Opleiding voor advocaten over EU-recht in Estland
Reactie afkomstig van: Estse orde van advocaten (Eesti Advokatuur)
BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Estland

1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair onderwijs
is noodzakelijk

JA

Een afgeronde universitaire rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig bevoegde
advocaat te worden:



Examen/Beoordeling van de kandidaat door de orde
van advocaten of door een commissie die door de orde
van advocaten is ingesteld



Evaluatie van de kandidaat en acceptatie door een
advocatenkantoor (advocaten mogen slechts juridische
diensten verlenen via een advocatenkantoor).



Voltooiing van een introductieperiode



Inschrijving bij de balie (na het slagen voor het examen
voor de advocatuur of als men geslaagd is voor het
examen en ten minste drie jaar als assistent-advocaat
heeft gewerkt)

In Estland worden advocaten per definitie als volledig
bevoegde advocaten aangemerkt.
Sinds 1 maart 2013 zijn er twee soorten leden van de orde
van advocaten: advocaten en assistent-advocaten.
Assistenten zijn leden van de Estse orde van advocaten die
als advocaat werkzaam mogen zijn onder toezicht van een
advocaat.
Advocaten kunnen worden toegelaten tot de orde van
advocaten indien:


ze geslaagd zijn voor het examen voor de advocatuur;



ze geslaagd zijn voor het examen en doctor in de
rechten zijn;



ze advocaat zijn geweest en ze zich opnieuw aansluiten
bij de orde van advocaten binnen vijf jaar na hun
uitschrijving uit de orde van advocaten (krachtens de
wet op de advocatuur, § 36, lid 1, punt 1 of 4, kan een
advocaat uit de orde van advocaten worden
uitgeschreven na een besluit van de orde van
advocaten indien hij een aanvraag daartoe heeft
ingediend of meer dan drie jaar op rij vanwege
gezondheids- of om andere redenen niet als advocaat
heeft gewerkt);



ze ten minste drie jaar hebben gewerkt als rechter,
notaris of openbaar aanklager. Ze mogen zich dan bij
de orde van advocaten inschrijven binnen vijf jaar

nadat ze uit functie zijn getreden (dit geldt ook voor
raadsheren, rechters van het Europese Hof van Justitie,
het Gerecht van de EU, kanselier van Justitie –
Oiguskanstler (de kanselier van Justitie in Estland
combineert de functie van algemene verzoeksinstantie
en bewaker van de grondwettelijkheid. Deze
gecombineerde bevoegdheid is uniek in de wereld)
Assistent-advocaten – toelating tot de balie:
Zij moeten een aanvraag indienen (kopie van paspoort,
foto's, formulier met personalia, kopie van hun diploma van
een rechtenstudie, lijst van onderwerpen die zijn behandeld
tijdens hun universitaire studie, universitair rapport en
eventuele andere universitaire diploma's)
Algemene eisen voor toelating tot de orde van
advocaten:

Alternatieve routes naar dit beroep



Actieve procesbevoegdheid;



Ingezetene van Estland of staatsburger van Estland of
van een andere EU-lidstaat;



Eisen ten aanzien van juridische opleidingen (Wet op de
rechterlijke organisatie § 47, artikel 1, lid 1 Wet op de
rechterlijke organisatie: § 47. Eisen voor rechters:
(1) Een staatsburger van de Republiek Estland kan tot
rechter worden benoemd indien hij of zij:
1) ten minste een officieel gecertificeerde mastergraad
in de rechten, een dienovereenkomstige kwalificatie in
het kader van lid 28 (22) van de Onderwijswet van de
Republiek Estland of een dienovereenkomstige
buitenlandse kwalificatie heeft behaald;



Kwalificaties die zijn verkregen in een andere EUlidstaat, zoals erkend krachtens de Wet op de orde van
advocaten (§ 65);



Mondelinge en schriftelijke beheersing van het Ests;



Eerlijkheid en moreel karakter.

JA
Beroepsbeoefenaars die ten minste drie jaar als rechter,
notaris of openbaar aanklager hebben gewerkt kunnen zich
inschrijven bij de orde van advocaten en advocaat worden
binnen vijf jaar na het neerleggen van hun functie (dit geldt
ook voor raadsheren, rechters van het Europese Hof van
Justitie, het Gerecht van de EU, kanselier van Justitie).

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
Wet op de orde van advocaten

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
3 jaar

Advocaten zijn per definitie volledig bevoegde advocaten.
Een lid van de orde van advocaten kan advocaat worden op
basis van een schriftelijke aanvraag indien hij/zij geslaagd is
voor het examen voor de advocatuur en ten minste drie jaar
werkzaam is geweest als assistent-advocaat.
Ook assistent-advocaten zijn lid
periode van drie jaar hoeft men
examen voor de advocatuur,
onbepaalde duur onder toezicht
assistent-advocaat blijven werken.

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor het
organiseren van introductieopleidingen







Vorm van introductieopleiding






Toelatingsexamen/-toetsing
voorafgaand aan de
introductieperiode

JA

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

NEE

Bijzonderheden met
betrekking tot EU-recht en
taalvaardigheden:

NEE

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

NEE

Beoordeling/Examen na de
introductieperiode

JA

van de balie. Na deze
niet te slagen voor het
maar mag men voor
van een advocaat als

Ordes van advocaten - via juridische praktijkscholen.
De orde van advocaten moet een overeenkomst aangaan met ten
minste één universiteit teneinde zeker te stellen dat wordt voldaan
aan
de
wettelijke
voorschriften
met
betrekking
tot
beroepscompetentie, -geschiktheid of -kwalificaties en de
kwalificaties van docenten. De orde van advocaten is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de opleiding
tijdens de introductieperiode.
Universiteiten (openbaar of particulier). Universiteiten kunnen
opleidingen verstrekken door een overeenkomst aan te gaan met ten
minste één orde van advocaten, teneinde de stageperiode tijdens de
introductieperiode zeker te stellen. De universiteit is verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken van de opleiding tijdens de
introductieperiode.
Universiteiten (openbaar of particulier) samen met ordes van
advocaten via juridische praktijkscholen. De orde van advocaten, de
juridische praktijkschool en de universiteit zijn verantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken van de opleiding tijdens de
introductieperiode.
Stage met toezicht door een particuliere praktijk
Stage met toezicht door een orde van advocaten
Opleiding
over
niet-juridische
beroepsvaardigheden
(bijv.
communicatie, het voeren van een praktijk etc.)
Opleiding over juridische beroepsvaardigheden (bijv. vorderingen
opstellen, met cliënten werken etc.)




Toetsing/verificatie van diploma
Schriftelijke aanvraag/evaluatie
Toelatingsexamen




Via verslagen van docenten
Via schriftelijke examens




Via mondelinge examens
Interview

3. Stelsel voor permanente educatie
NEE
Estland kent geen officieel stelsel voor
specialisatieopleidingen.

Onderscheid tussen permanente
educatie/specialisatieopleidingen

Verplichtingen met betrekking tot
permanente educatie

JA

Verplichtingen met betrekking tot
specialisatieopleidingen

NEE

Verplichtingen met betrekking tot het
leren van vreemde talen

NEE

Verplichtingen ten aanzien van EU-recht
als inhoud van permanente educatie

NEE

 Verplichte
opleidingsplichten
zoals
vastgelegd volgens het nationale recht
 Verplichte
opleidingsplichten
zoals
vastgelegd in het huishoudelijk reglement
van de orde van advocaten
Rechtsgrondslag:
In het Engels: Estonian Bar Association Act and
Internal Rules (Wet op de Estse orde van
advocaten en huishoudelijk reglement)
Advocaten en assistent-advocaten zijn verplicht
regelmatig permanente-educatieactiviteiten te
volgen. Om de vijf jaar controleert de orde van
advocaten of aan deze verplichtingen is
voldaan.
Meer in het bijzonder is in § 34 van de wet op de
Estse orde van advocaten vastgelegd dat
advocaten en assistent-advocaten, indien er vijf
jaren zijn verstreken sinds de persoon in kwestie
geslaagd
is
voor
diens
laatste
advocatuurexamen,
informatie
aan
de
commissie die de geschiktheid voor het beroep
beoordeelt moeten overleggen met betrekking
tot de bijscholing die de persoon in kwestie heeft
gevolgd tijdens de beoordelingsperiode.
Specialisatie wordt niet genoemd in het
nationale recht of het huishoudelijk reglement

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

NEE
Het opleidingsstelsel van Estland kent geen
accreditatiemogelijkheid

Aantal aanbieders van opleidingen die
activiteiten voor permanente educatie
aanbieden

N.v.t.

Soorten aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie ontwikkelen

N.v.t.

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die worden
geaccepteerd conform de verplichtingen
voor permanente educatie of
specialisatieopleidingen



Persoonlijk opleidingssessies
bijwonen (contactonderwijs)



Het volgen van
opleidingssessies op afstand



Het volgen van elearningmodules



Het volgen van webinars



Het uitvoeren van
gecombineerde leeractiviteiten



Het bijwonen van
opleidingsconferenties



Als trainer of docent deelnemen
aan opleidingsactiviteiten



Schrijven/publiceren

Deelname aan
opleidingsactiviteiten
in een andere
lidstaat:
Ja, dit kan meetellen
voor de
opleidingsverplichting
en, maar het is
afhankelijk van de
soort activiteiten die
wordt aangeboden in
de andere lidstaat –
vereisten voor
opleidingsactiviteiten
in Estland gelden ook
voor activiteiten in
een andere lidstaat

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die betrokken zijn bij het
toezicht op permanenteeducatieactiviteiten

Orde van
advocaten

De beoordeling wordt uitgevoerd door een
commissie die de geschiktheid voor het
beroep beoordeelt.

Toezichtproces

Er wordt een systeem van studiepunten gebruikt om te
beoordelen of men de permanente-educatieperiode met goed
gevolg heeft afgerond.
Eén studiepunt komt overeen met één uur permanente
educatie.
Een beoordelingsperiode van één jaar komt overeen met tien
studiepunten voor permanente educatie.
Een beoordelingsperiode van vijf jaar komt overeen met
tachtig studiepunten voor permanente educatie.
Het accreditatieproces is gebaseerd op “Grondslagen en
procedure voor permanente educatie van de Estse orde van
advocaten”

