Uddannelse af estiske advokater i EU-ret
Responderende myndighed: Det estiske advokatsamfund (Eesti Advokatuur)
BESKRIVELSE AF DET ESTISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER

1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående uddannelse/universitetsuddannelse
JA

Krav om juridisk kandidateksamen
For at blive fuldgyldig advokat skal man:

JA


Bestå en eksamen/bedømmes af advokatsamfundet
eller et udvalg nedsat af advokatsamfundet



Evalueres og godkendes af et advokatfirma (advokater
kan kun yde juridisk bistand gennem et advokatfirma).



Have gennemført en fuldmægtigperiode



Være optaget i advokatsamfundet (efter at have bestået
advokateksamenen eller have bestået eksamen og
praktiseret som advokatfuldmægtig i mindst tre år)

Siden 1. marts 2013 har advokatsamfundet haft to typer
medlemmer: advokater og advokatfuldmægtige.
Advokatfuldmægtige er medlemmer af det estiske
advokatsamfund, som kan praktisere under tilsyn af en
advokat.
Advokater kan optages i advokatsamfundet, hvis:


De har bestået advokateksamenen



De har bestået advokateksamenen og er indehavere af
en ph.d.-grad i jura



De er advokater og bliver optaget i advokatsamfundet
senest fem år efter at være blevet udelukket herfra
(efter § 36, stk. 1, nr. 1 og 4, i loven om
advokatsamfundet kan en advokat efter beslutning fra
advokatsamfundet
udelukkes
herfra,
hvis
den
pågældende
har
ansøgt
herom
eller
af
helbredsmæssige eller andre årsager ikke har
praktiseret som advokat i mere end tre på hinanden
følgende år)



De har arbejdet i mindst tre år som dommere, notarer
eller anklagere og bliver optaget i advokatsamfundet
senest fem år efter at have forladt deres stilling (eller
har arbejdet som højesteretsdommer, dommer ved
Domstolen eller Retten eller under justitsministeren
(Oiguskanstler) (justitsministeren i Estland fungerer
både som overordnet klageinstans og som forfatningens
vogter, hvilket er unikt set i international sammenhæng))

Advokatfuldmægtiges optagelse i advokatsamfundet:
Advokatfuldmægtige skal indsende en ansøgning (vedlagt
kopi af pas, fotos, blanket med personoplysninger, kopi af
uddannelsespapirer, liste over emner, som den pågældende
har
beskæftiget
sig
med
under
uddannelsen,
uddannelsesrapport og andre eksamensbeviser).
Desuden skal ansøgere opfylde følgende generelle krav
for at blive optaget i advokatsamfundet:


Have fuld retsevne



Være bosiddende i Estland, være estisk statsborger
eller statsborger i en anden EU-medlemsstat.



Krav til juridisk uddannelse (§ 47, stk. 1, nr. 1 i loven om
domstole). Krav til dommere:
En borger i Republikken Estland kan udpeges som
dommer, hvis den pågældende som minimum har
gennemført en officielt godkendt juridisk
kandidatuddannelse, har erhvervet tilsvarende
kvalifikationer som fastsat i § 28, stk. 22, i den estiske
uddannelseslov eller tilsvarende kvalifikationer i et
andet land.



Kvalifikationer, der er erhvervet i en anden EUmedlemsstat, anerkendes efter § 65 i loven om
advokatsamfundet.



Besidde mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder i
estisk



Være ærlig og have høj moral

JA

Alternative veje til erhvervet

Jurister, der har arbejdet i mindst tre år som dommere,
notarer eller anklagere, kan optages i advokatsamfundet og
blive advokater, senest fem år efter at de har forladt deres
stilling (eller har arbejdet som højesteretsdommer, dommer
ved Domstolen eller Retten eller justitsminister).

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Loven om advokatsamfundet

Obligatorisk

JA

Varighed:
Tre år
Et medlem af advokatsamfundet kan blive beskikket som
advokat på grundlag af en skriftlig ansøgning, hvis den
pågældende har bestået advokateksamenen og har været
ansat som advokatfuldmægtig i mindst tre år.
Advokatfuldmægtige er også medlem af advokatsamfundet.
Den pågældende behøver ikke at bestå advokateksamenen

efter denne treårige periode, men kan i stedet fortsætte som
advokatfuldmægtig på ubegrænset tid under tilsyn af en
advokat.

Organer med ansvar for
uddannelse af
advokatfuldmægtige







Type uddannelse i
fuldmægtigperioden






Optagelsesprøve/kontrol før
fuldmægtigperiode

JA

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

NEJ

Særlige forhold vedrørende
EU-ret og sproglig
uddannelse

NEJ

Fuldmægtigperiode inddelt i
faser

NEJ

Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

JA

Advokatsamfund – gennem skoler for juridiske studier.
Advokatsamfundet skal indgå aftale med mindst et universitet for at
sikre overholdelse af lovkrav til faglige kvalifikationer, egnethed og
godkendelse af undervisere. Advokatsamfundet er ansvarligt for den
daglige tilrettelæggelse af undervisningen i fuldmægtigperioden.
Universiteter (offentlige eller private). Universiteter kan tilbyde
uddannelse ved at indgå aftale med mindst ét advokatsamfund, for at
sikre at den studerende har en praktiksted i fuldmægtigperioden.
Universitetet er ansvarligt for den daglige tilrettelæggelse af
undervisningen i fuldmægtigperioden.
Universiteter (offentlige eller private) i samarbejde med
advokatsamfund
gennem
juridiske
uddannelsescentre.
Advokatsamfundet, det juridiske uddannelsescenter og universitetet
er i fællesskab ansvarlige for den daglige tilrettelæggelse af
undervisningen i fuldmægtigperioden.
Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis
Praktikforløb under tilsyn af et advokatsamfund
Oparbejdelse af ikke-juridiske kompetencer (kommunikation,
forvaltning af et kontor osv.)
Oparbejdelse af juridiske kompetencer (udfærdigelse af krav,
arbejdet med klienter osv.)




Kontrol af uddannelsespapirer
Skriftlig ansøgning/vurdering
Adgangsgivende eksamen






I form af rapporter fra vejledere
Gennem skriftlige eksamener
Gennem mundtlige eksamener
Samtale

3. Videreuddannelse
NEJ
Der findes ikke noget officielt
specialiseringssystem i Estland.

Sondring mellem videreuddannelse og
specialisering

Krav om videreuddannelse

JA

 Obligatorisk videreuddannelse som fastlagt i
national lovgivning
 Obligatorisk videreuddannelse som anført i

advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag:
På
engelsk:
Loven
om
det
estiske
advokatsamfund og dets interne regler
Advokater og advokatfuldmægtige er forpligtet til
at deltage i løbende videreuddannelse. Hvert
femte år fører advokatsamfundet tilsyn med, at
disse forpligtelser er opfyldt.
Mere specifikt og i henhold til § 34 i loven om
det estiske advokatsamfund er advokater og
advokatfuldmægtige – hvis der er gået fem år,
siden de bestod den sidste advokateksamen –
forpligtet til at indsende oplysninger om deres
praktiske uddannelse i vurderingsperioden til
udvalget for vurdering af faglig egnethed.

Krav om specialisering

NEJ

Krav om tilegnelse af fremmedsprog

NEJ

Krav om videreuddannelse i EU-ret

NEJ

Hverken
national
lovgivning
eller
advokatsamfundets interne regler indeholder
krav om specialisering.

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

NEJ
Der er ikke mulighed for akkreditering i det estiske
uddannelsessystem.

Antal uddannelsesudbydere, der tilbyder
videreuddannelse

Ikke relevant

Uddannelsesudbydere af akkrediteret
videreuddannelse

Ikke relevant

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der accepteres i
overensstemmelse med kravene om
videreuddannelse/specialisering



Fysisk deltagelse i kurser



Fjernundervisning



Gennemførelse af elæringsmoduler



Deltagelse i webinarer



Deltagelse i blandede
undervisningsaktiviteter



Deltagelse i
uddannelseskonferencer



Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter som
vejleder eller underviser

Deltagelse i
uddannelsesaktivitete
r, der finder sted i en
anden medlemsstat:
Ja, det kan tælle med
i opfyldelsen af
uddannelseskravene,
men det afhænger af,
hvilken type
aktiviteter der
tilbydes i den anden
medlemsstat.
Kravene til
uddannelsesaktivitete
r i en anden



Forfattervirksomhed/udgivelse

medlemsstat er de
samme som til
aktiviteter i Estland.

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Vurderingen foretages af et
vurdering af faglig egnethed.

udvalg

til

Organisationer, der fører tilsyn med
videreuddannelsesaktiviteter

Advokats
amfundet

Tilsyn

Der benyttes et pointsystem til at vurdere, om kravene til
videreuddannelse er opfyldt.
1 uddannelsespoint svarer til 1 times videreuddannelse.
En vurderingsperiode på 1 år svarer til 10
videreuddannelsespoint.
En vurderingsperiode på 5 år svarer til 80
videreuddannelsespoint.
Akkrediteringsprocessen er baseret på "Grundlag og
procedure for det estiske advokatsamfunds
videreuddannelse".

