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Arvamuse andmine kohtutäituri seaduse eelnõu kohta
Olete edastanud kohtutäituri seaduse eelnõu Eesti Advokatuurile arvamuse
avaldamiseks. Advokatuur leiab, et eelnõus pärast esimest kooskõlastusringi tehtud
muudatustes ei ole arvestatud advokatuuri poolt seaduse eelnõule 23.12.2008.a
esitatud arvamusega, mistõttu peame vajalikuks siinkohal uuesti oma seisukohad
eelnõu kohta esitada.
Advokatuur leiab, et advokaadid ei saa kuuluda loodavasse kohtutäiturite ja
pankrotihaldurite kotta, sest nad kuuluvad juba advokaatide kutseühendusse ehk
advokatuuri, mis teostab nende tegevuse üle ka järelevalvet. Kahte kutseühendusse
kuulumine ei ole otstarbekas ega millegagi põhjendatud.
Kindlasti ei saa nõustuda sellega, et pankrotihaldurina tegutsevad advokaadid alluksid
koja aukohtule. Advokaadid alluvad advokatuuri liikmetena advokatuuri aukohtule
ning nende allutamine lisaks veel ühele aukohtule on põhjendamatu ja segadust
tekitav. Ühtlasi ei ole see kooskõlas advokaadi sõltumatuse põhimõttega.
Leiame, et justiitsministril ei tohi olla õigust määrata advokaadile
distsiplinaarkaristust, sest see võib kahjustada advokaadi sõltumatust täitevvõimust.
Üldtunnustatud põhimõtete kohaselt peab advokaat olema kliente nõustades ja
esindades sõltumatu nii poliitiliselt, majanduslikult kui ka intellektuaalselt. See
tähendab, et advokaat peab olema sõltumatu riigist ning muudest olulistest
mõjutajatest. Advokaadi vaba õiguselukutse liikmesus ning sellest liikmesusest
tulenevad eetikanõuded aitavad sõltumatust säilitada ning advokatuuridel on täitsa
oluline roll advokaadi sõltumatuse tagamisel. Elukutse omavalitsuslikkust peetakse
oluliseks teguriks advokaadi sõltumatuse tagamisel [CCBE charter of core Principes
of the European legal profession].
Riigid peavad võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada ja edendada
advokaadi elukutse sõltumatust riigivõimust ja avalikkusest. Advokaatidel peab olema
võimalik luua ja ühineda kutseorganisatsioonidega kohalikul, riiklikul ning
rahvusvahelisel tasandil, millede ülesandeks on kutsealaste standardite tugevdamine
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ning advokaatide sõltumatuse ja huvide tagamine.
Advokatuurid või muud advokaatide kutseühendused peavad olema omavalitsuslikud
ning riigist ja avalikkusest sõltumatud. Riigid peavad austama advokatuuride või
muude advokaatide kutseühenduste rolli oma liikmete kaitsmisel igasuguste
piirangute ja rikkumiste eest ning nende sõltumatuse tagamisel. Advokatuurid või
muud advokaatide kutseühendused vastutavad advokaatide distsiplinaarasjade
menetlemise eest [Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus nr (2000)21
liikmeriikidele advokaadi elukutse sõltumatuse kohta].
Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) on veendunud, et ainult
eneseregulatsiooni õigus tagab advokaatide sõltumatuse riigist ja ilma sõltumatuse
tagamiseta on advokaatidel võimatu oma ametialast ja õiguslikku rolli täita.
Lisaks juhime tähelepanu sellele, et advokaatide (sh pankrotihaldurina tegutsevate
advokaatide) üle järelevalve teostamise küsimust arutati advokatuuri ja
Justiitsministeeriumi esindajate vahel advokatuuriseaduse ja sellea seonduvate
seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelude käigus. Pooled jõudsid kokkuleppele, et
eraldi regulatsioon advokaatidest pankrotihaldurite üle järelevalve teostamiseks ei ole
vajalik.
Kohtutäituri seaduse eelnõu on põhjendatud vaid nende pankrotihaldurite suhtes, kes
ei ole advokaadid, sest advokaatide osas on vastav regulatsioon olemas. Oluline on
siinkohal välja tuua, et kahte kutseühendusse kuulumine tähendab advokaatidele ka
kahte liikmemaksu.
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