
Juhised advokaadi tegevusega seotud teavituste ja taotluste esitamiseks 

 

1. Üldised juhised advokaadi tegevusega seotud teavituste ja taotluste esitamiseks  
 

1.1. Advokaadi tegevusega seotud teavitused ja taotlused (käesoleva juhise p 2-5) tuleb esitada 

advokatuuri juhatusele esimesel võimalusel asjaoludest teadasaamise järgselt.  

1.2. Advokatuuri juhatusele esitatavad teavitused ja taotlused peavad olema allkirjastatud, st need 

tuleb esitada kas e-posti teel digitaalselt allkirjastatult või paberkandjal originaalallkirjaga.  

1.3. Vastavalt advokatuuri kodukorra § 41 lg-le 3 kinnitab juhatus järgneva poolaasta korraliste 

istungite toimumise kuupäevad hiljemalt 30. juuniks ja 31. detsembriks. Istungite ajakava tehakse 

liikmetele teatavaks juhatuse istungi protokolli vahendusel ja on kättesaadav ka advokatuuri 

siseveebis.  

1.4. Juhatuse istungi päevakord kinnitatakse reeglina nädal aega enne vastavat istungit. Pärast 

päevakorra kinnitamist laekunud dokumendid vaadatakse läbi juhatuse järgmisel istungil.  

1.5. Tagasiulatuvalt advokaadi tegevusega seotud muudatusi ei tehta.  

 

2. Advokatuuri liikmesuse peatamine advokaadi avalduse alusel  
 

2.1. Advokaat on kohustatud esitama juhatusele allkirjastatud kirjaliku avalduse advokatuuri 

liikmesuse peatamise kohta, kui tema suhtes esineb advokatuuri liikmesuse peatamise alus vastavalt 

advokatuuriseaduse § 35 lg-le 1.  

2.2. Liikmesuse peatamise avalduses tuleb välja tuua peatamise alus ning lisada aluse olemasolu 

kinnitavad dokumendid (nt kui liikmesuse peatamise aluseks on tööle asumine ülikooli õigusteaduse 

õppekava täitmist nõudval töökohal, tuleb lisada avaldusele uue tööandja poolne kinnitus, sh 

osundades, et konkreetsel ametikohal tööle asumine eeldab ülikooli õigusteaduse õppekava täitmist; 

samuti tuleb avaldusele lisada väljavõte tööülesandeid kajastavast dokumendist, nt ametijuhendist).  

2.3. Liikmesuse peatamise avalduses tuleb välja tuua, kas liikmesuse peatamisega kaasneb ka senise 

tegutsemiskohaga seotuse (nt lepingu) lõppemine või jääb advokaat senise advokaadibüroo nimekirja 

edasi.  

 

3. Advokatuuri liikmesuse taastamine  
 

3.1. Vastavalt advokatuuriseaduse § 35 lg-le 4 taastab advokatuuri juhatus advokaadi liikmesuse, kui 

liikmesuse peatamise alus on ära langenud. Vajaduse korral taastab juhatus advokaadi liikmesuse 

aukohtumenetluse läbiviimiseks. 

3.2. Advokaat on kohustatud viivitamatult informeerima advokatuuri juhatust liikmesuse peatamise 

aluse äralangemisest.  

 

4. Tegutsemiskohaga seotud muudatustest teavitamine  
 

4.1. Tulenevalt advokatuuriseaduse § 21 lg-st 5 ja advokatuuri kodukorra §-st 22 on tegutsemiskohaga 

seotud muudatustest teavitamine advokaadi kohustus.  

4.2. Teavituses tuleb välja tuua uue tegutsemiskoha andmed, mh menetlusdokumentide 

kättetoimetamise e-posti aadress. Kui muutunud on ka patroon, tuleb lisada teave uue patrooni kohta 

ning viimase nõusolek.  

4.3. Kui advokaadibüroo pidajal on kahtlus, et advokaat ei teavita õigeaegselt tegutsemiskoha 

vahetumisest või sealt lahkumisest, võib büroopidaja esitada advokatuuri juhatusele omapoolse 

teavituse.  



4.4. Kui advokaat lahkub tegutsemiskohast, kuid ei oma veel infot uue tegutsemiskoha kohta, tuleb 

sellele vaatamata koheselt teavitada advokatuuri juhatust senisest büroost lahkumisest. Sellisel juhul 

annab juhatus advokaadile tähtaja tema tegevuse advokatuuriseadusega kooskõlla viimiseks.  

 

5. Advokatuuri liikmemaksu tasumisest ja selle suurusest  
 

5.1. Tulenevalt advokatuuri üldkogu 12.05.2006. a otsusest nr 6 on advokaat, kelle liikmesus 

advokatuuris tekib hiljemalt 15. kuupäeval või lõpeb pärast 15. kuupäeva, kohustatud maksma jooksva 

kuu liikmemaksu täies ulatuses.  

5.2. Punktis 5.1. välja toodud põhimõte kehtib ka liikmesuse peatamise ja taastamise ning 

tegutsemiskoha muutumise korral.  

5.3. Advokatuuriseaduse § 35 lg 7 kohaselt maksab advokaat, kelle liikmesus või kutsetegevus on 

peatatud, liikmemaksu 1/10 liikmemaksu määrast. Advokatuuri juhatus võib põhjendatud juhtudel 

advokaadi avalduse alusel advokaadi liikmemaksu maksmise kohustusest vabastada.  

5.3.1. Advokaadile, kelle liikmesus või kutsetegevus on peatatud enne 14.03.2016, kohaldatakse 

punktis 5.3 sätestatud kohustust alates 01.03.2018.  

5.4. Liikmemaksu vähendamise avalduses tuleb välja tuua liikmemaksu vähendamise alus ning lisada 

aluse olemasolu kinnitavad dokumendid. Osalise töökoormuse puhul tuleb kirjeldada, milline on 

konkreetne töökorraldus (nt töötatakse koormusega „x“ päeva nädalas).  

5.5. Vastavalt advokatuuri juhatuse 12.01.2010. a otsusele on vähendatud liikmemaksu 

miinimummääraks 20% liikmemaksu täismäärast.  

5.6. Advokaat on kohustatud viivitamatult informeerima liikmemaksu vähendamise aluse 

äralangemisest.  

5.7. Arve väljastamisel lähtub advokatuuri raamatupidamine 15. kuupäeva seisuga kehtivatest juhatuse 

otsustest. Advokatuuri kantseleile esitatud, kuid juhatuse poolt otsustamata küsimustes liikmemaksu 

osas muudatusi ei tehta.  

 


