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EMERllTADVOKAADI STATUUT 

 

Käesolev statuut on kehtestatud Eesti Advokatuuri 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 Eesti Advokatuuri arengusse, olles valitud Eesti Advokatuuri valitavasse organisse 

(juhatus, esimees, aukohus, revisjonikomisjon, kutsesobivuskomisjon) või Eesti 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)  Eesti Advokatuuri juhatus võib anda vandeadvokaadile emeriitadvokaadi nimetuse tema 

nõusolekul ja Eesti Advokatuuri organi või vähemalt viie vandeadvokaadi motiveeritud ettepanekul. 

(2) Emeriitadvokaadile väljastatakse nimetuse andmist kinnitav tunnistus. 

(3) Arvestust emeriitadvokaadi nimetuste andmise ja äravõtmise kohta peab Eesti Advokatuuri 

juhatus. 

(4) Andmed kalendriaastal antud ja äravõetud emeriitadvokaadi nimetuste kohta avaldatakse Eesti 

Advokatuuri aastaraamatus. 

 

§ 3. Emeriitadvokaadi nimetuse äravõtmise kord 

 

Emeriitadvokaadi nimetus võetakse isikult ära Eesti Advokatuuri juhatuse otsusega, kui: 

1. emeriitadvokaat on esitanud selleks avalduse; 

2. emeriitadvokaat on oma käitumisega kahjustanud Eesti 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  Eesti Advokatuuri juhatuse juurde moodustatud emeriitadvokaatide kogu tööst; 



2. võtta sõnaõigusega osa Eesti Advokatuuri üldkogust; 

3. 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 Eesti Advokatuuri ja advokaadi maine tõstmisele; 

4. olema usaldusväärne kolleeg Eesti 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 Eesti Advokatuuri juhatus võivad emeriitadvokaatide kogu töösse 

kaasata emeriitadvokaatide kogu liikmeteks mitte olevaid isikuid, kes järgivad emeriitadvokaatide 

kogu töökorra põhimõtteid. 

 

§ 6. Emeriitadvokaatide kogu töö juhtimine ja töökord 

 

(1) Emeriitadvokaatide kogu tööd juhib emeriitadvokaatide kogu vanem, kes valitakse 

emeriitadvokaatide hulgast nende endi poolt kaheaastase ametiajaga. 

(2) Emeriitadvokaatide kogu tegutseb töökorras sätestatud korras. Töökorra kehtestab Eesti 

Advokatuuri juhatus, arvestades seejuures emeriitadvokaatide kogu liikmete ettepanekutega. 

 

 

 

 

 

 


