
 
 

Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse taotlemise ja väljastamise korra 

muudatuste seletuskiri 

 

 

Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse taotlemise ja väljastamise korra muutmine on 

tingitud vajadusest täiendada ning täpsustada korda tunnistuste väljastamise käigus ilmnenud 

punktidega ning viia kord vastavusse tegeliku praktikaga.  

 

Korra § 2 reguleerib komisjoni moodustamist kvaliteedijuhtimise tunnistuse taotlemise ja 

väljastamise küsimustega tegelemiseks ning selle komisjoni pädevust. Antud sätet seni 

rakendatud ei ole. Kvaliteedijuhtimise tunnistuse taotlemise ja väljastamise tegelik protseduur 

on praktikas välja kujunenud ning selle muutmiseks puudub vajadus. Seega on mõistlik viia 

kord vastavusse tegeliku praktikaga. Korra uus sõnastus jätab samas võimaluse vajadusel 

juhatuse poolt komisjoni moodustamiseks.  

 

Korra § 5 p 2 sõnastust täiendatakse mõistliku arusaadavuse huvides. Antud punktis on välja 

toodud, et auditeerimise tasu on erinev ning sõltub advokatuuri liikmete arvust büroos. 

Praktikas on tõusetunud küsimus, kas tegemist on ainult aktiivsete advokatuuri liikmete arvuga 

büroos või ka peatatud liikmesusega advokatuuri liikmetega. Punkti esialgne sõnastus ei välista 

mitteaktiivseid liikmeid. Samas on mõistlik selguse huvides punkti sõnastust täpsustada, et see 

oleks üheselt arusaadav. Advokatuuri liikmete all advokaadibüroos mõeldakse kõiki neid 

advokatuuri liikmeid, kellel on tunnistust taotleva advokaadibürooga töösuhe, sh peatunud 

töösuhe.  

 

Korra §  8 p 1 sõnastust täpsustatakse, et oleks üheselt arusaadav, et tegemist ei ole 

kalendriaastaga, vaid kaheteistkümne kuuga pärast tunnistuse väljaandmist.  

 

Korra § 8 täiendatakse punktiga, mis annab võimaluse viia kvaliteedijuhtimise tunnistuse 

kolmeaastase perioodi jooksul vajadusel läbi vaheauditeid. Üldjuhul vaheaastatel 

kontrollküsimustele vastamise järgselt auditeid läbi ei viida. Kui aga vastustest selgub, et 

advokaadibüroos on toimunud olulised muudatused, mis võivad mõjutada kvaliteedijuhtimise 

põhimõtete kasutamist, viiakse vaheaastal läbi vaheaudit.  

 

Korra § 9 p 2 sõnastust muudetakse selliselt, et tunnistuse kehtivusaja pikendamisel viiakse 

reeglina läbi auditeerimine. Kolmeaastane periood on üldjuhul piisavalt pikk aeg selleks, et 

enne uue tunnistuse väljastamist tuleks kohapeal veenduda, et advokaadibüroo jätkuvalt vastab 

kvaliteedijuhtimise tunnistuse väljastamise nõuetele. Samas jätab uus sõnastus võimaluse 

leppida iga büroo puhul konkreetselt kokku auditi maht, viies audit läbi näiteks ainult teatud 

valdkondades. Kas läbi viiakse süvaaudit või osaline audit, on sel juhul auditeerija hinnata.  

 

 

 


