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VÄLISRIIGIS OMANDATUD KUTSEKVALIFIKATSIOONI TUNNUSTAMISE 

JUHEND 

Käesolev juhend on kehtestatud advokatuuriseaduse § 12 p-de 14 ja 18 alusel ning juhindudes 

advokatuuriseaduse § 30 lg 1 p-st 2 ja Eesti Advokatuuri kodukorra §-st 63. 

§ 1. Üldsätted 

Käesolev juhend reguleerib isiku taotluse ja advokatuuri juhatuse vastava otsuse alusel 

sobivustesti korraldust hinnangu andmiseks välisriigis omandatud kutsekvalifikatsioonile. 

§ 2. Sobivustestile kutsumise alus 

Sobivustestile kutsutakse välisriigis täieõigusliku advokaadina tegutsemise õigust omav isik 

(,,sobivustesti taotleja”) eesmärgiga hinnata isiku kutsekvalifikatsiooni vandeadvokaadina 

tegutsemiseks. 

§ 3. Sobivustesti korraldus 

(1) Sobivustest viiakse läbi isiku taotluse ja advokatuuri juhatuse vastava otsuse alusel 

kutsesobivuskomisjoni („komisjon“) poolt määratud ajal, teatades sobivustesti taotlejale 

sobivustesti aja ja koha vähemalt 1 kuu ette. 

(2) Sobivustesti eesmärgiks on selgitada: 

1) kas sobivustesti taotleja teadmised vastavad Eestis tavapäraselt vandeadvokaadile 

esitatavatele nõuetele; 

2)  kas sobivustesti taotleja tunneb advokaadi tegevust sätestavaid õigusakte ning kutse-

eetika nõudeid. 

(3) Sobivustesti taotlejale esitatakse küsimusi advokatuuri tegevuse kohta ning küsimusi 

erinevatest  õigusharudest. Komisjoni liikmed esitavad vähemalt 2 küsimust advokatuuri 

tegevuse kohta ning vähemalt 2 küsimust igast õigusharust. 

(4) Sobivustesti taotlejale esitatakse komisjoni liikmete poolt suuliselt küsimusi ilma nendele 

vastamiseks eraldi ettevalmistusaega andmata ning küsimustele tuleb vastata suuliselt. 



Sobivustesti taotleja ei tohi kasutada sobivustesti käigus õigusakte, Riigikohtu lahendeid, 

õigusalast kirjandust, teisi abimaterjale või arvutit. 

§ 4. Sobivustesti tulemuste hindamine 

(1) Sobivustestil hinnatakse sobivustesti taotleja teadmisi lähtuvalt advokaadile esitatavatest 

kõrgeimatest nõuetest. Sobivustesti taotleja peab omama põhilisi teadmisi kõikides 

õigusharudes ja tundma advokaadi tegevust sätestavaid õigusakte. 

(2) Komisjoni iga liige hindab komisjoni liikmetega eelnevalt arutamata sobivustesti taotleja 

vastuseid sobivustesti iga küsimuse osas, otsustades iga küsimuse osas, kas sobivustesti 

taotleja on vandeadvokaadina tegutsemiseks sobiv või mittesobiv. 

(3) Sobivustesti lõppedes tunnustab komisjon sobivustesti taotleja kutsekvalifikatsiooni 

vandeadvokaadina tegutsemiseks või mitte. 

(4) Komisjon ei tunnusta sobivustesti taotleja kutsekvalifikatsiooni vandeadvokaadina 

tegutsemiseks, kui sellise hinnangu on andnud üle poole komisjoni istungil osalenud 

liikmetest. 

§ 5. Sobivustesti tulemuste teatavaks tegemine 

(1) Sobivustesti tulemuste kohta teeb komisjon kirjaliku otsuse, millele kirjutavad alla kõik 

istungil osalenud liikmed. Komisjoni otsuses märgitakse: 

1) otsuse kuupäev ja järjekorranumber; 

2) komisjoni istungil osalenud isikute nimed; 

3) sobivustesti taotleja nimi; 

4) millises välisriigis on isikule antud täieõigusliku advokaadina tegutsemise õigus; 

5) komisjoni otsus kutsekvalifikatsiooni vandeadvokaadina tegutsemiseks tunnustamise 

kohta või põhistatud otsus kutsekvalifikatsiooni mittetunnustamise kohta. 

(2) Komisjon teeb otsuse teatavaks komisjoni istungil sobivustesti taotleja juuresolekul 

viivitamata pärast tulemuste selgumist. Komisjoni iga liikme poolt antud hinnangut ei tehta 

teatavaks. 

(3) Sobivustesti taotleja soovil väljastab advokatuuri juhatus temale komisjoni otsuse ärakirja 

kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta viie päeva jooksul alates komisjoni istungist või 

põhistatud otsuse kutsekvalifikatsiooni mittetunnustamise kohta kahe nädala jooksul alates 

komisjoni istungist. 


