Szkolenie adwokatów w zakresie prawa UE w Estonii
Organizacja odpowiadająca: Estońska Izba Adwokacka (Eesti Advokatuur)
OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Estonii

1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe / studia
uniwersyteckie

TAK

Wymagany dyplom ukończenia studiów prawniczych
Warunki, które musi spełnić adwokat,
aby uzyskać pełne prawo do
wykonywania zawodu:

TAK



Złożenie przez kandydata egzaminu/pomyślne przejście
przez niego oceny przeprowadzanej przez Izbę lub
przez komisję powołaną przez Izbę;



ocena kandydata i jego przyjęcie przez kancelarię
prawną (adwokaci mogą świadczyć usługi prawne
wyłącznie za pośrednictwem kancelarii prawnej);



odbycie aplikacji;



wpis na listę adwokatów (jeżeli kandydat pomyślnie
złożył egzamin adwokacki albo jeżeli złożył egzamin i
odbył co najmniej trzyletnie praktyki jako asystent
adwokata).

W Estonii adwokatami są prawnicy z pełnym prawem
wykonywania zawodu.
Od 1 marca 2013 r. wyróżnia się dwa typy członków Izby
Adwokackiej: adwokatów i asystentów adwokatów.
Asystenci to członkowie Estońskiej Izby Adwokackiej, którzy
mogą odbywać praktykę zawodową pod patronatem
adwokata.
Adwokat może zostać przyjęty do Izby Adwokackiej, jeżeli:


złożył egzamin adwokacki;



złożył egzamin i posiada stopień doktora nauk prawnych
(doktorat w dziedzinie prawa);



jest adwokatem i wniesie o członkostwo w Izbie
Adwokackiej w ciągu 5 lat od wykluczenia z Izby
Adwokackiej (zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 lub 4 ustawy o
Izbie Adwokackiej adwokat może zostać wykluczony z
Izby Adwokackiej na mocy uchwały Izby, jeżeli złożył
stosowny wniosek lub jeżeli ze względów zdrowotnych
lub z innych względów nie praktykował jako adwokat
przez okres dłuższy niż przez 3 kolejne lata);



od co najmniej 3 lat pracuje na stanowisku sędziego,
notariusza lub prokuratora – wówczas może przystąpić
do Izby Adwokackiej w ciągu 5 lat od opuszczenia
zajmowanego wcześniej stanowiska (dotyczy to również
stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, sędziego
Trybunału Sprawiedliwości, sędziego Sądu, Kanclerza
Sprawiedliwości – Oiguskanstler (w Estonii Kanclerz

Sprawiedliwości pełni jednocześnie funkcję ogólnego
organu odwoławczego i strażnika konstytucji. Takie
połączenie
uprawnień
jest
unikalne
w
skali
międzynarodowej).
Asystenci adwokatów – przyjęcie w poczet członów Izby:
obowiązek złożenia wniosku (kopia paszportu, zdjęcia,
formularz danych osobowych, odpis dyplomu ukończenia
studiów prawniczych, lista przedmiotów objętych programem
studiów uniwersyteckich, wykaz ocen uzyskanych w toku
studiów oraz wszelkie inne dyplomy uniwersyteckie).
Ogólne wymagania, jakie należy spełnić, aby zostać
przyjętym w poczet członków Izby Adwokackiej:


zdolność do czynności prawnych;



posiadanie miejsca zamieszkania w Estonii lub
obywatelstwa
Estonii
lub
innego
państwa
członkowskiego UE;



wymóg posiadania wykształcenia prawniczego (§ 47 art.
1 pkt 1 ustawy o sądach i § 47 ustawy o sądach).
Wymagania dla sędziów:
(1) obywatel Republiki Estońskiej może zostać
powołany na stanowisko sędziego, jeżeli:
1) posiada przynajmniej urzędowo poświadczony
dyplom magisterski, równoważne wykształcenie w
rozumieniu § 28 ust. 22 ustawy o edukacji w Republice
Estońskiej lub równoważne wykształcenie uzyskane za
granicą;



posiadanie kwalifikacji nabytych w innym państwie
członkowskim UE uznawanych na mocy ustawy o
Estońskiej Izbie Adwokackiej (§ 65);



biegła znajomość języka estońskiego w mowie i piśmie;



uczciwość i nieposzlakowany charakter.

TAK

Alternatywne drogi do zawodu

Osoby, które od co najmniej 3 lat pracują na stanowisku
sędziego, notariusza lub prokuratora, mogą przystąpić do
Izby Adwokackiej i zostać adwokatami w ciągu 5 lat od
opuszczenia zajmowanego wcześniej stanowiska (dotyczy to
również stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, sędziego
Trybunału Sprawiedliwości, sędziego Sądu i Kanclerza
Sprawiedliwości).

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
ustawa o Estońskiej Izbie Adwokackiej

Obowiązkowa

TAK

Ustalony czas trwania:
3 lata

Adwokatami nazywa się prawników z pełnym prawem do
wykonywania tego zawodu (vandeadvokaat). Członek Izby
Adwokackiej może zostać uznany za adwokata na podstawie
pisemnego wniosku, jeżeli złożył egzamin adwokacki i odbył
co najmniej trzyletnią praktykę jako asystent adwokata.
Asystenci adwokatów również są członkami Izby. Po upływie
wspominanego trzyletniego okresu dana osoba nie musi
przystąpić do egzaminu adwokackiego – może w dalszym
ciągu praktykować jako asystent adwokata pod jego
nadzorem bez ograniczeń czasowych.

Rodzaje struktur
odpowiedzialnych za
organizowanie szkoleń w
trakcie aplikacji







Forma szkoleń w trakcie
aplikacji






Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy przed
rozpoczęciem aplikacji

TAK

Ustalony program nauczania
w trakcie aplikacji

NIE

Izby – za pośrednictwem szkół praktyki prawniczej;
aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi w zakresie
kompetencji zawodowych, odpowiedniości lub kryteriów dotyczących
wykształcenia i kwalifikacji nauczycieli, izba zawiera umowę z co
najmniej jedną uczelnią. Izba jest odpowiedzialna za bieżące kwestie
związane z organizacją szkoleń w trakcie aplikacji;
uczelnie (publiczne lub prywatne); uczelnie mogą prowadzić
szkolenia na mocy umowy zawartej z co najmniej jedną izbą, aby
zapewnić możliwość odbycia stażu w trakcie aplikacji (praktyki).
Uczelnia jest odpowiedzialna za bieżące kwestie związane z
organizacją szkoleń w trakcie aplikacji;
uczelnie (publiczne lub prywatne) we współpracy z izbami
działającymi za pośrednictwem szkół praktyki prawniczej.
Odpowiedzialność za bieżące kwestie związane z organizacją
szkoleń w trakcie aplikacji spoczywa na izbie, szkole praktyki
prawniczej i uczelni.
Praktyki pod nadzorem adwokata prowadzącego prywatną praktykę;
praktyka pod nadzorem Izby;
szkolenie w zakresie kompetencji zawodowych innych niż
kompetencje
prawnicze
(np.
umiejętności
komunikacyjne,
zarządzanie kancelarią itp.);
szkolenie w zakresie prawniczych kompetencji zawodowych (np.
sporządzanie pozwów, praca z klientem itp.).




Sprawdzenie/weryfikacja dyplomu;
pisemny wniosek/ocena;
egzamin wstępny.






W formie sprawozdań patronów,
w formie egzaminów pisemnych,
w formie egzaminów ustnych,
w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczególne zasady dotyczące NIE
szkoleń w zakresie prawa UE
i szkoleń językowych:
Podział aplikacji na różne
etapy

NIE

Ocena/egzamin po odbyciu
aplikacji

TAK

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między doskonaleniem zawodowym
a szkoleniem z zakresu specjalizacji

NIE
W Estonii nie funkcjonuje oficjalny system
szkolenia z zakresu specjalizacji.

Obowiązek doskonalenia zawodowego

 Obowiązek
doskonalenia
zawodowego
ustanowiony w prawie krajowym;

TAK

 obowiązek
doskonalenia
zawodowego
ustanowiony w regulaminie wewnętrznym
Izby Adwokackiej.
Podstawa prawna:
ustawa o Estońskiej Izbie Adwokackiej i
regulamin
wewnętrzny
Estońskiej
Izby
Adwokackiej w języku angielskim.
Adwokaci
i
asystenci
adwokatów
są
zobowiązani do regularnego udziału w
szkoleniach
w
ramach
doskonalenia
zawodowego. Raz na 5 lat Izba sprawdza, czy
adwokaci i asystenci adwokatów wywiązują się z
zobowiązań w tym zakresie.
Ściślej rzecz biorąc, zgodnie z § 34 ustawy o
Estońskiej Izbie Adwokackiej adwokat i asystent
adwokata – w przypadku upływu pięciu lat od
daty
złożenia
ostatniego
egzaminu
adwokackiego – są zobowiązani do przekazania
Komisji ds. Oceny Kwalifikacji Zawodowych
informacji potwierdzających odbycie przez daną
osobę szkolenia w miejscu pracy w okresie
objętym oceną.

Obowiązek szkolenia z zakresu
specjalizacji

NIE

Obowiązek nauki języków obcych

NIE

Obowiązek włączenia treści związanych z
prawem UE w zakres doskonalenia
zawodowego

NIE

Specjalizacja nie jest uregulowana ani w prawie
krajowym, ani w regulaminie wewnętrznym Izby.

4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE
Uzyskanie akredytacji nie jest możliwe w ramach
estońskiego systemu szkoleniowego.

Liczba organizatorów szkoleń oferujących
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane działania
szkoleniowe w ramach doskonalenia
zawodowego

NIE DOTYCZY

Działania i metody
Rodzaj działań szkoleniowych
akceptowanych w ramach obowiązku
doskonalenia zawodowego lub szkolenia
z zakresu specjalizacji



Uczestnictwo w szkoleniach
stacjonarnych;



ukończenie kursów kształcenia
na odległość;



zaliczenie modułów e-uczenia
się;



uczestnictwo w seminarium
internetowym;



prowadzenie działań w formule
mieszanego uczenia się;



uczestnictwo w konferencjach
szkoleniowych;



uczestnictwo w działaniach
szkoleniowych jako osoba
prowadząca szkolenie lub
nauczyciel;



przygotowywanie/publikacja
opracowań.

Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych w
innym państwie
członkowskim:
Tak, może zostać
uznane za szkolenie
odbyte w ramach
obowiązku szkolenia,
choć jest to
uzależnione od
rodzaju działań
oferowanych w innym
państwie
członkowskim –
wymogi dotyczące
działań
szkoleniowych
prowadzonych w
Estonii mają również
zastosowanie do
działań
szkoleniowych
prowadzonych w
innym państwie
członkowskim

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Ocenę w tym zakresie przeprowadza Komisja
ds. Oceny Kwalifikacji Zawodowych.

Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań szkoleniowych w
ramach doskonalenia zawodowego

Izba
adwokac
ka

Proces nadzoru

Do oceny pod kątem odbycia odpowiednich szkoleń w
ramach doskonalenia zawodowego stosuje się punktowy
system pomiaru osiągnięć.
1 punkt szkoleniowy odpowiada 1 godzinie szkolenia w
ramach doskonalenia zawodowego.
Okres oceny obejmujący 1 rok odpowiada 10 punktom za
doskonalenie zawodowe.
Okres oceny obejmujący 5 lat odpowiada 80 punktom za
doskonalenie zawodowe.
Proces akredytacji został opracowany w oparciu o
dokument pt. „Podstawy i procedura doskonalenia
zawodowego Estońskiej Izby Adwokackiej”.

