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MUUDETUD 
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MUUDETUD  
Eesti Advokatuuri juhatuse 
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EESTI ADVOKATUURI KOMMUNIKATSIOONI-

PÕHIMÕTTED JA KOMMUNIKATSIOONIJUHEND 

 

1. Eesmärk 
 

1.1. Käesoleva, Eesti Advokatuuri kommunikatsioonipõhimõtteid sätestava juhendi 
(edaspidi Juhend) eesmärk on tagada Eesti Advokatuuri (edaspidi Advokatuur) 

soodsa kuvandi kinnistamine Advokatuurile olulistes sihtrühmades ning ühiskonnas 
laiemalt. 

1.2. Eesmärgi täitmise osaks on Advokatuuri huvidele vastava, koordineeritud ning 

korrektse informatsiooni väljastamine Advokatuurist. 
1.3. Kommunikatsioon peab toetama Advokatuuri üldist eesmärki: advokaadi kutsealaste 

oskuste kaitset ja õigusteenuse osutamise korraldamist. 

1.4. Advokatuuri kommunikatsioon peab kaasa aitama advokaadi kutsetegevuse 
paremale mõistmisele ning Advokatuuri heale mainele. 

1.5. Ühtlasi toetab kommunikatsioon Advokatuuri, tema juhatuse ning liikmete 

arvamusliidri staatust juriidilistes ning ühiskondlikes aktuaalsetes küsimustes. 
1.6. Juhend sätestab Advokatuuri kommunikatsioonisuunad ning tegevused suhtluses 

avalikkuse esindajatega, eelkõige meediaga. 

 
2. Advokatuuri positsioon meediaruumis 

 

Advokatuuri kommunikatsioonis tuleb arvestada avaliku inforuumi suundumuste 
ning avalikkuse hoiakutega, mis on hinnanguliselt järgmised: 
 

Tugevused Nõrkused 

• Advokatuuri juhtiv roll õigusteenuse 

osutamise korraldamisel era- ja 
avalikes huvides 

• Advokatuuri juhatuse liikmete ning 

paljude vandeadvokaatide tuntus 
• Advokaatide professionaalsetest 

• Ühiskonnas esinev suhtumine, et 

advokaaditeenus on mõeldud 
positsioonikatele ja rikastele 
ühiskonna esindajatele 

• Avalikkuse lünklikud arusaamad 
advokaatide tööst (nt riigi õigusabi 



  
   

huvidest lähtuv aktiivsus meediaga 
suhtlemisel ning nende nähtavus 
meedias 

• Advokatuuri aktiivne pro bono 
tegevus  

• Laiemat avalikkust puudutav riigi 

õigusabi korraldamine 
• Meedia neutraalne suhtumine 

Advokatuuri ja advokaatide tegevusse 

• Konstruktiivne suhe 
justiitsministeeriumi, kohtute ja 
prokuratuuriga, avalike vastasseisude 

vähenemine 
• Üldine avalikkuse ettekujutus 

advokaadi töö sisust 

vallas) ning tavajuristi ja advokaadi 
erinevustest 

• Arvamus, et advokaatidel on (liiga) 

kõrged sissetulekud 
• Advokatuuri kui institutsiooni 

piiratud võimalused õigusnõu 

jagamisel avalikkuses 
• Avalikkuse puudulik arusaam 

Advokatuuri rollist 

 
 
 

 

Võimalused Ohud 

• Aktiivsem aktuaalsete ühiskondlike 

ning juriidiliste teemade 
kommenteerimine Advokatuuri 
juhatuse, kantselei ning liikmete poolt 

• Advokaatide ja Advokatuuri 
sotsiaalse vastutuse projektide või 
heategevuslike algatuste 

kommunikeerimine  
• Advokaatide ühiskondliku rolli 

selgitamine aktiivse ja läbimõeldud 

kommunikatsiooniga 
• Avalikkuse teadlikkuse tõstmine 

õigusabi pakutavatest võimalustest 

 

• Avalik vastasseis riiklike 

institutsioonidega 
• Suurt tähelepanu leidvate 

õigusprotsesside negatiivne mõju 

Advokatuuri mainele 
• Üksikute advokaatide tegevusest 

lähtuv mainerisk  

• Liikmeskonna erinevad vaated 
Advokatuuri rollile avalikkuses ning 
sellest tulenevad avaldused 

• Aukohtu kompetentsi kuuluvate 
juhtumite vale tõlgendamine 
avalikkuses 

 

• Kommunikatsiooni seisukohalt on eeltoodust lähtuvalt oluline parandada avalikkuse 
arusaama advokaadi tööst ning tuua esile advokaadi rolli, mh riigi õigusabi osutamisel.  
• Kommunikatsioonis rõhutada, et advokaadiks saab nimetada ainult Eesti 

Advokatuuri liiget ning seda ei saa kasutada üldnimetusena kõigi õigusabi osutajate 
kohta.  
• Lisaks tuleb esile tuua advokaatide kui oma ala professionaalide panust Eesti 

õiguskeskkonna arendamisse. 
 

  



  
   

3. Advokatuuri sihtrühmad 
 
Kommunikatsioonis arvestab Advokatuur oma sihtrühmade huvide ja vajadustega, 

kasutades suhtlemiseks olukorras kõige paremini sobivaid kanaleid. 
 
Sihtrühmad ja sõnumid on järgmised: 

Sihtrühm Sõnumid Kommunikatsiooni-
kanalid 

3.1. Advokatuuri 
liikmed 

Advokatuuri juhtkond 
tegutseb lähtuvalt 
Advokatuuri ja tema 

liikmete huvidest ning 
advokatuuriseadusest 

Koduleht 
(advokatuur/RÕA), 
sisevõrk, e-post ja muu 

otsesuhtlus, 
aastaraamat/aasta-
aruanded, koolitused, 

seminarid ja muud 
üritused, meedia, 
Facebook 

3.2. Eesti Noorte 
Advokaatide 
Ühing 

Advokatuur peab oluliseks 
noorte ja professionaalsete 
advokaatide järelkasvu 

Koduleht, e-post ja 
muu otsesuhtlus, 
aastaraamat, 

koolitused, seminarid ja 
muud üritused, meedia, 
Facebook 

3.3. Justiits-
ministeerium 

Advokatuur esindab 
professionaalseid 

õigusteenuse osutajaid ning 
on professionaalne riigi 
õigusabi korraldaja 

Ametlik kirjavahetus, 
otsesuhtlus, RÕA 

aastaraamat/ -aruanne, 
koduleht 
(advokatuur/RÕA), 

meedia, Facebook 

3.4. Valitsus Advokatuur on 
professionaalsete 

õigusteenuste osutajate 
kutseühendus ning oluline 
partner seadusloomes  

Ametlik kirjavahetus, 
otsesuhtlus, 

aastaraamat, koduleht 
(advokatuur/RÕA), 
meedia, Facebook 

3.5. Riigikogu Advokatuur on oluline 
partner seadusloomes 

Ametlik kirjavahetus, 
otsesuhtlus, 

aastaraamat (õigus- ja 

põhiseaduskomisjonile), 
koduleht 

(advokatuur/RÕA), 
meedia, Facebook 
 

 

3.6. Riigikohus ja 
kohtud 

Advokatuur koondab endas 
professionaalseid 

Ametlik kirjavahetus, 
otsesuhtlus, 



  
   

õigusteenuse osutajaid aastaraamat, koduleht 
(advokatuur/RÕA), 
meedia, Facebook 

3.7. Riigi-
prokuratuur 

Advokatuur koondab endas 
professionaalseid 

õigusteenuse osutajaid 

Ametlik kirjavahetus, 
otsesuhtlus, 

aastaraamat, koduleht 
(advokatuur/RÕA), 
meedia, Facebook 

3.8. Kõrgkoolid 
(õigusteadus) 

Advokatuur on huvitatud 
koostööst õppeasutustega 

Otsesuhtlus, koduleht 
(advokatuur/RÕA), 
meedia, Facebook 

3.9. Riigi õigusabi 
kliendid 

Advokatuur seisab hea riigi 
õigusabi korraldamise eest 

Riigioigusabi.ee, 
koduleht, meedia 

3.10. Laste-
kaitse Liidu 
projekti kliendid 

Advokatuur panustab pro 

bono lastega perede 
õigusnõustamisse 

Lastekaitseliit.ee, 
koduleht, meedia 

3.11. Laiem 
avalikkus 

Advokatuur esindab 
professionaalseid 

õigusteenuse osutajaid ning 
on professionaalne riigi 
õigusabi korraldaja 

Koduleht, Facebook, 
meedia 

 
  



  
   

4. Advokatuuri kommunikatsiooni teemad ja sõnumid  
 

Advokatuuri levitatavad sõnumid on kooskõlas Advokatuuri eetikakoodeksi, 

väärtushinnangute ning meediasuhtluse meelespeaga. Kommunikatsioonis rõhutab 
advokatuur järgmisi sõnumeid: 

4.1. Advokatuuri liikmed on kõige professionaalsemad õigusabi osutajad Eestis ning 

järgivad oma tegevuses kutse-eetika põhimõtteid. 
4.2. Advokatuur seisab hea Eesti advokaatide traditsioonide edasikandumise eest. 
4.3. Advokatuur panustab riiklike õigusaktide väljatöötamisse eesmärgiga tagada Eesti 

õigussüsteemi vastavus parimatele kaasaegsetele standarditele.  
 

Meediasuhtluses keskendub Advokatuur järgmistele teemadele: 

 
4.4. Teave Advokatuuri juhatuse tööst ning advokatuuri arengukava täitmisest. 
4.5. Advokatuuri juhatuse liikmete seisukohtade ettevalmistamine ja levitamine laiemat 

kõlapinda leidvates teemades. 
4.6. Advokaaditöö olemuse selgitamine, rõhutades advokaaditöö eri valdkondi 

(kohtuvaidlused, äriõigus jne) 

4.7. Õigusabi põhimõtete tutvustamine avalikkuses. 
4.8. Riigi õigusabi põhimõtete tutvustamine avalikkuses. 
4.9. Advokatuuri esimehe/aseesimehe/juhatuse liikmete avalikud esinemised Eestis ja 

välismaal. 
4.10. Advokatuuri sotsiaalsed ja heategevuslikud algatused, sh erinevad pro bono 

nõustamised, strateegiline koostöö nimetatud valdkonnas (eelkõige koostöö 

Lastekaitse Liiduga), koostöö Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga. 
4.11. Rahvusvaheline koostöö (konverentsid, seminarid, visiidid). 
4.12. Laiemat avalikku kõlapinda omavad Advokatuuri juhatuse otsused. 

4.13. Kvartaalne pressiteade advokaadieksami sooritanutest. 
4.14. Statistilistel andmetel ning uuringutel põhinev informatsioon advokatuuri 

tegevusest, näiteks rahvusvahelises võrdluses 

4.15. Liikmeskonda puudutav muu info. 
4.16. Regulaarne ülevaade riigi õigusabi andmise statistikast ja dünaamikast.  
4.17. Ettevalmistamisel olevate seadusaktide või nende muutuste kommenteerimine. 

4.18. Õiguskeskkonna stabiilsuse rõhutamine. 
4.19. Avalikkuse õigusteadlikkuse suurendamine. 

  



  
   

5. Advokatuuri kommunikatsiooni põhimõtted 
 

Koordineerimine ja kõneisikud  
 

5.1. Advokatuuri kommunikatsioonitegevust koordineerib kantsler. Kantsleril peab 
olema vähemalt üks asendaja, kes saab kantsleri äraolekul volitused Juhendi 

täitmiseks. 
5.2. Advokatuuri juhatus ja kantsler kasutavad vajadusel organisatsioonivälise 

kommunikatsioonikonsultandi teenuseid. 

5.3. Advokatuuri peamised kõneisikud on Advokatuuri esimees ja kantsler, kes 
informeerivad üksteist ja juhatuse liikmeid ning kommunikatsioonikonsultanti 
meediakontaktidest. 

5.4. Kommunikatsioonikonsultandil ei ole volitusi Advokatuuri nimel avalduste 
tegemiseks.  

5.5. Advokatuuri seisukohad, mis puudutavad valitsuse, justiitsministeeriumi ning tema 

allasutuste või teiste riiklike institutsioonide tegevust, tuleb kooskõlastada kas 
Advokatuuri esimehe või siis aseesimehega. 

5.6. Advokatuuri liikmete eraõigusliku kutsetegevuse kommunikeerimine ei kuulu 

Advokatuuri kompetentsi. 
 
Ametlike seisukohtade esitamine 
 

5.7. Advokatuuri esindamise õigus ametlikus kirjavahetuses, sh juriidiliste arvamuste 
(legal opinion), toetusavalduste (näiteks eelnõule, algatusele, üleskutsele vms) 

esitamisel Advokatuuri nimel, on Advokatuuri esimehel, tema äraolekul 
aseesimehel, ja kantsleril. Kõigil teistel organite või komisjonide liikmetel tuleb 
arvamus kooskõlastada eelpoolnimetatutega. 

 
Komisjonide roll 
 

5.8. Eesti Advokatuuri kodukorra alusel moodustatud komisjonide (Komisjon(-id)) roll 
on eelkõige aidata välja kujundada Advokatuuri seisukohad. Komisjoni esimehel on 
õigus allkirjastada ametlikke seisukohti vaid Advokatuuri esimehe või aseesimehe 

või kantsleri heakskiidul või siis tulenevalt juhatuse otsusest. 
5.9. Punkt 5.8. puhul allkirjastab Komisjoni esimees Komisjoni ametliku dokumendi, 

mis suunatud näiteks Riigikogu komisjonile, Justiitsministeeriumile või mõnele 

muule sihtrühmale, kasutades selleks Advokatuuri blanketti, kus on markeeritud 
vastava Komisjoni nimetus. 

5.10. Komisjoni avalik kommunikatsioon toimub reeglina planeeritult, näiteks järgmistel 

juhtudel: 
- oma valdkondades õigusloome ja –praktika analüüsimine või analüüsimise 

korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika 

muutmiseks; 
- omal algatusel või Advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt 

õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine; 



  
   

- juhatuse ülesandel Eesti Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi 
puudutavates küsimustes. 

5.11. Planeeritud kommunikatsioon tähendab seda, et koostatakse Komisjoni dokumendi 
põhjal pressiteade, mida levitatakse meediale peale vastava dokumendi edastamist 

sihtrühmadele. Vastav tegevus toimub Advokatuuri esimehe või aseesimehe või 
kantsleri heakskiidul või siis tulenevalt juhatuse otsusest. 

5.12. Komisjoni esimees on kõneisik teemadel, mis puudutavad Komisjoni päevakorras 

olnud ning otsuse/ettepanekuni jõudnud teemasid. Meediakontaktist 
informeeritakse, võimalusel eelnevalt, Advokatuuri esimeest ja/või kantslerit. 

5.13. Teised Komisjoni liikmed ei ole kõneisikud Komisjoni tööd puudutavas 

kommunikatsioonis. 
 
Teavitamise sagedus 

5.14. Advokatuur teavitab avalikkust oma tegevusest vastavalt tegevuskalendrile ja 
vajadusele, kasutades selleks trüki- ja elektroonilist meediat jt teabekanaleid.  

5.15. Advokatuuri kommunikatsioon lähtub kalenderplaanist, mida on soovitav üle 

vaadata kord kuus. 
5.16. Info avalikustamine Advokatuuri poolt toimub koordineeritult ja ennetavalt. 
5.17. Advokatuur jälgib oma tegevuskeskkonda, k.a. Eesti meediakajastusi, et tuvastada, 

mis teemad on ajakohased või ajakohaseks saamas Eesti avalikkuses. 
 

Muud põhimõtted 
5.18. Advokatuur edastab informatsiooni võimalikult kiiresti, kontrollides fakte ning 

esitatud väiteid. 
5.19. Kantsler annab õiguslikke küsimusi puudutavates avalikes diskussioonides 

vajadusel kommentaare, vältides seejuures õigusliku hinnangu andmist 
konkreetsetele kaasustele. 

5.20. Advokatuuri puudutava konfliktse või muul kombel tähelepanu äratava 

meediakajastuse korral saadab kantsler vajadusel liikmetele omapoolse selgituse, 
mis avab kajastuse tausta. Selgitus peab olema esimehe või aseesimehega 
kooskõlastatud. 

5.21. Advokatuur annab vaid kommentaare, mida saab alati tõlgendada kui on-the-record 
kommentaare. 

5.22. Advokatuur ei tõsta kommunikatsioonis esile üksikuid liikmeid, v.a. juhtudel kui: 

5.22.1. Liige pälvib kõrge tunnustuse kas Advokatuurilt või mõnelt muul organisatsioonilt 
või isikult 

5.22.2. Liige osaleb aktiivselt Advokatuuri tegevuses, k.a. pro bono projektide läbiviimises 

5.22.3. Liikmel on märkimisväärseid teeneid Advokatuuri ning õigusnõustamise arengus 
Eestis 

5.22.4. Muud sarnased juhtumid, kus liikme sisuline tegevus on piisavalt erakordne, et on 

põhjendatud tema esiletõstmine. 
 
 

 
 



  
   

6. Kommunikatsioonikanalid 
 

Meediategevus 
6.1. Advokatuur kasutab oma tegevuse kajastamiseks pressiteateid, arvamusartikleid, 

intervjuusid, samuti vestlus- ja ülevaatesaateid elektroonilises meedias. 
6.2. Advokatuuri kõneisikud annavad nii omal initsiatiivil kui ka meediapäringutele 

vastates kommentaare Advokatuuri tegevust ning õiguskeskkonda puudutavates 
küsimustes. 

6.3. Pressiteadete vormistamise korraldab kantsler, saades alginfo juhatuselt või 

Advokatuuri dokumentidest. 
6.4. Juhatuse istungi järgselt Advokatuur pressiteadet ei tee, v.a juhul, kui päevakorras 

oleva punkti suhtes valitseb avalik huvi.  

6.5. Pressiteated saadab Advokatuur samaaegselt kõigile liikmetele ning avaldab 
olulisemad teated 24 tunni jooksul oma veebilehel. 

6.6. Suuline või e-postiga saadetav kommentaar on soovitav kooskõlastada kantsleriga. 

6.7. Advokatuuri juhatuse liikmete arvamusartiklid tuleb kooskõlastada esimehe ja 
kantsleriga.  

6.8. Advokatuur avaldab kokkuvõtte aasta aukohtu lahenditest oma veebilehel. 

 
Sotsiaalmeedia 
 

6.9. Advokatuuri sotsiaalmeediakanalid on Facebook ja Twitter, mida kasutatakse 
Advokatuuri ametliku informatsiooni ja seisukohtade edastamiseks, aga ka muu 
juriidilist valdkonda puudutava info jagamiseks, eeldusel et see ei lähe vastuollu 

Advokatuuri neutraalsusega advokaaditeenuste turu suhtes ning arvestavad 
Advokatuuri sihtrühmadega. 

6.10. Sotsiaalmeediat kasutatakse: 

- Advokatuuri uudiste levitamiseks 
- Advokatuuri ürituste online-kajastamiseks (Twitter) 
- Üldhuvitavate Eesti ja maailma juriidiliste uudiste jagamiseks 

 
Avalikud üritused 

6.11. Kord aastas toimub Advokatuuri üldkogu, mis on avatud meediale. 

6.12. Vajadusel korraldab Advokatuur pressibriifinguid või muid meediaüritusi 
aktuaalsetel teemadel.  

 



  
   

MEEDIASUHTLUSE MEELESPEA 
 
Eesti meedias püsib huvi õigusteemade vastu – seda nii avalikku tähelepanu pälvivate 
kohtuprotsesside kui ka õiguskaitse- ja uurimisorganite aktiivse tegevuse tõttu eri menetluste 
ning kohtuasjade kommunikeerimisel. Krimi- ja õigusteemad on osa iga riigi meediapildist 
ning seetõttu tuleb arvestada meedia püsiva huviga ka advokaatide tegevuse vastu. 
 
Käesolev meelespea on uuendatud versioon varem advokatuuri liikmetele saadetud materjalist 
ning käsitleb eelkõige olukordi, kus advokaadi tegevus või tema klient tekitab meediahuvi.  
 
PÕHITÕED 
 

• Informeerige koheselt advokatuuri kantslerit advokatuuri ja/või teie kui advokaadi 
tegevust puudutavatest probleemidest, mis võivad pälvida meedia suuremat tähelepanu. 
Seda selleks, et saaks kommunikatsiooni koordineerida ning toimuvast ei leviks 
meedias mitu versiooni. 

• Vastates telefonile, veenduge, kes on teie vestluspartner – ka siis, kui helistaja end ei 
tutvusta. 

• Kui helistaja on ajakirjanik, siis hinnake, kas teil on piisavalt volitusi ja eelkõige 
informatsiooni, et küsimustele vastata. 

• Ebasoovitav on suhelda ajakirjanikega telefonitsi juhul, kui on ebamugav rääkida või 
olete hõivatud (autoroolis, kohtumisel, võttes vahekõne jne). Sel juhul on täiesti 
loomulik, et palute hiljem helistada või helistate ise tagasi. 

• Kui tunnete, et ei oska küsimustele kohe vastata, siis öelge seda ning koguge 
lisainformatsiooni, võttes pärast ajakirjanikuga ühendust. 

• Üha enam esitab meedia küsimusi e-postiga, alati võib paluda küsimusi elektrooniliselt. 
• Tsitaatide korrektsuse huvides tasub pakkuda e-posti teel vastamist. 
• Kui ajakirjaniku väidetes või küsimustes on ilmselgeid (fakti)vigu, siis kindlasti 

parandage teda. 
• Kui ajakirjandus küsib kommentaari teise organisatsiooni või isiku seisukohale või 

kommentaarile, siis enne veenduge, mida nimetatud osapool tegelikult ütles. Meedia 
võib olla huvitatud vastandlikest seisukohtadest ja konfliktist, mis pole teie huvides. 

• Intervjueerimisel ärge korrake ajakirjaniku küsimustes leiduvaid negatiivseid ja 
hinnangulisi väljendeid, vastake oma sõnadega. 

• Korrake olulisi sõnumeid ajakirjanikuga vestlemise ajal. 
• Ärge öelge kunagi seda, mida ei soovi meedias näha – öeldu tagasivõtmine võib olla 

hiljem võimatu. 
• Kokkuvõttes olge konstruktiivne ja ärge minge ajakirjanikuga isiklikuks, sest 

ajakirjanik teeb oma tööd. 
 
MEEDIATEHNIKA 
 

• (Online-)meedia töötab tänapäeval 24 tundi päevas. 
• Kas teid või teie klienti puudutav valeinfo, s.o. ebatäpsed faktid ning alusetud 

süüdistused, tuleb koheselt ümber lükata. 
• Efektiivsem on vastata lühidalt (4-5 lausega) ja esimesel võimalusel – homme võib olla 

juba hilja ning sõnum ei jõua kohale. 
• Kui saadate meediale infot, siis hiljemalt kella 17 paiku, maakonnaväljaannetele veelgi 

varem. 
• Ajakirjanik, kellele vastate, ei ole alati uudise lõplik sõnastaja – lisaks on külje-, tegev- 

või peatoimetaja, kes võivad sekkuda. 



  
   

• Meedial pole aega ja huvi süveneda pikkadesse ja professionaalselt sõnastatud 
kommentaaridesse, v.a. arvamustoimetajad ning eriaalameedia. 

• Kui soovite probleemi lahata põhjalikumalt ja pikemalt, siis pakkuge toimetusele välja 
arvamusartikkel. Nende pikkus võib olla kuni 6000 tähemärki ja reeglina sisu toimetus 
ei muuda. 

• Kui meedia on kriitiline teie tegevuse osas, teavitage kindlasti koheselt advokatuuri 
kantslerit, kuna tõenäoliselt küsitakse kommentaari ka kantseleilt. 

• Meedia ei pruugi endiselt mõista, mida tähendab „kahtlustus“ või „süüdistus“ – 
mõlemaid termineid kasutatakse sageli juhul, kui ametlikult ei ole kumbagi esitatud. 

• Võiksite teavitada advokatuuri või ise reageerida – eriti negatiivsete kajastuste puhul - 
kui teie piirkonnas tegutsevat juristi nimetatakse meedias advokaadiks. 

• Ääremärkusena tasub meelde tuletada väljavõtteid Põhiseaduse § 21 (kuriteos 
kahtlustatavale antakse viivitamatult ka võimalus valida endale kaitsja ja kohtuda 
temaga) või § 22 (kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on 
jõustunud süüdimõistev kohtuotsus). 

 
 
SUHTED AVALIKKUSEGA JA ADVOKATUURI EETIKAKOODEKS 
 

• Advokatuuri eetikakoodeksi VII peatükk puudutab ka suhteid avalikkusega, kus seisab, 
et advokaat arvestab avalikkusega suhtlemisel kutse-eetika nõudeid. Avalikkuse ees ja 
meedias esineb advokaat üksnes enda nimel, välja arvatud juhul, kui ta on õigustatud 
advokatuuri nimel esinema oma ametikoha tõttu või kui ta on selleks volitatud. 

• Advokatuuri eetikakoodeksi V peatükk puudutab suhteid kohtuga ning seal seisab, et 
advokaat peab hoiduma kohtu tegevuse ja kohtulahendi ebakohasest kriitikast ning 
advokaat ei arvusta kohtu tegevust ega seadusjõus olevat kohtulahendit meedias ega 
avalikkuse ees. Arvustamiseks ei loeta arvamuse avaldamist jõustunud kohtulahendis 
sisalduvate õigusteoreetiliste seisukohtade ja õiguslikku laadi põhjenduste kohta.  
 


