Vzdělávání advokátů v právu EU v Estonsku
Odpovědná organizace: Estonská advokátní komora (Eesti Advokatuur)
POPIS VNITROSTÁTNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉ PŘÍPRAVY ADVOKÁTŮ v Estonsku

1. Přístup k profesi
Vysokoškolské vzdělání/univerzitní vzdělání

ANO

Titul v oboru právo je povinný
Postup, jak dosáhnout plné způsobilosti
k výkonu advokátní praxe

ANO






Zkoušky/hodnocení uchazeče advokátní komorou
nebo komisí, kterou sestavila advokátní komora
Vyhodnocení uchazeče a přijetí do advokátní
kanceláře (advokáti mohou poskytovat služby
jenom prostřednictvím advokátních kanceláří.)
Absolvování právní praxe
Registrace u advokátní komory (po složení
advokátních zkoušek nebo po složení
závěrečných zkoušek a po minimálně 3 letech
právní praxe jako koncipient v advokátních
kancelářích)

V Estonsku jsou advokáti osobami s plnou
způsobilostí k výkonu advokátní praxe. Od 1. března
2013 mohou být do advokátní komory zapsáni dva typy
členů: advokáti a advokátní koncipienti.
Koncipienti jsou ti členové Estonské advokátní komory,
kteří mohou působit pod dozorem advokáta.
Advokáti mohou být zapsáni do advokátní komory,
pokud:
 složí advokátní zkoušky;
 složí zkoušky a mají doktorát v oblasti práva
(Ph.D.);
 působili jako advokáti a vstoupili do advokátní
komory do 5 let poté, co jim bylo ukončeno
členství (podle § 36 odst. 1 bodů 1 nebo 4 zákona
o advokátní komoře může být advokátovi
ukončeno členství v komoře na základě
rozhodnutí předsednictva advokátní komory,
pokud o to sám požádá nebo pokud nevykonává
praxi déle než 3 po sobě jdoucí roky ze
zdravotních nebo jiných důvodů);
 pracovali minimálně 3 roky jako soudci, notáři
nebo státní zástupci, mohou vstoupit do advokátní
komory do 5 let poté, co opustili toto zaměstnání
(nebo jako soudci nejvyššího soudu, soudci ESD

nebo Tribunálu EU, kancléř spravedlnosti –
Oiguskanstler (kancléř spravedlnosti v Estonsku
má funkci obecného petičního orgánu a strážce
ústavnosti. Takto kombinovaná kompetence je v
mezinárodním srovnání jedinečná.
Advokátní koncipienti – přijetí do advokátní
komory:
Musí podat žádost (kopie pasu, fotografie, dotazník s
osobními údaji, kopie diplomu z právnické fakulty, výpis
předmětů absolvovaných během studií na VŠ s
dosaženým hodnocením a další univerzitní diplomy)
Obecné požadavky pro přijetí do advokátní komory:
 Svéprávnost;
 Estonský státní občan nebo občan trvale usazený
v Estonsku nebo občan jiného státu EU;
 Požadavky na právní vzdělání (§ 47 odst. 1 bod 1
zákona o soudech, zákon o soudech: § 47.
Požadavky na soudce:
(1) Státní občan Estonské republiky může být
jmenován soudcem, pokud:
1) má v oblasti práva minimálně oficiálně
uznávaný magisterský titul, odpovídající
kvalifikaci v souladu s odst. 28 bodem 22
estonského zákona o vzdělávání nebo
odpovídající zahraniční kvalifikaci;
 Kvalifikace získané v jiném členském státě EU,
uznávané podle zákona o advokátní komoře (§
65);
 Plynulá znalost estonštiny slovem i písmem;
 Morálně bezúhonnost
ANO

Alternativní přístup k profesi

Odborníci, kteří pracovali minimálně 3 roky jako soudci,
notáři nebo státní zástupci, mohou vstoupit do
advokátní komory a stát se advokáty, pokud tak učiní
do pěti let od opuštění předchozí pozice (nebo pozice
soudce nejvyššího soudu, soudce ESD nebo Tribunálu,
kancléře spravedlnosti).

2. Odborná příprava během právní praxe
Existuje právní praxe?

ANO

Povinná

ANO

Právní základ:
Zákon o advokátní komoře
Stanovená délka:
3 roky
Advokáti jsou osobami s plnou způsobilostí k výkonu

advokátní praxe. Člen advokátní komory se může stát
advokátem na základě písemné žádosti, pokud složí
advokátní zkoušky a pokud absolvuje právní praxi
koncipienta v advokátní kanceláři v délce minimálně 3 let.

Struktury odpovědné za
organizaci právní praxe







Forma právní praxe

Přijímací zkouška / prověření
před zahájením právní praxe
Stanovený vzdělávací plán
během právní praxe
Specifika týkající se
vzdělávání v právu EU a
jazykové přípravy
Rozdělení právní praxe do
jednotlivých fází
Hodnocení/zkouška po
skončení právní praxe





Koncipienti v advokátních kancelářích jsou také členy
komory. Po těchto třech letech osoba nemusí složit
advokátní zkoušky, ale může pokračovat v práci koncipienta
v advokátní kanceláři bez časového omezení pod dohledem
advokáta.
Advokátní komory – prostřednictvím škol právní praxe
Komora musí podepsat smlouvu minimálně s jednou univerzitou, aby
byl zaručen soulad se zákonnými požadavky na odbornou
způsobilost, vhodnost nebo kvalifikace a kvalifikaci učitelů. Komora je
odpovědná za každodenní organizaci odborné přípravy koncipientů.
Univerzity (veřejné nebo soukromé). Univerzity mohou poskytovat
přípravu podepsáním dohody minimálně s jednou komorou, aby byla
zajištěna stáž během odborné přípravy koncipientů (právní praxe).
Univerzita je odpovědná za každodenní organizaci odborné přípravy
koncipientů.
Univerzity (veřejné nebo soukromé) spolu s komorami
prostřednictvím škol právní praxe. Komora, škola právní praxe a
univerzita jsou odpovědné za každodenní organizaci odborné
přípravy koncipientů.
Stáž pod dohledem v soukromé advokátní kanceláři
Stáž pod dohledem komory
Příprava v oblasti odborných dovedností mimo oblast práva (např.
komunikace, řízení kanceláře atd.)

 Příprava v oblasti práva (návrhy žalob, práce s klienty atd.)
ANO
 Kontrola/ověření diplomu
 Písemná žádost / hodnocení
 Vstupní zkouška
NE
NE

NE
ANO






Prostřednictvím zpráv školitelů
Prostřednictvím písemných zkoušek
Prostřednictvím ústních zkoušek
Pohovor

3. Systém soustavné odborné přípravy
Rozlišování mezi soustavnou odbornou přípravou a

NE

V Estonsku není žádný oficiální systém pro
specializaci.

specializací
Povinnosti týkající se soustavné odborné
přípravy

ANO

Povinnosti týkající se specializace

NE

Povinnosti týkající se studia cizích jazyků

NE

Povinnosti týkající se obsahu práva EU u
soustavné odborné přípravy a
specializace?

NE

 Povinnosti týkající se povinné odborné
přípravy stanovené právními předpisy státu
 Povinnosti týkající se povinné odborné
přípravy stanovené ve vnitřních nařízeních
advokátní komory
Právní základ:
Anglicky: Estonský zákon o advokátní komoře a
vnitřní řád
Advokáti a jejich koncipienti jsou povinni
absolvovat pravidelná odborná školení. Každých
5 let komora kontroluje, zda je tato povinnost
dodržována.
Konkrétně jsou advokáti a jejich koncipienti
podle § 34 estonského zákona o advokátní
komoře povinni po uplynutí pěti let od data, kdy
složili poslední advokátní zkoušku, předložit
posudkové komisi informace týkající se
soustavné odborné přípravy, kterou ukončili
během období, za něž se posuzuje odborná
způsobilost.
Specializace není uvedena ani v právních
předpisech státu, ani ve vnitřních nařízeních

4. Systémy akreditace a poskytovatelé vzdělávacích aktivit
Možnost akreditace
Počet poskytovatelů nabízejících
vzdělávací aktivity v oblasti soustavné
odborné přípravy
Typy poskytovatelů připravujících
akreditované vzdělávací aktivity v oblasti
soustavné odborné přípravy
Aktivity a metody
Typy vzdělávacích aktivit, které jsou
uznány v rámci povinností soustavné
odborné přípravy

NE
Estonský systém odborné přípravy neumožňuje akreditace.
Nepoužije se

Nepoužije se




Účast na prezenčních kurzech
odborné přípravy
Dokončení distančních kurzů
odborné přípravy

Účast na
vzdělávacích
činnostech v jiném
členském státě:









Absolvování modulů
elektronického učení
Sledování webinářů
Absolvovat smíšené vzdělávací
činnosti
Účast na vzdělávacích
konferencích
Účast na vzdělávacích
činnostech jako lektor nebo
učitel
Psaní/publikování

Ano, tuto účast lze
považovat za splnění
povinnosti týkající se
odborné přípravy, ale
záleží na typu
činností nabízených v
jiném členském státě
– Požadavky na
odbornou přípravu v
Estonsku lze rovněž
použít na činnosti v
jiném členském státě.

5. Dohled nad aktivitami v rámci odborné přípravy
Posouzení provádí posudková komise
Advokátní
Organizace zapojené do dohledu nad
odborné způsobilosti.
vzdělávacími aktivitami v rámci soustavné komora
odborné přípravy
Při posuzování úspěšného soustavné průběžné odborné
Proces dohledu

přípravy se používá systém kreditů.
1 kredit za přípravu odpovídá 1 hodině soustavné odborné
přípravy.
1 rok posuzovaného období odpovídá 10 kreditům za
soustavné odbornou přípravu.
Pětileté posuzované období odpovídá 80 kreditům za
soustavné odbornou přípravu.
Proces akreditace vychází ze „Základů a postupů soustavné
odborné přípravy estonské advokátní komory”

