
Vastu võetud  
Eesti Advokatuuri üldkogu  

30.04.2015. a otsusega nr 4 
 
 
EESTI ADVOKATUURI SÜMBOOLIKA STATUUT  
 
§ 1. Advokatuuri sümboolika  
 
Advokatuuri sümboolika on:  
1. lipp;  
2. sümbol (logo);  
3. pitsat;  
4. esimehe ametiraha;  
5. teenetemedal; 
6. rinnamärk. 
 
§ 2. Lipp 
 
(1) Eesti Advokatuuri lipp on ristkülikukujuline, laiuse ja pikkuse vahekorraga 7:11, normaalsuurusega 
105x165 cm, hõbenaeltega vardale kinnitatud riidelaid. Lipu parem pool on valge, mis sümboliseerib 
õiglust ja millel kuldsete kannustega trükitähtedes kaarjas tekst "Eesti Advokatuur" ja selle all Eesti 
Advokatuuri sümbol - gladiaatori mõõgale toetuvad kaalud. Lipu vasak pool on rahvuslipu sinine 
(taevasinine), mis sümboliseerib lootust õiglusele ja millel kuldsete kannustega trükitähtedes kaarjas 
tekst "Õiguse ja õigluse eest" ja selle all Eesti Advokatuuri sümbol - gladiaatori mõõgale toetuvad 
kaalud. Lipp on ääristatud kuldsete narmastega. Lipu ülalt vardapoolsest nurgast langevad alla kaks 
punutud jämedat kuldset nööri lipu laiuse pikkuses, mis lõpevad kuldsete tuttidega.  
(2) Eesti Advokatuuri lipp on advokaate ühendav sümbol võitluses õiguse ja õigluse eest.  
(3) Eesti Advokatuuri lipp seisab alusele kinnitatult Eesti Advokatuuri juhatuse tööruumes. Lippu ei 
paigutata hoone välisseinale ega heisata lipumasti. 
(4) Eesti Advokatuuri üldkogul ja muudel avalikel pidulikel üritustel, mida korraldab Eesti Advokatuur, 
paigutatakse Eesti Advokatuuri lipp ruumi koos Eesti Vabariigi riigilipuga.  Eesti Advokatuuri lipp 
paigutatakse Eesti Vabariigi riigilipust lippude poolt vaadates vasakule.   
(5) Leina tähistamiseks võib Eesti Advokatuuri lippu kasutada leinalipuna. Neil juhtudel kinnitatakse 
Eesti Advokatuuri lipu varda ülemisse otsa 10 cm laiune must lint, mille mõlemad otsad langevad alla 
lipukanga laiuse ulatuses.  
 (6) Eesti Advokatuuri lippu võib kasutada pidulikes rongkäikudes.  
 
§ 3. Laualipp 
 
(1) Eesti Advokatuuri lippu vähendatud variandis mõõtmetega 25x16 cm on lubatud kasutada 
laualipuna.  
(2) Erinevalt täismõõtmetega lipust on laualipp ääristatud kuldsete narmaste asemel kuldse nööriga. 
Laualipp kinnitatakse varda külge kahe kuldse nööriga, mis lõpevad kuldsest niidist tuttidega.  
(3) Laualipp asetatult lauale koos Eesti Vabariigi riigilipuga paigutatakse Eesti Vabariigi riigilipust 
lippude poolt vaadates vasakule.  
 
§ 4. Sümbol (logo)  
 
Advokatuuri sümboliks (logoks) on gladiaatori mõõgale toetuvad kaalud, mille all kiri „Eesti 
Advokatuur“ * „Estonian Bar Association“.  
 



§ 5. Pitsat  
 
Advokatuuri pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga, mille keskel on advokatuuri sümbol (logo) ja 
ääres kiri "Eesti Advokatuur" * "Estonian Bar Association". Advokatuuri organi pitsatil on lisaks 
eelnevale advokatuuri organi nimi. 
 
§ 6. Esimehe ametiraha  
 
Advokatuuri esimehe ametiraha (edaspidi "ametiraha") on 925 prooviga hõbedast, paksudest lülidest 
kett tugiketiga, mis toetub kandja kaelale ja võimaldab seljapealsel ketil asetseda kaares seljal. Kett on 
ühendatud 85 mm läbimõõduga medaliga, mille keskosa on kullatud ja tsentris asub valge emaili sees 
logo (gladiaatori mõõgale toetuvad kaalud) koos deviisiga VIVAT IUSTITIA. Tekst EESTI ADVOKATUURI 
ESIMEES on ümbritsetud tumesinise emailiga.  
 
§ 7. Ametiraha kasutamise kord  
 
(1) Ametiraha on Eesti Advokatuuri esimehe ametitunnus. Ametiraha üleandmine järgmisele valitud 
esimehele toimub pidulikult üldkogul või eraldi inauguratsioonil, millele järgneb uue esimehe 
ametivande andmine.  
(2) Ametiraha kantakse: üldkogul, advokatuuri kõrgetasemelisel esindamisel, pidulikel sündmustel ja 
leinatalitustel.  
(3) Ametiraha kandmisel peab olema kandja riietatud pidulikult vastavalt etiketile.  
 
§ 8. Teenetemedal  
 
(1) Teenetemedal on metallist ja ringikujuline. Medali esiküljel on kujundatud Arent Passeri "Iustitia" 
bareljeefi, mille juures tekst "VIVAT IUSTITIA". Medali tagaküljel on Eesti Advokatuuri sümbol – 
gladiaatori mõõgale toetuvad kaalud ja selle all tekst "Eesti Advokatuurilt TEENETE EEST". Teksti all 
vaba ruum advokaadi nime, Eesti Advokatuuri juhatuse otsuse kuupäeva ja medali numbri 
graveerimiseks. Medali alumine pool ääristatakse tammepärja kujutistega. Medali ülaservas on aas 
dekoratiivlindi kinnitamiseks.  
(2) Eesti Advokatuuri teenetemedal on eriliseks lugupidamise ja austuse märgiks isikule või 
organisatsioonile, kellele ta annetatakse. Eesti Advokatuuri teenetemedal antakse advokatuuri 
liikmetele ja teistele isikutele juhatuse otsusel:  
- pikaajalise laitmatu töö ja eriti silmapaistvate saavutuste eest kutsetöös;  
- väljapaistva tööpanuse eest osalemisel advokatuuri organites;  
- Eesti Advokatuuri auliikmele;  
- isikutele, kellel on erilisi teeneid advokatuuri institutsiooni arendamisel. 
(3) Teenetemedali võib annetada ka teistele isikutele väljaspool Eesti Vabariiki Eesti Advokatuurile 
osutatud abi eest, selle rahvusvaheliste sidemete tugevdamise ning vaimse, moraalse ja materiaalse 
toetuse eest nende isikute või organisatsioonide poolt.  
(4) Teenetemedal ja tunnistus teenetemedaliga autasustamise kohta antakse kätte pidulikult.  
(5) Otsused teenetemedali andmise kohta kantakse registreerimisraamatusse, mis kuulub alalisele 
säilitamisele.  
(6) Teenetemedalile graveeritakse isiku nimi, kellele medal on antud, registreerimisnumber ja 
kuupäev.  
(7) Eesti Advokatuuri juhatusel on õigus isikult, kes ebaväärika käitumisega on end kompromiteerinud, 
teenetemedal ära võtta.  
 
§ 9. Teenetemedali rinnamärk 
 
(1) Koos teenetemedaliga antakse isikule teenetemedali rinnamärk. 



(2) Teenetemedali rinnamärk on kullast ja sõõrikujuline, mille keskel on sinisel emailil loorberilehed, 
ääres kiri "Eesti Advokatuur".  
(3) Teenetemedali rinnamärki kantakse vasakul pool.  
 
§ 10. Rinnamärk  
 
(1) Eesti Advokatuuri rinnamärk sümboliseerib kuuluvust Eesti Advokatuuri.  
(2) Rinnamärk on asutatud eesmärgil, et selle kandja tunnetaks oma kohustusi ühiskonna ja 
advokatuuri ees, advokaaditegevuse üllaid ning humaanseid eesmärke ja hoiaks kõrgel advokaadikutse 
au ning väärikust.  
(3) Rinnamärk on kolmeastmeline: harilik märk, hõbemärk ja kuldmärk. Märk on sõõrikujuline, mille 
keskel on mustal email sõõril advokatuuri sümbol (logo), ääres kiri "Eesti Advokatuur". Märgi allääres 
on tammepärg. Hõbemärgi all on hõbedased tammelehed. Kuldmärgi all on kuldsed tammelehed. 
Rinnamärki kantakse rinna vasakul pool. Märgi kandmise õigus on igal advokatuuri liikmel ja töötajal. 
Hõbemärgi kandmise õigus on Eesti Advokatuuri liikmel ja töötajal, kellel on viieteistaastane staaž 
advokaadina või tööstaaž advokatuuris. Kuldmärgi kandmise õigus on Eesti Advokatuuri liikmel ja 
töötajal, kellel on kolmekümneaastane staaž advokaadina või tööstaaž advokatuuris.  
(4) Eesti Advokatuuri hõbe- ja kuldmärk antakse kätte pidulikult.  
(5) Eesti Advokatuuri endisel liikmel, kes on advokatuurist välja arvatud seoses pensionile minekuga, 
on õigus kanda seda rinnamärki, mille kandmiseks tal oli õigus advokatuuris töötamise viimasel päeval.  
(6) Eesti Advokatuurist väljaheidetud isikul ja muul põhjusel väljaarvatud isikul (v.a pensionile minekul) 
ei ole rinnamärgi kandmise õigust. 
 
§ 11. Järelevalve  
 
Järelevalvet Eesti Advokatuuri sümboolika statuudi täpse täitmise üle teostab Eesti Advokatuuri 
juhatus.  
 
§ 12. Sümboolika statuudi vastuvõtmine 
 
Käesoleva Eesti Advokatuuri sümboolika statuudi võtab vastu advokatuuri üldkogu. 


