Advokātu mācības par ES tiesībām: Igaunija
Atbildīgā organizācija: Igaunijas Advokātu asociācija (Eesti Advokatuur)
ADVOKĀTU VALSTS MĀCĪBU SISTĒMAS APRAKSTS — Igaunija

1. Profesijas apguves priekšnosacījumi
Vajadzīga augstākā / universitātes līmeņa izglītība

JĀ

Vajadzīgs akadēmiskais grāds tiesību zinātnē

JĀ

Kas jādara, lai iegūtu pilntiesīga
advokāta kvalifikāciju



Eksāmens / kandidāta izvērtēšana, ko rīko advokātu
kolēģija vai tās izveidota komiteja;



kandidāta novērtēšana un uzņemšana advokātu birojā
(advokāti var sniegt juridiskos pakalpojumus tikai ar
advokātu biroja starpniecību);



stažēšanās periods;



reģistrēšanās advokātu kolēģijā (pēc zvērināta advokāta
eksāmena nokārtošanas vai tad, ja persona ir
nokārtojusi eksāmenu un vismaz trīs gadus strādājusi
par zvērināta advokāta palīgu).

Igaunijā pilntiesīgi advokāti ir zvērināti advokāti.
No 2013. gada 1. marta advokātu asociācija uzņem divu
veidu biedrus — zvērinātus advokātus un zvērinātu
advokātu palīgus.
Advokāta palīgi ir Igaunijas Advokātu asociācijas biedri, kas
var praktizēt zvērināta advokāta uzraudzībā.
Advokātu asociācijā uzņem tādu zvērinātu advokātu, kas:


ir nokārtojis zvērināta advokāta eksāmenu;



ir nokārtojis eksāmenu un ieguvis doktora grādu tiesību
zinātnē (doktors);



ir bijis zvērināts advokāts un pievienojas advokātu
asociācijai piecos gados kopš izslēgšanas no
asociācijas (atbilstīgi Advokātu asociācijas likuma
36. panta 1. punkta 1) vai 4) apakšpunktam advokātu
var izslēgt no advokātu asociācijas saskaņā ar advokātu
asociācijas lēmumu, ja advokāts ir iesniedzis attiecīgu
pieteikumu vai ja ar veselību saistītu vai citu iemeslu dēļ
nav pildījis profesionālos pienākumus vairāk nekā trīs
gadus pēc kārtas);



vismaz trīs gadus ir strādājis par tiesnesi, notāru vai
prokuroru (vai augstākās tiesas, Eiropas Savienības
Tiesas vai ES Vispārējās tiesas tiesnesi vai Igaunijas
tieslietu kancleru — Oiguskanstler (tieslietu kanclers
Igaunijā pilda vispārējās sūdzību izskatīšanas struktūras
pienākumus un uzrauga Konstitūcijas ievērošanu. Šī
funkciju kombinācija starptautiskā mērogā ir unikāla.)).
Šīs personas var pievienoties advokātu asociācijai
piecos gados no amata atstāšanas.

Zvērinātu advokātu palīgu uzņemšana advokātu kolēģijā
Kandidātiem ir jāiesniedz pieteikums (pievienojot pases
kopiju, fotogrāfijas, personas datu veidlapu, jurista diploma
kopiju, akadēmiskajās studijās apgūto tematu uzskaitījumu,
akadēmisko ziņojumu un jebkādus citus universitātes
diplomus).
Vispārīgie priekšnosacījumi uzņemšanai advokātu
asociācijā

Alternatīvi profesijas iegūšanas veidi



Reāla tiesībspēja un rīcībspēja;



Igaunijas iedzīvotājs vai Igaunijas vai jebkuras citas ES
dalībvalsts pilsonis;



juridiskā izglītība (Tiesu likuma 47. panta 1. punkta
1) apakšpunkts; Tiesu likuma 47. pants “Tiesnešiem
piemērojamās prasības”:
1. Igaunijas Republikas pilsoni var iecelt par tiesnesi, ja
viņam:
1) ir vismaz oficiāli sertificēts maģistra grāds tiesību
zinātnē, līdzvērtīga kvalifikācija, kas atbilst Igaunijas
Republikas Izglītības likuma 28. panta 22. punkta
prasībām, vai atbilstīga ārvalstīs iegūta kvalifikācija);



citā ES dalībvalstī iegūta kvalifikācija, ko atzīst saskaņā
ar Advokātu asociācijas likumu (65. pantu);



igauņu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski);



godīgums un taisnīgums.

JĀ
Speciālists, kas vismaz trīs gadus ir strādājis par tiesnesi,
notāru vai prokuroru (vai augstākās tiesas, Eiropas
Savienības Tiesas vai ES Vispārējās tiesas tiesnesi, vai
Igaunijas tieslietu kancleru), var pievienoties advokātu
asociācijai un kļūt par advokātu piecos gados no amata
atstāšanas dienas.

2. Mācības stažēšanās periodā
Vai valstī pastāv stažēšanās
periods?

JĀ

Juridiskais pamats:
Advokātu asociācijas likums

Obligātas mācības

JĀ

Noteiktais ilgums:
trīs gadi.
Pilntiesīgi advokāti ir zvērināti advokāti. Advokātu asociācijas
biedrs var kļūt par zvērinātu advokātu, iesniedzot rakstisku
pieteikumu, ja viņš/viņa ir nokārtojis/nokārtojusi zvērināta
advokāta eksāmenu un vismaz trīs gadus strādājis/strādājusi
par zvērināta advokāta palīgu.
Par advokātu asociācijas biedriem var kļūt arī zvērinātu
advokātu palīgi. Pēc minētā trīs gadu perioda palīgam nav

noteikti jākārto zvērināta advokāta eksāmens. Viņš/viņa var
turpināt neierobežotu laiku strādāt zvērināta advokāta
uzraudzībā par viņa/viņas palīgu.

Par ievadmācību rīkošanu
atbildīgās struktūras







Ievadmācību veids






Uzņemšanas eksāmens /
pārbaude pirms stažēšanās
perioda

JĀ

Obligāta mācību programma,
kas jāapgūst stažēšanās
periodā

NĒ

Īpaši pienākumi attiecībā uz
mācībām par ES tiesībām un
valodu apmācību

NĒ

Stažēšanās perioda
iedalījums posmos

NĒ

Novērtēšana/eksāmens pēc
stažēšanās perioda

JĀ

Advokātu kolēģijas — ar juridiskās prakses skolu starpniecību.
Advokātu kolēģijai ir jāparaksta līgums ar vismaz vienu universitāti, lai
nodrošinātu atbilstību juridiskajām prasībām par profesionālo
kompetenci, atbilstību, kvalifikācijām un pasniedzēju kvalifikāciju.
Advokātu kolēģija atbild par stažēšanās periodā īstenoto mācību
ikdienas organizatorisko darbu;
universitātes (valsts vai privātās). Universitātes var nodrošināt
mācības, parakstot līgumu ar vismaz vienu advokātu kolēģiju, lai
nodrošinātu mācību praksi stažēšanās periodā (mācekļa periods).
Universitāte atbild par stažēšanās periodā īstenoto mācību ikdienas
organizatorisko darbu;
universitātes (valsts vai privātās) kopā ar advokātu kolēģijām, kas
darbojas ar juridiskās prakses skolu starpniecību. Advokātu kolēģija,
juridiskās prakses skola un universitāte atbild par stažēšanās periodā
īstenoto mācību ikdienas organizatorisko darbu.
Privātpraksē īstenots un uzraudzīts mācekļa periods;
advokātu kolēģijas uzraudzīts mācekļa periods;
mācības ar advokāta darbu tieši nesaistītu profesionālo prasmju
(piem., komunikācijas, biroja vadīšanas u. c.) pilnveidošanai;
mācības ar advokāta darbu tieši saistītu profesionālo prasmju (piem.,
prasību sagatavošanas, sadarbības ar klientiem u. c.) pilnveidošanai;




Diploma pārbaude;
rakstisks pieteikums / novērtēšana;
uzņemšanas eksāmens.






Pamatojoties uz pasniedzēju ziņojumiem;
rakstiski eksāmeni;
mutvārdu eksāmeni;
intervija.

3. Pastāvīgo mācību sistēma
Pastāvīgo/specializēto mācību diferencēšana

Obligātas pastāvīgās mācības

JĀ

NĒ
Igaunijā nav oficiālas specializēto mācību
sistēmas.
 Valsts tiesību aktos paredzētās obligātās
mācības;

 obligātās mācības, kas paredzētas advokātu
asociācijas iekšējos noteikumos.
Juridiskais pamats:
angļu valodā: Igaunijas Advokātu asociācijas
likums un iekšējie noteikumi
Zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu
palīgiem ir pienākums periodiski apmeklēt
pastāvīgās mācības. Advokātu kolēģija reizi
piecos gados pārbauda, vai šie pienākumi ir
izpildīti.
Konkrētāk,
atbilstīgi
Igaunijas
Advokātu
asociācijas likuma 34. pantam zvērinātam
advokātam un zvērināta advokāta palīgam — ja
kopš pēdējā advokāta eksāmena nokārtošanas
ir pagājuši pieci gadi — ir jāiesniedz
profesionālās atbilstības izvērtēšanas komitejai
informācija par profesionālajām mācībām, kurās
attiecīgā persona piedalījusies novērtēšanas
periodā.

Obligātas specializētās mācības

NĒ

Obligātas svešvalodu mācības

NĒ

Pienākums iekļaut ES tiesību saturu
pastāvīgo mācību programmā

NĒ

Specializācija nav minēta ne valsts tiesību
aktos, nedz arī iekšējos noteikumos.

4. Akreditācijas sistēmas un mācību organizatori
Akreditācijas iespējamība

NĒ
Igaunijas mācību sistēmā nav paredzēta akreditācija.

To mācību organizatoru skaits, kuri
organizē pastāvīgo mācību pasākumus

Nepiemēro

Mācību organizatoru struktūras, kas
izstrādā akreditētus pastāvīgo mācību
pasākumus

Nepiemēro

Pasākumi un metodes
Atļautie obligāto pastāvīgo/specializēto
mācību pasākumu veidi



Klātienes mācību sesiju
apmeklēšana;



tālmācību sesiju pabeigšana;



e-mācību moduļu apguve;



tīmekļsemināra noskatīšanās;



dalība jaukta veida mācību
pasākumos;



mācību konferenču
apmeklēšana;



mācību pasākumu vadīšana

Dalība citā dalībvalstī
īstenotos mācību
pasākumos:
jā, to var uzskatīt par
obligāto mācību
apguvi, tomēr tas
atkarīgs no otrā
dalībvalstī piedāvāto
pasākumu veida, jo
Igaunijā īstenotajiem
mācību pasākumiem
piemērojamās

(pasniedzējs vai skolotājs);


rakstu darbi / publikācijas.

prasības attiecas arī
uz pasākumiem, kas
apmeklēti citā
dalībvalstī.

5. Mācību pasākumu uzraudzība
Mācības novērtē profesionālās atbilstības
izvērtēšanas komiteja.

Pastāvīgo mācību pasākumu uzraudzībā
iesaistītās organizācijas

Advokātu
kolēģija

Uzraudzības process

Pastāvīgo mācību perioda sekmīgu pabeigšanu novērtē,
izmantojot kredītpunktu sistēmu.
Par vienu pastāvīgo mācību stundu piešķir vienu mācību
kredītpunktu.
Par vienu izvērtēšanas perioda gadu piešķir 10 pastāvīgo
mācību kredītpunktus.
Par pieciem izvērtēšanas perioda gadiem piešķir
80 pastāvīgo mācību kredītpunktus.
Akreditācijas procesu īsteno, ievērojot “Igaunijas Advokātu
asociācijas organizēto pastāvīgo mācību pamatojumus un
procedūras”.

