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Eesti Advokatuuri täiendusõppe alustele ja korrale 
 

Nr Tegevus  Täiendusõppe punktid  

1.  Eesti Advokatuuri poolt korraldatava erialase loengu või  

muu erialase loengu kuulamine, osalemine erialasel 

konverentsil kuulajana, samuti osalemine kuulajana 

büroosisesel koolitusel ja/või väliskoolitusel 

1 loengutund = 1 punkt  

2.  Ajakirjas Juridica vm sarnase või kõrgema tasemega 

teadusväljaandes (sh välisväljaanded) erialase artikli 

avaldamine  

1 artikkel = 8 punkti  

3.  Loengute lugemine õigusteaduse akrediteeritud õppekava 

raames või õigusalasel koolitusel ning ettekandega 

esinemine õigusalasel konverentsil või seminaril  

1 loengutund = 2 punkti  

4.  Magistriõpe õigusteaduse akrediteeritud õppekava alusel  1 loengutund = 1 punkt  

5.  Erialase magistritöö kaitsmine akrediteeritud õppekavaga 

ülikoolis 

60 punkti  

6.  Doktoriõpe õigusteaduse akrediteeritud õppekava alusel  1 loengutund = 1 punkt  

7.  Erialase doktoritöö kaitsmine akrediteeritud õppekavaga 

ülikoolis 

80 punkti  

8.  Erialase raamatu avaldamine kutsesobivuskomisjoni 

otsuse alusel 

kuni 80 punkti 

9.  Akrediteeritud õppekavaga ülikoolis õigusteaduse 

doktori-, magistri- või bakalaureusetöö juhendamine või 

retsenseerimine  

8 punkti 

10.  Tegevus Eesti Advokatuuri organites (v.a üldkogu) 1 aasta tegevust = 8 punkti  

11. Tegevus Eesti Advokatuuri komisjonides komisjoni 

esimehe ettepanekul 

1 aasta tegevust = kuni 8 punkti 

12.  Advokatuuri huvides ja ülesandel seaduseelnõudele 

õiguslike arvamuste koostamine, seadusemuudatuste 

eelnõude koostamine või osalemine advokatuuri 

õigusaktide väljatöötamisel  

1 õiguslik arvamus, eelnõu koostamine või 

advokatuuri õigusakti väljatöötamine = 8 

punkti  

13.  Advokatuuri huvides ja ülesandel advokatuuri 

esindamine õigusalastes komisjonides või töögruppides  

1 esindamine = 1 punkt, kuid mitte üle 8 

punkti aastas  

14.  Advokaaditegevusega külgnevates valdkondades (nt: 

ärijuhtimine, turundus, dokumendihaldus, nõupidamiste 

läbiviimine, läbirääkimised, klienditeeninduse 

arendamine, stressitaluvus ja tööl läbipõlemise vältimine) 

loengute kuulamine (sh osalemine konverentsidel jms)  

1 loengutund = 1 punkt, seejuures ei võeta 

arvesse punkte, mis ületavad 40% 

hindamisperioodi jooksul kogumisele 

kuuluvatest punktidest  

15. Eesti keelt emakeelena mittevaldavate advokaatide poolt 

eesti keele koolituse läbimine  

1 kursus kestusega 60 akadeemilist tundi = 

6 punkti, kuid mitte üle 6 punkti aastas 

16. Võõrkeele koolituse läbimine 1 kursus kestusega 60 akadeemilist tundi = 

4 punkti, kuid mitte üle 4 punkti aastas 



 


