Обучение на адвокати по право на ЕС в Естония
Орган, подал информацията: Естонската адвокатска колегия (Eesti Advokatuur)
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Естония

1. Достъп до професията
Необходимо ли e висше образование/университетско образование? ДА
Задължително ли е притежаването на диплома по право?
Какви са стъпките за придобиване на
пълна правоспособност като адвокат?

ДА



Изпит/оценяване на кандидата от адвокатската
колегия или от комисия, създадена от адвокатската
колегия.



Оценяване на кандидата и приемане от адвокатска
кантора
(адвокатите
могат
да
предоставят
юридически
услуги
единствено
посредством
адвокатска кантора).



Завършване на въвеждащ стаж.



Регистрация в адвокатската колегия (след полагане
на изпит за адвокат или ако лицето е положило
изпита и е практикувало като помощник на адвокат
най-малко 3 години).

В Естония адвокатите имат пълна правоспособност.
От 1 март 2013 г. има два вида членове на адвокатската
колегия: адвокати и помощници на адвокати.
Помощниците са членове на Естонската адвокатска
колегия, които могат да практикуват под надзора на
адвокат.
Адвокатите могат да бъдат приети в адвокатската
колегия, ако са:


положили изпита за адвокат;



положили изпита и притежават докторска степен по
право (притежатели на докторска степен);



били адвокати и се присъединят към адвокатската
колегия в срок от 5 години след отписването им от
адвокатската колегия (съгласно член 36, алинея 1,
точка 1 или 4 от Закона за адвокатската колегия
даден адвокат може да бъде отписан от
адвокатската колегия след решение на колегията,
ако е подал молба за това или ако не е практикувал
като адвокат повече от 3 последователни години
поради здравословни или други причини);



работили поне 3 години като съдии, нотариуси или
прокурори – такива лица могат да се присъединят
към адвокатската колегия в срок от 5 години след
напускане на заеманата длъжност – или като съдии
от Върховния съд, от Съда на ЕС, от Общия съд на
ЕС, канцлер на правосъдието – Oiguskanstler
(Канцлерът на правосъдието в Естония съвместява

функциите на общ орган за разглеждане на петиции
и пазител на Конституцията. Такова съвместяване
на компетентност е единствено по рода си в
международен план.)
Помощници на адвокати – приемане в адвокатската
колегия:
Те трябва да подадат молба (копие от паспорта, снимки,
формуляр с лични данни, копие от дипломата по право,
списък на изучаваните по време на висшето образование
предмети, академична справка и всички други
университетски дипломи).
Общи изисквания за приемане в адвокатската
колегия:

Има ли алтернативни начини за
достъп до упражняване на
професията?



активна правоспособност;



лице, пребиваващо в Естония, или гражданин на
Естония или на друга държава – членка на ЕС;



изисквания за юридическо образование (член 47,
алинея 1, точка 1 от Закона за съдилищата): член 47
от Закона за съдилищата. Изисквания за съдии:
(1) гражданин на Република Естония може да бъде
назначен за съдия, ако той:
1) е придобил официално призната магистърска
степен по право, съответната квалификация за
2
целите на член 28, алинея 2 от Закона за
образованието на Република Естония
или
съответната чуждестранна квалификация;



квалификации, придобити в друга държава – членка
на ЕС, признати съгласно Закона за адвокатската
колегия (член 65);



устно и писмено владеене на естонски език;



необходимите нравствени качества.

ДА
Юристи, работили най-малко 3 години като съдии,
нотариуси или прокурори, могат да се присъединят към
адвокатската колегия и да станат адвокати в срок от пет
години след като са напуснали длъжността си (Същото
важи за съдиите от Върховния съд, от Съда на ЕС, от
Общия съд на ЕС и за канцлера на правосъдието.).

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ стаж?

ДА

Стажът задължителен ли е? ДА

Правно основание:
Закон за адвокатската колегия
Установена продължителност:
3 години
Единствено адвокатите имат пълна правоспособност.

Член на Адвокатската колегия може да стане адвокат въз
основа на писмена молба, ако е положил изпита за
адвокати и ако има най-малко три години практика като
помощник на адвокат.
Помощниците на адвокатите също са членове на
адвокатската колегия. След този тригодишен стаж не е
нужно лицето да полага изпита за адвокат, като то може
да продължи да практикува като помощник на адвокат
без ограничения във времето под надзора на адвокат.

Какви видове структури са
отговорни за организиране
на обучението по време на
този стаж?







Форма на въвеждащото
обучение






Има ли приемен
изпит/проверка преди
въвеждащия стаж?
Има ли утвърдена учебна
програма по време на
въвеждащия стаж?
Има ли специфични
изисквания във връзка с
изучването на правото на
ЕС и езиковото обучение?

ДА

Въвеждащият стаж
разделен ли е на отделни
етапи?

НЕ

Има ли оценка/изпит след

ДА

Адвокатските колегии – чрез школите за юридическа практика.
Адвокатската колегия трябва да подпише споразумение с наймалко един университет, за да гарантира спазването на
законовите изисквания както относно професионалната
квалификация, умения и опит, така и относно квалификациите на
преподавателите.
Адвокатската
колегия
отговаря
за
ежедневната организация на обучението по време на
въвеждащия стаж.
Университетите (публични или частни). Университетите могат да
предоставят обучение съгласно споразумение, подписано с наймалко една адвокатска колегия, за да се гарантира
провеждането на задължителния въвеждащ стаж. Университетът
отговаря за ежедневната организация на обучението по време
на въвеждащия стаж.
Университетите (публични или частни) заедно с адвокатските
колегии чрез школите за юридическа практика. Адвокатската
колегия, школата за юридическа практика и университетът
отговарят за ежедневната организация на обучението по време
на въвеждащия стаж.
Стаж под надзора на адвокатска кантора
Стаж под надзора на адвокатска колегия
Обучение по професионални умения извън областта на правото
(напр. комуникационни способности, управление на правна
кантора и т.н.)
Обучение по професионални умения в областта на правото
(напр. изготвяне на искове, работа с клиенти и т.н.)




Проверка/удостоверяване на диплома
Писмена молба/оценяване
Приемен изпит




Доклади от ръководителите на стажа
Писмени изпити

НЕ

НЕ




въвеждащия стаж?

Устни изпити
Интервю

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение между текущо
обучение и специализация?

НЕ
В Естония няма официална система за
специализация.

Има ли задължение за преминаване на ДА
текущо обучение?

 Задължително обучение, установено в
националното право

Има ли задължение за
специализация?

НЕ

Има ли задължение за изучаване на
чужди езици?

НЕ

Има ли задължение за включване на
правото на ЕС в текущото обучение?

НЕ

 Задължително обучение, установено в
Правилника за вътрешния ред на
адвокатската колегия
Правно основание:
На английски език: Закон за адвокатската
колегия и Правилник за вътрешния ред
Адвокатите и помощниците на адвокатите са
длъжни да преминават периодично през
текущо обучение. На всеки 5 години
адвокатската колегия проверява дали това
задължение е спазено.
По-конкретно съгласно член 34 от Закона за
адвокатската
колегия
от
адвоката
и
помощника на адвоката – ако са изминали
пет години от последното им явяване на
изпита за адвокати – се изисква да
предоставят на комисията за оценка на
професионалната пригодност информация
относно обучението на работното място, през
което е преминало лицето по време на
периода на оценяване.
Специализацията не е уредена нито в
националното право, нито в Правилника за
вътрешния ред.

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

НЕ
В естонската система за обучение не съществува
акредитация.

Какъв е броят на структурите,
предоставящи обучение, които
предлагат текущо обучение?

Не се прилага

Не се прилага
Какви са видовете структури,
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани дейности по
текущо обучение?

Дейности и методи
Какви видове дейности по обучение се
приемат съгласно задължението за
текущо обучение или специализация?



Присъствено обучение



Дистанционно обучение



Модули за електронно
обучение



Уебинари



Комбинирано обучение



Конференции за обучение



Участие в дейности по
обучение в качеството на
обучаващ или преподавател



Писане/публикуване на
статии

Участие в дейности
по обучение в друга
държава членка:
Да, това е част от
задълженията за
обучение, но зависи
от вида на
предлаганите
дейности в другата
държава членка –
изискванията във
връзка с дейностите
по обучение в
Естония се прилагат
и по отношение на
дейностите в друга
държава членка.

5. Надзор на дейностите по обучение
Оценяването се извършва от комисията
за оценяване на професионалната
пригодност.

Кои са структурите, упражняващи
надзор върху дейностите по текущо
обучение?

Адвокатск
ата
колегия

Каква е процедурата за упражняване
на надзор?

За оценка на успешното преминаване на периода на
текущо обучение се използва система за кредити.
Един кредит за обучение отговаря на 1 час текущо
обучение.
Едногодишен период на оценяване отговаря на
10 кредита за текущо обучение.
Петгодишен период на оценяване отговаря на
80 кредита за текущо обучение
Процедурата за даване на кредити се базира на
„Основи и процедура за текущо обучение на Естонската
адвокатска колегия"

