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EESTI ADVOKATUURI TÄIENDUSÕPPE ALUSED JA KORD  

Käesolev kord on kehtestatud advokatuuriseaduse § 12 p-de 13 ja 18 alusel ning juhindudes 

advokatuuriseaduse § 341 lg-st 2.  

 

§ 1. Üldsätted  

(1) Advokaadid on kohustatud läbima perioodilise täiendusõppe. Juhatus võib isiku 

vastavasisulise avalduse alusel vabastada isiku täiendusõppe kohustusest arvestusperioodil, 

kui ta on kaitsnud advokaadi kutsetööga seotud erialal doktori- või magistrikraadi. 

Arvestusperioodiks loetakse viieaastane hindamisperiood (muudetud 20.04.2021). 

(2) Advokaadi liikmesuse peatamine ei vabasta advokaati täiendusõppe kohustusest, välja 

arvatud isiku astumise korral avalikku teenistusse, valimisel Riigikogu või Euroopa 

Parlamendi liikmeks või Vabariigi Presidendiks või nimetamisel Vabariigi Valitsuse või 

Euroopa Komisjoni liikmeks. Lisaks on täiendusõppe kohustusest vabastatud isik, kelle 

liikmesus on peatatud tervise tõttu või rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse 

ajaks.  

(3) Täiendusõppe läbiviimist hinnatakse viieaastaste perioodide (,,hindamisperiood’’) kaupa. 

Esimene hindamisperiood algab viimasest sooritatud advokaadieksamist arvates.  

(4) Täiendusõppe läbimise hindamisel võetakse aluseks punktisüsteem. Üks täiendusõppe 

punkt võrdub arvestuslikult ühe akadeemilise tunni täiendusõppega. Täpsemad alused on 

esitatud käesoleva korra lisas nr 1 (muudetud 26.01.2021).  

(5) Hindamisperioodi igal aastal tuleb koguda vähemalt 10 täiendusõppe punkti. Viieaastase 

hindamisperioodi jooksul tuleb koguda 80 täiendusõppe punkti. Hindamisperioodi jooksul 

nõutust enam kogutud täiendusõppe punkte on võimalik üle kanda järgmisele 

hindamisperioodile maksimaalselt 24 punkti ulatuses. Punktid kantakse üle proportsionaalselt 

kogu hindamisperioodile. Eelmisest perioodist ülekantavad punktid ei vabasta kohustusest 

läbida igal hindamisperioodi aastal täiendusõpet vähemalt 10 täiendusõppe punkti ulatuses. 

(51) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud iga-aastast 10 täiendusõppe punkti kogumise 

miinimumnõuet ei kohaldata sellele hindamisperioodi aastale, millest vähemalt 183 

järjestikkuse kalendripäeva pikkusel perioodil on advokaat olnud rasedus- ja 

sünnituspuhkusel või lapsehoolduspuhkusel või ajutiselt töövõimetu. Täiendusõppest 

vabastamise alust tõendavad dokumendid tuleb lisada täiendusõppearuandele. Viieaastase 

hindamisperioodi jooksul tuleb koguda 80 täiendusõppe punkti (muudetud 20.04.2021). 



(6) Täiendusõppe nõuetekohase läbimise kinnitamine on aruandepõhine. Advokaadid on 

kohustatud vähemalt 15 päeva pärast hindamisperioodi lõppemist esitama 

kutsesobivuskomisjonile täiendusõppeportaali kaudu andmed hindamisperioodi jooksul 

läbitud täiendusõppe kohta koos täiendusõppe läbimist tõendavate dokumentidega. 

Tõendama ei pea osalemist Eesti Advokatuuri poolt korraldatud koolitustel, samuti tegevust 

Eesti Advokatuuri organites (v.a üldkogu) ning komisjonides. Kutsesobivuskomisjon teavitab 

advokaate hindamisperioodi lõppemisest seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel. 

Täiendusõppearuande tähtaegselt esitama jätmisel on kutsesobivuskomisjonil õigus  

advokaadiga seaduses sätestatud korras läbi viia hindamine. Täiendusõppe eest, mille 

läbimise kohta ei ole esitatud täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente, 

täiendusõppepunkte ei arvestata.  

(7) Täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente peab advokaat säilitama vähemalt 5 aastat. 

(8) Juhul kui advokaadid on hindamisperioodi vältel Eesti Advokatuuri poolt korraldatud 

koolitusi läbinud käesoleva korra § 1 lg-s 5 ja 51 nimetatud mahus ning komisjonil on 

andmed nimetatud täiendusõppe läbimise kohta, võib komisjon advokaate vabastada aruande 

esitamisest, edastades sellekohase teate. Teatise esitamisel võib komisjon arvestada ka muid 

kindlalt teadaolevaid andmeid täiendusõppe läbimise kohta, nagu esinemine advokatuuri 

poolt korraldatud koolitustel lektorina või liikmeks olek advokatuuri organis või komisjonis.  

 

§ 2. Järelevalve  

(1) Järelevalvet täiendusõppe kohustuse täitmise üle teostab kutsesobivuskomisjon.  

(2) Kutsesobivuskomisjonil on õigus kohustada advokaate esitama täiendavaid dokumente, 

informatsiooni, andmeid jms, mis võimaldavad kontrollida käesoleva korra § 1 lg-s 6 

nimetatud aruandes esitatud andmete õigsust, vastavust täiendõppe eesmärgile ja 

täiendusõppe läbimist käesolevas korras sätestatud mahus ja tingimustel.  

(3) Täiendusõppe mitteläbimise korral käesolevas korras sätestatud mahus ja tingimustel, 

nõutud dokumentide, informatsiooni või andmete tähtajaks esitamata jätmise korral, samuti 

juhul, kui komisjonil tekib dokumentidega tutvumise tulemusel põhjendatud kahtlus 

täiendusõppe läbimise suhtes käesolevas korras sätestatud mahus ja tingimustel, viib 

kutsesobivuskomisjon advokaadiga seaduses sätestatud korras läbi hindamise.  

 

§ 3. Rakendamine  

(1) Käesoleva korra § 1 lg-s 2 sätestatud täiendusõppe kohustus laieneb advokaatidele, kelle 

liikmesus advokatuuris on peatatud alates 14.03.2016.  

(2) Käesoleva korra § 1 lg 51 jõustub 05.04.2016. Lõikes 51 sätestatud miinimumnõude 

mittekohaldamine kehtib ka nende advokaatide ja vastavate hindamisperioodide suhtes, kelle 

hindamisperiood 05.04.2016 seisuga kestab või on lõppenud ning kes ei ole hindamist 

läbinud. 


