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Teisinių profesijų rūšys
Estonja
Šiame puslapyje pateikiama teisininkų profesijų organizavimo Estijoje apžvalga.
Teisininkų profesijos. įžanga
Estijoje yra šios teisininkų profesijos:
prokuroras;
teisėjai,
teismo tarėjas;
teisėjų padėjėjai ir teismo tarnautojai;
advokatai,
notaras;
teismo vykdymo pareigūnai;
bankroto administratoriai
Prokurorai
Organizacija
Prokuratūra yra Teisingumo ministerijai pavaldi valstybės įstaiga. Ją sudaro du lygmenys: generalinė prokuratūra (kaip aukščiausioji prokuratūra) ir keturios
apylinkės prokuratūros.
Generalinės prokuratūros darbo sritis apima visą Estiją, o apylinkės prokuratūros darbo sritys sutampa su policijos prefektūrų darbo sritimis. Generalinei
prokuratūrai vadovauja Generalinis prokuroras, penkerių metų kadencijai Teisingumo ministro teikimu skiriamas Estijos Vyriausybės, kuri į šias pareigas
skiria išklausiusi Estijos Parlamento Teisės reikalų komiteto nuomonę.
Kiekvienais metais Parlamento pavasario sesijoje generalinis prokuroras Parlamento Konstituciniam komitetui pateikia pagal įstatymą prokuratūrai patikėtų
pareigų vykdymo praėjusiais kalendoriniais metais apžvalgą.
Apygardos prokuratūrai vadovauja vyriausiasis prokuroras, kurį generalinio prokuroro siūlymu penkerių metų kadencijai taip pat skiria teisingumo ministras.
Estijoje iš viso yra aštuonių rūšių prokurorai: Prokuratūros prokurorai yra vyriausiasis prokuroras, vadovaujantys prokurorai, prokurorai ir prokurorų padėjėjai;
apygardų prokuratūrų prokurorai yra vadovaujantys prokurorai, vyresnieji prokurorai, specializuoti prokurorai, apygardų prokurorai ir prokurorų padėjėjai.
Taip pat žr. Prokuratūros aktą.
Funkcija ir pareigos
Pagal Prokuratūros aktą:
dalyvauja planuojant persekiojimą kertant sieną nusikalstamų veikų prevencijos ir nustatymo tikslais;
vadovauja ikiteisminiam baudžiamajam procesui, užtikrindamas jo teisėtumą ir veiksmingumą;
palaiko teisme valstybinį kaltinimą;
atlieka kitas Prokuratūros įstatyme nustatytas funkcijas.
Prokuratūra veikia nepriklausomai, vadovaudamasi prokuratūros įstatymu.
Kaip baudžiamojo proceso vadovas, prokuroras vadovauja ikiteisminio tyrimo tyrėjui renkant įrodymus ir sprendžia, ar pareikšti asmeniui kaltinimus remiantis
nustatytais faktais.
Kaip nustatyta prokuratūros veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose,
Generalinė prokuratūra:
užtikrinti ikiteisminio baudžiamojo proceso teisėtumą ir veiksmingumą ir atstovauti prokuratūrai visuose teismuose visais profesinių, ekonominių, karinių,
aplinkos apsaugos, kovos su teisingumu ir organizuotų nusikaltimų, kurie yra tarpvalstybiniai arba kai yra didelis viešasis interesas, nusikaltimai žmoniškumui
ir tarptautinis saugumas, sunkesni nusikaltimai valstybei, prokurorų padaryti nusikaltimai ir kiti generalinio prokuroro nurodyti nusikaltimai;
analizuoja, stebi ir konsultuoja apylinkių prokuratūrų veiklą, analizuoja ir apibendrina teismų ir baudžiamojo persekiojimo praktiką;
vykdo įsipareigojimus, susijusius su tarptautiniu bendradarbiavimu, įskaitant dalyvavimą Eurojusto veikloje;
dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, Vyriausybės reglamentų ir įsakymų projektus, taip pat Teisingumo ministro reglamentų ir direktyvų,
reglamentuojančių prokuratūros veiklą, projektus;
dalyvauti rengiant su prokuratūra ir jos užduotimis susijusius plėtros planus;
organizuoja Prokuratūros viešųjų ryšių veiklą ir informuoja Prokuratūrą apie Prokuratūros veiklą;
organizuoja prokuratūros darbuotojų įdarbinimą ir mokymą, taip pat pareigūnų ir darbuotojų sveikatos ir saugos darbe klausimus, saugo įrašus apie
darbuotojus;
organizuoti prokurorų konkursų valdymą;
rengia prokuratūros biudžeto projektą ir užtikrina tikslingą biudžeto išteklių naudojimą;
organizuoti prokuratūros turimo valstybės turto administravimą;
atlieka kitas jam įstatymu, Riigikogu sprendimu, Respublikos Prezidento dekretu, Respublikos Vyriausybės potvarkiu ir teisingumo ministro potvarkiu ir
potvarkiu pavestas užduotis.
Teisėjai
Organizacija
Teisėjas turi būti Estijos pilietis, įgijęs nacionaliniu lygmeniu pripažintą teisės magistro laipsnį, lygiavertę kvalifikaciją, kaip apibrėžta Estijos Respublikos
švietimoįstatymo 28 (22) straipsnyje, arba lygiavertę užsienio kvalifikaciją, gerai išmanantis estų kalbą aukštu lygiu, labai moralinio pobūdžio ir pasižymintis
teisėjui eiti būtinais gebėjimais ir asmeninėmis savybėmis. Teisėjai skiriami iki gyvos galvos. Teisingumo ministras neturi teisės vadovauti teisėjams ar taikyti
drausmines priemones. Teisėjas gali būti pašalintas iš pareigų tik įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Teisėjai gali dirbti iki 67 m. amžiaus, tačiau šis laikotarpis
gali būti pratęstas.

Teisėju neskiriami:
už baudžiamąją veiką nuteisti asmenys,
asmenys, kurie buvo nušalinti nuo teisėjo, notaro ar antstolio pareigų;
asmenys, kurie buvo išsiųsti iš Estijos advokatų asociacijos;
asmenys, kurie buvo paleisti iš valstybės tarnybos už drausminį nusižengimą;
bankrutavę asmenys;
asmenys, kurių profesinė auditoriaus veikla buvo nutraukta, išskyrus nutraukimą auditoriaus prašymu;
asmenys, iš kurių atimta patentinio patikėtinio kvalifikacija, išskyrus draudimą įgyti kvalifikaciją remiantis patentinio patikėtinio paraiška.
kurie neteko prisiekusiojo vertėjo profesijos pagal Priekusiųjų vertėjų akto 28 (3) 3 straipsnį.
Asmuo, kuris, gavęs atitinkamą kvalifikaciją, turi ne mažiau kaip penkerių metų teisinę patirtį arba ne mažiau kaip trejus metus ėjo teismo patarėjo ar
generalinio advokato pareigas ir yra išlaikęs arba atleistas nuo teisėjo egzamino, gali būti paskirtas apygardos ar administracinio teismo teisėju.
Bet kuris patyręs ir pripažintas teisininkas, išlaikęs teisėjų egzaminą, gali būti paskirtas apygardos teismo teisėju. Iki paskyrimo teisėjais dirbę asmenys neturi
laikyti teisėjo egzamino.
Patyrę ir pripažinti teisininkai gali būti skiriami į Aukščiausiojo Teismo teisės tarnybą.
Konkursai į teisėjo pareigas nerengiami.
Teisėjas negali dirbti kito darbo, išskyrus dėstymo ir mokslinių tyrimų veiklą. Teisėjas turi pranešti teismo pirmininkui apie papildomą profesinę veiklą. Bet
koks kitas darbas, išskyrus teisėjo pareigas, neturi trukdyti vykdyti oficialias teisėjo pareigas arba trukdyti teisėjui nešališkai vykdyti teisingumą. Teisėjas
negali būti Riigikogu narys arba savivaldybės ar savivaldybės tarybos narys; politinės partijos narys; bendrovės steigėjas, valdantysis partneris, direktorių
valdybos arba stebėtojų tarybos narys arba užsienio bendrovės filialo vadovas; bankroto administratorius, bankroto komisijos narys arba priverstinis
nekilnojamojo turto administravimas; ginčo šalių pasirinktas arbitras.
Teisėjas gali būti nušalintas tik teismo sprendimu. Patraukti pirmosios ar antrosios instancijos teismo teisėją baudžiamojon atsakomybėn per jo kadenciją
galima tik Aukščiausiojo Teismo en banc priimtu siūlymu ir pritarus Respublikos Prezidentui. Patraukti Aukščiausiojo Teismo teisėją baudžiamojon
atsakomybėn per jo kadenciją galima tik Teisingumo ministro siūlymu ir pritarus Estijos Parlamento daugumai.
Teisėjams, jų pasirengimui tarnybai taikomi reikalavimai ir pareigos nurodyti Teismų įstatyme.
Funkcija ir pareigos
Teisėjų profesija reglamentuojama įstatymu. Plenariniame Estijos teismų teisėjų posėdyje (en banc) patvirtintas etikos kodeksas. Daugiau informacijos
galima rasti Estijos teismų interneto svetainėje ir Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje.
Teisėjo funkcija yra vykdyti teisingumą vadovaujantis Konstitucija ir teisės aktais. jais remdamasis teisėjas priima bylos šalims teisingą sprendimą. Teisėjas
plėtoja įstatymus, aiškindamas teisės aktus ir atlikdamas tyrimus.
Teisėjas tarnybines pareigas vykdo nešališkai, be savanaudiškų interesų ir paiso tarnybos interesų net už profesinės veiklos ribų. Teisėjas privalo elgtis
nepriekaištingai ir savo profesinėje veikloje, ir už jos ribų, susilaikyti nuo veiksmų, kurie gali sugadinti teismo reputaciją. Teisėjas negali atskleisti
informacijos, kuri jam tampa žinoma uždarame teismo posėdyje ar per derybas, rengiamas siekiant išspręsti ginčą. Konfidencialumo reikalavimas taikomas
visada, net teisėjui išėjus į pensiją. Teisėjas turi duoti nurodymus pirmosios instancijos teisėjams, turintiems mažiau nei trejų metų darbo stažą, tiems, kurie
vykdo teisėjų padėjėjų parengiamąją programą, ir studentams, kurie yra stažuotojai. Teisėjas vienu metu gali turėti ne daugiau kaip du mentorius. Teisėjas
privalo nuolat gilinti profesines žinias ir įgūdžius, dalyvauti mokymuose.
Teisėjų socialinės garantijos
Teisėjams įstatymais suteikiamos skirtingos socialinės garantijos: atlyginimai, premijos, teisėjų pensijos, teisėjų atostogos, teisėjų drabužiai ir kitos socialinės
garantijos.
Teisėjo atlyginimas nustatytas Įstatyme dėl vyresniųjų valstybės tarnautojų oficialių atlyginimų.
Teisėjo pensijos nustatymo pagrindas nustatytas Teismų įstatyme.
Teisėjo pensija yra teisėjo senatvės pensija, teisėjo ištarnauto laiko pensija, teisėjo invalidumo pensija ir teisėjo šeimos nario maitintojo netekimo pensija.
Teisėjo pensija nemokama, kol teisėjas eina savo pareigas. Jei į pensiją išėjęs teisėjas įsidarbina kitur, teisėjo pensija jam mokama visa, neatsižvelgiant į jo
gaunamą darbo užmokestį. Teisėjo pensija nemokama asmenims, kurie dėl drausminių nusižengimų yra nušalinti nuo pareigų arba pripažinti kaltais dėl
tyčinės nusikalstamos veikos. Teisėjo pensija atimama iš asmenų, kurie pripažinti padarę nusikalstamą veiką teisingumo sistemos atžvilgiu.
Teisėjas turi teisę į kasmetines atostogas. Kasmetinės atostogos yra 35 kalendorinės dienos, o papildomos atostogos suteikiamos iš viso iki septynių
kalendorinių dienų teisminio darbo laikotarpiui Teismų įstatyme nustatytomis sąlygomis.
Teismo tarėjai
Teismo tarėjai dalyvauja vykdant teisingumą apylinkių teismuose, tačiau tik nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl pirmo laipsnio nusikaltimų. Vykdydamas
teisingumą, teismo tarėjas turi tokį pat statusą ir tokias pat teises, kaip ir teisėjas. Estijoje gyvenantis 25–70 metų Estijos pilietis, pagal Kalbų įstatymą įgijęs
estų kalbos C1 ar jam lygiaverčio lygio žinių ir turintis tinkamas moralines savybes eiti teismo tarėjo pareigas, gali būti paskirtas teisėju nespecialistu ketverių
metų laikotarpiui. Teismo tarėjai negali būti skiriami daugiau kaip dviem viena po kitos einančioms kadencijoms.
Teismo tarėju negali būti skiriamas joks asmuo, jeigu: nuteistas už nusikalstamą veiką; bankroto skolininkas; netinka dėl sveikatos priežasčių; trumpiau nei
vienerius metus turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą, t. y. kurios adresas yra įtrauktas į gyventojų registrą, savivaldybės, paskyrusios jį neprofesionalų teisėju,
teritorijoje; teismas, prokuratūra arba saugumo policijos tarnyba; karo tarnybos prievoles; advokatas, notaras arba antstolis; Respublikos Vyriausybės narys;
Savivaldybės arba miesto vyriausybės narys; Respublikos Prezidentui; Estijos parlamento narys. Asmenys, kuriems iškelti kaltinimai padarius baudžiamąją
veiką, baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu negali būti skiriami teismo tarėjais.
Iš esmės teismo tarėjo funkcija yra vykdant teisingumą perteikti požiūrį paprasto žmogaus, kuris žvelgia į teismo procesą daugiau iš žmogiškos nei iš teisinės
pozicijos. Vietos valdžios tarybos yra atsakingos už kandidatų į teisėjų tarėjų pareigas rinkimą.
Teisėjų padėjėjai ir teismo tarnautojai
Teisėjo padėjėjas yra teismo pareigūnas, atliekantis įstatyme nustatytas pareigas. Teisėjo pavaduotojas yra nepriklausomas, tačiau privalo paklusti teisėjo
nurodymams tiek, kiek numatyta įstatymuose. Teisėjo pavaduotojas turi įgaliojimus daryti įrašus registruose (pvz. žemės kadastre, prekybos registre) ir duoti
nurodymus dėl registrų tvarkymo, taip pat skirti baudas. Teisėjų pavaduotojai gali vykdyti supaprastintą mokėjimo įsakymo išdavimo procedūrą. Reikalavimai,
keliami kandidatams į teisėjus, taikomi ir kandidatams į teisėjų pavaduotojus.
Teisėju padėjėju gali būti asmuo, įgijęs nacionaliniu lygmeniu pripažintą teisės srities magistro laipsnį, atitinkamą kvalifikaciją, kaip apibrėžta Estijos
Respublikos švietimoįstatymo 28 (22) straipsnyje, arba atitinkamą užsienyje įgytą C1 lygio arba lygiaverčio laipsnio estų kvalifikaciją pagal Kalbų įstatymą,
kuris yra labai moralinio pobūdžio, yra baigęs teisėjų padėjėjų parengiamąją programą, vertinimo komisija jam taikoma išimtis. Teisėjo egzaminą išlaikęs
asmuo taip pat gali būti paskirtas teisėjo padėjėju.

Teisėjų pavaduotojais negali būti skiriami: už baudžiamąją veiką nuteisti asmenys, asmenys, kurie buvo nušalinti nuo teisėjo, notaro ar antstolio pareigų;
asmenys, kurie buvo išsiųsti iš Estijos advokatų asociacijos; asmenys, kurie buvo paleisti iš valstybės tarnybos už drausminį nusižengimą; bankrutavę
asmenys; asmenys, kurių profesinė auditoriaus veikla buvo nutraukta, išskyrus nutraukimą auditoriaus prašymu; asmenys, iš kurių atimta patentinio
patikėtinio kvalifikacija, išskyrus draudimą įgyti kvalifikaciją remiantis patentinio patikėtinio paraiška. iš kurių prisiekusio vertėjo kvietimas buvo atsiimtas pagal
Pridėtinių vertėjų akto 28 (3) (3) straipsnį; asmenys, atleisti iš teisėjo pareigų dėl netinkamumo šiai tarnybai per trejus metus nuo tarnybos pradžios.
Konkursai į teisėjų pavaduotojų pareigas nerengiami.
Teisėjų padėjėjams taikomi reikalavimai nustatyti Teismų įstatyme.
Teismo kancleris yra teismo pareigūnas, nepriklausomai arba prižiūrint teisėjui dalyvaujantis rengiant ir nagrinėjant bylas tiek, kiek tai numatyta teismo
procesą reglamentuojančiame įstatyme. Teismo kancleris turi įgaliojimus atlikti visus tuos pačius veiksmus ir priimti tuos pačius sprendimus kaip teisėjo
padėjėjas ar kitas teismo pareigūnas pagal įstatymą, kuriuo reglamentuojamas teismo procesas. Vykdydamas savo pareigas teismo tarnautojas yra
nepriklausomas, tačiau privalo laikytis teisėjo nurodymų tiek, kiek nustatyta įstatymu.
Teismo tarnautojams taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir teisėjų padėjėjams. Laisva teismo tarnautojo vieta užimama rengiant viešą konkursą.
Teismo sekretoriumi negali būti skiriami: bet kuris asmuo, kuris buvo nubaustas už tyčinę nusikalstamą veiką; bet kuris asmuo, kuris buvo nubaustas už
tyčinį nusikaltimą valstybei, neatsižvelgiant į tai, ar buvo panaikinta išsami informacija apie apkaltinamąjį nuosprendį; bet kuris asmuo, kurio teisė dirbti
teismo kancleriu buvo panaikinta teismo sprendimu, turinčiu teisinę galią; bet kuris asmuo, kuris yra teismo tarnautoją tiesiogiai prižiūrinčio asmens
artimiausias giminaitis arba partneris.
Be generalinio advokato
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Teisininkai
Advokatai yra advokatai ir jų padėjėjai.
Advokatai yra Estijos advokatūros nariai, jų veikla reglamentuojama Estijos advokatūros įstatymu. Bet kuris asmuo, atitinkantis Advokatų asociacijos įstatyme
nustatytus reikalavimus ir išlaikęs advokatūros egzaminą, gali būti Estijos advokatų asociacijos nariu.
Estijos advokatų asociacija yra savarankiška profesinė asociacija, įsteigta teikti teisines paslaugas, susijusias tiek su privačiais, tiek su viešaisiais interesais,
ir ginti teisininkų profesines teises. Estijos advokatūra prižiūri advokatūros narių profesinę veiklą ir profesinės etikos reikalavimų laikymąsi. Estijos advokatų
asociacija taip pat organizuoja advokatų kvalifikacijos kėlimą ir valstybės teisinės pagalbos teikimą. Per savo narius advokatūra užtikrina valstybės teisinės
pagalbos teikimą.
Estijos advokatūra veikia per savo organus. Tai visuotinis susirinkimas, valdyba, pirmininkas, audito komitetas, garbės teismas ir profesinio tinkamumo
vertinimo komitetas.
Advokatai turi šiuos įgaliojimus:
atstovauti ir ginti klientus ikiteisminio nagrinėjimo, teismo ir kituose procesuose Estijoje ir užsienio šalyse;
rinkti įrodymus;
laisva valia pasirinkti ir taikyti teisėtas priemones teikiant teisines paslaugas;
gauti iš nacionalinių ir vietos valdžios institucijų informaciją, reikalingą teisinėms paslaugoms teikti, turėti galimybę susipažinti su dokumentais, gauti jų
kopijas ir išrašus, išskyrus atvejus, kai advokatams pagal įstatymą draudžiama gauti šią informaciją ir dokumentus;
be asmens, kuris nėra klientas, sutikimo tvarko pagal sutartį ar teisę gautus asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, kai tai būtina
teisės paslaugai teikti;
patvirtinti parašus ir teismui ar kitoms oficialioms įstaigoms pateiktų dokumentų kopijas teikiant klientui teisines paslaugas;
teikti kontaktinio asmens paslaugas;
atlikti arbitro ar taikintojo funkciją pagal Taikinimo įstatyme nurodytą tvarką;
atlikti bankroto administratoriaus funkciją, jei jis yra advokatų rūmų narys.
Advokatų padėjėjai, neperžengdami įstatyme nustatytų ribų, turi advokato įgaliojimus.
Advokato padėjėjai neturi teisės veikti kaip arbitrai ar taikintojai Taikinimo įstatyme nustatyta tvarka. Jie neturi įgaliojimų atstovauti klientams ar juos ginti
Aukščiausiajame Teisme, nebent įstatymai numatytų kitaip. Advokatų padėjėjai negali atlikti bankroto administratoriaus funkcijos.
Advokatų padėjėjai gali teikti teisines paslaugas tik prižiūrimi jam (jai) vadovaujančio advokato.
Teikdamas teisines paslaugas advokatas veikia nepriklausomai ir laikydamasis įstatymų, Estijos advokatų asociacijos organų priimtų teisės aktų ir
sprendimų, advokatų profesinės etikos reikalavimų, geros praktikos ir jų sąžinės.
Advokatui atskleista informacija yra konfidenciali. Advokatas, advokatūros ar advokatų kontoros darbuotojas, kuris yra apklausiamas kaip liudytojas, negali
būti tardomas ar prašomas pateikti paaiškinimus dėl informacijos, apie kurią sužinojo teikdamas teisines paslaugas.
Duomenų laikmenos, susijusios su teisininko teikiamomis teisinėmis paslaugomis, yra neliečiamos.
Dėl to, kad advokatas atlieka savo profesines pareigas, jis negali būti identifikuotas pas klientą arba kliento teisme.
Advokatas negali būti sulaikytas, apieškotas ar areštuotas dėl profesinių priežasčių, išskyrus atvejus, kai tai daroma apygardos teismo sprendimu. Teisinės
tarnybos, per kurią advokatas teikia teisines paslaugas, negalima atlikti kratos dėl priežasčių, susijusių su advokato profesine veikla.
Advokatų ir advokatų kontorų sąrašą bei kitą naudingą informaciją galima rasti Estijos advokatų asociacijos interneto svetainėje. Tačiau „rasti advokatą“
suteikia galimybęrasti advokatą visoje Europos Sąjungoje.
Teisės duomenų bazės
Kitų duomenų bazių, be nurodytų pirmiau, nėra.
Patarėjai teisės klausimais
Estijoje nėra teisės aktais reglamentuojamų solisitorių ar patarėjų teisės klausimais.
Notarai
Organizacija
Visi Estijos notarai turi vienodą kompetenciją. Notaro profesija reglamentuojama Notarų įstatymu. Teisingumo ministerija ir Notarų rūmai kartu atsako už
notarų profesinės veiklos reglamentavimą ir valdymą. Notarų rūmai yra viešosios teisės juridinis subjektas, kuriam priklauso visi eiti notaro pareigų paskirti
notarai. Užduotys, už kurias ji atsakinga, apima stebėseną, ar notarai savo profesinę veiklą vykdo sąžiningai ir teisingai, notarų profesinės veiklos derinimą,
notarų mokymo organizavimą, kandidatų į kandidatus tarnybos organizavimą, su notarais susijusios elektroninės informacinės sistemos administravimą ir
plėtojimą, pagalbos teisingumo ministrui teikimą priežiūros veiklos srityje ir kt. Notarų rūmų interneto svetainėje pateikiama informacija apie notarus ir notarų
pareigas.
Vaidmuo ir pareigos

Notaro tarnyba yra viešosios teisės subjektas. Jis yra valstybės įgaliotas asmenų prašymu patvirtinti teisinę reikšmę turinčius faktus ir įvykius ir atlikti kitus
notarinius veiksmus, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas.
Vykdydami savo veiklą, notarai privalo būti nešališki, patikimi ir nepriklausomi. Jie yra įpareigoti išsiaiškinti tikruosius sandorio šalių ketinimus ir aplinkybes,
būtinas tinkamai sandoriui sudaryti, ir paaiškinti šalims įvairius sandorio sudarymo būdus ir jo pasekmes.
Asmenų prašymu notarai atlieka šiuos notarinius veiksmus:
atlieka notarinius patvirtinimus (įvairių sutarčių, įgaliojimo aktų, testamentų) ir notarinius tikrumo tvirtinimus (kopijų, parašų, spausdintų dokumentų ir pan.);
tvarko paveldėjimo reikalus;
Kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose
pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1–32) 60 straipsniu ir II priedu, išduodamas pažymėjimas dėl Estijoje vykdytino notarinio dokumento
parengimo;
Kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais
pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo (OL
27.07.2012 L 201, p. 107–134) 59 straipsnio 1 dalimi ir II priedu, išduodamas pažymėjimas dėl notarinio dokumento teisinės galios Estijoje ir išduodamas
pažymėjimas dėl Estijoje vykdytino notarinio dokumento sudarymo pagal 60 straipsnio 2 dalį ir II priedą;
išduoti, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo
išlaikymo prievolių srityje (OL 10.01.2009 L 007, p. 1–79) 48 straipsnio 3 dalimi ir III bei IV priedais, išrašą iš Estijoje vykdytino notarinio dokumento
parengimo,
remdamiesi Notariato įstatymu paskelbia negaliojančiais įgaliojimo dokumentus;
pripažinti vykdytinais susitarimus, sudarytus per advokatą, veikiantį kaip taikintojas, arba per kitą notarą,
išduoda pažymėjimus (apostiles);
juridinių asmenų prašymu pateikia jų metines finansines ataskaitas registrą tvarkančiam teismui;
patvirtinti santuoką ir santuokos nutraukimą, pasirengti santuokai ir santuokos nutraukimui;
priima saugoti pinigus, vertybinius popierius ir dokumentus;
suteikia prieigą prie duomenų, įrašytų į žemės kadastro arba registravimo departamento registrą, arba prie registre tvarkomo dokumento;
įmonės prašymu teikia pranešimus ir paraiškas, iš ekonominių administracinių institucijų gauna dokumentus ar kitą informaciją ir įmonei pateikia
administracinį aktą;
duomenų įtraukimas į registrą ekonominės veiklos vykdytojo prašymu;
tikrųjų savininkų duomenų teikimas juridinio asmens arba patikėtinio prašymu.
Klientas privalo sumokėti notarui įstatyme numatytą mokestį už šiuos sandorius.
Notarai gali siūlyti šias oficialias paslaugas:
be tvirtinimo procedūrų, teikti teisines konsultacijas;
konsultuoti mokesčių įstatymo ar užsienio valstybės įstatymo klausimais kartu su tvirtinimo procedūra arba be jos;
pasiūlyti taikinimą pagal Taikinimo įstatymą;
Būti arbitru pagal Civilinio proceso kodeksą;
rengti aukcionus, balsuoti, loterijas ir burti burtus, taip pat tikrinti rezultatus;
dalyvauti duodant priesaiką ir patvirtinti priesaikos dokumentą;
perduoti peticijas ir pranešimus, nesusijusius su oficialiomis pareigomis, ir išduoti pažymas dėl tokių peticijų ir (arba) pranešimų perdavimo arba negalėjimo
jų persiųsti;
kontaktinio asmens paslaugų teikimas;
priimti piniginius indėlius, išskyrus grynuosius pinigus, vertybinius popierius, dokumentus ir kitus daiktus, jei tai nėra notarinis aktas ar notariniu aktu nustatyta
oficiali pareiga;
atsakymas į įmonės pateiktą prašymą pateikti paaiškinimus
Informaciją apie oficialias notarų siūlomas paslaugas galima rasti Notarų rūmų interneto svetainėje. Mokestis už notarų paslaugas tarp kliento ir notaro
sulygstamas prieš teikiant paslaugą.
Kitos teisininkų profesijos
Teismo antstoliai
Estijoje tai liberali teisinė profesija: antstoliai veikia savo vardu ir atsako už savo veiksmus. Antstolis turi būti nešališkas ir atsakyti už savo pareigas. Oficiali
antstolių veikla reglamentuojama antstolių įstatymu.
Nuo 2010 m. sausio mėn. veikia jungtinė antstolių ir bankroto patikėtinių profesinė organizacija – Antstolių ir bankroto patikėtinių rūmai (toliau – rūmai).
Antstolių profesinę veiklą, priežiūrą, drausminę atsakomybę ir profesinės asociacijos veiklą reglamentuoja Antstolių įstatymas. Kolegijos užduotis – plėtoti ir
skatinti nemokamas teisininko profesijas, įskaitant geros profesinės ir profesinės praktikos plėtojimą ir stebėseną, rekomendacijų dėl profesinės praktikos
suderinimo rengimą, tęstinio mokymo organizavimą, informacinių sistemų kūrimą ir kt. Rūmuose taip pat yra garbės Teisingumo Teismas. Daugiau
informacijos apie Antstolių ir bankroto administratorių rūmus galima rasti rūmų interneto svetainėje.
Antstolių profesinės pareigos:
remiantis Vykdymo proceso kodeksu užtikrinti vykdymo procesą;
remiantis proceso kodeksais įteikti dokumentus;
pagal Paveldėjimo įstatymą inventorizuoti ir administruoti turtą;
įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka, teismo ar administracinės institucijos prašymu – aukcioną, kuris vyksta ne vykdymo procese;
tarpininkavimas dėl išlaikymo užsienyje pagal Išmokų šeimai įstatymą.
Mokestis už antstolio teikiamas oficialias paslaugas nustatytas Antstolių įstatyme.
Asmens prašymu antstolis gali teikti šias profesines paslaugas:
organizuoti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto aukcionus;
pateikti dokumentus;
teikti teisines konsultacijas ir rengti teisinius dokumentus, jei jo išsilavinimas atitinka Teismų įstatymo 47 (1) (1) straipsnio nuostatas;
teikti teisines faktų nustatymo paslaugas ne teismo proceso metu;
Veikia kaip taikintojas pagal Taikinimo įstatymą;
būti arbitrais pagal Civilinio proceso kodeksą.
Antstoliai turi teisę atsisakyti teikti profesionalias paslaugas.

Dėl profesinių paslaugų teikimo sąlygų ir atlyginimo tvarkos su pareiškėju susitariama raštu prieš teikiant paslaugas. Sutartos sąlygos ir atlygis turi atitikti
gerą profesinę praktiką.
Teikdami profesines paslaugas, antstoliai negali naudotis teisėmis, kurios pagal įstatymą buvo suteiktos antstoliams už jų profesinių pareigų atlikimą arba
kurios susijusios su jų pareigomis.
Informaciją apie antstolių teikiamas paslaugas galima rasti rūmų interneto svetainėje. http://www.kpkoda.ee/
Administracinę antstolių veiklos priežiūrą vykdo Teisingumo ministerija ir rūmai.
Antstoliai atsako už žalą, padarytą neteisėtai vykdant profesinę veiklą, įskaitant žalą, kurią padarė jų kabineto darbuotojas. Jeigu reikalavimų atlyginti žalą,
padarytą dėl teismo antstolio profesinės veiklos, negalima patenkinti iš teismo antstolio ar bet kurio kito už žalą atsakingo asmens turto arba jeigu tokių
reikalavimų negalima visiškai patenkinti, už padarytą žalą atsako kolegija. Valstybė prisiima galutinę atsakomybę už antstolių veiksmus. Tiek kolegija, tiek
valstybė turi teisę pareikšti atgręžtinį reikalavimą už žalą atsakingam asmeniui; valstybė taip pat turi teisę pareikšti atgręžtinį reikalavimą kolegijai.
Nemokumo specialistai
Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas administratorius, kuriam suteikta teisė skolininko vardu sudaryti sandorius dėl skolininko turto ir atstovauti
skolininkui turtiniuose ginčuose. Bankroto administratoriaus pagrindinė pareiga – ginti visų kreditorių ir skolininko teises bei interesus ir užtikrinti teisėtą,
skubų ir finansiškai pagrįstą bankroto administravimo procesą. Bankroto administratorius atlieka pareigas asmeniškai. Bankroto administratoriais gali būti
fiziniai asmenys, kuriems kolegijos, advokatai, teisės aktų nustatytą auditą atliekantys auditoriai ir antstoliai suteikė įgaliojimus veikti kaip bankroto
administratoriai. Kolegija tvarko bankrutuojančių patikėtinių sąrašą. Sąraše pateikti duomenys apie visus asmenis, turinčius teisę atlikti bankroto
administratoriaus funkcijas. sąrašas yra viešai prieinamas rūmų interneto svetainėje. Į sąrašą įrašytas administratorius užtikrina, kad pateikti duomenys būtų
teisingi.
Pagrindinės bankroto administratoriaus pareigos:
nustatyti kreditorių pretenzijas, administruoti bankrutuojančiųjų turtą, organizuoti turto formavimą, pardavimą ir kreditorių reikalavimų patenkinimą iš turto;
nustatyti skolininko nemokumo priežastis ir datą;
jei būtina, organizuoti skolininko verslo tęstinumą;
ji būtina, atlikti skolininko likvidavimą, jeigu skolininkas yra juridinis asmuo;
įstatymo nustatytais atvejais teikti informaciją kreditoriams ir skolininkui;
pranešti apie savo veiklą ir teikti informaciją apie bankroto procedūrą teismui, priežiūros pareigūnui ir bankroto komitetui.
Administracinę bankrutuojančių patikėtinių veiklos priežiūrą vykdo Teisingumo ministerija, remdamasi skundais ar kitais jai perduotais duomenimis apie
patikėtinį, kurie leidžia manyti, kad patikėtinis neįvykdė savo įsipareigojimų. Teisingumo ministerija turi teisę kontroliuoti administratoriaus veiklą ir patikrinti
administratoriaus profesinės veiklos tinkamumą ir teisėtumą. Teisingumo ministras gali imtis drausminių veiksmų prieš administratorių, kuris nesilaiko
įsipareigojimų, kylančių iš teisės aktų, reglamentuojančių bankroto administratoriaus profesinę veiklą. Teisingumo ministras negali imtis drausminių priemonių
prieš advokatus, atliekančius bankroto patikėtinių funkcijas. Tačiau ministras neturi teisės Estijos advokatūroje inicijuoti garbės teismo.
Be administracinės priežiūros, bankroto administratorių veiklą pagal savo kompetenciją taip pat stebi bankroto komitetas, visuotinis kreditorių susirinkimas,
teismas ir kolegija.
Susijusios nuorodos
Teisingumo ministerija
Teisininkų aljansas (pelno nesiekianti organizacija)
Teisinių paslaugų biuro fondas
Estijos advokatų asociacija
Prokuratūra
Notarų rūmai
Antstolių ir bankroto administratorių rūmai
Paskutinis naujinimas: 02/10/2020
Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

