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22. septembri 2020. a otsusega 
 
 
 
 

ADVOKATUURI ORGANITE LIIKME TASUSTAMISE JA KULUDE HÜVITAMISE 
KORD 
 
Käesolev kord on kehtestatud Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 4 alusel. 
 
§ 1. Korra reguleerimisala 
(1) Käesolev kord reguleerib Eesti Advokatuuri (edaspidi: advokatuur) organite liikmete 
tasustamist ja kulude hüvitamist, mis seonduvad advokatuuri organi kohustuste täitmisega. 
(2) Kord ei laiene organisse mittekuuluva advokatuuri liikme poolt tehtud töö tasustamisele, 
mis on reguleeritud üldkogu poolt kehtestatud eraldi korraga, samuti ei reguleeri kord 
advokatuuri kantsleri ega töötajate tasustamist või nende tegevusega kaasnevate kulude 
hüvitamist. 
 
§ 2. Advokatuuri organi liikmete tasustamine 
(1) Advokatuuri esimehele ja aseesimehele makstakse nende ülesannete täitmise eest igakuist 
tasu, mille suuruse määrab juhatus advokatuuri majandusaasta eelarves, mille kinnitab üldkogu. 
Eelarve kinnitamiseni lähtutakse tasude maksmisel eelmisel majandusaastal makstud tasudest.  
Tasu makstakse välja hiljemalt ülesannete täitmisele järgneva kuu 5. kuupäevaks. 
(2) Advokatuuri organisse kuulumise eest ja advokatuuri organis kohustuste täitmise eest (välja 
arvatud esimehe ja aseesimehe kohustused) üldjuhul tasu ei maksta. 
(3) Juhatus võib organi esildise ja sellele lisatud aruande alusel otsustada ühekordse erakorralise 
tasu maksmise, kui organi liige on teatud perioodil advokatuuri huvides eriti intensiivselt 
täitnud mahukaid, keerulisi ja aeganõudvaid ülesandeid, mis selgelt väljuvad tavapärasest 
organi liikme kohustuste mahust. Juhatus määrab taolisel juhul mõistliku tasu suuruse, 
arvestades erakorralise töö mahtu, selleks kulutatud aega, advokatuuri majanduslikke võimalusi 
ja muid tasustamise seisukohast olulisi asjaolusid. 
(4) Juhatus otsustab iga aasta detsembris advokatuuri organite liikmetele aastapreemiate 
maksmise, võttes arvesse organite esimeeste ettepanekuid, organite töökoormust ja advokatuuri 
majanduslikke võimalusi. 
(5) Advokatuur peab advokaadile maksmisele kuuluvast tasust kinni seaduses sätestatud 
maksud, v.a juhul, kui advokaat tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana. 
 
§ 3. Kulutuste hüvitamine 
(1) Advokatuur hüvitab organi liikme kohustuste täitmisest tingitud vajalikud ja põhjendatud 
kulutused, sh lähetustega seoses kantud kulutused kuludokumentide alusel. Juhul, kui juhatuse 
poolt lähetatud organi liiget saadab ürituse iseloomust tulenevalt tema kaaslane, hüvitatakse 
juhatuse otsuse ja kuludokumentide alusel ka kaaslase vajalikud ja põhjendatud kulutused.  
(2) Töö tegemisega seotud kulutused hüvitatakse neid teinud advokaadile otse või 
advokaadibüroole arve alusel, kui vastav kulu on eelnevalt eelarvestatud ja tavapärases 
suuruses. Majandusaasta eelarve kinnitamiseni lähtutakse kulude hüvitamisel eelmisel 
majandusaastal hüvitatud kuludest.   
 
 


