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EMERllTADVOKAADI STATUUT 
 
Käesolev statuut on kehtestatud Eesti Advokatuuri (edaspidi advokatuur) kodukorra § 18 lg 7 alusel. 
 
1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 
 
§ 1. Emeriitadvokaadi nimetuse andmise tingimused 
 
Emeriitadvokaadi nimetuse võib anda vandeadvokaadile, kes: 
1. on saanud vanaduspensioniealiseks;  
2. on advokatuurist välja arvatud hiljemalt samaaegselt emeriitadvokaadi nimetuse andmisega; 
3. on tegutsenud vandeadvokaadina vähemalt 30 aastat; 
4. on panustanud advokatuuri arengusse, olles valitud advokatuuri valitavasse organisse (esimees, 
juhatus, aukohus, revisjonikomisjon, kutsesobivuskomisjon) või advokatuuri üldkogu ja juhatuse 
poolt moodustatud nõuandva õigusega komisjonide koosseisu või muul moel aidanud kaasa 
advokatuuri arengule ja advokaadikutse maine tõstmisele; 
5. on olnud väärikas ja tunnustatud advokaat. 
 
§ 2. Emeriitadvokaadi nimetuse andmise kord ja arvestus emeriitadvokaatide nimekirja üle 
 
(1) Advokatuuri juhatus võib anda vandeadvokaadile emeriitadvokaadi nimetuse ja õigused tema 
nõusolekul ja advokatuuri organi või vähemalt viie vandeadvokaadi motiveeritud ettepanekul. 
(2) Emeriitadvokaadile väljastatakse nimetuse andmist kinnitav tunnistus. 
(3) Arvestust emeriitadvokaadi nimetuste andmise ja äravõtmise kohta peab advokatuuri juhatus. 
(4) Andmed kalendriaastal antud ja äravõetud emeriitadvokaadi nimetuste kohta avaldatakse 
advokatuuri aastaraamatus. 
 
§ 3. Emeriitadvokaadi nimetuse äravõtmise kord 
 
Emeriitadvokaadi nimetus ja õigused võetakse isikult ära advokatuuri juhatuse otsusega, kui: 
1. emeriitadvokaat on esitanud selleks avalduse; 
2. emeriitadvokaat on oma käitumisega kahjustanud advokatuuri või advokaadikutse mainet; 
3. esinevad muud asjaolud, mis on vastuolus advokaadikutse põhimõtetega. 
 
2. peatükk 
EMERIITADVOKAADI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
§ 4. Emeriitadvokaadi õigused ja kohustused 
 
(1) Emeriitadvokaadil on õigus: 
1. võtta osa  advokatuuri juhatuse juurde moodustatud emeriitadvokaatide kogu tööst, sh istungitest 
ja muudest tegevustest; 
2. võtta sõnaõigusega osa advokatuuri üldkogust; 
3. vabade kohtade olemasolul osaleda advokatuuri täiendõppes, samuti osaleda advokatuuri kultuuri- 



ja seltskondlikel üritustel; 
4. võtta osa sõnaõigusega advokatuuri juhatuse istungist, kui päevakorras on emeriitadvokaadi 
nimetuse andmine või äravõtmine või muu küsimus, mis seostub kogu või emeriitadvokaadi 
tegevusega. 
(2) Emeriitadvokaat on kohustatud: 
1. olema lojaalne Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale; 
2. olema aus ning väärikas ja järgima konfidentsiaalsuskohustuse põhimõtteid; 
3. aitama kaasa advokatuuri ja advokaadi maine tõstmisele; 
4. olema usaldusväärne kolleeg advokatuuri liikmetele. 
 
3. peatükk 
EMERIITADVOKAATIDE KOGU 
 
§ 5. Emeriitadvokaatide kogu 
 
(1) Advokatuuri juhatus moodustab emeriitadvokaatide kogu, mille tegevuse eesmärgiks on 
advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine küsimustes, mis seonduvad advokatuuri 
tegevuse ja arenguga. 
(2) Emeriitadvokaatide kogusse kuuluvad kõik emeriitadvokaadid. 
(3) Emeriitadvokaatide kogu või advokatuuri juhatus võivad kogu ettepanekul emeriitadvokaatide 
kogu töösse kaasata emeriitadvokaatide kogu liikmeteks mitte olevaid isikuid. 
 
§ 6. Emeriitadvokaatide kogu pädevus 
 
(1) Emeriitadvokaatide kogu pädevuses on: 
1. arvamuse andmine advokatuuri tegevuse ja arengu küsimustes; 
2. arvamuse andmine advokaatide kutsetegevuse ja kutse-eetika küsimustes; 
3. arvamuse andmine advokatuuri ja advokaatide tegevuse reguleerimisega seotud õigusaktide 
eelnõude kohta; 
4. emeriitadvokaatide kultuuri- ja seltskondlike ürituste korraldamine. 
(2) Käesoleva statuudi § 6 lg 1 p-des 1-3 sätestatud arvamusi annab emeriitadvokaatide kogu 
advokatuuri organi või liikme ettepanekul, samuti enda algatusel. 
 
§ 7. Emeriitadvokaatide kogu töö korraldus 
 
(1) Emeriitadvokaatide kogu tavapärane töövorm on istung. 
(2) Istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda aastas. 
(3) Istungid toimuvad advokatuuri juhatuse asukohas, kui istungi kokkukutsuja ei ole teatanud teist 
istungi toimumise asukohta. 
(4) Istungit juhatab emeriitadvokaatide kogu vanem. Emeriitadvokaatide kogu vanema äraolekul 
juhatab istungit emeriitadvokaatide kogu liikmete poolt nimetatud emeriitadvokaatide kogu liige. 
(5) Emeriitadvokaatide kogu annab oma tööst aru (aruandekohustus) advokatuuri juhatusele. 
 
§ 8. Emeriitadvokaatide kogu vanem 
 
(1) Emeriitadvokaatide kogu tööd juhib emeriitadvokaatide kogu vanem. 
(2) Emeriitadvokaatide kogu vanem valitakse avalikul hääletamisel emeriitadvokaatide kogu liikmete 
hulgast emeriitadvokaadi kogu liikmete poolt kaheks aastaks. 
(3) Emeriitadvokaatide kogu vanema valimistel osutub valituks kandidaat, kes kogub enim poolt 
hääli. 
 
 



§ 9. Emeriitadvokaatide kogu istung 
 
(1) Emeriitadvokaatide kogu istungil võetakse otsused vastu 2/3 häälteenamusega hääletusel osalenud 
isikute arvust. Otsused võib vastu võtta ka interneti vahendusel elektroonilisel hääletamisel. 
(2) Emeriitadvokaatide kogu istungit protokollib istungi juhataja poolt määratud isik. 
(3) Emeriitadvokaatide kogu istungi protokolli kantakse järgmised andmed: 
1. istungi toimumise aeg ja koht; 
2. istungist osavõtnud liikmete ja teiste isikute nimed; 
3. istungil vastu võetud otsused. 
(4) Protokollile kirjutavad alla emeriitadvokaatide kogu istungi juhataja ja protokollija. 


