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§ 1. Emeriitadvokaatide kogu 

Emeriitadvokaatide Kogu (edaspidi kogu) on emeriitadvokaadi statuudi alusel juhatuse 

otsusega moodustatud kogu, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete 

abistamine ja nõustamine küsimustes, mis seonduvad advokatuuri tegevuse ja arenguga. 

 

§ 2. Ülesanded 

§-is 1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks on kogu ülesanneteks: 

(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. 

 

§ 3. Arvamuse andmine 

§ 2 lg-tes 1-3 nimetatud arvamuse annab kogu advokatuuri organi ja liikme ettepanekul, samuti 

enda algatusel.  

 

§ 4. Liikmed 

(1) Kogu liikmeteks on kõik emeriitadvokaadid. 

(2) Liikme õigused saab advokatuurist välja arvatud vanaduspensioniealine vandeadvokaat 

temale emeriitadvokaadi nimetuse andmisega. 

(3) Liikme õigused lõppevad, kui juhatus on emeriitadvokaadi nimetuse ära võtnud. 

 

§ 5. Liikme õigused ja kohustused  

(1) Kogu liige on kohustatud järgima emeriitadvokaadi statuudi § 4 lg-s 2 sätestatut. 

(2) Kogu liikmel on õigus: 

1) võtta osa hääletusõigusega kogu istungist ja tegevusest; 

2) võtta osa sõnaõigusega 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.  

 

§ 6. Töö korraldus 

(1) Kogu tavapärane töövorm on istung. Kogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid 

vähemalt kaks korda aastas. Istungid toimuvad advokatuuri juhatuse asukohas, kui 

istungi kokkukutsuja ei ole teatanud teist istungi toimumise kohta.  

(2) Kogu istungit juhatab kogu vanem, tema äraolekul aga kogu liikmete nimetatud kogu 

liige. 



(3) Kogu vanema valivad avalikul hääletamisel kogu liikmed emeriitadvokaatide hulgast. 

Vanemaks on valitud emeriitadvokaat, kes on teistest enim hääli saanud. 

(4) Kogu vanema volitused kestavad kaks aastat. 

(5) Kogu otsused võetakse üldjuhul vastu konsensuse põhimõttel. 

(6) Kogul on aruandekohustus advokatuuri juhatuse ees. 

(7) Kogu vanem võib kutsuda kogu istungile kogu liikmeks mitteolevaid isikuid, kes 

vastavad emeriitadvokaadi statuudi § 5 lg-s 3 sätestatud tingimustele. 

(8) Kogu istungid protokollitakse. Protokollija nimetab istungi juhataja. Protokolli 

allkirjastavad istungi juhataja ja protokollija. 

Protokoll kantakse vähemalt järgmised andmed: 

1) istungi toimumise aeg ja koht; 

2) istungist osavõtnud liikmete ja teiste isikute nimed; 

3) istungil vastu võetud otsused. 

 

 

 


