipprattikaw fil-qrati għandhom ilkwalifiki kollha ta' avukat.
Mill-1 ta’ Marzu 2013 hemm żewġ tipi ta’ membri talAssoċjazzjoni tal-Avukati: attorneys-at-law u assistenti talattorney-at-law.
L-assistenti huma membri tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati
Estonjana li jistgħu jipprattikaw taħt is-sorveljanza ta’
attorney-at-law.

L-attorneys-at-law jistgħu jiġu ammessi fil-Kamra talAvukati jekk:


ikunu għaddew mill-eżami tal-attorney-at-law;



għaddew mill-eżami u huma Dutturi tal-Liġi (detenturi ta’
PhD);



pprattikaw bħala attorneys-at-law u ssieħbu malAssoċjazzjoni tal-avukati fi żmien ħames snin wara lesklużjoni mill-Assoċjazzjoni tal-Avukati (skont l-Att
dwar l-Assoċjazzjoni tal-Avukati § 36 par. 1 p. 1 jew 4,
avukat jista’ jiġi eskluż mill-Assoċjazzjoni tal-Avukati
wara riżoluzzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati jekk huwa
applika jew jekk hu ma pprattikax bħala avukat għal iktar
minn tliet snin konsekuttivi minħabba raġunijiet ta’
saħħa jew raġunijiet oħrajn);



jekk ikunu ħadmu għal mill-inqas tliet snin bħala
mħallfin, nutara jew prosekuturi pubbliċi jistgħu
jingħaqdu mal-Assoċjazzjoni tal-Avukati fi żmien ħames

snin wara li jkunu ħallew il-kariga tagħhom (jew bħala
mħallef suprem, imħallef tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni
Ewropea, imħallef tal-Qorti Ġenerali tal-UE, Kanċillier
tal-Ġustizzja– Oiguskanstler (Il-Kanċillier tal-Ġustizzja flEstonja jaqdi l-funzjoni ta' korp ġenerali ta’ petizzjoni u
ta' gwardjan tal- kostituzzjonalità. Din il-kompetenza
konġunta hija unika fuq livell internazzjonali)

Assistenti tal-attorneys-at-law - l-ammissjoni fil-Kamra
tal-Avukati:
L-assistenti jridu jissottomettu applikazzjoni (kopja talpassaport, ritratti, formola bid-dejta personali, kopja ta’ lawrja
fil-liġi, lista ta’ suġġetti koperti matul l-istudji akkademiċi, u
rapport akkademiku u d-diplomi universitarji oħra)
Rekwiżiti ġenerali għall-ammissjoni fl-Assoċjazzjoni talAvukati:


Kapaċità legali attiva;



Residenti fl-Estonja jew ċittadin tal-Estonja jew ta’
Membru ieħor tal-UE;



Ir-rekwiżiti ta’ edukazzjoni ġudizzjarja (l-Att dwar il-Qrati
§ 47 it-Taqsima 1 il-paragrafu 1 l-Att dwar il-Qrati: § 47.
Rekwiżiti għal imħallfin:
(1) Ċittadin tar-Repubblika tal-Estonja jista’ jinħatar
bħala mħallef jekk hu:
1) Kisba fil-qasam tal-liġi ta' mill-inqas lawrija
uffiċjalment
ċertifikata
ta'
Master's,
kwalifika
korrispondenti għall-finijiet tas-subtaqsima 28(22) talAtt dwar l-Edukazzjoni tar-Repubblika tal-Estonja jew
kwalifika barranija korrispondenti;



Kwalifiki miksuba fi Stat Membru ieħor tal-UE,
rikonoxxuti bl-Att dwar l-Assoċjazzjoni tal-Avukati
(§ 65);

Aċċess alternattiv għall-professjoni:



Profiċjenza bil-fomm u bil-miktub fl-Estonjan;



L-onestà u karattru morali;

IVA
Professjonisti li jkunu ħadmu għal mill-inqas tliet snin bħala
mħallfin, nutara jew prosekuturi jistgħu jissieħbu mal-Kamra
tal-Avukati u jsiru avukati fi żmien ħames snin wara li jkunu
ħallew il-kariga tagħhom (jew bħala mħallef suprem, imħallef
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, imħallef tal-Qorti
Ġenerali tal-UE jew Kanċillier tal-Ġustizzja.

2. Taħriġ matul perjodu ta’ induzzjoni
Hemm perjodu ta’ induzzjoni?

IVA

Bażi legali:
L-Att dwar l-Assoċjazzjoni tal-Avukati

Obbligatorja

IVA

Tul stabbili:

Tliet snin
L-avukati huma attorneys-at-law. Membru tal-Kamra talAvukati jista’ jsir attorney-at-law fuq il-bażi ta’ applikazzjoni
bil-miktub jekk hu jkun għadda mill-eżami ta' attorney-at-law u
jkun ipprattika bħala assistent ta’ avukat għal mill-inqas tliet
snin.
L-assistenti tal-attorneys-at-law huma wkoll membri talKamra tal-Avukati. Wara dan il-perjodu ta' tliet snin, wieħed
ma għandux għalfejn jgħaddi mill-eżami ta' attorney-at-law,
iżda jista' jkompli bil-prattika bħala assistent ta' attorney-atlaw mingħajr limitu ta' żmien taħt is-superviżjoni ta' attorneyat-law.

Tipi ta’ organizzazzjonijiet
responsabbli għallorganizzazzjoni ta’ taħriġ
inizjali







Forma ta’ taħriġ inizjali






Eżami ta' ammissjoni /
kontroll qabel il-perjodu ta’
induzzjoni

IVA

Il-kurrikulu stabbilit matul ilperjodu ta’ induzzjoni

LE

L-ispeċifiċitajiet rigward il-liġi
tal-UE u taħriġ lingwistiku:

LE

Perjodu ta’ induzzjoni
maqsum fi stadji differenti

LE

L-evalwazzjoni wara l-perjodu
ta' induzzjoni / eżami

IVA

Il-Kamra tal-Avukati - permezz ta’ Skejjel għall-Prattika Legali.
Il-Kamra trid tiffirma ftehim ma’ tal-anqas Università waħda sabiex tiġi
żgurata l-konformità mar-rekwiżiti legali rigward il-kompetenza
professjonali, l-adegwatezza jew kwalifiki u l-kwalifiki tal-għalliema. IlKamra hija responsabbli għall-amministrazzjoni ta’ kuljum tal-perjodu
ta’ induzzjoni.
Universitajiet (pubbliċi jew privati). L-Universitajiet jistgħu jipprovdu ttaħriġ billi jiffirmaw ftehim ma’ mill-inqas Kamra tal-Avukati waħda,
sabiex jiġi żgurat il-perjodu ta’ apprendistat matul il-perjodu ta’
induzzjoni (l-apprendistat). L-Università hija responsabbli għallamministrazzjoni ta’ kuljum tal-perjodu ta’ induzzjoni.
L-Universitajiet (pubbliċi jew privati) flimkien mal-Kamra tal-Avukati
permezz ta’ Skejjel ta’ Prattika Legali. Il-Kamra tal-Avukati, l-Iskola
tal-Prattika Legali u l-Università huma responsabbli millamministrazzjoni ta’ kuljum tal-perjodu ta’ induzzjoni.
Apprendistat taħt is-superviżjoni ta' ditta privata tal-avukati
Apprendistat taħt is-Superviżjoni ta' Kamra tal-Avukati
Taħriġ dwar ħiliet professjonali mhux legali (pereż. il-komunikazzjoni,
l-immaniġġar ta’ uffiċċju, eċċ.) u
Taħriġ dwar ħiliet professjonali legali (pereż. l-abbozzar ta' talbiet,
ħidma ma’ klijenti, eċċ.) u




Kontroll / verifika ta’ diploma
Applikazzjoni bil-miktub / evalwazzjoni
Eżami ta' ammissjoni






Permezz ta’ rapporti minn tuturi
Permezz ta’ eżamijiet bil-miktub
Permezz ta’ eżamijiet orali
Intervista

3. Sistema ta' taħriġ kontinwu
Id-distinzjoni bejn Taħriġ Kontinwu / Taħriġ ta’
Speċjalizzazzjoni

LE
Ma hemm l-ebda sistema ta’ taħriġ ta’
speċjalizzazzjoni uffiċjali fl-Estonja

Obbligi li jirrigwardaw taħriġ kontinwu

 Obbligi ta’ taħriġ obbligatorju kif deċiż mil-liġi
tal-Istat

IVA

 Obbligi ta’ taħriġ obbligatorju kif iddikjarat firregolamenti interni tal-Kamra tal-Avukati
Bażi legali:
bl-Ingliż: Estonian Bar Association Act and
Internal Rules
L-Attorneys-at-law u l-assistenti tagħhom huma
obbligati jsegwu taħriġ kontinwu perjodiku. Kull
ħames snin, il-Kamra tal-Avukati tivverifika jekk
dawn l-obbligi jkunux ġew sodisfatti.
B’mod aktar speċifiku, skont l-Att dwar lAssoċjazzjoni tal-Avukati Estonjana
§ 34
attorney-at-law u l-assistent tiegħu - jekk ikunu
għaddew ħames snin minn meta jkun għadda
mill-aħħar eżami għal avukat - huma obbligati
jagħtu informazzjoni dwar it-taħriġ intern li jkun
segwa
l-assistent
matul
il-perjodu
ta’
valutazzjoni lill-kumitat ta’ valutazzjoni taladegwatezza professjonali.

Obbligi li jirrigwardaw taħriġ ta'
speċjalizzazzjoni

LE

Obbligi rigward it-tagħlim ta’ lingwi
barranin

LE

Obbligi li jirrigwardaw il-kontenut tal-liġi
tal-UE fir-rigward ta’ taħriġ kontinwu

LE

It-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni ma huwa msemmi
la mil-liġi tal-Istat u l-anqas mir-regolamenti
interni

4. Sistemi ta’ akkreditazzjoni u fornituri ta’ taħriġ
Il-possibbiltà għal akkreditazzjoni

LE
Ma hemm l-ebda possibbiltà ta’ akkreditazzjoni fis-sistema
ta’ taħriġ Estonjan

Numru ta’ fornituri ta’ taħriġ li joffru
attivitajiet ta’ taħriġ kontinwu

N/A

Tip ta’ fornituri ta’ taħriġ li jiżviluppaw
attivitajiet akkreditati ta’ taħriġ kontinwu

N/A

L-attivitajiet u l-metodi

Tip ta’ attivitajiet ta’ taħriġ aċċettati taħt lobbligi ta’ taħriġ kontinwu jew ta' taħriġ
ta' speċjalizzazzjoni



Attendenza ta’ sessjonijiet ta’
taħriġ wiċċ'imb wiċċ



It-tlestija ta' sessjonijiet ta’
taħriġ mill-bogħod



It-tlestija ta' moduli ta’ tagħlim
elettroniku



L-attendenza għal webinar



It-twettiq ta' attivitajiet ta'
tagħlim imħallat



L-attendenza ta' konferenzi ta'
taħriġ



Il-parteċipazzjoni f’attivitajiet ta’
taħriġ bħala ħarrieġ jew
għalliem



Il-kitba / pubblikazzjoni

Il-parteċipazzjoni
f’attivitajiet ta’ taħriġ fi
Stat Membru ieħor:
Iva, dan jgħodd lejn lobbligi ta’ taħriġ iżda
jiddependi fuq it-tip
ta’ attivitajiet offruti flIstat Membru l-ieħor Ir-rekwiżiti għal
attivitajiet ta’ taħriġ flEstonja japplikaw
ukoll għal attivitajiet fi
Stat Membru ieħor

5. Is-superviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
L-evalwazzjoni ssir permezz ta’ kumitat ta’
valutazzjoni tal-adegwatezza professjonali.

Organizzazzjonijiet involuti fissuperviżjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ
kontinwu

Il-Kamra
talAvukati

Il-proċess ta’ superviżjoni

Tintuża sistema ta’ kreditu biex tiġi evalwa t-tlestija
b’suċċess tal-perjodu ta’ taħriġ kontinwu.
Kreditu wieħed ta' taħriġ jikkorrispondi għal siegħa taħriġ
kontinwu
Perjodu ta’ evalwazzjoni ta' sena jikkorrispondi għal
10 krediti ta’ taħriġ kontinwu.
Perjodu ta’ evalwazzjoni ta' ħames snin jikkorrispondi għal
80 kreditu ta’ taħriġ kontinwu
Il-proċess ta’ akkreditazzjoni huwa bbażat fuq il-“Bażijiet u lProċedura ta’ Taħriġ Kontinwu tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati
Estonjana”

