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AUNIMETUSE "AASTA ADVOKAAT" STATUUT 
 

I. Aunimetuse "Aasta advokaat" väljaandmise eesmärk 

 

1. Aunimetuse “Aasta advokaat” andmise eesmärgiks on tunnustada advokaatide 

kõrgetasemelist kutsetööd ja osalemist Eesti avalikus elus, millega kaasneb advokaadi elukutse 

tutvustamine ja propageerimine. 

2. Aunimetuse "Aasta advokaat“ väljaandmisega tõstetakse esile ja tunnustatakse igal aastal 

kuni kolme advokaati, kes on eelnenud aastal silma paistnud kas: 

2.1. kutsetöö kõrge tasemega; 

2.2. tutvustanud silmapaistavalt hästi advokaadi kutset, 

2.3. olnud heaks ja usaldusväärseks kolleegiks teistele advokaatidele või muudele õiguskutses 

tegutsejatele, 

2.4. osalenud vabatahtlikus töös, 

2.5. edendanud ühiskondlikku diskussiooni või 

2.6. pälvinud muul moel avalikku esiletõstmist ja lugupidamist. 

 

II. Aunimetuse "Aasta advokaat" andmise kord 

 

2. Põhistatud ettepanekuid aunimetuse kandidaatide kohta võivad esitada kõik advokatuuri 

liikmed ja töötajad, teiste õiguskutsete esindajad, juristide kutseühendused, vabakonna 

esindajad ning muud isikud advokatuuri juhatuse kutsel. 

3. Tunnustamisettepanekuid võib teha nii advokaadi üldises kutsetegevuses kui mingit osa 

sellest eraldi esiletõstvas kategoorias. Igal aastal võib advokatuuri juhatus määratleda selleks 

täpsemad kategooriad. 

4. Ettepanekud aunimetuse väljaandmiseks esitatakse advokatuuri juhatusele viimase poolt 

määratud ajaks. 

5. Aunimetuste andmise otsustab advokatuuri juhatus, olles eelnevalt ära kuulanud advokatuuri 

teiste tööorganite seisukohad esitatud kandidaatide suhtes. 

6. Advokaadile võib korduvalt omistada “Aasta advokaadi” aunimetust, kuid mitte varem kui 

kolme aasta möödumisel eelmisest tunnustamisest. 

 

III. Aunimetuse "Aasta advokaat" üleandmine 

 

7. Juhatuse otsus aunimetuse andmise kohta tehakse teatavaks ja aunimetus antakse pidulikult 

üle advokatuuri korralisel üldkogul või muul advokatuuri pidulikul üritusel (muudetud 

19.05.2015). Kui aunimetuse andmise otsus langeb advokatuuri juubeliaastale, tehakse vastav 

otsus teatavaks ja antakse aunimetus üle pidulikult advokatuuri juubelit tähistaval põhiüritusel 

(juubeliaktus, -kontsert, vm). 

8. Aasta advokaadi aunimetuse saajale antakse vastav tunnistus, millele märgitakse aunimetuse 

saaja nimi, aunimetuse andmise alus ja selle andmise aasta. 

9. Aunimetusega käib kaasas esemeline kingitus. 



10. Aasta advokaadi aunimetuse saajate nimed avalikustatakse advokatuuri kodulehel 

www.advokatuur.ee, samuti vastavas pressiteates ning muul advokatuuri iga-aastases 

kommunikatsioonikavas selleks ettenähtud viisil. 

 

Esimesed aunimetused "Aasta advokaat" tehakse teatavaks ja antakse välja 12. juunil 2014. 

aastal toimuval Eesti Advokatuuri 95ndal juubeliüritusel Tallinnas Estonia Kontserdisaalis. 


