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1. Osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides 

1.1 CCBE 
Välissuhtlus CCBE suunal seisneb olulisemate komiteede liikmelisuses, CCBE postituste läbivaatamises 
(advokatuuri üldine kontakt: Katrin Kose) ning plenaaristungitel, juhtkomitee istungitel ja komiteede istungitel 
osalemises.  

1.1.1 Senine praktika1 
 Jurist Katrin Kose on 2012 1x osalenud juhtkomitee (Standing Committee) istungil 

 Juhatuse liige Jaanus Tehver on osalenud kriminaalõiguse komitee istungitel (sh advokatuuri kulul 1x 
2011, 1x 2012 ja 1x 2013) 

 Juhatuse liige Jaanus Tehver on 2011 2x osalenud üritusel „Cross border Networking for defence 
lawyers meeting“ 

 Jurist Katrin Kose ja koolitusspetsialist Reilika Reemaa on 2011-2 kokku 3x osalenud uute projektide 
„Find-A-Lawyer 2“ ja „European Training Platform“ koosolekutel 

 Jurist Katrin Kose on vastanud CCBE erinevatele päringutele ja küsimustikele ja kasutanud selleks 
vajadusel juhatuse liikmete ning teiste liikmete abi 

1.1.2 Soovitused 
 Pidada CCBE presidentuuri ja peasekretäriga (Jonathan Goldsmith) regulaarset suhtlust, selleks: 

o 1x aastas osaleda plenaaristungil 
o 1x aastas osaleda juhtgrupi koosolekul, kui seda on võimalik ühildada EL advokatuuride 

presidentide konverentsiga Viinis (2012 oli) 

 Jätkata osalemist kriminaalõiguse komitee töös, kuna hangime teadmisi olulistel teemadel ja võime ka 
tuge vajada 

 Julgustada eraõiguse projektides kaasalöömist (vastavate komiteede kontaktid on Maivi Ots ja Ene 
Soop) 

 Jätkata osalemist projektides „Find-A-Lawyer 2“ ja „European Training Platform“, kuna seal võimalik 
silma paista ja teadmisi eksportida 

 Ülejäänud komiteede töösse lülituda intensiivsemalt siis, kui selleks tekib vajadus või leidub aktiivne 
tegeleja (prioriteetsed nt õigusabi, rahapesu ja kutse-eetika komiteed); igal juhul üritame CCBE 
sekretariaadi ja olulisemate komiteede järelepärimistele vastata (selle eest vastutab kantselei 
koostöös vastavalt delegatsiooni juhi ning asjassepuutuva komitee kontaktisikuga) 

                                                                 
1
 Siin ja edaspidi: ülevaade senisest praktikast on koostatud 2011 välissuhtluse kokkuvõtte 

(https://www.advokatuur.ee/est/advokatuur/valissuhtlus/ulevaade-valissuhtlusest/2011), 2012 aastaraamatu ,juhatuse 
viimase aasta protokollide ja Sirje Martinilt saadud lähetuskulude ülevaate põhjal.  

https://www.advokatuur.ee/est/advokatuur/valissuhtlus/ulevaade-valissuhtlusest/2011
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1.2 IBA  

1.2.1 Senine praktika 
 Esimees on igal aastal osalenud IBA aastakonverentsil (selle raames toimub üks kahest advokatuuride 

juhtide kokkusaamistest) 

1.2.2 Soovitused 
 Jätkata senist praktikat; advokatuuride juhtide poolaastakokkusaamisel pole tõenäoliselt vajadust 

osaleda 

1.3 AIJA 

1.3.1 Senine praktika 
 Advokatuur ei ole AIJA liige. AIJA liikmeteks saavad olla alla 45. aastased noored advokaadid kui ka 

noori advokaate ühendavad organisatsioonid nagu ENAÜ. 2011.aastal osales AIJA 49. kongressil ENAÜ 
esindajana Katrin Kahn advokatuuri toetusel. AIJA 50. kongressil osales ENAÜ esindajana Katrin Kahn 
omal kulul. 

 19. aprillil 2013.a. kohtusid advokatuuri esimees Sten Luiga ja Katrin Kahn AIJA aseesimehe Anita 
Schlaepfer ja kantsler Dirk Nuytsiga, mille käigus arutati AIJA vajalikkust noorte advokaatide 
kutsealaste teadmiste ja kutse-eetika arendamisel läbi osalemise erinevate õigusvaldkondade 
komisjonide töödes ja samuti olulisust rahvusvaheliste kontaktide loomisel. 

1.3.2 Soovitused 
 Toetada osalemist AIJA suurematel kongressidel, sealhulgas vähemalt 1 x aastas toimuval 

aastakongressil ja võimalusel poolaasta kongressidel, millised toimuvad 2 x aastas. Osalema peaks 
tõenäoliselt ENAÜ esindaja advokatuuri juhatuses. 

2. Suhtlus teiste riikide advokatuuride jm juristide 
kutseorganisatsioonidega 

2.1 Euroopa Liidu advokatuuride presidentide konverents Viinis 
Konverentsil on osalenud esimees koos viimase eks-esimehega (viimane oma kulul). Sama praktikat võiks 
jätkata.  

2.2 Põhja- ja Baltimaade advokatuuride juhtide kohtumine 
Neli aastat on toimunud Põhja- ja Baltimaade advokatuuride juhtide kohtumised. Eestist on osalenud esimees, 
aseesimees ja kantsler. Selle ürituse käiguhoidmine on väga oluline, kuna annab võimaluse suhelda meile 
olulisimate naaberadvokatuuridega. Kohtumistel osalemist tuleks igal juhul jätkata. 
 
Lisaks on toimunud ka ainult Eesti, Läti ja Leedu advokatuuride juhtide kohtumised (viimati 2011 Vilniuses; 
2012 oli ühendatud Põhja- ja Baltimaade kohtumisega Stockholmis). Suhted Eesti, Läti ja Leedu advokatuuride 
vahel on väga olulised ning kui edaspidi ei õnnestu ühildada Põhja- ja Baltimaade kohtumisega, jätkata eraldi 
kohtumistena. 

2.3 Euroopa Advokatuuride Tegevjuhtide Assotsiatsiooni (CEEBA) 
aastakonverents 

Kantsler seni osalenud. Sama praktikat võiks jätkata, kuna keskendub advokatuuride tippametnike vahelisele 
suhtlusele, praktiliste probleemide kaardistamisele ja lahenduste leidmisele. 

2.4 Rahvusvaheline Advokatuuride Tegevjuhtide Assotsiatsioon (IILACE)   
Kantsler on osalenud IILACE rahalise täistoetuse alusel 2011. aastal. Kui advaoktuuri vahendid võimaldavad, 
võiks edaspidi osaleda. 2013. a toimub ühendatult CEEBA aastakonverentsiga Berliinis.   
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2.5 Teiste riikide advokatuuride korraldatavad üritused 

2.5.1 Senine praktika 
 Esimees osales Läti Advokatuuri 90. aastapäeva üritusel 2011 

 Vandeadvokaat Rando Antsmäe osales Saksamaa Liitvabariigi Advokatuuri poolt korraldatud 
konverentsil teemal „Ethics- A Lawyer's Issue“ Berliinis 2011 

 Juhatuse liige Jüri Leppik osales Saksamaa Liitvabariigi Advokatuuri 63. iga-aastasel konverentsil 
Münchenis 2012 

2.5.2 Soovitused 
 Jätkata senist praktikat, s.t osaleda Põhja- ja Baltimaade advokatuuride tähtüritustel ning Saksa 

advokatuuri aastakonverentsidel – nende riikide advokatuurid on eeldatavalt meie suurimad 
mõttekaaslased ja toetajad 

2.6 Osalemine muudel konverentsidel ja üritustel 

2.6.1 Senine praktika 
 Kantsler on osalenud järgmistel üritustel: 

o Konverentsil „International Conference of Jurists“ ja gaalal „International Jurists Award 2011“ 
Londonis 2011 (kantsler pälvis ühena 8 rahvusvaheliselt üles seatud nominendist aukirja)  

o Konverentsil „The Future of Communication Management“ ja žüriis üritusel „PR Awards 2011“ 
Riias (koostöös advokatuuri PR-firmaga – Corpore AS) 

o Euroopa Komisjoni poolt korraldatud HELP konverentsil Strasbourgis 2012 
o Euroopa Parlamendi ja Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt korraldatud Inimõiguste konverentsil 

„ Justice in austerity...“ Brüsselis 2012 

 Juhatuse liige Andrus Lillo osales 11. ja 12. konverentsil „Conference of the European Lawyers’ 
Profession“ Berliinis 2011 ja 2012 

 Juhatuse liige Jaanus Tehver osales omal kulul European Criminal Bar Association (ECBA) konverentsil 
2012 

2.6.2 Soovitused 
 Kaaluda väga põhjalikult muudel konverentsidel osalemise vajadust; eelistatud on konverentsid, mille 

korraldajad on esinduslikud (nt Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, EL liikmesriigi advokatuur) ja 
millel osalemiskulu kaetakse (osaliselt) eelarvevälistest vahenditest 

2.7 Välisdelegatsioonide võõrustamine 
Advokatuur on võõrustanud väliskolleegide delegatsioone, samuti kohtunike ja prokuröride vahetusprogrammi 
raames Eestis viibivaid tippjuristide delegatsioone. Seda praktikat tuleb igal juhul jätkata. 

3. Suhtlus välisriikide kaubanduskodade jm organisatsioonidega 
Eestis tegutsevad mitmete välisriikide kaubanduskojad (nt USA, Briti, Soome, Rootsi jt). Võiks kaaluda sidemete 
loomist advokatuuri ning kaubanduskodade jm sarnaste organisatsioonide vahel, kui see annab võimaluse 
tutvustada nende organisatsioonide tegevust liikmeskonnale ja sellest tulenevaid ärivõimalusi.  

4. Soovitused välissuhtlejatele 
 Olulisematest arengutest rahvusvahelistes organisatsioonides annavad juhatusele aru kantselei 

koostöös vastava valdkonna eest vastutava juhatuse liikmega 

 Lähetustes käijad ning välisdelegatsioonide vastuvõtjad annavad pärast üritust juhatusele lühiülevaate 
üritusest (korraldaja, teemad, osalejad, kokkulepped) – võib toimuda nt suuliselt juhatuse istungil; 
ülevaate protokollimise vajadus ja ulatus otsustatakse istungil 

 Kaalukamatest üritustest teeme pressiteated (arvestada sõnumi olulisust ning välissuhtluse teemaliste 
teadete hulka üldises pressivoos) 

 Juhatuse poolt heaks kiidetud regulaarsetel üritustel osalemine ei vaja juhatuse otsust, kui kulu on 
eelarvestatud ja tavapärases suuruses 
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 Muudel üritustel osalemist arutab juhatus (sh tutvub eelarvega) välissuhtluse punkti all või nn 
„joonealuse küsimusena“ 

 Advokatuur katab ainult lähetatu mõistlikud reisikulud; kaaslase reisikulu kaetakse juhul, kui kaaslase 
osalemist nõuab etikett (sellised on olnud EL Advokatuuride Presidentide Konverents Viinis, Põhja- ja 
Baltimaade advokatuuride juhtide kohtumised ning CEEBA aastakonverents). 

5. 2013 välissuhtluse eelarve 
 2013 lähetuskulude prognoos 25 300 € 
• CCBE – planeeritud kuni 7 lähetust; eelarve 3 500 €; sellest täidetud: 

-  Juhtkomitee istung 170 €, T. Vaher 
- „European Training Platform“ töörühma kohtumine 257 €, K. Kose 

 CCBE komisjonid – planeeritud kuni 2 lähetust; eelarve 2 000 €; sellest täidetud: 
- Kriminaalõiguse komitee istung 878 €, J. Tehver 

 EL Advokatuuride Presidentide Konverents Viinis; eelarve 3 000 €; sellest täidetud 3 805 €, T, Vaher 
kaaslasega 

 Euroopa juristide kutseala konverents („Conference of the European Lawyers’ Profession“) Berliinis; 
eelarve 1 000 € 

 Baltimaade presidentide kohtumine; eelarve 1 200 € 

 CEEBA aastakonverents; eelarve 3 000 € 

 IBA konverents Bostonis; eelarve  6 000 € 

 Põhja- ja Baltimaade advokatuuride juhtide kohtumine Vilniuses; eelarve 4 000 € 

 muu reserv – võimalikud märkimata lähetused; eelarve 1 600 € 


