Odborná príprava advokátov v oblasti právnych predpisov EÚ v Estónsku
Zodpovedajúca organizácia: Estónska advokátska komora (Eesti Advokatuur)
OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY ADVOKÁTOV v Estónsku

1. Prístup k profesii
Vysokoškolské vzdelanie/univerzitné vzdelanie
Právnické vzdelanie je povinné
Ako sa stať plnohodnotným právnikom:

ÁNO
ÁNO



Skúška/hodnotenie kandidáta advokátskou komorou
alebo výborom zriadeným advokátskou komorou



Hodnotenie a prijatie kandidáta právnickou firmou
(advokáti môžu poskytovať právne služby iba
prostredníctvom právnickej firmy)



Ukončenie koncipientskej praxe



Registrácia
v advokátskej komore
(po
zložení
advokátskej skúšky alebo ak kandidát zložil skúšku
a pracoval ako asistent advokáta najmenej 3 roky)

V Estónsku sú advokáti plne kvalifikovaní právnici.
Od 1. marca 2013 existujú 2 druhy členov advokátskej
komory: advokáti a asistenti advokátov.
Asistenti sú členovia Estónskej advokátskej komory, ktorí
môžu vykonávať prax pod dohľadom advokáta.
Advokáti môžu byť prijatí do advokátskej komory, ak:


zložili advokátsku skúšku,



zložili advokátsku skúšku a sú doktormi práv (držitelia
titulu PhD),



boli advokátmi a vstupujú do advokátskej komory pred
uplynutím piatich rokov od ich vylúčenia z advokátskej
komory (podľa paragrafu 36 oddiel 1 ods. 1 alebo 4
zákona o advokátskej komore môže byť advokát
vylúčený z advokátskej komory na základe uznesenia
komory, ak predložil príslušnú žiadosť alebo ak
nevykonával činnosť advokáta viac ako 3 po sebe idúce
roky zo zdravotných alebo iných dôvodov),



pracovali najmenej 3 roky ako sudcovia, notári alebo
prokurátori, pričom do advokátskej komory môžu vstúpiť
pred uplynutím piatich rokov od svojho odchodu
z danej funkcie, alebo ako sudcovia Najvyššieho súdu,
Súdneho dvora Európskej únie, Všeobecného súdu EÚ,
alebo vo funkcii ministra spravodlivosti – Oiguskanstler
(vo funkcii ministra spravodlivosti sa v Estónsku spája
funkcia najvyššieho orgánu na posudzovanie sťažností
a ochrancu ústavnosti. Takáto kombinovaná právomoc
je v medzinárodnom meradle výnimočná.).

Asistenti advokátov – prijatie do advokátskej komory:

Musia predložiť žiadosť (kópiu pasu, fotografie, formulár
s osobnými údajmi, kópiu právnického diplomu, zoznam
oblastí akademického štúdia, správu z akademického štúdia
a ďalšie univerzitné diplomy).
Všeobecné požiadavky na prijatie do advokátskej
komory:


aktívna právna spôsobilosť,



obyvateľ Estónska alebo občan Estónska prípadne
iného členského štátu EÚ,



požiadavky na právnické vzdelanie (zákon o súdoch,
paragraf 47 oddiel 1 ods. 1, Požiadavky na sudcov):
(1) Občan Estónskej republiky môže byť vymenovaný
za sudcu, ak:
1) získal v oblasti práva prinajmenšom oficiálne uznaný
titul magistra, zodpovedajúcu kvalifikáciu na účely
pododdielu 28 ods. 22 zákona Estónskej republiky
o vzdelaní
alebo
zodpovedajúcu
zahraničnú
kvalifikáciu,



kvalifikácie získané v inom členskom štáte EÚ, uznané
na základe zákona o advokátskej komore (paragraf 65),



ústna a písomná znalosť estónskeho jazyka,



čestnosť a morálny charakter.

ÁNO

Alternatívne cesty k vykonávaniu
povolania

Profesionáli, ktorí pracovali najmenej 3 roky ako sudcovia,
notári alebo prokurátori, môžu vstúpiť do advokátskej komory
a stať sa advokátmi pred uplynutím piatich rokov od svojho
odchodu z danej funkcie (alebo ako sudcovia Najvyššieho
súdu, Súdneho dvora Európskej únie, Všeobecného súdu EÚ
alebo vo funkcii ministra spravodlivosti).

2. Odborná príprava počas obdobia zaškolenia
Existuje obdobie zaškolenia?

ÁNO

Právny základ:
Zákon o advokátskej komore

Povinná

ÁNO

Stanovená dĺžka:
3 roky
Advokáti sú plne kvalifikovaní právnici. Člen advokátskej
komory sa môže stať advokátom na základe písomnej
žiadosti, ak zložil advokátsku skúšku a ak pracoval ako
asistent advokáta najmenej tri roky.
Asistenti advokáta sú tiež členmi advokátskej komory. Po
uplynutí trojročného obdobia nemusí asistent zložiť
advokátsku skúšku, môže naďalej bez časového obmedzenia
pracovať ako asistent advokáta pod jeho dohľadom.

Inštitúcie zodpovedné za
organizovanie odbornej



Advokátske komory – prostredníctvom škôl právnej praxe.
Advokátska komora musí podpísať dohodu s najmenej jednou

prípravy v období zaškolenia





Formy odbornej prípravy v
období zaškolenia






Prijímacia skúška/kontrola
pred obdobím zaškolenia
Stanovené osnovy v období
zaškolenia
Osobitné požiadavky týkajúce
sa právnych predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:
Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych fáz
Hodnotenie / skúška po
období zaškolenia

univerzitou, aby zabezpečila splnenie zákonných požiadaviek
týkajúcich sa odbornej spôsobilosti, vhodnosti alebo kvalifikácie
učiteľov. Advokátska komora je zodpovedná za každodennú
organizáciu koncipientskej odbornej prípravy.
Univerzity (verejné alebo súkromné). Univerzity môžu poskytovať
odbornú prípravu na základe podpísanej dohody s najmenej jednou
advokátskou komorou, aby zabezpečili odbornú prax počas
koncipientskej praxe. Univerzita je zodpovedná za každodennú
organizáciu koncipientskej odbornej prípravy.
Univerzity (verejné alebo súkromné) spolu s advokátskymi komorami
prostredníctvom škôl právnej praxe. Advokátska komora, škola
právnej praxe a univerzita sú zodpovedné za každodennú
organizáciu koncipientskej odbornej prípravy.
Odborná príprava pod dohľadom súkromnej praxe
Odborná príprava pod dohľadom advokátskej komory
Odborná príprava zameraná na iné ako právnické odborné zručnosti
(napríklad komunikácia, riadenie úradu atď.)
Odborná príprava zameraná na právnické odborné zručnosti
(napríklad vypracovanie návrhu žaloby, práca s klientmi atď.)

ÁNO





Kontrola/overenie diplomu
Písomná žiadosť/hodnotenie
Vstupná skúška






Správy tútorov
Písomné skúšky
Ústne skúšky
Pohovor

NIE
NIE

NIE
ÁNO

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi priebežnou odbornou prípravou NIE
V Estónsku nie je zavedený oficiálny systém
a špecializačnou odbornou prípravou
špecializačnej odbornej prípravy.

Povinnosti týkajúce sa priebežnej
odbornej prípravy

ÁNO

 Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej
prípravy,
ako
sú
stanovené
vo
vnútroštátnych právnych predpisoch.
 Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej
prípravy, ako sú uvedené vo vnútorných
predpisoch advokátskej komory.
Právny základ:
V anglickom jazyku: Zákon o advokátskej
komore a vnútorné predpisy
Advokáti a asistenti advokátov sú povinní

pravidelne absolvovať priebežnú odbornú
prípravu. Advokátska komora každých 5 rokov
kontroluje plnenie týchto povinností.
Konkrétnejšie, podľa paragrafu 34 zákona
o Estónskej advokátskej komore pre advokáta
a asistenta advokáta platí, že ak uplynulo päť
rokov od zloženia jeho poslednej advokátskej
skúšky, je povinný poskytnúť výboru pre
posudzovanie odbornej spôsobilosti informáciu
týkajúcu sa absolvovanej odbornej prípravy
v rámci zamestnania počas hodnoteného
obdobia.

Povinnosti týkajúce sa špecializačnej
odbornej prípravy

NIE

Povinnosti týkajúce sa štúdia cudzích
jazykov

NIE

Povinnosti týkajúce sa obsahu práva EÚ
v súvislosti s priebežnou odbornou
prípravou

NIE

Špecializácia sa neuvádza vo vnútroštátnych
právnych predpisoch, ani vo vnútorných
predpisoch.

4. Akreditačné systémy a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

NIE
V estónskom systéme odbornej prípravy neexistuje
možnosť akreditácie.

Počet poskytovateľov odbornej prípravy,
ktorí zabezpečujú činnosti priebežnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Typ poskytovateľov odbornej prípravy,
ktorí zabezpečujú akreditované činnosti
priebežnej odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Činnosti a metódy
Druhy činnosti odbornej prípravy
prípustné v rámci povinnej priebežnej
alebo špecializačnej odbornej prípravy



Osobná účasť na seminároch
odbornej prípravy



Absolvovanie seminárov
diaľkovej odbornej prípravy



Absolvovanie modulov
elektronického vzdelávania



Sledovanie webového seminára
(webinára)



Absolvovanie aktivít
zmiešaného učenia



Účasť na konferenciách
odbornej prípravy



Účasť na činnostiach odbornej

Účasť na činnostiach
odbornej prípravy
v inom členskom
štáte:
Áno, môže sa to
započítať do plnenia
povinností týkajúcich
sa odbornej prípravy,
ale závisí to od druhu
činnosti poskytovanej
v inom členskom
štáte. Požiadavky na
činnosti odbornej
prípravy v Estónsku
sa vzťahujú aj na

prípravy v úlohe školiteľa alebo
učiteľa


činnosti v inom
členskom štáte.

Písanie/publikovanie

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie, ktoré sa podieľajú na
dohľade nad činnosťami priebežnej
odbornej prípravy

Advokátska
komora

Postup dohľadu

Na hodnotenie úspešného absolvovania priebežnej odbornej
prípravy sa používa kreditný systém.
Jeden kredit za odbornú prípravu zodpovedá jednej hodine
priebežnej odbornej prípravy.
Jeden rok hodnoteného obdobia zodpovedá desiatim kreditom
za priebežnú odbornú prípravu.
Päť rokov hodnoteného obdobia zodpovedá osemdesiatim
kreditom za priebežnú odbornú prípravu.
Postup akreditácie je založený na zásadách a postupoch
priebežnej odbornej prípravy Estónskej advokátskej komory.

Hodnotenie
vykonáva
výbor
posudzovanie odbornej spôsobilosti.

pre

