Κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ στην Εσθονία
Φορέας που υπέβαλε απάντηση: Εσθονικός Δικηγορικός Σύλλογος (Eesti
Advokatuur)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην Εσθονία

1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Απαραίτητη τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή εκπαίδευση

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση της ιδιότητας
του δικηγόρου:



Εξέταση / Αξιολόγηση υποψηφίου από τον δικηγορικό
σύλλογο ή από επιτροπή συσταθείσα από τον
δικηγορικό σύλλογο



Αξιολόγηση του υποψηφίου και αποδοχή από
δικηγορική εταιρεία (οι δικηγόροι μπορούν να παρέχουν
νομικές υπηρεσίες μόνο μέσω δικηγορικής εταιρείας)



Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα



Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο (αφού κάποιος
υποβληθεί με επιτυχία στις δικηγορικές εξετάσεις ή
υποβληθεί στις εξετάσεις και πραγματοποιήσει πρακτική
άσκηση ως βοηθός δικηγόρου για διάστημα τουλάχιστον
3 ετών).

Στην Εσθονία, τη δικηγορική ιδιότητα έχουν επισήμως οι
δικηγόροι.
Από την 1η Μαρτίου 2013 υπάρχουν 2 κατηγορίες μελών του
δικηγορικού συλλόγου: δικηγόροι και βοηθοί δικηγόροι.
Οι βοηθοί δικηγόροι είναι μέλη του Εσθονικού Δικηγορικού
Συλλόγου, που μπορούν να ασκούν το επάγγελμα υπό την
επίβλεψη δικηγόρου.
Οι δικηγόροι μπορούν να εγγραφούν στον δικηγορικό
σύλλογο εφόσον:


υποβληθούν επιτυχώς στις δικηγορικές εξετάσεις·



υποβληθούν επιτυχώς στις εξετάσεις και κατέχουν
διδακτορικό δίπλωμα νομικής·



υπήρξαν δικηγόροι και εγγράφονται στον δικηγορικό
σύλλογο εντός 5 ετών από τη διαγραφή τους από τον
δικηγορικό σύλλογο (σύμφωνα με το άρθρο 36
παράγραφος 1 σημείο 1 ή 4 του νόμου για τον
δικηγορικό σύλλογο, δικηγόρος μπορεί να διαγραφεί
από τον δικηγορικό σύλλογο κατόπιν απόφασης του
δικηγορικού συλλόγου, εάν υπέβαλε σχετική αίτηση ή
δεν άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα επί περισσότερα
από 3 συναπτά έτη για λόγους υγείας ή άλλους
λόγους)·



εργάστηκαν επί τουλάχιστον 3 έτη ως δικαστές,
συμβολαιογράφοι ή εισαγγελείς, οπότε μπορούν να

εγγραφούν στον δικηγορικό σύλλογο εντός 5 ετών από
την αποχώρηση από τη θέση τους (ή ως δικαστές του
ανώτατου δικαστηρίου, δικαστές του Δικαστηρίου της
ΕΕ ή του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ ή ως Συνήγορος
του Πολίτη – Oiguskanstler (ο Συνήγορος του Πολίτη
συνδυάζει στην Εσθονία τα καθήκοντα του γενικού
φορέα υποβολής καταγγελιών και του θεματοφύλακα
της συνταγματικής τάξης. Η συνδυασμένη αυτή
αρμοδιότητα είναι μοναδική παγκοσμίως).
Βοηθοί δικηγόροι – εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο:
Πρέπει να υποβάλουν αίτηση (αντίγραφο διαβατηρίου,
φωτογραφίες, έντυπο προσωπικών στοιχείων, αντίγραφο
πτυχίου νομικής, κατάλογο θεμάτων που καλύφθηκαν κατά
τις πανεπιστημιακές σπουδές, αναλυτική βαθμολογία και
τυχόν άλλα πανεπιστημιακά διπλώματα).
Γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στον δικηγορικό
σύλλογο:

Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης στο
επάγγελμα



Ενεργή δικαιοπρακτική ικανότητα·



Διαμονή στην Εσθονία ή ιθαγένεια της Εσθονίας ή
άλλου κράτους μέλους της ΕΕ·



Απαιτήσεις δικαστικής εκπαίδευσης (άρθρο 47,
παράγραφος 1, σημείο 1 του νόμου για τα δικαστήρια:
άρθρο 47. Απαιτήσεις για δικαστές:
(1) Πολίτης της Δημοκρατίας της Εσθονίας μπορεί να
διοριστεί δικαστής εάν:
1) απέκτησε στον τομέα της νομικής τουλάχιστον
επίσημα πιστοποιημένο μεταπτυχιακό δίπλωμα,
ισοδύναμο
τίτλο
για
τους
σκοπούς
της
υποπαραγράφου 28 σημείο 22 του νόμου για την
εκπαίδευση της Δημοκρατίας της Εσθονίας ή
ισοδύναμο αλλοδαπό τίτλο·



Τίτλοι που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος της
ΕΕ, οι οποίοι αναγνωρίζονται από τον νόμο για τον
δικηγορικό σύλλογο (άρθρο 65)·



Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της εσθονικής
γλώσσας·



Εντιμότητα και ήθος.

ΝΑΙ
Επαγγελματίες οι οποίοι εργάστηκαν για τουλάχιστον 3 έτη
ως δικαστές, συμβολαιογράφοι ή εισαγγελείς μπορούν να
εγγραφούν στον δικηγορικό σύλλογο και να γίνουν δικηγόροι
εντός πέντε ετών από την αποχώρηση από τη θέση τους (ή
ως δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου, δικαστές του
Δικαστηρίου της ΕΕ ή του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ ή ως
Συνήγορος του Πολίτη).

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο

επάγγελμα
Προβλέπεται περίοδος
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα;

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Νόμος για τον δικηγορικό σύλλογο

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
3 έτη
Δικηγορική ιδιότητα έχουν επισήμως οι δικηγόροι. Μέλος του
δικηγορικού συλλόγου μπορεί να γίνει δικηγόρος βάσει
γραπτής αίτησης εάν υποβληθεί επιτυχώς στις δικηγορικές
εξετάσεις και εάν έχει ασκήσει το επάγγελμα ως βοηθός
δικηγόρος για τουλάχιστον τρία έτη.
Οι βοηθοί δικηγόροι είναι επίσης μέλη του δικηγορικού
συλλόγου. Στο πέρας της 3ετούς αυτής περιόδου, ο
ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να υποβληθεί στις
δικηγορικές εξετάσεις, μπορεί να συνεχίσει να ασκεί το
επάγγελμα ως βοηθός δικηγόρος, χωρίς χρονικό περιορισμό,
υπό την επίβλεψη δικηγόρου.

Τύποι αρμόδιων δομών για
την οργάνωση της
εισαγωγικής κατάρτισης







Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης






Εισαγωγικές εξετάσεις /
έλεγχος πριν από την
περίοδο προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα

ΝΑΙ

Καθορισμένο πρόγραμμα

ΟΧΙ

Δικηγορικοί σύλλογοι - μέσω σχολών νομικής πρακτικής.
Ο δικηγορικός σύλλογος πρέπει να συνάψει συμφωνία με
τουλάχιστον ένα πανεπιστήμιο, προκειμένου να διασφαλιστεί
συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις όσον αφορά την
επαγγελματική επάρκεια, την καταλληλότητα ή τους τίτλους σπουδών
και τα προσόντα των εκπαιδευτικών. Ο δικηγορικός σύλλογος είναι
υπεύθυνος για την καθημερινή οργάνωση της κατάρτισης της
περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα.
Πανεπιστήμια (δημόσια ή ιδιωτικά). Τα πανεπιστήμια μπορούν να
παρέχουν κατάρτιση υπογράφοντας συμφωνία με τουλάχιστον έναν
δικηγορικό σύλλογο, προκειμένου να διασφαλιστεί η περίοδος
πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα (πρακτική άσκηση). Το πανεπιστήμιο είναι υπεύθυνο
για την καθημερινή οργάνωση της κατάρτισης της περιόδου
προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα.
Πανεπιστήμια (δημόσια ή ιδιωτικά) από κοινού με τους δικηγορικούς
συλλόγους, μέσω σχολών νομικής πρακτικής. Ο δικηγορικός
σύλλογος, η σχολή νομικής πρακτικής και το πανεπιστήμιο έχουν την
ευθύνη για την καθημερινή οργάνωση της κατάρτισης της περιόδου
προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα.
Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη δικηγόρου
Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη δικηγορικού συλλόγου
Κατάρτιση σε μη νομικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ.
επικοινωνία, διαχείριση γραφείου κ.λπ.)
Κατάρτιση σε νομικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. σύνταξη
αγωγών, εργασία με πελάτες κ.λπ.)




Έλεγχος / επαλήθευση διπλώματος
Έγγραφη αίτηση / αξιολόγηση
Εισαγωγικές εξετάσεις

σπουδών κατά την περίοδο
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα
Ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον
αφορά το δίκαιο της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

ΟΧΙ

Υποδιαίρεση της περιόδου
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΟΧΙ

Αξιολόγηση/εξετάσεις μετά
την περίοδο προετοιμασίας
για την είσοδο στο επάγγελμα

ΝΑΙ






Μέσω εκθέσεων εκπαιδευτών
Μέσω γραπτών εξετάσεων
Μέσω προφορικών εξετάσεων
Συνέντευξη

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
ΟΧΙ
Δεν υπάρχει επίσημο σύστημα κατάρτισης
εξειδίκευσης στην Εσθονία.

Διαφοροποίηση μεταξύ συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης εξειδίκευσης

Υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις όσον αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Υποχρεώσεις όσον αφορά την εκμάθηση

ΟΧΙ

 Υποχρεώσεις
κατάρτισης,
όπως
αποφασίζονται από την κρατική νομοθεσία
 Υποχρεώσεις κατάρτισης, όπως ορίζονται
στον εσωτερικό κανονισμό του δικηγορικού
συλλόγου
Νομική βάση:
Στα αγγλικά: Νόμος για τον Εσθονικό Δικηγορικό
Σύλλογο και εσωτερικός κανονισμός
Οι δικηγόροι και οι βοηθοί δικηγόροι
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε περιοδική
συνεχή κατάρτιση. Κάθε 5 έτη ο δικηγορικός
σύλλογος ελέγχει κατά πόσον έχουν εκπληρωθεί
οι υποχρεώσεις αυτές.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου
για τον Εσθονικό Δικηγορικό Σύλλογο, εάν έχουν
παρέλθει πέντε έτη από τότε που ένας
δικηγόρος
ή
ένας
βοηθός
δικηγόρος
υποβλήθηκε στις δικηγορικές εξετάσεις, ο
δικηγόρος ή ο βοηθός δικηγόρος υποχρεούται
να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με τη συνεχή
κατάρτιση που ολοκλήρωσε κατά την περίοδο
αξιολόγησης στην επιτροπή αξιολόγησης
επαγγελματικής καταλληλότητας.
Η εξειδίκευση δεν αναφέρεται ούτε στην κρατική
νομοθεσία ούτε σε εσωτερικούς κανονισμούς.

ξένων γλωσσών
Υποχρεώσεις όσον αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο της ΕΕ σε σχέση με
τη συνεχή κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

ΟΧΙ
Στο σύστημα κατάρτισης της Εσθονίας δεν προβλέπεται
δυνατότητα διαπίστευσης.

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α

Τύπος παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
αναπτύσσουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης

Α/Α

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών δραστηριοτήτων
κατάρτισης στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης



Συμμετοχή σε διά ζώσης
συνεδρίες κατάρτισης



Ολοκλήρωση συνεδριών
κατάρτισης εξ αποστάσεως



Ολοκλήρωση διδακτικών
ενοτήτων ηλεκτρονικής
μάθησης



Παρακολούθηση σεμιναρίου
μέσω διαδικτύου



Πραγματοποίηση
δραστηριοτήτων μάθησης
μεικτού τύπου



Συμμετοχή σε συνέδρια
κατάρτισης



Συμμετοχή σε δραστηριότητες
κατάρτισης ως εκπαιδευτής ή
διδάσκων



Συγγραφή/δημοσίευση

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος:
Ναι, μπορεί να
ληφθεί υπόψη για την
εκπλήρωση των
υποχρεώσεων
κατάρτισης, αλλά
εξαρτάται από τον
τύπο των
δραστηριοτήτων που
προσφέρονται στο
άλλο κράτος μέλος –
Οι απαιτήσεις για
δραστηριότητες
κατάρτισης στην
Εσθονία ισχύουν και
για τις
δραστηριότητες σε
άλλο κράτος μέλος.

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Η αξιολόγηση διενεργείται από επιτροπή
αξιολόγησης
επαγγελματικής
καταλληλότητας.

Φορείς εποπτείας των δραστηριοτήτων
συνεχούς κατάρτισης

Δικηγορικός
σύλλογος

Διαδικασία εποπτείας

Για την αξιολόγηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της
περιόδου συνεχούς κατάρτισης χρησιμοποιείται ένα

σύστημα μονάδων.
1 μονάδα κατάρτισης αντιστοιχεί σε 1 ώρα συνεχούς
κατάρτισης
1 έτος περιόδου αξιολόγησης αντιστοιχεί σε 10 μονάδες
συνεχούς κατάρτισης
5ετής περίοδος αξιολόγησης αντιστοιχεί σε 80 μονάδες
συνεχούς κατάρτισης
Η διαδικασία διαπίστευσης βασίζεται στις «Βάσεις και
διαδικασία συνεχούς κατάρτισης του Εσθονικού
Δικηγορικού Συλλόγου»

