EU:n oikeutta koskeva lakimieskoulutus Virossa
Vastaava organisaatio: Viron asianajajayhdistys (Eesti Advokatuur)
KUVAUS Viron KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus / yliopistotason koulutus
edellytyksenä
KYLLÄ
Oikeustieteen tutkinto pakollinen
Pätevöityminen

KYLLÄ


Henkilö suorittaa kokeen tai asianajajayhdistys tai sen
asettama komitea arvioi hakijan.



Asianajotoimisto arvioi ja hyväksyy hakijan (asianajajat
voivat tarjota lakipalveluita vain asianajotoimiston
kautta).



Henkilö suorittaa työharjoittelun.



Henkilö rekisteröityy asianajajayhdistyksen jäseneksi
(sen jälkeen, kun hän on suorittanut asianajokokeen tai
suorittanut kokeen ja työskennellyt asianajotoimistossa
avustavana
oikeudenkäyntiasiamiehenä
vähintään
kolme vuotta).

Virossa oikeudenkäyntiasiamiehet ovat täysivaltaisia
asianajajia.
Asianajajayhdistyksen jäsenet on jaettu kahteen ryhmään
1. maaliskuuta 2013 lähtien: oikeudenkäyntiasiamiehet ja
avustavat oikeudenkäyntiasiamiehet.
Avustavat
oikeudenkäyntiasiamiehet
kuuluvat
Viron
asianajajayhdistykseen, ja he voivat harjoittaa ammattiaan
varsinaisen oikeudenkäyntiasiamiehen valvonnassa.
Asianajajayhdistyksen
jäseneksi
voidaan
hyväksyä
oikeudenkäyntiasiamiehet,
jotka
täyttävät
jonkin
seuraavista ehdoista:


Henkilö on suorittanut asianajokokeen.



Henkilö on suorittanut kokeen
oikeustieteen tohtorin tutkinto.



Henkilö on toiminut oikeudenkäyntiasiamiehenä ja liittyy
asianajajayhdistykseen viiden vuoden kuluessa siitä,
kun hänet on erotettu asianajajayhdistyksestä.
(Asianajajayhdistystä koskevan lain 36 §:n 1 momentin
1 ja 4 kohdan mukaan asianajaja voidaan erottaa
asianajajayhdistyksestä yhdistyksen päätöksellä, jos
kyseinen henkilö on sitä pyytänyt tai hän ei ole
harjoittanut asianajajan ammattia vähintään kolmen
peräkkäisen vuoden ajan terveydentilansa tai muun
syyn vuoksi).



Jos henkilö on työskennellyt vähintään kolme vuotta
tuomarina, notaarina tai syyttäjänä, hän voi liittyä

ja

hänellä

on

asianajajayhdistykseen viiden vuoden kuluessa siitä,
kun on jättänyt tehtävänsä. Sama sääntö koskee myös
korkeimman oikeuden tuomarina, unionin yleisen
tuomioistuimen tuomarina sekä oikeuskanslerina
(Oiguskanstler) toimineita. (Virossa oikeuskansleri sekä
vastaanottaa
yleisiä
vetoomuksia
että
valvoo
perustuslain noudattamista. Tällainen tehtäväyhdistelmä
on kansainvälisesti katsottuna ainutlaatuinen.)

Avustavien oikeudenkäyntiasiamiesten hyväksyminen
asianajajayhdistyksen jäseniksi
Henkilön on toimitettava hakemus (jossa on mukana
jäljennös passista, valokuvat, henkilötietolomake, jäljennös
oikeustieteen tutkintotodistuksesta, luettelo yliopistossa
suoritettujen
opintojen
aihepiireistä,
ote
opintosuoritusrekisteristä
sekä
jäljennökset
muista
mahdollisista korkeakoulututkinnoista).
Yleiset vaatimukset asianajajayhdistykseen
pääsemiseksi:

Vaihtoehtoiset polut ammattiin



Kantajakelpoisuus



Asuinpaikka Virossa tai Viron tai jonkin muun unionin
jäsenvaltion kansalaisuus



Oikeusalan
koulutusta
koskevien
vaatimusten
täyttyminen (Tuomioistuinlain 47 §:n 1 momentin
1 kohdassa
säädetään
tuomareita
koskevat
vaatimukset:
1) Tuomariksi voidaan nimittää Viron tasavallan
kansalainen, joka
1. on suorittanut oikeustieteissä vähintään virallisesti
tunnustetun maisterintutkinnon, joka täyttää Viron
tasavallan koulutuslain 28 momentin 22 kohdan
pätevyysvaatimukset, tai vastaavan ulkomaisen
tutkinnon.)



Toisessa jäsenvaltiossa suoritettu tutkinto, joka
tunnustetaan asianajajayhdistystä koskevassa laissa
(65 §).



Hyvät suulliset ja kirjalliset taidot viron kielessä



Rehellisyys ja moraalinen luonne

KYLLÄ
Vähintään kolme vuotta tuomarina, notaarina tai syyttäjänä
työskennelleet henkilöt voivat liittyä asianajajayhdistykseen ja
ryhtyä asianajajaksi viiden vuoden sisällä siitä, kun he ovat
jättäneet tehtävänsä (sama sääntö koskee korkeimman
oikeuden tuomarina, unionin yleisen tuomioistuimen
tuomarina ja oikeuskanslerina toimineita).

2. Koulutus työharjoittelun aikana

Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta:
Asianajajayhdistystä koskeva laki

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
kolme vuotta
Oikeudenkäyntiasiamiehet ovat täysin päteviä asianajajia.
Asianajajayhdistyksen jäsen voi hakea kirjallisesti oikeutta
toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä, jos hän on suorittanut
asianajokokeen
ja
työskennellyt
avustavana
oikeudenkäyntiasiamiehenä vähintään kolme vuotta.
Avustavat
oikeudenkäyntiasiamiehet
ovat
myös
asianajajayhdistyksen jäseniä. Henkilön ei ole pakko
suorittaa asianajokoetta sen jälkeen kun hän on työskennellyt
avustavana oikeudenkäyntiasiamiehenä kolme vuotta, vaan
hän voi jatkaa avustavana oikeudenkäyntiasiamiehenä
varsinaisen
oikeudenkäyntiasiamiehen
valvonnassa
rajoittamattoman ajan.

Työharjoittelua järjestävät
organisaatiot







Harjoittelun toteutustapa






Asianajajayhdistykset oikeusalan koulutuslaitosten avulla:
Asianajajayhdistyksen on tehtävä sopimus vähintään yhden yliopiston
kanssa, jotta voidaan varmistaa ammattiosaamista, soveltuvuutta ja
pätevyyttä sekä opettajien pätevyyttä koskevien vaatimusten
täyttyminen. Asianajajayhdistys on vastuussa työharjoittelun
käytännön toteuttamisesta.
Yliopistot (valtiolliset tai yksityiset): Yliopistot voivat järjestää
harjoittelua
tehtyään
sopimuksen
vähintään
yhden
asianajajayhdistyksen kanssa. Näin varmistetaan harjoittelupaikka
pakollisen työharjoittelujakson ajaksi. Yliopisto on vastuussa
työharjoittelun käytännön toteuttamisesta.
Yliopistot (valtiolliset tai yksityiset) ja asianajajayhdistykset yhdessä
oikeusalan koulutuslaitosten avulla: asianajajayhdistys, oikeusalan
koulu sekä yliopisto vastaavat yhdessä työharjoittelun käytännön
toteuttamisesta.
Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu
Asianajajayhdistyksen valvoma työharjoittelu
Muiden kuin ammatillisten taitojen harjoittelu (viestintätaidot,
hallinnolliset taidot ja niin edelleen)
Oikeusalalla
vaadittavien
ammatillisten
taitojen
harjoittelu
(oikeusvaateiden laatiminen, asiakkaiden kanssa toimiminen ja niin
edelleen)

Pääsykoe / tarkistus ennen
harjoittelua

KYLLÄ

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

EI OLE

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten opetusta
koskevat erityisvaatimukset

EI OLE

Jakautuuko harjoittelu

EI





Tutkintotodistuksen tarkistaminen / varmentaminen
Kirjallinen hakemus / arviointi
Pääsykoe

useampaan jaksoon?
Harjoittelun jälkeinen arviointi
/ koe






KYLLÄ

Ohjaajien antamilla raporteilla
Kirjallisilla kokeilla
Suullisilla kokeilla
Haastattelemalla

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
EI OLE
Virossa ei ole asianajajien
erikoistumiskoulutusjärjestelmää.

Erottelu täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen välillä

Täydennyskoulutusta koskevat velvoitteet

KYLLÄ

 Kansallisessa lainsäädännössä
koulutusvelvoitteet

määrätyt

 Asianajajayhdistyksen sisäisissä säännöissä
määrätyt koulutusvelvoitteet
Oikeusperusta:
Viron asianajajayhdistystä koskeva laki ja
yhdistyksen sisäiset säännöt (englanniksi)
Oikeudenkäyntiasiamiehillä
ja
avustavilla
oikeudenkäyntiasiamiehillä
on
velvollisuus
osallistua säännöllisesti täydennyskoulutukseen.
Asianajajayhdistys tarkistaa viiden vuoden
välein, että velvollisuus on täytetty.
Viron asianajajayhdistystä koskevan lain 34 §:n
mukaan
oikeudenkäyntiasiamiehen
on
toimitettava
ammatillisen
soveltuvuuden
arviointikomitealle tiedot arviointikauden aikana
työpaikalla suorittamastaan koulutuksesta, jos
edelliseen asianajokokeeseen osallistumisesta
on kulunut yli viisi vuotta.

Erikoistumiskoulutusta koskevat
velvoitteet

EI OLE

Vieraiden kielten opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset
täydennyskoulutuksessa

EI OLE

Erikoistumista
ei
mainita
kansallisessa
lainsäädännössä eikä asianajajaliiton sisäisissä
säännöissä.

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

EI OLE
Viron koulutusjärjestelmässä ei ole
akkreditointimahdollisuutta.

Täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien lukumäärä

–

Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen järjestäjät

–

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden täyttämiseksi
hyväksytty koulutus



Osallistuminen lähiopetukseen



Osallistuminen etäopetukseen



Verkko-opintojakson
suorittaminen



Verkkoseminaarit



Osallistuminen sulautuvaan
opetukseen



Osallistuminen
koulutusseminaareihin



Osallistuminen koulutukseen
kouluttajana tai opettajana



Kirjoittaminen/julkaisutoiminta

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:
Kyllä, voidaan lukea
hyväksi
kouluttautumisvelvollisuuksien
täyttymistä
arvioitaessa, jos
toisen jäsenvaltion
koulutus täyttää tietyt
ehdot; Virossa
annettavaa
koulutusta koskevia
vaatimuksia
sovelletaan myös
muissa
jäsenvaltioissa
saatuun
koulutukseen.

5. Koulutuksen valvonta
Arvioinnin
suorittaa
ammatillisen
soveltuvuuden arviointikomitea.

Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

Asianajajayhdistys

Valvontamenettely

Arvioinnissa käytetään pistejärjestelmää, jonka perusteella
katsotaan, onko täydennyskoulutus suoritettu hyväksytysti.
Yksi opintopiste vastaa yhtä tuntia täydennyskoulutusta.
Yhden
vuoden
arviointikausi
vastaa
kymmentä
täydennyskoulutuksen opintopistettä.
Viiden
vuoden
arviointikausi
vastaa
80:tä
täydennyskoulutuksen opintopistettä.
Akkreditointimenettely perustuu asiakirjaan ”Viron
asianajajayhdistyksen täydennyskoulutusta koskevat
perusteet ja menettelyt”.

