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SISSEJUHATUS 

 

Probleemipüstitus  

 

Põhiõiguste ning vabaduste austamine on demokraatliku ühiskonna ülim nõue. 

Põhiõigused ja vabadused oleksid deklaratiivsed ja kasutud, kui puuduks mehhanism, mille 

kaudu isikud saaksid enda põhiõigusi maksma panna. See hõlmab eeskätt õigusemõistmise 

hästi toimivat süsteemi, mis võimaldab eraisikutel nende endi poolt vabalt valitud 

õigusnõustajaga esitada mõistliku aja jooksul nõudeid õiglastes menetlustes või kaitsta end 

efektiivselt ebaõiglaste nõuete ning süüdistuste vastu.  

Õigusriigi mõiste sisuga on kooskõlas arusaam, et ilma sõltumatute advokaatideta 

pole olemas vaba ühiskonda ega ka vaba inimest. Advokaadi roll on olla isiku õiguste ja 

vabaduste kaitsja ja seeläbi lõppastmes olla osa demokraatlikust õigusemõistmisest. 

Advokaadi kutsetegevust ja tema suhteid kliendiga ei saa käsitleda kui lihtsat eraõiguslikku 

suhet, vaid siin haakub erahuvi teravalt avaliku huviga. Sellises käsitluses on advokaadi 

olemasolu õigusemõistmise protsessis ühiskonna jaoks õigust mõistva kohtuniku 

erapooletuse garantii: advokaat on tagatiseks, et ühiskond võib olla kindel kohtuniku 

otsuse seaduslikkuses ja põhjendatuses. Advokaat, nagu kohtunikki, on seeläbi avalikkuse 

teenistuses. Erinevus seisneb vast selles, et kuigi advokaat - nagu ka kohtunik - teenib 

õigusemõistmise huve, on tema kutsetegevus suunatud nende isikute huvide 

realiseerimisele, kes on teda usaldanud oma vabadusi ja õigusi selles protsessis kaitsma.  

„Juristidel, eriti neil juristidel, kes tegutsevad reguleeritud kutsealal ning kuuluvad 

Euroopa advokatuuridesse, on demokraatliku ühiskonna ees täita asendamatu roll - hoida 

üleval õigusriiki”, kirjutab CCBE president Michael van Dooselaere1.  

 

Autor keskendub magistritöös advokaadi kutse-eetika aluspõhimõtetele ja sisustab 

selle kaudu ja abil advokaadi rolli kaasaegses ühiskonnas. Õigusnorme respekteerivas 

riigis on advokaadil täita eriline roll: tema ülesanded ei alga ega lõpe kliendi poolt talle 

                                                
1 Michael van Dooselaere – President of the CCBE – Opening speech, The role and responsibilities of the 
lawyer in a society in transition – Counsel of Europe Publishing, 1999, lk 11. 
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ülesandeks tehtu lojaalse täitmisega2. Kaasaegses ühiskonnas on advokaadil kanda lisaks 

oluline sotsiaalse integratsiooni missioon: advokaadid selgitavad isikutele, mida 

seadusandja või avaliku võimu kandja otsustab; ning ka vastupidi, vahendavad viimastele, 

millised on isikute vajadused ja huvid. Nimetatu määrab ära advokaadi kutse-eetilise 

käitumismudeli, mille raamides ta igapäevaselt tegutseb ning sellelt aluselt vastavaid 

reegleid ka käsitletakse. 

Advokaadi mõiste sisustamisel on magistritöös kõrvale jäetud varasemad käsitlused 

advokaadist kui õigusemõistmise teenrist või kui kliendi kilbist. Varem populaarsena, kuigi 

populistlikuna kõlanud kontseptsioon, et advokaat kaitseb klienti seaduse eest, on 

vanamoodne – seaduse vastu ei saa kaitsta. Tänapäevane lähenemine advokaadi-kliendi 

suhtele on pigem, et advokaat ja klient on partnerid teineteist täiendades. Selliselt aluselt 

lähtutakse magistritöös ka kutse-eetiliste eeskirjade analüüsimisel. 

Magistritöös käsitleb autor advokaadi kutse-eetikat läbi kolme põhielemendi, mis 

kokkusurutult oleksid mahutatavad mõistetesse: sõltumatus, konfidentsiaalsus ja lojaalsus. 

Kujutades juba iseendast kaitstavaid (sealhulgas seadusega kaitstavaid) väärtusi, on need 

põhielemendid ka advokaadi kutse-eetika tõlgendamise objektideks. Magistritöö üheks 

eesmärgiks on sisustada advokaadi kutse-eetika põhisisuks olevaid elemente ja panna need 

nii advokatuuri organisatsiooni, advokaadi kutsetegevuse, aga ka seadusega advokaadile 

pandud kohustuste ja tagatiste konteksti. Autor esitab teesi, et nimetatud põhielementide 

kaudu on teleoloogiliselt tuletatav advokaadi reason d’etre konkreetses õiguskorras.  

Ilmselt on magistritöö mahtu arvestades võimatu jõuda nende elementide kõikide 

tahkude analüüsini. Arvestades aga, et avaliku võimu surve nii kontinentaal- kui ka anglo-

ameerika õigusruumis on viimasel ajal märgatavalt suurenenud advokaadi kutsetagatistele 

nende kitsendamise suunas, siis püütakse magistritöös analüüsi kaudu jõuda ka vastuseni, 

kas ja mil määral on uued seadusloome trendid kooskõlas advokaadi rolliga ja ühiskonna 

huvide parema teenimisega3.  

                                                
2 Code of Conduct for European Lawyers. Euroopa Advokaatide eetikakoodeks, Preambula, Advokaadi roll 
ühiskonnas. Arvutivõrgus:  http://www.ccbe.org/doc/En/2006_code_en.pdf.  
3 Advokaadi konfidentsiaalsuskohustuse traditsiooniline käsitlus on löögi all näiteks terrorismi ja rahapesu 
vastaste seaduste, väärtpaberiseaduste, rahvatervise ja keskkonnakaitse seaduste jne kontekstis nii 
globaalselt, Euroopas kui ka siseriiklikes õigustes. Lisaks mitmed rahvusriigid kalduvad avalikkuse surve 
tõttu piirama advokaadi kutsetagatisi valdkonniti (nt seksuaalkuriteod lastepilastusasjades Madalmaades, 
terrorismivastane võitlus Inglismaal ja USA-s jne) – Autori märkus.  
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Autor käsitleb lojaalsuse, sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse rakendamiseks 

sätestatud õigust ja kutse-eetika regulatsioone, analüüsides muuhulgas sedagi, millisel 

määral kaitseb õigus neid kutse-eetika aluseks olevaid põhiprintsiipe. Nimetatust järeldub, 

millises ulatuses ühes või teises õiguskorras kaitseb seadus advokaadi kutserolli. 

Autor sisustab ka advokaadi kutse-eetika mõiste ning põhjendab, miks lisaks 

seadusele on vajalik kutse-eetika regulatsioonide olemasolu igapäevaseks kutsetegevuseks 

ning mis seda õigustab. 

Autor analüüsib magistritöös samuti advokatuuri kui organisatsiooni, kuivõrd 

advokatuuri organisatsioon loob advokaadile eelduse ja kindluse tema spetsiifilise rolli 

täitmiseks. Kujundavad ju advokatuuri organite otsused advokaadi kutse-eetika reegleid, 

olles advokaadile allikaks käitumismudeli valikul. Teatavasti on advokatuur Eestis 

organiseeritud riigist sõltumatu avalik-õigusliku juriidilise isikuna personaalkorporatsiooni 

vormis, millele on seadusega antud ulatuslik enesekorralduslik omavalitsus. Samas 

tegutsevad advokatuuri liikmed (advokaadid) eraõiguslikul (õigus-)teenuste turul, 

tuginedes ettevõtlusvabaduse ja vaba konkurentsi põhimõtetele. Kujundades advokaadi 

kutse-eetikat täidab advokatuur ka ise spetsiifilist rolli õigusemõistmise, õiguskorra kaitse 

ja seega ka õigusriigi toimimise tagamisel. Autor analüüsib, kas seadusega moodustatud 

advokatuuri õiguste ja kohustuste maht võiks olla üheks indikaatoriks tegemaks kindlaks, 

millisel määral õigusriik toimib. Seejuures ei ole kriteeriumiks, et mida suurem on 

advokatuuri sõltumatus, seda enam on tagatud õigusriigi toimimine. Samuti otsitakse 

vastust küsimustele, kuidas realiseeritakse advokatuuri kaudu õigusriigi eesmärke läbi 

eraettevõtjatena tegutsevate advokaatide kutsetegevuse, sest pelgalt advokatuuri näol 

avalik-õigusliku juriidilise isiku olemasolu ei ole tagatiseks õigusriigi eesmärkide 

saavutamisele. 

 

Metoodika 

 

Autor uurib advokaadi kutse-eetika põhialusteks olevate põhielementide sisu ja 

omavahelist suhestumist süstemaatilise, deontoloogilise ja teleoloogilise tõlgendamise teel. 

Advokaadi sõltumatuse, konfidentsiaalsuse ja lojaalsuse põhielementide omavaheline 

seostatus, rõhuasetus ja tõlgendamistulemused loovad konkreetsetes õigusruumides aluse 



 8 

advokaadi kutse-eetikale. Autori arvates koguni sel määral, et nendest saab tuletada 

advokaadi kutse-eetika printsiibid igapäevase kutsetegevuse vajadusteks. Sellises 

kontekstis kasutab autor ka võrdlevanalüütilist meetodit. 

Õiguspoliitiline meetod leiab kasutamist siis, kui käsitletakse rahvusvaheliste 

organisatsioonide, sh advokaadiorganisatsioonide või EIÕK sõnastatud põhimõtteid ja 

järeldusi selliselt, et nendest võivad tuleneda konkreetsed kohustused riikidele oma 

õigussüsteemi (sealhulgas advokatuuri) ülesehituseks. 

Magistritöös on rakendatud ka dogmaatilist uurimismeetodit. Autor püüab käsitleda 

advokaadi kutse-eetikat ja selle aluseks olevaid põhielemente selliselt, et lugejale avanevad 

põhimõtted, kuidas seaduseandja või rahvusvahelised advokaadiorganisatsioonid on isiku 

põhiseaduslikku õigust juurdepääsule õigusemõistmisele või tõhusale menetlusele 

sisustanud. Dogmaatiline uurimismeetod võimaldab seeläbi - võttes aluseks Euroopa 

Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsiooni4 teksti, EIÕK kohtuotsused, seaduse – 

anda vastuseid küsimustele seoses EIÕKonv-ga tagatud põhiõiguste rakendamise 

üksikjuhtudel. Sellise analüüsi kaudu ilmneb kaitstud põhiõiguste tegelik toime 

õigussuhetes. 

 

Põhiväited 

 

1. Advokaadi kutse-eetika on advokaadi rolli poolt määratud käitumisviiside ja 

tegutsemisvõtete vorm ning valikute tegemise atribuut, mis tagatakse advokatuuri sisese 

avaliku arvamusega, ja mille rikkumine toob kaasa aukohtumenetluse. Seejuures toimub 

aukohtumenetlus seadusega määratud raamides, kutse-eetilise käitumise normi 

tõlgendamine võib toimuda seadusest laiemalt, lähtudes eetikakoodeksi normi (printsiibi) 

poolt kaitstava väärtuse eesmärgist. 

2. Advokaadi kutse-eetikanorm erineb üldeetika normist selle poolest, et selle 

täitmist tagatakse sunnimehhanismiga, mis omakorda eeldab selle normi kanoniseerimist. 

3. Advokatuuri kui kutsekorporatsiooni üheks keskseks ülesandeks on kutse-eetika 

kujundamine ja selle täitmise tagamine. Nimetatud ülesannet täidab advokatuur 

                                                
4 Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsioon – avaldatud RTH 2000, 11, 57. Edaspidi 
EIÕKonv. 
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enesekorralduslikult, mida esindavad advokatuuri organid materiaaleetika normi loojatena, 

järelvalvajatena ja kontrollijatena ning kus kutse-eetika standard tagatakse peamiselt 

advokatuuri liikmete seas valdava enamuse arvamuse ja käitumistavaga. Nimetatu on 

advokatuuri haldusülesanne ja seda täites tegutseb advokatuur avalikes huvides, sest selle 

kaudu tagatakse kõrgendatud eetikastandardile vastav isikute kaitse erinevates menetlustes 

ja seeläbi õigusemõistmise õiguspärasuse huvi. Teisalt kaitstakse üksikadvokaadi huvisid 

ja õigusi, et tal oleks sõltumatult võimalik täita oma rolli õigusemõistmise protsessis.  

4. Riiklik järelvalve ja kontroll advokatuuri üle on lubatav, kuid ulatuses, mis 

võimalikult vähe sekkuks advokatuuri enesekorralduslikkuse ja omavalitsuse põhimõttesse 

ja ei riiva kliendi õigust sõltumatule õigusabile ja õigusabi konfidentsiaalsusele. Klient 

peab saama olla kindel advokaadi lojaalsuses. 

5. Aukohtumenetlus sisaldab endas õiguspäraselt distsiplinaarmenetlus ja menetlust 

hinnangu andmiseks advokaadi käitumisele, seejuures võivad need menetlused toimuda 

kombinatsioonis samaaegselt, kus hinnangu andmine käitumisele sisaldub 

distsiplinaarmenetluses. Samas hinnangu andmine advokaadi käitumisele võib toimuda 

väljaspool distsiplinaarmenetlust. Mõlemast menetlusest kasvab välja järgimistnõudev 

kutse-eetika pretsedent. 

6. Eesti on väljunud Euroopa õigusruumi, mistõttu on vajalik kõrvuti õiguse 

harmoniseerimisega kohandada üle-euroopalise kutse-eetika standardile vastavaks ka Eesti 

advokatuuri kutse-eetika standard ja põhimõtted. Eesti Advokatuur peab unifitseerima 

Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi sätted ja kodifitseerima need ka Eesti advokatuuri 

eetikakoodeksis. Euroopa Advokaatide eetikakoodeks on otsekohalduv Eesti 

Advokatuurile ja advokaatidele, kuid selle ja Eesti advokatuuri eetikakoodeksi vahel 

esineb vastuolusid, mis võimaldavad erinevaid tõlgendusi käitumismudeli valikul. 

7. Advokaadi kutseroll ei ole riigiti standardne ja võimaldab seetõttu erinevat 

lähenemist kutse-eetika aluseks olevatele põhimõtetele ja sisustada neid erinevalt. Euroopa 

Liidu tingimustes, eriti teenuste (sealhulgas advokaaditeenuste) vaba liikumise kontekstis 

peavad need aluspõhimõtted olema edaspidi sisustatud sarnaselt. 

8. Advokaadile seadusega antud tagatised kujutavad endast kliendi õigust 

advokaadi ja kliendivahelise usaldussuhte loomiseks, eesmärgiga tagada õiglane 

õigusemõistmine avalikes huvides. Nimetatu põhjendab ka advokaadi tagatiste vajalikkust. 
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9. Advokaadi lojaalsuskohustuse, sõltumatuse pidamise ja teenuse 

konfidentsiaalsuse ulatusest, sisust ning omavahelisest suhestumisest kasvab välja 

järgimiskohustuslik kutse-eetika standard konkreetses õiguskorras. Seetõttu kujutavad 

nimetatud tagatised endast advokaadi kutse-eetika uurimisobjekti, olles advokaadi kutse-

eetika õigusteoreetilisteks alusteks. 
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I peatükk 

ADVOKATUURI  ROLL  ADVOKAADI  KUTSE-EETIKA  TAGAJANA 

 

Autor analüüsib käesolevas peatükis advokatuuri tähendust advokaadi 

kutsetegevuses ja peatub seetõttu ka advokatuuri tähtsusel õigusemõistmise süsteemis. 

Otsitakse seost advokatuuri kui omavalitsusliku avaliku halduse kandja ja advokaadi kui 

eraõiguslikus kutsetegevuses, kuid avalikkuse huvides tegutseva isiku vahel, lähtudes 

sellest, et advokatuuri eesmärkideks on tagada õigusriigile kohane õigusemõistmine, 

konfidentsiaalne advokaadi-kliendisuhe ja järelevalve advokaadi kutsetegevuse 

õiguspärasuse üle nii selle seaduslikkuse kui ka kutse-eetilisuse aspektidest. 

 

Eesti on sisenenud Euroopa õigusruumi, kus Euroopa Liidu õigus kehtib ühtselt 

kõikides liikmesriikides, kujutades iseseisvat õiguskorda üksikute liikmesriikide 

siseriiklike õiguste ja globaalselt kehtiva rahvusvahelise õiguse vahel. Euroopa õigus - see 

tähendab selline õigus, mille tuumaks on Euroopa Liidu õigus - on kaalukaim instrument, 

et Euroopa mõte (Euroopa idee) laskuks idealistlike plaanide ja lootuste sfäärist alla 

ühenduse igapäevase elu reaalsusse. Kuigi üldine globaliseerumisprotsess loob 

ühiskonnaliikmetes ettekujutuse rahvusliku identiteedi kaotamisest, sealhulgas 

senikehtinud õigussüsteemi osas, on tõde pigem selles, et ühineva Euroopa õiguse tugevus 

saavutatakse rahvuslike õiguskordade rikkuse kaudu5. 

Euroopa Liit on riikidevaheliste suhete staadiumist väljunud õigusruum, mis 

kaasajal otsib oma õiguslik-poliitilisele reaalsusele vastavat institutsioonilist vormi. Kuna 

Euroopa institutsioonidel puuduvad riikliku sunnivõimu atribuudid, saab Euroopa Liit end 

säilitada ja arendada vaid õigusühendusena. See eeldab üleeuroopalist pidevalt uuenevat 

ühist õigusteadvust ja õiguse järgimist, mistõttu Rule of Law6 saab Euroopa idee 

järkjärgulise teostamisega otsustava rolli7. Õiguse pidev seesmine areng, rikastumine 

kohalikul, regionaalsel ja supranatsionaalsel tasandil soodustab õigusest arusaamise 

adaptsiooni sotsiaalse tegelikkusega. 

                                                
5 Eesti Vabariigi Põhiseadus, kommenteeritud väljaanne. - Tallinn 2002, lk 33. 
6 Rule of Law mõistet on defineeritud kui seaduslikkuse printsiipi. Autor annaks mõistele avarama sisu, 
käsitledes seda ka kui õigusriigi eesmärki (Autori märkus). 
7 Vt. Thomas Oppermann. Euroopa õigus. - Tallinn 2002, lk 22. 
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Tänapäevasel demokraatlikul ühiskonnakorraldusel on mõned põhimõttelised 

alused, millest tegeliku demokraatia taotlejad peavad kinni pidama. Õigusriik ei tähenda 

sama, mida tähendab demokraatia, samuti ei garanteeri üks tingimata teise olemasolu. 

Õigusriik on selle aktsepteerimine, et seadused, mille on loonud mitte mingi ülimuslik 

võim, vaid kodanikkond, kehtivad kõigile – võimulolijatele, opositsionääridele ja võimust 

eemalseisjatele. Riigi jaoks on ainukene võimalus ennast legitimeerida õiguse abil ja 

õiguse kaudu8. 

“Riskides solvata oma paljusid demokraatlike veendumustega sõpru, olen ma 

nüüdseks jõudnud järeldusele, et õigusriik peab tulema esimesena, kui endiste diktatuuride 

asemel konstitutsioonilist riiki looma hakatakse, ja demokraatia alles teisena” nendib Briti 

Lordide Koja liige poliitikateadlane Ralf Dahrendorf9. Autor jagab seda mõtet: ühiskonna 

pööramisel uutele alustele on sõltumatu õigusemõistmise mõju hoopis suurem, kui masside 

poolt valitud poliitikute oma. Õigusriiki on seaduste õõnestamiseks raskem kasutada, kui 

valimisi demokraatia vastu. Nimetatu on oluline, kuna eriti viimasel ajal on nii Euroopa 

Liidus kui ka liikmesriikides adopteeritud õigusakte, mis suurendavad muret, et Rule of 

Law ja isikute põhiõigused ja vabadused võivad olla mõjutatud kitsendamise suunas.  

„Me peame olema lojaalsed mitte ainult mineviku ideaalidele, vaid me peaksime 

püüdma formuleerida ka oleviku ja tuleviku väljakutseid. Pretsedenditud sotsiaalreformid, 

supranatsionaalne integratisoon, inimõiguste ja vabaduste laienemine, aga ka sotsiaalne 

eristumine, õiguste rikkumine, puudulik juurdepääs õigusemõistmisele, riiklike ja 

rahvusvaheliste institutsioonide ülebürokratiseerimine – need on väljakutsed, millega 

advokaadid peavad koos oma ühiskonnaga  silmitsi seisma ning selles osas midagi ka ise 

ette võtma. Ette võtma sellepärast, et nad on võimelised seda tegema, kasutades 

loominguliselt seadusi ning oma oskusi; nad saavad aidata oma kaaskodanikke selleks, et 

luua parem ja humaansem ühiskond. Need väljakutsed asetavad advokatuuridele kohustuse 

tagada, et advokaadid neid väljakutseid vastu võttes oleksid hästi relvastatud”, formuleerib 

õigusteoreetik Borislav Petranov advokatuuri rolli transformatsiooni ühiskonnas10. 

                                                
8 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Op cit (viide 5), lk 25. 
9 Ralf Dahrendorf. Democracy Without Democrats. - Project Syndicate/Institute for Human Sciences, 
January 2004. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.project-syndicate.org/commentary/dahrendorf22. 
10 Borislav Petranov – Central and Eastern Europe INTERIGHTS - The role and responsibilities of the 
lawyer in a society in transition. – Counsel of Europe Publishing, 1999, lk 13. 
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Õigusriik tegutseb oma kodanikkonna, juriidiliste isikute ja ka teiste isikute huvides 

ja kaitseks, tagades neile õigused ja vabadused. Üheks õiguseks on isiku võimalus kaitsta 

oma rikutud õigusi ja vabadusi kohtu kaudu, elik isikul on õigus juurdepääsule 

õigusemõistmisele. Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele on demokraatlikus ühiskonnas 

üks olulisemaid õigusi, mis tagab ka teiste inimõiguste reaalse kaitse11.  

Euroopa Liidu liikmesriikidele tulevikus siduv põhiõiguste harta, mis olemuslikult 

ei ole enam leping vaid Euroopa avaliku korra konstitutsiooniline dokument12, sisaldab 

olulisel määral samasuguseid põhiõigusi, mis on kaitstud EIÕKonv-ga. Õigust õiglasele 

kohtumõistmisele käsitleb Euroopa Liidu Inimõiguste Harta13 VI peatükk – 

õigusemõistmine. Harta artikkel 47 tagab õiguse tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus 

igaühele, kelle Euroopa Liidu õigusega tagatud õigusi ja vabadusi on rikutud. EIÕKonv-s 

on see õigus ja sellest üldisest õigusest tulenevad õiglase kohtuliku arutamise põhimõtted 

reglementeeritud artiklis 6. EIÕKonv-i artikkel 13 sätestab õiguse tõhusale menetlusele 

enda kaitseks. EIÕKonv, olles siiski ainult üks inimõigusi ja põhivabadusi käsitletavatest 

rahvusvahelistest lepingutest, on oluline ennekõike põhjusel, et selles sätestatu on tagatud 

EIÕK kaitsega.  

EIÕKonv-i artikkel 6 kohaselt on igaühel oma tsiviilõiguste ja –kohustuste või 

temale esitatud kriminaalsüüdistuse üle otsustamise korral õigus õiglasele ja avalikule asja 

arutamisele mõistliku aja jooksul sõltumatus ja erapooletus, seaduse alusel moodustatud 

õigusemõistmise volitusega institutsioonis. Seejuures ei ole piisav viidata üksnes 

EIÕKonv-i artiklile 6. EIÕK on väljendanud, et õigus pöörduda kohtusse ei sõltu sellest, 

kas riigi õigussüsteem näeb ette asja kohtulikku menetlust või mitte. Kui seda ette ei nähta, 

siis on tegemist sekkumisega artiklis 6 ettenähtud kaitsealas olevatesse õigustesse ja selle 

võimaliku rikkumisega. Sellise teleoloogilise tõlgendamisega püüdis EIÕK vältida 

artikliga 6 pakutavate tagatiste erosiooni, juhul kui lepinguga ühinenud riikides oleks 

                                                
11 Vt. Uno Lõhmus. Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele. – Inimõigused ja nende kaitse Euroopas. - Tartu 
2003, lk 147. 
12 EIÕK kohtuotsus 30.06.2005, Bosphorus v. Iirimaa , Reports of Judgements and Decisions 2005-VI, p. 
156 defineeritakse kui: „constitutional document of the European public order”. 
13 Põhiõiguste harta esialgne versioon võeti vastu Strasbourgis 7. detsembril 2000.a ning selle muudetud 
versioon allkirjastati Lissaboni Lepingu allkirjastamisel 12. detsembril 2007.a. Arvutivõrgus: http://eur-
lex.europa.eu/et/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303ET.01000101.htm. 
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kohtulik arutamine mõnes valdkonnas piiratud või isegi välistatud. EIÕK rõhutab, et 

kohtusse pöördumise õigus peab olema reaalselt tagatud ja ei tohi olla formaalne14.  

Asjakohane on siinkohal viidata ka EIÕKonv-i art-le 13. Artikkel 13 kohaselt on 

igaühel, kelle konventsioonis sätestatud õigusi ja vabadusi on rikutud, õigus tõhusale 

menetlusele enda kaitseks riigivõimude ees ka siis, kui rikkumise pani toime ametiisik. 

EIÕK kohtuotsuste kohaselt tähendab artikli 13 järgne tõhus õiguskaitsevahend 

õiguskaitsevahendit, mis on nii tõhus kui võimalik15. Tõhusa õiguskaitse nõude sisuks on, 

et igaüks, kes kaebab, et tema õigusi ja vabadusi on rikutud, peab saama kaitsta end pädeva 

siseriikliku asutuse ees. EIÕK käsitluse kohaselt nõuab EIÕKonv-i art. 13 siseriikliku 

õiguskaitsevahendi sätestamist, mis võimaldaks pädeval ametiasutusel käsitleda nii 

EIÕKonv-i alusel esitatud kaebust kui ka määrata vajaduse korral asjakohase hüvituse, 

ehkki lepinguosalistele riikidele on jäetud teatud diskretsioon selles, millisel viisil nad 

kõnealust kohustust täidavad16. 

Eestis on olulisemad kohtumõistmise põhimõtted reguleeritud PS §-des 15, 22 ja 

24. Igaühe põhiseaduslik õigus pöörduda oma subjektiivsete õiguste ja vabaduste kaitseks 

kohtusse tuleneb PS §-st 15. PS § 15 lõike 1 esimeses lauses on sätestatud üldine kohtusse 

pöördumise õigus ehk üldise kohtutee garantii. Sätte eesmärgiks on tagada põhiõiguste 

tegelik kehtivus — selleks peab iga subjektiivset õigust olema võimalik realiseerida 

kohtus. PS §-i 15 lõike 1 esimeses lauses sätestatud nõude sisuks on, et tuleb tagada 

lünkadeta, tegelik ja mõjus kohtulik kontroll põhiõiguste võimalike rikkumiste üle. Kohtu 

poole pöördumise õigus hõlmab kõik menetlusetapid - nii juurdepääsu kohtule, 

kohtumenetluse ja kohtuotsuse kui ka selle täitmise. PS §-i 15 lõike 1 esimene lause 

kaitseala riive on kohtusse pöördumise õiguse kitsendamine.  

Riigikohtu üldkogu on leidnud, et: ,,See on põhiõigus, mis peab tagama õiguste 

lünkadeta kaitse"17. PS §-i 15 lõikest 1 tulenev tõhusa õiguskaitse nõue on seda tugevam, 

mida intensiivsem on õiguse riive — riive on aga seda intensiivsem, mida olulisem on 

riivatav põhiõigus.  

                                                
14 Uno Lõhmus. op cit (viide 11), lk 147. 
15 EIÕK kohtuotsused, Klass jt vs Saksamaa (1978), Kudla vs Poola (2000), Hasan ja Chauh vs Bulgaaria 
(2000). Kohtuotsused on kättesaadavad arvutivõrgus: http://curia.europa.eu. 
16 EIÕK kohtuotsus, Vilvarajah jt vs Ühendkuningriik (1991). 
17 Riigikohtu üldkogu 22. detsembri 2000 määrus kohtuasjas nr 3-3-1-38-00 (punkt 15). Arvutivõrgus: 
http://mvw.nc.ee/rkis/lahcndid/tekst/3-l-38>OQthtnü 
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Oluline tähendus on PS §-i 24 lõikes 2 sätestatud õigusel olla oma kohtuasja 

arutamise juures. Nimetatu on õigusriikliku kohtupidamise oluline garantii. Õigus olla oma 

kohtuasja arutamise juures tähendab, et üksikisikut ei käsitleta kui õigusemõistmise objekti 

vaid kui tõsiseltvõetavat õigussubjekti.  

PS §-i 15 lõike 1 esimene lause ei sisalda seadusreservatsiooni, PS § 24 lõige 2 

samuti mitte. Reservatsioonita põhiõiguste piiramine oleks lubatav üksnes juhul, kui seda 

tingivad muud põhiseaduslikkuse järku väärtused18.  

PS §-i 14 kohaselt on õiguste ja vabaduste tagamine seadusandliku, täidesaatva ja 

kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. Siinjuures on vajalik rõhutada, et 

kohtusse pöördumine peab olema tagatud igaühele ja mõistagi peab olema see kindlustatud 

ka olukorras, kus vaidlevaks pooleks või seaduserikkujaks on avalik võim.  

Seega on õigusriigis vajalik kehtestada mehhanism, mis tagab isiku õiguse 

pädevale ja usaldusväärsele õigusabile olukorras, kui isik soovib realiseerida oma 

põhiõigusi.  See tähendab, et riik peab looma sellise õigusliku mehhanismi, mis tagab 

isikule subjektiivsete õiguste kaitse võimalikkuse ka olukorras, kus ta iseseisvalt ei suuda 

hinnata, kuidas tema õigusi rikutakse ning millised on tema õiguste ja vabaduste kaitse 

vahendid. Õigusabi põhimõtte kohaselt on igaühel õigus saada õigusabi ja olla esindatud 

õigusabistaja (juristi/advokaadi) poolt19.  

Õigus olla oma kohtuasja arutamise juures hõlmab ka õigust võtta kohtupidamisest 

osa koos advokaadiga. Keeruliste õiguslike probleemide puhul ei oleks õigus olla oma 

kohtuasja arutamise juures realiseeritud, kui isikul ei oleks võimalust lasta advokaadil neid 

probleeme selgitada. Ainult siis, kui üksikisik õiguslikest probleemidest aru saab, on tal 

võimalik oma kohtuasja arutamist adekvaatselt jälgida20. 

Eeltoodud põhimõtted on mõjukaks garantiiks õiglasele kohtupidamisele ja tagavad 

isikutele juurdepääsu õigusemõistmisele ja kvaliteetse, ökonoomse ja proportsionaalse 

osalemise erinevates avalikes menetlustes. 

                                                
18 Näiteks on vangistusseadusega kehtestatud piirangud kinnipeetavatele ajendatud vangla julgeoleku ja 
seeläbi tagatava avaliku korra, ühiskonnaliikmete turvalisuse ja riigi sisemise rahu väärtustest. Siiski on 
nende piirangute legitiimsusele vaatamata õigustatud need üksnes juhul, kui piirangud on vastavad 
proportsionaalsuse põhimõttele kolmel astmel – abinõu sobivus, vajalikkus ja proportsionaalsus kitsamas 
tähenduses ehk mõõdukus – vt RKPJKo 06.03.2002. nr 3-4-1-1-02. p 15.  
19 R. Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja vabaduste kaitse. -Tallinn 2004, lk 114. 
20 Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne. Arvutivõrgus: http://www.just.ee/10725. 
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PS §-i 146 kohaselt mõistab õigust ainult kohus, olles oma tegevuses sõltumatu. 

Õigusemõistmisel lähtub kohus eelkõige põhiseadusest, kuid toodud säte sisaldab ka viite 

seadusele, kuna kõiki õigusemõistmisega seonduvaid asjaolusid ei ole võimalik 

põhiseaduses sätestada. Sellest järeldub, et õigusriigis on vajalik mitmesuguste 

institutsioonide olemasolu, et praktikas oleks võimalik tagada kohtutele võimalus mõista 

sõltumatult õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega.  Seaduseandja õiguseks on jäetud 

otsustada, kuidas ta põhiseaduse põhimõtted konkreetsetes seadustes sisustab, väljumata 

seejuures põhiseaduse sättest ja mõttest ning arvestades seejuures PS §-des 3 ja 123 

sätestatuga, väljakujunenud tavaga ning ka rahvusvaheliselt tunnustatud 

õigusprintsiipidega. Nimetatu on oluline mõistmaks, miks üks või teine õiguskord valib 

seaduse tasemel ühe või teistsuguse viisi, ulatuse või õigusliku staatuse institutsioonidele, 

mille ta õigusemõistmise huvides peab vajalikuks luua seadusega.  

PS kohtute peatüki §-s 151 sätestatakse, et esinduse, kaitse, riikliku süüdistuse ja 

seaduslikkuse järelvalve korralduse kohtumenetluses sätestab seadus. Järelikult on 

põhiseadus pidanud oluliseks ka esinduse, kaitse, riikliku süüdistuse ja seaduslikkuse 

järelvalve korraldust kohtumenetluses, andes seejuures nende kehtestamiseks seaduse 

reservatsiooni. Seega, kuigi põhiseadus advokatuuri otseselt ei käsitle, on advokatuuri 

avalik ülesanne tuletatav põhiseadusest.  

Põhiseaduse viidatud sätetel on magistritöö kontekstis kahene tähendus – ühelt 

poolt sisaldab põhiseadus õigusi ja kohustusi õigusemõistmise korralduse ja menetlusega 

seoses, teiselt poolt on riik seotud kõige sellega, mis on vajalik põhiõiguste 

realiseerimiseks. Selliselt kehtestab põhiseadus riigile omavahel põimuva kohustuse, ühelt 

poolt tagada õigusemõistmise sõltumatus ja teiselt poolt tagada isiku õigus sõltumatule 

õigusemõistmisele. 

Advokatuur on loodud seadusega ja õigusemõistmise huvides. AdvS21 §-i 2 

kohaselt on advokatuur advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus 

õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide 

                                                
21 Advokatuuriseadus (AdvS) - RT I 2001, 36, 201. Edaspidi AdvS. 
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kutsealaste õiguste kaitseks. Advokatuur on sundkorporatsioon, sest väljaspool seda 

advokaadina tegutseda ei ole lubatud22. 

AdvS §-i 2 lõike 1 teine pool rõhutab põhjust, milleks on seadusandja taolise erilise 

staatuse advokatuurile andnud: “…kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks 

era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.”  

Ülalesitatut kokkuvõtvalt saame järeldada, et advokaadi kutsetegevus on nii Eestis, 

teistes demokraatlikes riikides kui ka tervikuna Euroopas kehtivast õiguskorrast ja 

praktikast tulenevalt eriline valdkond, kuna õigusteenuse osutamise näol on tegemist väga 

olulise osaga isikute õiguste ja vabaduste kaitsest ning koos sellega õigusriigi põhimõtete 

realiseerimisest. Advokaadi tegevust ja tema suhteid kliendiga ei saa käsitleda kui lihtsalt 

eraõiguslikku suhet, vaid siin haakuvad nii era- kui ka avalik huvi. 

Advokatuuriseaduses on määratletud kaks põhivaldkonda, milleks on vaja taolist 

tugevat ja laia enesekorralduse ulatusega advokatuuri: esiteks - kvaliteetse õigusteenuse 

osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides, ning teiseks - advokaatide kutsealaste 

õiguste kaitsmiseks. Seaduse sätet analüüsides saab järeldada, et advokatuuri tegutsemine 

oma mõlemas põhivaldkonnas teenib avaliku huvi eesmärke. Sellest aspektist lähtudes 

võiks advokatuuri defineerida kui juriidilist isikut, mis on asutatud avalikes huvides ja on 

õigustatud omama tsiviilõigusi ja kohustusi, mis ei ole vastuolus tema eesmärgiga.  

Teisalt võime advokatuuri defineerida ka kui avalik-õiguslikku 

kutsekorporatsiooni, millele riik on delegeerinud rea avalik-õiguslikke ülesandeid. Sellest 

alusest lähtuvalt on advokatuuri näol tegemist sõltumatu avalik-õigusliku ühendusega, 

millel on haldusülesandeid omavalitsuslikel alustel täitev liikmeskond.  

Advokatuuril on kehtiva õiguse alusel mitmeid halduspädevusi. Siinkohal omavad 

magistritöö seisukohalt tähendust järgmised:  

 

                                                
22 Võimalikke alternatiive hinnates tuleb tunnistada, et kui teiste nn vabade elukutsete reguleerimisel võib 
rahvusvaheliselt kohata küllalt mitmekesiseid lahendusi, siis advokatuuri osas on Euroopas ülekaalukalt 
valdav kohustusliku liikmeskonnaga avalik-õiguslik advokatuur. Teistsuguseid lahendusi võib kohata 
Ühendatud Kuningriigi mõnes piirkonnas ja enamikus Šveitsi kantoneist. Siiski on ka Eestis advokatuuri 
avalik-õiguslikku staatuse vajalikkust kahtluse alla seatud – Autori märkus. 
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Esiteks -  riigi õigusabi osutamine. Riik tagab advokatuuri kaudu 

vähemkindlustatud isikutele põhiseadusliku õiguse juurdepääsule õigusemõistmisele ja 

nende õiguste riiklikult tagatud kaitse erinevates menetlustes.  

Riik tagab advokatuuri kaudu PS §-st 28 tuleneva põhiõiguse (õigus riigi abile puuduse 

korral) realiseerumise. Seda teenust pakutakse turuhindadest odavamalt ja kuigi see 

põhjustab advokaatide nurinat, on selline ülesanne advokaadi ametikohustus ning osa 

kutse-eetikast23. 

Teiseks - advokatuuri liikmeks vastuvõtmine ja liikmeskonnast väljaarvamine. 

 Haldusülesannet täites tagatakse jätkusuutlik advokatuur õigusmõistmise vajadusteks. 

Oluline on siinkohal märkida, et advokatuur on avatud organisatsioon, see tähendab, et 

advokatuur ei kujuta endast kinnist tsunfti numerus clausus põhimõttel ja mille liikmeks 

saamine võiks olla sõltuvuses millestki muust kui seadusest tulenevast; 

Kolmandaks - distsiplinaarvõimu kohaldamine.  

Advokatuuri ülesanne ei ole mitte ainult õigusteenuse teatava standardi üle järelvalve 

teostamine. Aukohtu distsiplinaarmenetluse ja kutse-eetilise hinnangu andmise menetluse 

kaudu tagatakse õigusteenuse osutamise kõrge eetiline tase.  

Neljandaks -  advokaadi kutsealase tegevuse kaitse.  

Taoline haldusülesanne seondub ennekõike advokaadi tagatistega ja tema kohustustega 

anda usaldusväärset, sõltumatut ja konfidentsiaalset õigusabi kliendile. Kaitstes advokaati 

kutsealases tegevuses, kaitseb advokatuur ka õigusemõistmise ja kliendi huve. 

Seoses Euroopa Liidu liikmelisusega täidab advokatuur lisaks ka halduspädevusi 

seoses teiste liikmesriikide advokaatide kutsetegevuse korraldamisega Eestis. Näiteks 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 98/5/EÜ, 16. veebruarist 1998, millega 

hõlbustatakse alalist tegutsemist advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus 

omandati kutsekvalifikatsioon24,25 täitmise tagamiseks on advokatuurile pandud mitmeid 

                                                
23 Vabariigi President jättis 14. märtsil 2001 advokatuuriseaduse välja kuulutamata.  President põhjendas 
seaduse välja kuulutamata jätmist asjaoluga, et seadus ei kaitse vaesema elanikkonna põhiseaduslikku õigust 
pädevale ja usaldusväärsele õigusabile. Seega asus president käesoleva töö seisukohalt tähtsale positsioonile: 
advokatuuri kaudu tuleks realiseerida põhiseaduslikku õigust igaühele kvaliteetse ja usaldusväärse õigusabi 
kättesaadavusele. – Autori märkus. 
24 EÜT L 77, 14.3.1998, lk 36—43. 
25 Direktiivi artiklis 1 sätestatakse eesmärk, reguleerimisala ja mõisted, kusjuures lõike 1. kohaselt on 
direktiivi eesmärk hõlbustada alalist tegutsemist advokaadi kutsealal füüsilisest isikust ettevõtja või 
palgatöötajana ka muus liikmesriigis kui see, kus isik omandas kutsekvalifikatsiooni. Artikkel 4 lg 2 kohaselt 
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halduspädevusi. Advokaadi piiriülest kutsetegevust peetakse oluliseks valdkonnaks nii 

Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka Euroopa Liidus tervikuna ja selle tagajaks ja 

korraldajaks on advokatuur. Advokatuuri kaudu tagatakse muuhulgas ka piiriülese õigusabi 

kutse-eetika järgimine advokaatide poolt, kes riigis õigusabi osutades on teise liikmesriigi 

advokaadid ja seotud nii selle kui ka päritoluriigi kutse-eetika standardite ja reeglitega. 

Halduspädevuste täitmisel on oluline, et advokatuur tegutseks omavalitsuslikkuse 

põhimõttel ja sõltumatult riigivõimust. Riigid peavad austama advokatuuride või muude 

advokaatide kutseühenduste rolli oma liikmete kaitsmisel piirangute eest ning nende 

sõltumatuse tagamisel. Selleks peavad riigid võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed, et 

tagada ja edendada advokaadi elukutse sõltumatust riigivõimust ja avalikkusest ning selle 

eesmärgi saavutamise üheks vajalikuks meetmeks on advokatuuri autonoomia. 

Advokaatidel peab olema võimalik luua kutseorganisatsioone, millede ülesandeks on 

kutsealaste standardite tugevdamine ning advokaatide sõltumatuse ja huvide tagamine.  

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovituste nr (2000)2126 liikmesriikidele 

advokaadi elukutse sõltumatuse kohta, printsiip V sätestab asjakohased põhimõtted 

advokaatide assotsiatsiooni moodustamiseks, kusjuures viidatud printsiibi punkti 2 

kohaselt peaksid advokaatide assotsiatsioonid või muud professionaalsete juristide 

assotsiatsioonid olema omavalitsuslikud institutsioonid, sõltumatud ametkondadest ja 

avalikkusest. Soovitusest tulenevalt, on Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee pidanud 

oluliseks rahuldada ühelt poolt advokaadi ja advokaatide liitude kutsetegevuse iseseisvuse 

kindlustamist, teiselt poolt aga tasakaalu tagamist suhetes avaliku võimuga.  

Teadagi algab seaduse ja advokatuuri enesekorralduse vahekorrale ratsionaalse 

mõtte andmine seadusandliku protsessiga ja lõpeb selle realiseerimisega. Milline on täpselt 

seaduse ja advokatuuri enesekorralduse vaheline suhe, on aga rahvusriigiti erinev. 

Erinevused vastavates seadustes on tingitud riikide õiguskordade erinevast ajaloolisest 

arengust, kus ühed või teised poliitilised valikud on kindlaks määranud advokatuuride 

                                                                                                                                              
võib lõike 1 kohandamisel vastuvõttev liikmesriik nõuda, et päritolumaa kutsenimetuse all praktiseeriv 
advokaat nimetaks kutseorganisatsiooni, mille liige ta on oma päritoluliikmesriigiks, või kohtu, kus tal on 
õigus oma päritoluliikmesriigi õiguse alusel esineda. Vastuvõttev liikmesriik võib nõuda ka, et päritolumaa 
kutsenimetuse all praktiseeriv advokaat esitaks viite oma registreerumise kohta sealses pädevas asutuses. 
Vaadeldava direktiivi artikkel 7 sätestab distsiplinaarmenetluse küsimusi jne. 
26 EN Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele Rec(2000)21. Advokaadi kutsealal tegutsemise 
vabadusest.  
Arvutivõrgus: http://www.coe.ee/?arc=&op=body&LaID=1&id=166&art=362&setlang=est. 
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erinevad alused, korralduse ja struktuuri. Samas on Euroopa õigusruumis tendents 

advokatuuri rolli unifitseerimise suunas, kus advokatuur kujutab endast avalikes huvides 

isiku õiguste ja vabaduste kaitse eesmärgil tegutseva advokaadi kutsetegevuse tagajat.  

 

Põhiseadus ja vastavad rahvusvahelised õigusnormid, tavad ja praktika koostoimes 

annavadki vajaliku õigusliku aluse advokatuuri asutamiseks ja organiseerimiseks 

asjaomaste õigusaktide koostamiseks. Lähtutakse seejuures mitmetest olulistest 

põhimõtetest: 

Esiteks - advokatuuri lai enesekorraldusõigus vastava omavalitsuse kaudu;  

Teiseks - advokatuuri liikmena tegutsevale advokaadile esitatavad kõrged kutse- ja 

eetikanõuded, mida tagatakse nii seaduse, omavalitsusliku kokkuleppe ja advokatuuri-

sisese distsiplinaarmenetluse kaudu; 

Kolmandaks - advokatuuri ja advokaadi sõltumatuse tagamise kohustuslikkus ja 

administratsiooni seadusega piiratud õigus sekkumiseks omavalitsuslikku 

enesekorraldusse.  

Arvestades, et taolised printsiibid on põhjendatud isiku õiguste ja vabaduste kaitse 

ja õigusriigi toimimise eesmärgiga, on tegemist advokaadi kutsetegevuse põhiväärtuste 

organisatsioonilise tagamise põhiprintsiipidega.  

Õigusriigis on advokatuuri õiguslik staatus ja nimetatud põhiprintsiipide järgimise 

ulatus indikaatoriks isiku õiguste ja vabaduste kaitse olukorrale. Advokaatide 

enesekorraldusõigusele õigusliku aluse loomine ei seisne tingimuste kindlaksmääramises 

advokaadi ja kliendi eraõigusliku suhte korraldamiseks, vaid see on põhjendatud 

asjakohase avaliku huviga, et isikule oleks tagatud põhiseaduslike õiguste kvaliteetse 

realiseerimise võimalus.  

Advokatuuri kui omavalitsusliku kutseorganisatsiooni sõltumatust tuleb mõista 

selles kontekstis, et riik on õigustatud teostama järelvalvet advokatuurile loovutatud 

haldusülesannete täitmise üle, kuid rikkumata seejuures ebaproportsionaalselt advokatuuri 

sõltumatuse ja enesekorralduslikkuse printsiipi.  

Seadusega kindlaksmääratud ulatuses riigipoolne järelevalve advokatuuri tegevuse 

üle on põhjendatud:  
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esiteks on riiklik järelvalve seotud avaliku huvi kaitse eesmärgiga, mis ennekõike 

seondub riigi kohustusega tagada igaühe juurdepääs õigusemõistmisele ja võrdne 

kohtlemine, mida teostatakse administratiivne ja kohtuliku järelvalve kaudu, ning  

teiseks huvitatud isikute ja üksikadvokaatide huvide kaitsmisega advokatuuri 

organite ees kohtuliku järelvalve kaudu.  

Administratiivse riigipoolse järelvalve aluse kehtestab AdvS § 4. Paragrahvi 

esimene lõige sätestab, et justiitsminister teostab järelevalvet riigi õigusabi korraldamise 

ning riigi õigusabi jaoks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle, tunnistades seaduse 

või määrusega vastuolus oleva advokatuuriorgani õigusakti osaliselt või täielikult 

kehtetuks, keelates seaduse või määrusega vastuolus oleva advokatuuriorgani toimingu 

sooritamise või kohustades advokatuuriorganit toimingut sooritama, kui advokatuuriorgani 

poolt toimingu sooritamata jätmine või toimingu sooritamisega viivitamine on seaduse või 

määrusega vastuolus.  

AdvS § 4 lg 6 sätestab, et justiitsministril on õigus nõuda tutvumiseks advokatuuri 

organite dokumente ning saada advokatuuri tegevusega seotud andmeid. Justiitsministrile 

edastatavast dokumendist jäetakse välja advokaadi kutsesaladust puudutavad andmed 

ulatuses, mis on mõistlikult vajalik kutsesaladuse tagamiseks, kui käesolevas seaduses ei 

ole sätestatud teisiti. Dokumendis sisalduva saladuse üle otsustamise pädevus on seejuures 

jäetud advokatuuri juhatusele. Viimasest saab tuletada olulise põhimõtte koostoimes AdvS 

§-dega 6 lg 3, 43 lg 2 ja 3, 45 lg 4 ja 46 lg 2 p 2, et kliendisaladuse üle otsustamise pädevus 

väljaspool advokaadi-kliendi omavahelist usaldussuhet, on üksnes advokatuuri juhatusel 

ning distsiplinaarsüütegu arutaval aukohtul, väljaspool advokatuuri aga üksnes kohtul. 

Seaduse mõte administratsiooni järelvalveõigust piirates on kaitsta kliendisaladust, elik 

kliendile kuuluvat konfidentsiaalsust avalikustamise eest. Viimase tagamiseks on Eesti 

Advokatuuri kodukorra27 §-s 6 lg 5 kehtestatud advokatuuri organi liikmele keeld talle 

advokatuuri organi liikmena teatavaks saanud saladuses hoitava teabe avaldamiseks, välja 

arvatud, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.  

Kohtuliku järelvalve lähtealuseks on AdvS § 4 - Advokatuuri tegevuse 

seaduslikkuse tagamine -, mille lõike 5 kohaselt võib huvitatud isik advokatuuri organi 

                                                
27 Eesti Advokatuuri kodukord - vastu võetud Eesti Advokatuuri üldkogu poolt 24. mail 2001 AdvS § 9 
punkti 5 alusel. Arvutivõrgus: http://www.advokatuur.ee/?id=119. 
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õigusakti või toimingu peale esitada kaebuse halduskohtule. Iseseisev alus kohtulikuks 

kontrolliks aukohtu otsuse üle on sätestatud AdvS §-i 18 esimeses lõikes, mille kohaselt 

võib huvitatud isik, sealhulgas puudutatud advokaat, esitada aukohtu otsuse peale kaebuse 

halduskohtule. Eraldi sätestab AdvS §-s 4 lg 4 justiitsministrile õiguse vaidlustada aukohtu 

otsuseid AdvS § 18 lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud korras ja ulatuses. Viidatud paragrahvi 

lõikes 2 sätestatakse, et justiitsminister võib esitada aukohtu otsuse peale halduskohtule 

protesti, kui distsiplinaarsüüteoasi on seotud riigi õigusabi osutamisega või selle 

korraldamisega või pankrotihaldurina tegutsemisega. 

Sellisel viisil reguleerituna tagatakse huvitatud isikute, sealhulgas 

üksikadvokaatide, kohtusse pöördumise õigus advokatuuri organi otsuste vaidlustamiseks 

ning on loodud ka täiendav riikliku järelvalve mehhanism advokatuurile loovutatud 

halduspädevuste ja tegevuste üle ilma, et oleksid rikutud isikute õigused usaldusele ja 

konfidentsiaalsusele.  

Ülaltoodust saame kokkuvõtvalt järeldada, et advokatuuri avalikuks ülesandeks on 

korraldada advokaatide poolt osutatavat õigusteenuse osutamist era- ja avalikes huvides, 

määrata kutse-eetika standard ja -reeglid ning kaitsta advokaate nende kutsetegevuses. 

Seaduseandja poolt advokatuurile halduspädevuste andmise kaudu tagatakse advokaadile 

sõltumatus tema kutsetegevuses, mis omakorda on tihedalt seotud advokaadi 

konfidentsiaalsuse ja õigusteenuse usalduslikkuse küsimusega. Nii kõrget enesekorraldust 

omavad õigusemõistmise protsessis osalejatest veel vaid kohtunikud28. 

                                                
28 Vt. näiteks KS 5. peatükis ja otseselt selle pealkirjas – kohtunike omavalitsus ja tööjaotus. Autori märkus. 
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II peatükk  

ADVOKAADI  KUTSE-EETIKA 

 

Selles peatükis arutletakse advokaadi rolli ja kutse-eetika üle mõnevõrra 

filosoofilisemalt ja püütakse selgitada advokaadi kutse-eetika tähendust. Antakse õigustus 

kutse-eetika reeglite kehtestamise vajalikkusele.  

 

Advokaadi kutse-eetikanormi reason d’etre 

 

Viimastel aastatel on eetikat puudutav problemaatika tõusnud üha enam avalikkuse 

tähelepanu keskpunkti. Teadlaste eufooriline rõõm selle üle, mida me inimestena suudame, 

sunnib eetikuid murelikult küsima, kas me seda ikka tohime29. Järjest tõusetuvad 

küsimused, mis seostuvad ühe või teise käitumisviisi lubatavusega või kus kombatakse 

piire õige või väära tegutsemise vahel. Tihti on kõne all õigusliku ja eetilise käitumise 

vahekord, kui kuuleme ikka ja jälle JOKK30 mentaliteedi rakendamisest poliitikute või 

ärimeeste poolt.  

Tihti kuuleme ja loeme, et Eestit iseloomustavat hoolivuse puudumine ja ühiskond 

olevat väga julm. Kummatigi ei baseeru sellised üldistused, millest eeter ja press kubiseb, 

sotsioloogiliste uuringute statistikal, vaid on pigem frustratsiooni lahmiv väljendus. 

Moraalse nördimuse näitamine pakub pidevas eluga rahulolematuses hetkelist lohutust - 

tunnet, et oled edukatest eetilisem31.  

Eestlastele on siiski täiesti omane tugev õiglustunne, kohati isegi põikpäine õiguse 

tagaajamine. Eestlaste moraalseid tõekspidamisi on mõjutanud luterlik traditsioon, mis 

väärtustab töökust, tõsidust, individuaalset edasijõudmist ning seetõttu ei ole õigustatud 

kõike ebaõiglasena paistvat võrdsustada „ärastamise-moraali“ ilminguna, mida tihti 

uhkusega ka „rehepapluseks“ nimetatakse.32. 

                                                
29 Vt. Margit Sutrop, Kadri Simm. Eetika. Interdistsiplinaarsed lähenemised. Eessõna. - TÜ Eetikakeskus, 
Tallinn, 2006, lk 9. 
30 JOKK – juriidiliselt on kõik korras (korrektne), see on olukord, kus vormiliselt lubatav käitumine on 
sisuliselt ebaeetiline. 
31 Vt. „Eetika evolutsioon“. Toomas Paul. Eesti Päevaleht, 8.aprill 2005. 
32 Vt. „Raamat, mida vajab kogu Eesti“. Intervjuu professor Margit Sutropiga – Postimees, 5. märts 2005. 
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Me võime rääkida moraalist ja eetikast väga erinevas spektris, kuid eetikanormid 

toimivad siiski üksnes siis, kui ühiskond ise seda tahab ja kui inimesed ise näevad, et 

moraalne elamine tasub ära. Moraalinormide analüüsimisel tuleb aluseks võtta tees, et 

kooselu ja moraal saavad toimida üksnes siis, kui inimesed üksteist usaldavad. 

Ei saa öelda, et avalikkusel, arvamusliidritel või poliitikutel puuduksid vastused 

eetilise käitumise kohta tõusetuvatele küsimustele, kuid reeglina on vastuse sisu 

determineeritud sellest, kas vastuse andja on ise ründaja või rünnatav. Jääks justkui mulje, 

et eetika on valdkond, kus igaühel on oma nägemus õigest käitumisest ning et eetika osas 

kujunevad vastused ühiskonnas spontaanselt. Kuid sellise lähenemisega ei tuleks nõustuda. 

Eetika on pigem valdkond, mida on võimalik ka teaduslikumalt seletada ja kus inimeste 

tehtavad järeldused on kasutatavad argipraktikates. Sellisena on eetika põhiküsimuseks, 

miks saab ja tuleb nõuda moraalset käitumist teistelt ja iseendalt. 

Igapäevases tegevuses eetika küsimustele vastuste otsimine on rakenduseetika ehk 

praktilise eetika ülesanne. Rakenduseetika kohaldab üldisi moraalinorme ja -teooriaid 

üksikutele tegevusvaldkondadele. Viide „praktiline” tähistabki siinkohal, et teooriat, 

argumentatsiooni ja analüüsi kasutatakse professioonide, institutsioonide, aga ka avaliku 

poliitika moraaliprobleemide ja –praktikate analüüsimiseks.  

Ka kutse-eetika liigitub rakenduseetika alla. Seejuures ei ole võimalik nende kahe 

mõiste vahele tõmmata teravat piiri, kuid nimetus „kutse-eetika” viitab otseselt sellele, et 

silmas peetakse mingil kutsealal tegutsevate inimeste eetikat. Õiguse valdkonnas tuleksid 

kõne alla näiteks kohtuniku või advokaadi, aga ka notari, prokuröri või uurija eetika, mis 

on erinevad näiteks ametniku või avaliku teenistuja kutse-eetikast, kuigi praktilises 

rollikäitumises võib nende kõigi vahel olla ka sarnaseid printsiipe (näiteks huvide konflikti 

vältimine)33. Samas on erinev näiteks advokaadi ja prokuröri kutse-eetika rollikäitumises, 

kuigi selle reguleerimiseks kasutatakse koguni sarnaseid termineid (näiteks sõltumatus ja 

selle ulatus). 

Kutse-eetika reeglid - nagu ka moraalireeglid üldisemalt - puudutavad norme: laias 

laastus käsitlevad nad mitte seda, mis on, vaid seda, mis peaks olema. Kuidas tuleks ühes 

või teises rollisituatsioonis käituda, kas elukutse roll kohustab käituma kuidagi teisiti 

võrreldes tavakäitumisega ja kuidas ületada taolist rollikonflikti. Seega on ka kutse-

                                                
33 Vt. Eetikakoodeksite käsiraamat. - Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tartu 2007, lk 9 ja 13. 
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eetikale iseloomulik tegutsemist juhtiv normatiivne aspekt. Selle poolest sarnaneb ta teiste 

praktiliste institutsioonidega nagu seadus, religioon või ka näiteks etikett. Eetikute 

ülesandeks ei ole aga leida üles probleemide ainuõiged lahendused, vaid põhjendada, miks 

üks või valitav norm on parem teisest, kaaludes seejuures erinevaid moraalseid väärtusi34. 

AdvS § 43 lg 1 sätestab, et advokaat juhindub oma kutsetegevuses seadustest, 

advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, advokaadi kutse-eetika nõuetest ning 

headest kommetest ja südametunnistusest. Seega sätestab seadus, et advokaadi kohustus on 

kutsetegevuses järgida lisaks seadusele täiendavalt advokaadi kutse-eetika nõudeid, häid 

kombeid ja südametunnistust. Mida see sisuliselt tähendab? 

Seaduses sisalduvate sätete osas ei teki raskusi advokaadi kutse-eetika põhimõtete 

määratlemiseks ja kohaldamiseks. Ennekõike on asjakohasteks seadusteks 

menetluskoodeksid ja advokatuuriseadus, mis sätestavad advokaadi kutsetegevuse olemuse, 

samuti tema rollikäitumise või ka käitumiskeeldude reeglid. Tekib aga õigustatud küsimus: 

kui seadus sisaldab juba advokaadi kutse-eetika norme, mis vajadus õigustab kutse-eetika 

reglementeerimist advokatuuri siseselt lisaks seadusele. Veelgi enam, see tekitab 

probleemi, kas kutse-eetikakoodeks, mille kutseühendus oma liikmetele kehtestab, võiks 

seadusest rangemalt piirata advokaadi käitumist, või - vastupidi - võimaldaks seadusest 

laiemalt reguleerida advokaadi kutsetegevust. Arvestades, et vastusel sellele küsimusele on 

õiguslikud ja praktilised tagajärjed konkreetse advokaadi suhtes, kui tema kutse-eetiline 

käitumine allutatakse omavalitsusliku aukohtu kontrollile, siis ei ole siin tegemist üksnes 

õigusteoreetilise probleemiga. 

Vajadus kutse-eetika kutseühenduse sisemise reguleerimise järele tuleneb 

järgmistest peamistest aspektidest: 

Esiteks: advokaat on kutsetegevuses konfliktse rolli kandja. Kodanikuna ja 

eraisikuna peab ta tegema kompromisse oma isiklike väärtushinnangutega. Eriti 

kriminaalmenetlustes, aga ka muudes menetlustes, võivad need väärtushinnangud olla 

vastuolus kliendi seadusega kaitstavate huvidega, ja advokaat peab valima, millisest 

käitumismudelist lähtuda olukorras, kus ta isiklik väärtushinnang on vastuolus sellega, 

mida tal klienti kaitstes või esindades tuleks järgida. 

                                                
34 Vt. Louis P. Pojman. Eetika. Õiget ja väära avastamas. - Tallinn, 2005, lk 23-24. 
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Teiseks: advokaadi kutsetegevuse seesmiste reeglite ühtsus loob ühiskonnas 

tervikuna mulje advokatuurist, kui kutseorganisatsioonist, kus kehtib teatav seadusega 

aktsepteeritud standard, mille suhtes kodanikul, avalikkusel või administratsioonil on 

usaldus. Nimetatu on tähtis eriti transformatsiooniühiskonnas, kus on toimumas 

väärtushinnangute järsud muutused ja puudub traditsioonide toetav mõju.  

Kolmandaks: advokaadi kutsetegevuseks sätestatud vabadused ja tagatised annavad 

advokaadile laia kaalutlusvabaduse viiside ja võtete valikul, mida ta kliendi huvides saab 

rakendada. Puudub võimalus, et nimetatu saaks või võikski olla reguleeritud üksnes 

õigusaktidega. Küll aga saab nimetatut asendada kutse-eetika koodeks, mis sõnastab 

täpsemad eetikapõhimõtted kutsetegevuses ja mida kindlustab advokatuuri aukohtu 

praktika ning advokatuuri liikmete valdav arusaam õigest käitumismallist. 

Kuigi seadusandja reguleerib advokaadi kutsetegevust ja advokatuuri 

enesekorralduse ulatust seadusega, jääks igapäevase õiguspraktika jaoks endiselt lahtiseks 

küsimus, millega saavutatakse ratsionaalsus advokaadi rolli suhtes kehtestatud 

õigusnormide tunnetamises - seda nii käitumises üldisemalt aga ka käitumises 

õigusemõistmise protsessis kitsamalt. Vastus sellele küsimusele määrab paljuski ära 

advokaadi kutse-eetika reguleerimise raamid. Erialakirjanduses märgitakse, et 

advokaadikutse reputatsioon on saavutatud läbi kõrgendatud eetiliste normide järgimise 

kohustuse, mistõttu on põhjendatud ka eraldi eetikakoodeksi olemasolu advokaadi 

professionaalse käitumise reguleerijana35. 

Peamine eeldus advokaatide eetikapõhimõtete kehtestamiseks on konfliktsete 

olukordade teadvustamine, neist arusaamine ja nende vältimise oskus. See tähendab, et 

mida paremini mõistetakse advokaadi kutsetegevuse aluseks olevaid põhimõtteid ja 

arusaamu ja mida paremini teadvustatakse neid väärtustena, seda paremini neid ka 

järgitakse. See aga tähendab, et mida paremini avalikkus, kohus, seadusandja ja klient on 

teadvustatud nende väärtuste järgimise vajalikkusest, seda enam on usutav õigusriigi 

toimimine, isikute põhivabaduste ja –õiguste kaitse ning realiseerimine erinevates (kohtu-) 

menetlustes.  

 

                                                
35 Vt. H. Mcvea. Heard it through Grapevine: Chinese Walls and Former Client Confidentiality in Law 
Firms. - The Cambridge Law Journal, July 2000, lk. 378. 
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Advokaadi kutse-eetika menetlus- ja materiaalnorm, aukohtu lahend kutse-

eetika normi allikana 

 

Seaduse ja kanoniseeritud kutse-eetika normi kõrval on kolmandaks peamiseks 

kutse-eetilise käitumisnormi allikaks advokatuuri aukohtu36 lahendid konkreetsetes 

distsiplinaarasjades. Advokatuuri avalik-õiguslike eesmärkide saavutamiseks 

kutseühenduse siseselt on õigustatud ka seaduses otsesõnu sätestamata, kuid kodukorras 

ette nähtud või praktikas väljakujunenud tegevus lisaks neile advokatuuri organite 

otsustele, mille vastuvõtmine tuleneb seadusest. Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi37 §-s 3 

märgitakse, et üheks allikaks kutse-eetika nõuete tõlgendamisel on teiste hulgas aukohtu 

lahendid. Eetikakoodeksi §-i 3 lg 1 kohaselt tõlgendatakse advokaadi kutse-eetika nõudeid 

lisaks seadusele, advokatuuri üldkogu ja juhatuse otsustele ka aukohtu lahendite alusel. 

Aukohtu otsused advokaatide distsiplinaarsüütegude kohta omavad ennekõike 

preventiivset tähendust kutsetegevuse standardite kujundamisel.  

AdvS sätestab §-des 15-18 aukohtu tegevuse ning §-s 19 advokaatide 

distsiplinaarvastutuse põhialused. Magistritöö seisukohalt tuleb eristada advokatuuri õigust 

kehtestada ja kohaldada aukohtumenetluse reegleid ning õigust kehtestada ja tõlgendada 

kutse-eetika materiaalnorme.  

Esiteks – aukohtumenetluse reeglid. AdvS § 17 ja 18 kehtestab läbiviidava 

distsiplinaarmenetluse põhiprintsiibid seaduse tasemel. AdvS § 20 lg 1 p 3 ja 4 kohaselt 

sätestatakse advokatuuri organite (sh aukohtu) tegevuse kord ning nende otsuste 

vastuvõtmise kord advokatuuri kodukorras, mille võtab vastu Eesti Advokatuuri üldkogu 

kvalifitseeritud häälteenamusega. Eesti Advokatuuri kodukorra § 45 p 1 kohaselt arutab 

aukohus advokaatide distsiplinaarsüüteoasju. Täiendavalt advokatuuriseaduses sätestatud 

pädevusele näeb kodukorra § 45 punkt 3 ette, et aukohus arutab kliendi poolt vaidlustatud 

advokaadi õigusabi osutamise, advokaaditasu või õigusteenuskulu nõude põhjendatusega 

                                                
36 Euroopa Ministrite Nõukogu eespool viidatud (viide 26) soovituste nr (2000)21 VI printsiip sätestab 
distsiplinaarmenetluse. Printsiibi punkti 1 kohaselt soovitatakse siseriiklikus õiguses tarvitusele võtta 
asjakohased meetmed, kaasa arvatud distsiplinaarmenetlus, kui juristid ei tegutse oma professionaalsete 
standardite kohaselt või rikuvad seadustes või asjakohastes koodeksites, mis on heaks kiidetud advokaatide 
assotsiatsioonide poolt, kehtestatud reegleid.  
37 Eesti Advokatuuri eetikakoodeks. Arvutivõrgus: 
http://www.advokatuur.ee/?id=175&PHPSESSID=bf1a2a8234d11f149c3768259c3ad159 
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seotud küsimusi. Kodukorra nendest sätetest nähtuvalt eristatakse aukohtumenetluse puhul 

distsiplinaarasja menetlemist ja klientide avalduste või kaebuste menetlemist. Samas võib 

ka kliendi avaldusest või kaebusest välja kasvada advokaadi suhtes distsiplinaarasi. 

Üldjuhul loetakse haldusorgani poolt läbiviidavat distsiplinaarmenetlust 

haldusmenetluseks ning tinglikult peaks selliseks kvalifitseeruma ka aukohus ja 

aukohtumenetlus. Ka AdvS § 17 lg 7 teine lause sätestab, et aukohtumenetluses 

kohaldatakse haldusmenetluse seaduses sätestatut ulatuses, mida advokatuuriseadus ja 

advokatuuri kodukord ei reguleeri. Samas võib aukohtumenetluses isiku (advokaadi) 

õigustesse sekkumise intensiivsus kasvada sedavõrd suureks, et asi võib olla käsitletav 

süüdistusena EIÕKonv artikli 6 tähenduses, see tähendab, et aukohtumenetluse õiguslikuks 

tagajärjeks võib olla näiteks põhiseadusliku ettevõtlusvabaduse riive või märkimisväärne 

sissetuleku vähenemine. Seetõttu peab aukohtu menetlus tagama advokaadile tema 

menetlusõiguste kaitse efektiivsete kaitsevahendite kaudu, mis üldjuhul on sarnased 

kohtumenetluse normidega.  

Sama soovitab ka Euroopa Nõukogu soovituste nr (2000)21 printsiip VI alapunkt 3, 

mis märgib, et distsiplinaarmenetlust tuleb läbi viia täielikult respekteerides EIÕKonv-i 

printsiipe ja reegleid, kaasa arvatud järgida advokaadi õigust osaleda oma asja 

menetlemises ja õigust avalduse esitamiseks tehtud otsuse uueks õiguslikuks 

läbivaatamiseks.  

Seega on põhjendatud, kui menetluslikud kaitsevahendid ja -põhimõtted oleksid 

reguleeritud printsiipidena seaduse tasemel ja mitte üksnes advokatuuri omavalitsusliku 

kokkuleppena kodukorras. Advokatuuri kodukord saaks selles osas olla täpsustav ulatuses, 

mis ei lähe vastuollu seadusega ja menetluslikke reegleid ei tohiks laiendavalt tõlgendada 

tuginedes advokatuuri enesekorralduslikkuse põhimõttele. Järeldus on tuletatav 

põhimõttest, et distsiplinaarmenetluse eeskirjad ei saa olla menetlusalusele advokaadile 

kahjustavamad, kui seda võimaldaks seadus.  

Teiseks – kutse-eetika materiaalnorm. Advokaadi distsiplinaarasjas tõlgendab 

aukohus kutse-eetika materiaalnormi. Ka siin võiks tekkida küsimus sellest, kas kutse-

eetilise käitumise hindamine ja selle kaudu kutse-eetika normi loomine aukohtumenetluses 

on ikka lubatav - eriti siis, kui see on konkreetset advokaati tema menetluses kahjustav ja 



 29 

see ei tulene selgesti juba kehtestatud normist (kas siis seadusest või kutse-

eetikakoodeksist). Magistritöö autor jaatab selle lubatavust. 

Nimelt on advokatuuri organite tegevuse üheks põhieesmärgiks advokaatide poolt 

kooskõlas kutse-eetika nõuetega kvaliteetse ja usaldusväärse õigusteenuse osutamise 

tagamine ning selle eesmärgi saavutamiseks on AdvS § 3 lg 2 ja 3 kohaselt antud 

advokatuuri pädevusse järelevalve advokatuuri liikmete kutsetegevuse ja kutse-eetika 

nõuete täitmise üle ning järelevalve Eestis tegutsevate välisriigi advokaatide kutsetegevuse 

ja kutse-eetika nõuete täitmise üle.  

Advokatuuri eetikakoodeksi §-i 2 kohaselt kohustab advokaadi kutse advokaati 

järgima kutse-eetika nõudeid ning seda tagab iga advokaadi teadlikkus advokaadi kutsega 

kaasnevatest kohustustest ning advokatuuris valitsev avalik arvamus. Selliselt on näiteks 

karistatav ka advokaadi ebaeetiline käitumine väljaspool kutsetegevust, kui see kahjustab 

advokaadi kutse mainet või advokatuuri mainet38, samuti advokatuuri sisesest distsipliinist 

mittekinnipidamine39. Väljaspool kutsetegevust advokaadi käitumise eetilisust seadus ei 

reguleeri, kuid üleastumine on siiski karistatav kutse-eetikanormi alusel, mis kehtestab 

advokatuuri liikmetele selles osas kõrgema standardi kui tavakodanikule. 

Saame järeldada, et advokaadi kutse-eetika koodeksi sätted on normi väärtusega, 

mille rikkumine toob endaga kaasa juriidilised tagajärjed rikkujale ja seda koguni ulatuses, 

mis võib päädida rikkuja kutseorganisatsioonist väljaarvamisega.  

Kuigi eetikakoodeksi § 3 lubab kutse-eetikanormi tõlgendamiseks või käitumismalli 

valikuks pöörduda ka eetika- ja metoodikakomisjoni soovituste, advokatuuris kujunenud 

praktika ja tava, samuti vanema kolleegi arvamuse poole, ei ole soovitused, praktika, tava 

ja vanema kolleegi arvamus iseseisvaks normiallikaks.  

                                                
38  Vt. Aukohtu 17.06.1999.a. otsus vandeadvokaadi vanemabi H.P. distsiplinaarasjas. Advokaat sai 
distsiplinaarkaristuse avalikus kohas alkoholijoobes viibimise, sellest tingitult konfliktidesse sattumise, 
kolleegide heaolu ja turvatunde ohtu seadmise eest. Aukohus pidas käitumist jämedaks kutse-eetika nõuete 
eiramiseks. Aukohus põhjendas, et Eetikakoodeksi § 9 lg.1 kohaselt peab advokaat hoiduma advokaadi kutset 
ja advokatuuri mainet kahjustavast käitumisest. Aukohtu lahendite ülevaade. Arvutivõrgus: 
http://www.advokatuur.ee/?id=141. 
39 Aukohtu 31.05. 2000.a. otsus vandeadvokaadi abi H.B. distsiplinaarasjas. Advokaat sai 
distsiplinaarkaristuse, kuna mõjuva põhjuseta puudumine advokatuuri üldkogult kujutab endast 
distsiplinaarüleastumist. Aukohtu lahendite ülevaade. Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
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Arvestades, et AdvS § 18 lg 1 võimaldab advokaadi tegevust sätestavate 

õigusaktide või kutse-eetika nõuete eiramise eest määratud distsiplinaarkaristuse peale 

huvitatud isikul esitada halduskohtule kaebuse, siis tuleb lähtuda sellest, et rikutud kutse-

eetika norm oleks arusaadav ja ka kohtule mõistetav. Sellisena tõusetub küsimus ka kutse-

eetika reeglite kanoniseerimisest, sest nende tõlgendamistulemusteni jõudmiseks peaks 

eeldama ius scriptum vormi, et neist reeglitest oleks võimalik aru saada.  

Olles kodifitseerinud kutse-eetika reeglid eetikakoodeksisse, omandab otsustava 

tähenduse nende reeglite tõlgendamine ja rakendamine advokaatide poolt. Tõlgendamisel 

ja rakendamisel tuleb aga nii advokaadil, advokatuuri (organitel) kui ka kohtul juhinduda 

kutse-eetika materiaalnormist mitte selle kitsamas tähenduses vaid selgeks teha selle 

eetilised lähtekohad – see tähendab mõista kutse-eetika normidega kaitstavat väärtust. 

Lähtuma ei peaks advokaadi käitumisviisi valikuvabaduse spektri sellelt poolelt, mis 

rõhutab üksnes advokaadi huve, vaid sellelt poolelt, mis lähtub väärtuse kaitse eesmärgist. 

Seega ei piisa pelgalt juriidilisest ja normitehnilisest teadmisest kutse-eetika normi 

rakendamisel.  

Eesti õigusruumi – nagu ka tervikuna mandri-euroopaliku õigusruumi – kontekstis 

saab kutse-eetika tõlgendamine alguse objektiivsest õigusest. Nimetatu kinnitab, et 

advokatuuri enesekorralduslik iseseisvus advokaadi kutse-eetilise käitumise reeglite 

kehtestamisel ei ole iseenesest seaduseülene. Lähenedes kutse-eetikale üksnes 

õiguspositivistlikult, keskenduksime aga üksnes kutse-eetika normi struktuurile ja 

formaalsele küljele. Selliselt muutuks kutse-eetika norm rakendaja jaoks siduvaks peale 

formaalse kehtivuse saamist, määratledes enda sisu ainuüksi formaalsete kriteeriumide 

kaudu. Samas on aga selge, et kutse-eetika (nagu ka õigus-) normide sisu loovad inimesed, 

norme rakendavad inimesed ja alati tulevad mängu inimeste eetilised hoiakud, mille 

kohaselt rakendaja peab arvestama ühiskonna teatud väärtushinnangutega. Ka kutse-eetika 

normide arengus on printsiipidel oluline koht ja neid ei pea leidma üksnes positivistliku 

analüüsi teel.  

Domineerivat rolli siinkohal kannab eetika mõiste „õiglus“. Küsimus õiglusest on 

üldisemalt oluline nii eetikas, poliitikas, õiguses kui ka igapäevaelus, kuid igas nendest 

valdkondadest otsitakse vastust õigluse põhimõttele erinevast vaatenurgast. Kutse-eetika 

uurib õiglust silmaspidavalt seda, millistest printsiipidest tuleb lähtuda kutsetegevuse 
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korraldamisel nii konkreetse advokaadi käitumise tasandil kui ka advokatuuri tegevuse 

tasandil, eesmärgiga, et oleks tagatud õiglase otsuse tegemine konkreetse advokaadi suhtes 

või oleks loodud õiglane süsteem, selle otsuse tegemiseks40. 

Seega tuleb kutse-eetika normile anda pigem mitte õiguspositivistlik vaid 

loomuõiguslik sisu, leida teleoloogiline ja funktsionaalne määratlus, elik lähtuda tuleks 

sellest, mille jaoks norm on kehtestatud. Sestap ongi õigem kutse-eetika normile läheneda 

vaadeldes selle normi ja eetika vahekorda nii selle ideaalis – milline on eetiliselt „hea” 

kutse-eetika norm – kui ka miinimumis – millised on need minimaalsed eetilised 

kriteeriumid, millest normilooja peab kinni pidama, et advokaadid tunneksid moraalset 

kohustust kutse-eetika normi järgida.  

Vähem filosoofiliselt ja rohkem praktilisemalt käsitletuna on kutse-eetika 

küsimuste lahendamisel keskne kutse-eetika normi süstemaatiline tõlgendamine, mille 

kasutamine võimaldab näha õiguskorda tervikuna. Seetõttu võib süstemaatilise 

tõlgendamise abil jõuda õiguskorda iseloomustavate printsiipideni, realiseerides 

põhiseaduse, õigussüsteemi ja kutse-eetika ühtsuse ideed ning vältides nendevahelisi 

vastuolusid, lähtudes tõlgendamisel peamiselt kutse-eetika normi kontekstist, mõttest ja 

eesmärgist. Süstemaatiline ja teleoloogiline tõlgendamine arvestab ka seotust Euroopa 

õigusruumiga, samuti teiste sarnaste õiguskultuuriga riikide õiguse põhimõtteid41. Seega 

on igati õiguspärane rakendada süstemaatilist ja teleoloogilist lähenemist 

advokaaditegevuse ja kutse-eetilise käitumise hindamisele nii igapäevases kutsetegevuses 

tervikuna kui ka advokaadi suhtes peetavas distsiplinaarmenetluses kitsamalt.  

Advokatuuri eetikakoodeksil on - erinevalt paljude teiste elualade 

eetikakoodeksitest42 - olemas oma sunnimehhanism eetikanormide rakendamiseks ja 

järgimise tagamiseks. Eetikakoodeksi rikkumine on advokaadi distsiplinaarsüüteo aluseks 

ja see on karistatav sõltumata sellest, kas vastava üleastumisega on rikutud ka seadust. 

  

Aukohtulahendi õigustatus kutse-eetika normiallikana on põhjendatav ka 

aukohtumenetluse sisu kaudu. Nimelt ei ole aukohtumenetlus redutseeritav pelgalt 

                                                
40 Vt. Piibe Jõgi. Õigus ja eetika: teooriad õigusest ja õiglusest 20. sajandi õigusfilosoofias. Õiglus kui õiguse 
ja eetika ideaalne suhe. – Juura, Õigusteabe AS, Tallinn 1997, lk 121- 166.  
41 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Op cit (viide 5), lk 33. 
42 Vt. Piibe Jõgi. Op cit (viide 40), lk 121- 166.  
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distsiplinaarmenetluseks. Advokatuuri kodukorra § 512 lõige 11 kohaselt lõpetab aukohus 

oma määrusega distsiplinaarasja menetluse, kui distsiplinaarkaristuse määramise tähtaeg 

on möödunud. Sama sätte teine lause aga lubab aukohtul viia läbi menetluse kutse-eetilise 

hinnangu andmiseks advokaadi tegevuse suhtes ka pärast distsiplinaarkaristuse 

määramiseks ette nähtud tähtaja möödumist. Ka AdvS § 19 lg 6 lubab aukohtul 

distsiplinaarsüüteo aegumisest hoolimata distsiplinaarasja menetleda, täpsustamata küll 

taolise menetluse sisu, kuid koosmõjus advokatuuri kodukorra §-ga § 512 lg 11, tuleks 

selleks pidada advokaadi tegevusele hinnangu andmise menetlust. 

Seega loob aukohtu otsusena formuleeritud kutse-eetikanormi tõlgendus 

järgimiskohustuslikku pretsedenti ka siis, kui aukohus ei pea vajalikuks advokaati 

karistada või kui esinevad muud alused distsiplinaarsüüteo eest karistuse mitte 

kohaldamiseks.  

Tekib loogiline vastuväide: advokaadi suhtes algatatud distsiplinaarmenetluse 

pidamiseks alus puudub, kuid advokaadi kutse-eetilisele käitumisele soovitakse sellele 

vaatamata advokaati kahjustavalt hinnang anda. Hinnang võib olla (ja reeglina ongi) 

advokaadi tegevust või käitumist  hukkamõistev ja selle avalikustamine on advokaadi 

autoriteeti riivav ning seetõttu on taolise hinnangu andmine ka karistusliku iseloomuga, 

kuigi advokatuuriseaduses ettenähtud karistust ei kohaldata ja distsiplinaarmenetlust läbi ei 

viida. Juhul, kui see on nii, siis oleks tegemist advokatuuri enda poolt kodukorras 

kehtestatud varjatud “karistamisega”. Kodukorra redaktsioon tekitab lisaküsimuse, kas 

advokatuuri enesekorralduslik tase on sedavõrd kõrge, et tal on õigus reguleerida seadusest 

alamalseisva kodukorraga advokaadi suhtes koormavalt aukohtumenetlust ja kas nimetatu 

on advokaadi suhtes ikkagi proportsionaalne.  

Kuigi advokatuuriseadusest ei tulene selgesõnaliselt aukohtu pädevus anda 

väljaspool distsiplinaarmenetlust hinnanguid advokaatide käitumisele kutse-eetika 

seisukohast, on selline pädevus advokatuuriseadusest teleoloogiliselt tuletatav advokatuuri 

eesmärgi ja kutse-eetika küsimustega tegelemise pädevuse kohta sätestatu kaudu. Seaduses 

sätestatud eesmärkide saavutamiseks ei saa välistada kutseühenduse siseselt ka seaduses 

otsesõnu reguleerimata, kuid kodukorras ette nähtud või praktikas väljakujunenud tegevust 
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lisaks neile advokatuuri organite otsustele, mille vastuvõtmine tuleneb seadusest43. Sama 

järelduse saab teha ka kehtivast advokatuuri kodukorrast. Kodukorra aukohtumenetlust 

reguleerivad normid reguleerivad aukohtu menetlust üldiselt (§ 45-516). 

Distsiplinaarmenetlust puudutavad eraldi vaid üksikud normid (§ 48 lg 3, § 51 lg 5 ja 8, § 

512 lg 3, § 513 lg 7 ning § 515 jt). Seega saab väita ka kodukorra sätetele tuginevalt lisaks 

kodukorra § 512 lõikele 11, et peale distsiplinaarmenetluse lõppemist saab aukohus jätkata 

menetlust üldises korras, kohaldades distsiplinaarmenetlust puudutavaid norme mutatis 

mutandis ja viia läbi menetluse advokaadi tegevusele hinnangu andmiseks.  

Väidet põhjendab alljärgnev analüüs. AdvS § 19 lg 6 sätestab otsesõnu, et 

distsiplinaarkaristust ei või määrata, kui distsiplinaarsüütegu on aegunud. 

Distsiplinaarsüütegu aegub kolme aasta möödumisel selle toimepanemisest. Sellest sättest 

tuleneb üheselt mõistetav keeld määrata karistust pärast seaduses sätestatud tähtaja 

möödumist. Ülalöeldust järeldub, et ühelt poolt on advokaadil õigus õiguskindlusele, et 

peale distsiplinaarmenetluse lõppemist enam ei saa tekkida õiguslikult siduvat tagajärge 

distsiplinaarkaristuse näol, kuid teiselt poolt on advokatuuri aukohtul õigus sellest 

hoolimata anda kutse-eetiline hinnang advokaadi käitumisele.  

Ka Riigikohus ei näinud konkreetse advokaadi kaebuse lahendamisel probleemi 

AdvS § 15 lg 1 sõnastuses, mis näeb ette, et aukohtu pädevus peab olema määratud 

kindlaks seadusega. Seda ilmselt põhjusel, et Riigikohus tuletas vastava pädevuse seaduse 

mõttest. Kohtulahend on tehtud ajal, mil veel ei kehtinud AdvS § 19 säte, mis lubab 

aukohtul distsiplinaarsüüteo aegumisest hoolimata distsiplinaarasja menetleda44, seega 

lahendas Riigikohus situatsiooni lähtudes seaduse mõttest ja eesmärgist. See annab 

võimaluse sisustada viidatud seadusega silmaspeetavat menetlust ja lubab järeldada, et 

seaduseandja peab silmas advokaadi käitumisele hinnangu andmise menetlust. Riigikohus 

sedastas, et “…aukohtumenetlus on oma tähenduselt laiem, kui pelgalt 

distsiplinaarmenetlus ja hõlmab ka kodukorrast ja advokatuuriseaduses sätestatud 

põhimõtetest tulenevalt menetluse kutse-eetilise hinnangu andmiseks” ning et “…ka pärast 

                                                
43 Vt. Riigikohtu lahend nr 3-3-1-37-05 V.K. kaebus Eesti Advokatuuri aukohtu 17. märtsi 2004. a määruse 
tühistamise ja aukohtumenetluse lõpetamiseks kohustamise nõudes. 
44 AdvS § 19 lg 6 redaktsioon jõustus 1.01.2010. 
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distsiplinaarkaristuse määramiseks ette nähtud tähtaja möödumist ei olnud aukohtul 

kohustust rahuldada [advokaadi] taotlust menetluse lõpetamiseks”45. 

Sama kinnitab ka advokatuuri aukohtu pikaajaline praktika. Aukohus on reas 

lahendites pärast distsiplinaarmenetluse lõppemist, st. olukorras, kus karistust enam 

määrata ei saa, jätkanud menetlust kutse-eetilise hinnangu andmiseks üldises korras46.  

Advokatuuriseadus ei reguleeri sellist olukorda, kus näiteks aukohus saab 

distsiplinaarsüüteo tunnustest teada sedavõrd hilja, et on möödunud juba 

distsiplinaarvastutuse kohaldamiseks ettenähtud tähtaeg. Tekiks küsimus, kas ka selles 

olukorras võiks advokatuur algatada menetluse hinnangu andmiseks advokaadi 

käitumisele. Praktikas on aukohus andnud hinnanguid advokaadi käitumisele asjades, kus 

distsiplinaarmenetlust polegi algatatud47. Eesti Advokatuuri kodukorra § 47 annab lõikes 2 

selleks ka aluse, sätestades, et  aukohus algatab aukohtumenetluse huvitatud isiku, enda või 

advokatuuri organi algatusel, kui advokaadi tegevuses ilmnevad distsiplinaarsüüteo 

tunnused, ning see ei ole seotud kodukorra §-s 47 lg 1 kehtestatud tähtajaga. Kas sellest 

kasvab välja distsiplinaarmenetlus või menetlus advokaadi käitumisele hinnangu 

andmiseks, sõltub tehioludest. Ülalkäsitletud Riigikohtu lahendi valguses ja ka põhjusel, et 

aukohtu lahend on kutse-eetika kujundamise allikaks, on taoline praktika õiguspärane ja 

lubatav. 

Kutse-eetilise hinnang, kuigi puudub distsiplinaarkaristuse kohaldamise vajadus või 

võimalus, võib viidata advokaadi professionaalsetele puudustele, millele võib järgneda 

„karistusliku iseloomuga“ tagajärg: advokaat allutatakse kutsealaste teadmiste täiendavale 

kontrollile kutsesobivuskomisjonis. Kuigi ka see on advokaadile koormav tagajärg, on see 

siiski põhjendatud ja õiguspärane, kuna selliselt realiseerub aukohtu menetluses ka 

advokatuuri üks halduspädevus - kontrollida advokatuuri liikmete kutseteadmisi, et oleks 

tagatud kvaliteetne õigusabi.  

Seega on põhjendatud asja aukohtus arutamine ka nendel juhtumitel, kui esinevad 

advokaadi distsiplinaarsüüteo tunnused, kuid asi iseenesest on algatamise otsustamise ajaks 

                                                
45 Riigikohtu lahend. Op cit (viide 42) punkt 17. 
46 Vt. Aukohtu  otsus advokaat G.M. asjas. Advokatuuri aastaraamat. – Tallinn, 2001, lk 36-39. Aukohtu 
otsus advokaat V.K. asjas. Advokatuuri aastaraamat. – Tallinn, 2006, lk 76-77. 
47 Aukohtu 30.01.1995 otsus advokaatide J.L, K.E j.t. asjas, 17.05.1995 otsus advokaat E.K. asjas, 
14.11.1995 otsus advokaat N.L asjas, 10.04.2003 otsus advokaat K.A ja R.N. asjas. Aukohtu lahendite 
ülevaade: op cit (viide 38). 
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aegunud. Kui aukohus sel juhul tuvastab aegumise, võib ta siiski algatada menetluse kutse-

eetilise hinnangu andmiseks (s.o. menetluse, mis ei ole distsiplinaarmenetlus). Kui 

aegumine leiab aset distsiplinaarmenetluse ajal, peab aukohus lõpetama 

distsiplinaarmenetluse, kuid võib jätkata menetlust kutse-eetilise hinnangu andmiseks.  
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III peatükk 

ADVOKAADI  KUTSE-EETIKA  GLOBALISEERUVAS  ÜHISKONNAS 

 

Õigusemõistmise sisu ja vormi ajaloolise traditsiooni tõttu on advokaadi 

funktsioonid ja atribuudid erinevates õiguskordades olnud reguleeritud erinevalt, mistõttu 

kannab advokaat erinevates riikides erinevat kutserolli, kuigi tavapraktikas mõistetakse 

advokaati kõikjal samatähenduslikuna. Samas lähenedes advokaadi kutserollile 

konkreetses riigis süvenenumalt leiame küllalt olulisi erinevusi kahes aspektis: ühelt poolt 

advokaadi rollis konkreetses ühiskonnas tervikuna ja teiselt poolt konkreetse riigi 

õigusemõistmise protsessis kitsamalt. Nimetatu võimaldab aga erinevusi advokaadi kutse-

eetika standardite ja tavade realiseerimisel erinevates riikides ning võimaldab kutse-eetikat 

sisustada vastavalt siseriiklikule õigusele erinevalt. Sellest tulenevalt ja globaliseeruva 

õigusteenuste turu tingimustes on tähtis mõista tendentse ja püüdlusi Euroopa Liidu 

advokaatide ja advokatuuride kutse-eetika tõlgendamise ja rakendamise küsimustes 

unifitseerimise suunas. Probleem on muutunud eriti teravaks seoses Euroopa Liidu 

tingimustes advokaatidele avanenud võimalustega asutada advokaadibürood või tegutseda 

advokaadina riigis, mis ei ole advokaadi päritoluriik ning piiriülese õigusteenuse 

osutamisel. Olukord, kus erinevates liikmesriikides kehtib erinev kutse-eetika standard või 

rakendatakse kutse-eetika nõudeid erinevalt, loob see konkurentsieeliseid või ka lihtsalt 

arusaamatusi igapäevases praktikas. Distsiplinaarmenetlustes tõusetub aga kindlasti 

probleem, millise riigi kutse-eetikanorm prevaleerib või millise riigi aukohtule saab 

üleastujat piiriülese õigusteenuse osutamisel allutada. 

Euroopa Advokaatuuride ja Õigusliitude Nõukogu48 (CCBE49) otsib piiriülese 

kutse-eetika probleemile selle unifitseerimise eesmärgil lahendust juba 1976. aastast. 

Perugia deklaratsioon, mis võeti vastu 11. juunil 1977 Brüsselis ja mis jõustus 16. 

septembril CCBE plenaaristungi otsusega, sisaldab advokaadi kutse-eetika kaheksat 

põhilist soovitust, mis olid vastuvõtmise ajal taotluslikult formuleeritud kutse-eetika 

standardina ja kindlasti mitte veel obligatoorse ettekirjutusena.  

                                                
48 Edaspidi CCBE – lühend sõnadest Council of Bars and Law Societies of Europe (www. ccbe.org). 
49 CCBE on asutatud 1960. CCBE esindab üle miljoni Euroopa advokaati 31 täisliikmeks ja 11 vaatleja 
liikmeks oleva advokatuuri ja Õigusliidu kaudu. Eesti on CCBE täisliige. Autori märkus. 
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Soovitused tõstsid esile ja sisustasid kutse-eetika olemuse, advokaadi rolli 

ühiskonnas, konfidentsiaalsuse, iseseisvuse, kutseala ühtsuse, avalikkuse ja seaduslikkuse 

printsiibid Euroopa Liidu advokatuuridele. Printsiibid olid suunatud advokatuuridele mitte 

aga konkreetsetele advokaatidele. Deklaratsioon ei pretendeerinud advokaatide piiriülest 

tegevust reguleerivaks alusdokumendiks või eetikakoodeksiks Euroopa Liidus tervikuna, 

vaid seda formuleeriti kui suurt edusammu Euroopa erinevate jurisdiktsioonides 

tegutsevate advokaatide kutse-eetika harmoniseerimisel50. CCBE, tunnustades Perugia 

deklaratsiooni soovituste tähtsust, leidis samas, et deklaratsioon ei ole piisav, et juhtida 

advokaate nende piiriüleses kutsetegevuses. Nimetatu nõudis kiiresti deklaratsiooni 

põhimõtete inkorporeerimist piiriüleseks kutse-eetika koodeksiks ning enamik Perugia 

deklaratsiooni printsiipidest on leidnud ka koha kehtivas Euroopa Advokaatide 

eetikakoodeksis. Seega peale advokaadi teenuste „vabakslaskmist” piiriüleseks tegevuseks, 

tekkis küsimus advokaatide vaba liikumise ja asutamisõiguse realiseerimiseks vastuvõtvas 

riigis, see tähendab riigis, mis ei ole sama riik, kus advokaat on saanud 

kutseorganisatsiooni liikmeks või omandanud advokaadi kvalifikatsiooni. Põhiliseks 

lahendust vajavaks vastuoluliseks küsimuseks saigi probleem, kas üldse või millises 

ulatuses on advokaat vastuvõtvas riigis kohustatud alluma kohaliku advokatuuri 

järelvalvele ja kutse-eetika regulatsioonidele.  

Nimetatud küsimustele lahenduste leidmiseks otsustati CCBE 1980-te aastate 

alguses välja töötada Euroopa advokaatide jaoks kutse-eetika koodeks, mis universaalselt 

lahendaks advokaadi kutse-eetilise dilemma Euroopa Liidu siseselt. Kutse-eetika koodeks 

kiideti heaks 28. oktoobril 1988 aastal. Muuhulgas rõhutatakse koodeksi memorandumis51, 

et tulenevalt jätkuvalt lisanduvast rahvusvahelisest tegevusest on muutunud 

möödapääsmatuks koostada advokaatide piiriületava tegevuse jaoks eetikakoodeks kõigile 

advokaatidele, sõltumata sellest, millisesse advokaadiliitu advokaat kuulub ning koos 

sellega peetakse väga oluliseks Euroopa Liidu vastavate ühiste tavanormide 

väljaarendamist ning rakendamist52. Seda täiendati CCBE plenaaristungil 19. mail 200653.  

                                                
50 Hamish Adamson. Current EC Legal Developments, Free movement of Lawyers. - Butterworths, Brussels, 
1992, lk. 67. 
51 Vt. Explanatory memorandum. Arvutivõrgus: http://www.advokatuur.ee/?id=178. 
52 CCBE tasandil toimub äge diskussioon, kelle pädevuses võiks olla eetikakoodeksi koostamine. Probleeme 
on tekitanud, kas eetikakoodeksi võiks koostada ja liikmesriikides kehtestada Euroopa Komisjon, et 
saavutada selle ühesugune kohaldamine liikmesriikides. Mõistetavatel põhjustel see ei ole vastuvõetav 
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Vajadus spetsiifilise advokaadi piiriülese tegevuse kutse-eetika regulatsiooni järele 

tulenes ennekõike sellest, et erinevates jurisdiktsioonides tegutsevatel 

advokaadiorganisatsioonidel olid reeglina vastu võetud eetikakoodeksid, mis reguleerisid 

advokaadi kutse-eetikat riigi siseselt, kuid tekitasid topelt-deontoloogia probleeme 

piiriüleses kutsetegevuses, mis võis kahjustada klientide seaduslikke huve nende 

advokaatide poolt teistes riikides õigusabi osutades. Teiseks oluliseks asjaoluks, mis sundis 

välja töötama eetikakoodeksit, oli tõik, et Euroopa Liit võttis 1977. aastal Euroopa 

Ühenduse jaoks vastu teenuste direktiivi54. Direktiiv on selgelt tauniv topelt-deontoloogia 

suhtes, pidades seda äärmiselt ebapraktiliseks „…eriti kui päritoluriigis öeldakse must ja 

vastuvõtvas riigis valge”55. Piiriüleste kutse-eetikareeglite kehtestamise eesmärgiks ongi 

leevendada raskusi, mis tulenevad "topelteetikakoodeksi" rakendamisest, nimelt EL 

direktiivi 77/249/EMÜ artiklites 4 ja 7.2 ja EL direktiivi 98/5/EÜ artiklites 6 ja 7 sätestatud 

advokaadi piiriülese kutsetegevusega seoses. 

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna jätkuv integratsioon ning 

advokaatide üha sagenev piiriülene tegevus on tänaseks tekitanud vajaduse just avalikkuse 

huvisid silmas pidades luua ühtsed kutse-eetika eeskirjad, mis kehtiksid kõigi Euroopa 

Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna advokaatide suhtes, sõltumata sellest, millisesse 

advokatuuri või õigusliitu nad kuuluvad, olukorras, kui nad osutavad piiriülest 

õigusteenust.  

Iga advokatuuri või õigusliidu kutse-eetika eeskiri põhineb tema traditsioonidel. 

Seega kohandatakse Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi eeskirjad vastavalt 

advokaadikutse ülesehitusele ja tegevusvaldkonnale konkreetses liikmesriigis ning 

vastavuses sealkehtivale kohtu- ja halduskorrale ning siseriiklikule seadusandlusele. Kuid 

kuna iga advokatuuri ja õigusliidu kutse-eetika eeskirjad põhinevad siiski samadel 

väärtustel, siis annab see enamikel juhtudel tunnistust ühisest põhialusest ja võimaldab 

üldistust ja ühisosa leidmist. 

                                                                                                                                              
advokatuuride sõltumatust taotlevatele CCBE-le, aga ka advokaatidele laiemalt, ja seda peetakse sisuliselt 
riiklikuks sekkumiseks advokatuuride sõltumatusse ja enesekorralduslikesse õigustesse – Autori märkus. 
53 Vt. Arvutivõrgus: http://www.advokatuur.ee/?id=177. 
54 EL direktiiv 77/249/EMÜ - Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22. märtsi 1997.a direktiivi 77/249/EMÜ 
õigusteenuste osutamise vabaduse tulemuslikuma elluviimise kohta. OJ L 78, 26.3.1977, p. 17–18. 
55 The Declaration of Perugia – Arvutivõrgus: http://www.ccbe.org/doc/histoire/en/chap_02_en.htm#30. 
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Arvestades nii õiguskordade sarnasust kui ka erisusi võiks Euroopa Liidus ja 

Euroopa Majanduspiirkonnas käsitleda piiriüleste kutse-eetika reeglite kohustuslikkust 

selliselt, et need on koostatud lähtuvalt nende advokaatide (advokatuuride) nõusolekust, 

kelle suhtes neid rakendatakse. Elik kohustuslikkuse eelduseks on konkreetse advokatuuri 

(advokatuuri liikmete) nõusolek neid eeskirju riigisiseselt järgida. Seega, kui advokaat 

nimetatud eeskirju ei täida, kuid oli selleks kohustunud läbi advokatuuri üldkogu või 

sarnase organi otsuse, võib kutse-eetika piiriüleste nõuete rikkumine tuua kaasa 

distsiplinaarkaristuse. Samas piiriüleste kutse-eetika normide järgimise kohustuslikkusele 

advokaadi piiriüleses kutsetegevuses, säilib advokaadile kohustus järgida ka oma kohaliku 

advokatuuri või õigusliidu eeskirju ulatuses, mil need on koosõlas käesoleva Euroopa 

Advokaadi eetikakoodeksiga. 

Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon (IBA56) on välja töötanud ja 

heakskiitnud advokaatide kutsetegevuse eetikakoodeksi57 veelgi globaalsemalt, püüdes 

laiahaardeliselt kehtestada advokaatide ja advokatuuride eetikastandardid ja 

käitumismudelid kõikidele advokaadi kutsealal tegutsejatele sõltumata nende õigusruumist. 

Samas näitab analüüs, et IBA eetikakoodeksi eesmärgiks on advokaaditegevust reguleerida 

printsiipide tasemel, vältides vastuolusid ühe või teise rahvusriigi siseriikliku õigusega, aga 

ka vastuolusid rõhuasetustes erinevate õiguskultuuride vahel. Kuid analüüs näitab sedagi, 

et IBA eetika-koodeks ei ole vastuolus Euroopa Advokaatide eetikakoodeksiga, erinedes 

sellest vaid paari printsiibi osas. 

IBA, aga ka muude piiriüleste advokaatide organisatsioonide58,59 kehtestatud 

eetikakoodeksid ei ole advokaatide suhtes otsekohaldatavad ning pigem eeldavad 

                                                
56 Edaspidi IBA – International Bar Association – on asutatud 1947 olles maailma juhtiv advokaate, 
advokatuure ja õigusliite ühendav organisatsioon. IBA koondab üle 40.000 üksikadvokaadi ja 197 
advokatuuri ja õigusliitu üle maailma. Eesti Advokatuur ja paljud Eesti advokatuuri liikmed on IBA liikmed. 
Autori märkus. 
57 Vt. Arvutivõrgus: http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx. 
58 Näiteks UIA - International Association of Lawyers (Union Internationale des Avocats). UIA on asutatud 
1927. UIA on vanim rahvusvaheline advokaatide ja juristide organisatsioon, esindades üle kahesaja 
advokatuuri, õigusliidu ja õigusföderatsiooni koondades globaalselt 110 riigi üle kahe miljoni advokaadi ja 
juristi. Eesti Advokatuur ei ole UIA liige. Autori märkus. 
59 

Näiteks Ameerika Ühendriikides on igas osariigis organ (reeglina osariigi advokatuur), mis kehtestab 
kutse-eetika reeglid. Osariigis litsentseeritud advokaadid peavad ennast nendele reeglitele allutama. 
Järelvalve reeglite täitmise üle on allutatud osariigi kõrgemale kohtule. 2007 aastal jõustati 47-s osariigis 
Ameerika Advokatuuri näidisreeglid (Model Rules of American Bar Association). New Yorki osariik järgib 
reeglite vanemat versiooni (Model Code of Professional Responsibility). California ja Maine on ainukesed 
osariigid, kus ei ole kumbagi koodeksit adopteeritud ja kasutatakse enda poolt koostatut. Advokaadid, kes ei 
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unifitseerimise eesmärgil liikmesriikide eetikakoodeksitesse kodifitseerimist. Samas 

kannavad piiriülesed kutse-eetikakoodeksid teatavat survet advokaatidele, advokaatide 

liitudele, aga ka valitsustele kutse-eetika normide sätestamisel, tõlgendamisel või 

kohaldamisel. 

Eesti Advokatuuri üldkogu otsustas 5 märtsil 2009, et Euroopa Advokaatide 

eetikakoodeks on Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi suhtes ülimuslik ja otsekohalduv. 

Sama regulatsioon on väheste eranditega vastuvõetud pea kõigis CCBE liikmeteks olevatel 

advokatuuridel, kuid ka mõnedel CCBE liikmeks mitteolevatel advokatuuridel60. Tähtis on, 

et ka advokatuurid, kes ei ole endale kehtestanud Euroopa Advokaatide eetikakoodeksit 

kas siis täielikult või osaliselt, deklareerivad, et koodeksi põhimõtted on adopteeritud 

nende rahvuslikes eetikakoodeksites. Seega on võimalik väita, et Euroopas tervikuna 

kehtib Euroopa Advokaatide eetikakoodeks, mille põhimõtted on ühtselt kohustuslikena 

järgitavad. 

Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi kohaldamisala (ratione materiae ja ratione 

personae) piiriüleses tegevuses Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas on 

kokkuvõetav järgmiste põhimõtetega:  

Ratione personae: reeglid on kohaldamiseks kõikidele advokaatidele, kes on 

määratletud  EL direktiivis 77/249/EMÜ ja EL direktiivis 98/5/EÜ, ning CCBE 

vaatlejariikide advokaatidele. Mõistagi rakenduvad sätted kohustuslikena ka nende riikide 

advokaatide suhtes, mis liitusid direktiividega hiljem ja kelle ametinimetused on lisatud 

direktiivide parandatud versioonidesse. Koodeks kehtib vastavalt kõigi advokaatide suhtes, 

kelle riigid on CCBE-s esindatud, kas täisliikmete või vaatlejariikidena. Eestis langeb selle 

nimetuse alla vandeadvokaat. 

Ratione materiae: 

Esiteks hõlmatakse selline piiriülene tegevus, mis tähistab kõiki kutsealaseid 

kontakte teiste liikmesriikide advokaatidega, peale advokaadi enda koduriigi advokaatide. 

                                                                                                                                              
järgi eetikakoodeksit võidakse advokatuurist välja heita. Arvutivõrgus: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_ethics. Autori märkus. 
60 Loetelu riikidest, mille advokatuurid on kohustunud järgima kas täielikult või reservatsioonidega Euroopa 
Advokaatide eetikakoodeksit on avaldatud CCBE kodulehel. Arvutivõrgus: 
http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Status_of_the_CCBE_C1_1251875770.pdf.  
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Teiseks hõlmatakse advokaadi kutsealast tegevust teistes liikmesriikides, peale 

advokaadi enda koduriigi, sõltumata advokaadi füüsilisest kohalviibimisest vastavas 

liikmesriigis. 

Selliselt hõlmab piiriülese tegevuse definitsioon näiteks kontakte riigis A, isegi kui 

asi puudutab riigi A sisest kohtuasja riigi A advokaadi ja riigi B advokaadi vahel. Samas 

see ei hõlma kontakte riigi A advokaatide vahel riigi A kohtuasjas, mis tekib riigis B, 

tingimusel, et ükski nende kutsetegevustest ei toimu riigis B. Kuid jällegi see hõlmab riigi 

A advokaatide tegevusi riigis B, isegi siis, kui see toimub vaid kirjalike teadete vormis, mis 

on saadetud riigist A riiki B. 

Advokaadi piiriülese tegevuse korral on teisest liikmeriigist pärinev advokaat 

kohustatud järgima vastuvõtva liikmesriigi advokatuuri või õigusliidu kutse-eetika 

eeskirju. Seejuures on advokaadid kohustatud tutvuma eeskirjadega, mis mõjutavad nende 

tegevust teises liikmesriigis ja ei saa tugineda teadmatuse väitele61. 

Ka advokaatide teenistusdirektiivi artikkel 4 sisaldab reegleid, mida peab täitma 

advokaat ühest liikmesriigist, kes osutab teenuseid aeg-ajalt või ajutiselt teises 

liikmesriigis. Kokkuvõtvalt on reeglid järgmised: 

Esiteks - neid advokaadi kutsetegevusi ja toiminguid, mis seonduvad kliendi 

esindamisega kohtumenetluses või riigivõimu organite ees, täidetakse igas vastuvõtvas 

liikmesriigis nendel tingimustel, mis kehtivad advokaatide jaoks selles riigis, v.a 

tingimused, mis nõuavad residentsust või registreerimist kutseorganisatsioonis selles riigis; 

Teiseks - advokaat, kes sooritab neid tegevusi, peab järgima vastuvõtva liikmesriigi 

eetikakoodeksi reegleid, samal ajal järgides päritoluliikmesriigi advokaadi kohustusi62; 

Kolmandaks - advokaat, kes sooritab muid tegevusi, allub päritoluriigi 

eetikakoodeksi reeglitele. 

Advokaatide asutamisdirektiiv sisaldab sätteid reeglite kohta, mida peab järgima 

ühest liikmesriigist pärit advokaat, kes praktiseerib püsivalt teises liikmesriigis, järgnevalt: 

                                                
61 Vastavalt Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi art-le 2.4 on CCBE liikmed (nii täis kui ka 
vaatlejaliikmed) on sel eesmärgil kohustatud esitama CCBE sekretariaadile oma eetikakoodeksi, et kehtiv 
eetikakoodeks oleks sekretariaadis kättesaadav igale advokaadile. Autori märkus. 
62 Kui advokaadi tegevusi sooritatakse Ühendkuningriigis, siis tähendavad "eetikakoodeksi reeglid 
vastuvõtvas liikmesriigis" eetikakoodeksi neid reegleid, mida kohaldatakse nõuandeadvokaatide (solicitors) 
suhtes, tingimusel, et neid pole selgesõnaliselt jäetud barrister`ide ja advokaatide sooritada. Vastupidisel 
juhul kohalduvad need eetikakoodeksi reeglid, mis kehtivad viimastele. Autori märkus. 
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Esiteks - vaatamata eetikakoodeksi reeglitele, millele ta allub oma 

päritoluliikmesriigis, kohalduvad advokaadi suhtes, kes praktiseerib oma 

päritoluliikmesriigi kutsenimetuse all, samad eetikakoodeksi reeglid kui advokaatide 

suhtes, kes praktiseerivad vastuvõtva liikmesriigi vastavate kutsenimetuste all kogu 

vastuvõtva liikmesriigi territooriumil teostatava tegevuse osas; 

Teiseks - vastuvõttev liikmesriik võib nõuda advokaadilt, kes praktiseerib oma 

päritoluliikmesriigi kutsenimetuse all, kas sõlmida vastutuskindlustus või liituda 

kutsegarantiifondiga vastavalt riigi poolt fikseeritud reeglitele kutsetegevuste jaoks, mida 

tema territooriumil sooritatakse. Oma päritoluliikmesriigi kutsenimetuse all praktiseeriv 

advokaat vabastatakse sellest nõudest, kui advokaat suudab tõestada, et ta on kindlustatud 

või et tal on garantii, mis on võimaldatud vastavalt päritoluliikmesriigi reeglitele, sedavõrd 

kuivõrd selline kindlustus või garantii on samaväärne kindlustustingimuste ja ulatusega. 

Kui kindlustus on vaid osaliselt samaväärne, siis võivad vastuvõtva liikmesriigi pädevad 

organid nõuda täiendava kindlustuse või garantii võtmist päritoluliikmesriigi reeglite 

kohasele kindlustusele või garantiile mittevastavas osas. 

Kolmandaks - advokaat, kes on registreeritud vastuvõtvas liikmesriigis oma 

päritoluliikmesriigi kutsenimetuse all võib praktiseerida palgalise advokaadina teise 

advokaadi teenistuses, advokaatide ühenduse või firma teenistuses, või avalik-õigusliku 

või eraõigusliku ettevõtte teenistuses sellises ulatuses, mida vastuvõttev liikmesriik lubab 

advokaatide jaoks, kes on registreeritud kutsenimetuse all, mida kasutatakse selles riigis. 

Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi peamine eesmärk on minimeerida ja 

võimalusel üldse elimineerida probleemid, mis võivad tuleneda "topelteetikakoodeksi" 

rakendamisest, st enam kui ühe komplekti potentsiaalselt konfliktsete reeglite 

rakendamisega antud konkreetse situatsiooni suhtes. 

Ilmestamaks siinöeldut võiks tuua näitena nn sobimatute ametikohtade või muu 

tegevuse probleemi piiriülese advokaadi kutsetegevuse korral. Nimelt näevad paljude 

riikide kutse-eetika eeskirjad ette, et advokaadil võib olla keelatud teatud ametikohtadel 

töötamine või siis on kohustuslik töötamine üksnes advokaadi kutsealal. Piirangu eesmärk 

on kindlustada advokaadi kutsealase tegevuse nõuetekohane sõltumatus ja võimalus 

tegutseda viisil, mis on kooskõlas tema kohustustega konkreetse riigi õiguskorrast 

tulenevalt osaleda õigusemõistmises. Samas nii liikmesriikide vahel kui ka liikmesriikides 
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endas on erinevused selles suhtes, kuivõrd on advokaatidel lubatud tegutseda muudel 

kutsealadel, näiteks äritegevuses. Nende reeglite variatsioonid kajastavad erinevaid 

kohalikke tingimusi, erinevaid arusaamu advokaatide nõuetekohastest funktsioonidest ja 

erinevaid reeglite moodustamise meetodeid. Näiteks eksisteerib mõnedel juhtudel täielik 

keeld tegutseda teatud aladel, samas on teistel juhtudel tegevus muudel aladel üldiselt 

lubatud, tingimusel, et järgitakse advokaadi sõltumatuse erilisi kaitsemeetmeid, kolmandal 

juhul valitseb keeld tegutseda muul alal kui advokaadi kutsealal koos lubatavate eranditega 

(näiteks pedagoogiline tegevus). 

Ka siin kehtib üldreegel, et advokaat, kes esindab või kaitseb klienti 

kohtumenetluses või vastuvõtva liikmesriigi mis tahes ametiasutuses, on kohustatud 

järgima selles riigis nn sobimatuid ametikohti puudutavaid nõudeid või mitte tegutsema 

muul tegevusalal kui advokaadikutse, sedavõrd kuivõrd need kehtivad vastuvõtva 

liikmesriigi advokaatide suhtes. See kehtib sõltumata sellest, kas advokaadil on 

tegevuskoht vastuvõtvas riigis või mitte. 

Teise olulise näitena piiriüleses praktikas on erinevate liikmesriikide advokaatide 

võimalus ja õigus piirata oma vastutust kliendi ees. Arvestades erinevate liimesriikide 

advokaatide erineva vastutuse piiramise ulatuse võimalusega, tuleks sellisel juhul jaatada 

advokaadi õigust piirata oma vastutust kliendi ees päritoluriigi ja vastuvõtva riigi 

seadustega lubatud ulatuses kooskõlas advokaadi suhtes kohaldatava kutse-eetika 

eeskirjaga, elik sellisel juhul oleks tal lubatud piirata oma vastutust selles ulatuses, mis 

võrdluses päritoluriigi ja vastuvõtva riigi õiguse vahel on väiksem ulatus. 

Autor ei soovi esitada siinkohal ammendavat loetelu võimalikest konfliktsetest 

olukordadest piiriülese advokaaditeenuse osutamisel, vaid pigem osundab üldreeglile 

konfliktse situatsiooni ületamiseks. Arvestades, et reegli kehtestab CCBE poolt 

vastuvõetuna Euroopa Advokaatide eetikakoodeks, mis on otsekohalduv ülekaalukalt 

valdavas enamuses Euroopa riikides tegutsevate advokatuuride ja advokaatide suhtes63, siis 

tähendab nimetatu muuhulgas, et koodeksit kehtestades ei ole CCBE pidanud eesmärgiks 

kehtestada ühte ja unifitseeritud kutse-eetika koodeksit, vaid  arvestab riikide 

                                                
63 Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi kohaldatavuse staatust ja ulatust vt.: Status of the CCBE Code of 
Conduct at a national level - The table contains the responses from CCBE member Bars and Law Societies. 
Arvutivõrgus: 
http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Status_of_the_CCBE_C1_1251875770.pdf. 
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advokatuuride kutse-eetikakoodekseid ja annab lahendusi piiriülesele võimalikule 

konfliktsituatsioonile. Nimetatu aga ei tähenda seda, et erinevate riikide advokatuurid 

oleksid vabad advokaadi eetika põhiprintsiipide kehtestamiseks omal äranägemisel 

põhimõtteliselt erinevalt Euroopa Advokaatide eetikakoodeksist.   
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IV peatükk 

KLIENDI  HUVID  VERSUS  AVALIKKUSE  HUVID  ADVOKAADI  KUTSE-

EETIKA  VAATEVINKLIS 

 

Šotimaa  advokaat (1897) ja Inglise Kuningakoja nõunik (1912) Lord Hugh 

Macmillan64 on öeldud, et advokaadil lasub neljakordne kohustus: “Oma ametikohust 

täites on advokaadil kohustus oma protsessuaalse oponendi ees, kohtu ees, iseenda ees ja 

riigi ees… Täieliku tasakaalu säilitamine nende erinevate ja vahel ka vastuoluliste 

nõudmiste vahel balansseerides ei ole kerge ülesanne.”  

 

Euroopa Advokaatide eetikakoodeksis defineeritakse advokaadi kohustused 

ühiskonnas. Artikli 1.1 sisu võiks kokku võtta järgmiselt: rõhutatakse, et õigusriigis on 

advokaadil täita eriline roll. Advokaadi kohustused ei alga ega lõpe temale antud 

ülesannete truu täitmisega seadusega lubatu piires. Advokaat peab teenima ühelt poolt 

õigluse huve, kuid ka nende isikute huve, kelle õigusi ja vabadusi ta on usaldatud maksma 

panema ja kaitsma. Advokaadi kohuseks ei ole mitte üksnes kaitsta oma klienti, vaid olla 

kliendile ka nõuandjaks. Lugupidamine advokaadi kutsealase rolli vastu on õigusriigi 

oluliseks tingimuseks, samuti demokraatia eelduseks ühiskonnas.  

Kohustused tekivad samaaegselt nii kliendi ees, samuti kohtute ja muude 

võimuorganite ees, kelle ees advokaat oma klienti kaitseb või klienti esindab, need 

kohustused väljenduvad advokaadi kutse ees üldisemalt ning selle iga liikme ees eraldi 

ning lõppastmes avalikkuse ees. Avalikkuse huvi seisukohalt omab tähendust vaba ja 

sõltumatu kutse olemasolu, mida ühendab tervikuks lugupidamine kutseorganisatsiooni 

enda poolt kehtestatud reeglite vastu. Viimane on aga oluline vahend inimõiguste 

kaitsmiseks sõltumata riigivõimust ning muudest ühiskonna huvigruppidest. 

Nendest eeldustest tulenevalt paneb advokaadi roll advokaadile erinevaid õiguslikke 

ja moraalseid kohustusi, mis mõnikord osutuvad oma sisus vastuolulisteks. Seetõttu kannab 

nende kohustuste täitmine endas riski olla kellegi teise või ka advokaadi enda 

tõekspidamiste või huvidega konfliktis. Need kohustused jagavad advokaadi ustavuse 

                                                
64 Hugh Macmillan. Vt. Arvutivõrgus http://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Macmillan,_Baron_Macmillan. 
Hugh Macmillan. A Man of Law's Tale. - London: Macmillan and Company, 1953, lk 142 jj.  
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kaheks sõltuvalt sellest, kelle huvides advokaat oma lojaalsuskohustust realiseerib: erahuvi 

ehk kliendi suhtes või avaliku huvi ehk ühiskonna suhtes. Võiks väita, et advokaat teenib 

kõige paremini avalikkuse huve siis, kui ta esindab täielikult oma kliendi erahuve seaduse 

piirides. Praktilises tegelikkuses on aga konflikt kerge tekkima advokaadi kohustuste vahel 

oma kliendi ees ja kohustuste suhtes avalikkuse ees. Millest taoline vastuolu? Kiire 

otsimine võimaldab sellele vastata vähemalt viiel erineval moel. 

Esiteks: Ilmselt pole vaja tõestada, et advokaadi arusaamad ei erine ühiskonna 

üldistest arusaamadest, mistõttu võivad need konkreetse kutsetegevuse situatsioonis olla 

teravas konfliktis õigusabi vajava kliendi arusaamadega, kuid advokaat peab seaduse 

ülekaaluka nõude alusel tõstma kliendi huvi enda omast kõrgemale.  

Teiseks: advokaadi roll on vaid üks advokaadina tegutseva inimese rollidest. Lisaks 

võib ta olla pereinimene, sõber, huvigrupi liige, erakonna liige ... ja erinevates rollides võib 

juhtuda ka nii, et ühes rollis kasutatakse infot, mis on saadud teises rollis, kuid mis ei 

tohtinud sellest rolli olukorrast väljuda. Seaduse survel kliendi huvi eelistamine ei luba 

advokaadile seda infot kasutada oma elu muude rollide realiseerimisel. 

Kolmandaks: advokaadi kutsetegevuses on ka tavapärasest kõrgem risk negatiivsete 

tagajärgede tekkeks. Erinevaid lootusi, mis sageli toovad kaasa pettumuse, võiks võrrelda 

analüütilises psühholoogias tuntud nähtuste ülekande ja vastuülekandega. Klient 

projitseerib advokaadile oma ootused ja lootused, ja toimib ka vastuülekanne – advokaat 

ootab kliendilt õnnestumise korral tänulikkust ja ebaõnnestumise korral mõistmist. 

Ebakõlad on olukorda sisse kodeeritud: kliendil on oma ootus ja lootus, mis ei pruugi 

ühtida advokaadi saavutatavaga.  

Neljandaks: sarnane fenomen eksisteerib mitte ainult advokaadi ja tema kliendi 

suhetes, vaid ka advokaadi ja ühiskonna suhetes. Üldiselt suhtub ühiskond advokaadi rolli 

pieteeditunde ja austusega, kuid advokaadi õnnestumine kutsetegevuses kutsub tihti esile 

kriitika65. Advokaat ja ühiskond taotlevad alateadlikult või ka teadlikult erinevaid tagajärgi 

ning soovitavat saamata on üks või teine pettunud.  

„Populism ja sellega seotud avalik arvamus ei soovi õiglast kohtupidamist. 

Õigeksmõistev kohtuotsus võetakse vastu tihti pettumusega, väidetega – head advokaadid, 

                                                
65 Vt. „Kriminaalseaduse auke hakatakse lappima” – Seadus ei pidanud kohtupraktika tuleproovile vastu  - , 
Äripäev, 25. jaanuar 2008; „Kuidas pääseb miljonär vanglast” – Eesti Ekspress 10. jaanuar 2008. 
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nõrk kohus, nõrk prokuratuur”66, aga ka vastupidi oma tegevuses edukas advokaat võib 

jääda populistliku avaliku arvamuse rünnata.  

Viiendaks: Advokaadi roll on ühiskonnas seotud üldiselt tunnustatava avatuse ja 

avalikkuse teispoolsusega – ametisaladuse pidamisega. Mõistagi on see kõigest väike osa 

keerulisest valdkonnast, mida nimetatakse advokaadi-kliendi suhteks ja millelt loori 

kergitamine on advokaadile lubatav üksnes erandlikus olukorras. Kuid see sunnib 

advokaati tihti vastu võtma ka kliendile või ühiskonnale määratud kriitika ilma, et ta saaks 

avalikkuse ees õigustada enda käitumisviisi valikut67. Sellisel puhul advokaatide ühepoolse 

pühendumine oma kliendi asjale ja huvidele lähevad avalikkuse löögi alla - ja just siis on 

äärmiselt vajalik, et neid advokaadi suhtes kehtestatud kutse-eetika reegleid mõistetaks ja 

austataks. 

Vastuolu avalikkuse huvi ja kliendi huvi vahel seab advokaadi delikaatsesse 

olukorda, kuivõrd üht huvi teenides on ta vastuolus või vähemalt olulises riives teisega. 

Euroopa advokatuurid on selgelt valinud dilemma lahendamiseks tee, mis eelistab 

kutsetegevuses kliendi huvi avalikkuse huvile. Euroopa Advokaatide eetikakoodeksis 

sätestatud sõltumatuse kohustus on suunatud ennekõike kliendi õigusele usaldada talle 

pakutavat õigusteenust. Anglo-ameerika õigusruum eelistab dilemmat lahendada ühiskonna 

huve eelistavamalt. Sellest aspektist on anglo-ameerika õigusruumis rõhuasetus 

advokaadirollile ja sõltumatuse kriteeriumidele mõnevõrra teistsugune.  

Nimetatu on tajutav muuhulgas võrdluses American Bar Association (ABA68) 

eetikakoodeksi69 ja CCBE Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi vahel. Esimesel puhul 

eristub, et sõltumatu advokaat täidab eelkõige õiglase kohtumõistmise eesmärki kliendi 

huvides, teisel puhul on kliendi huvi selgelt esikohal, mis mõistagi viimasel juhul ei 

tähenda seda, et puuduks respekt kohtu vastu või et advokaati samastatakse kliendi või 

tema asjaga. ABA kutse-eetika reeglid, rääkides advokaadi sõltumatusest, peavad silmas 

“kohtuotsuse sõltumatuse eesmärki”. Kontinentaal-õigusruumis on advokaadi sõltumatus 

seega laiem, absoluutsem ja piiramatum mõiste.  

                                                
66 Siim Kallas. „Poliitika ja õiglane kohtupidamine”. Postimees, 14. juuni 2008. 
67 Ain Alvin. Advokaadi kutse-eetika teoreetilised alused. Tractatus Terribiles. Artiklitekogumik professor 
Jaan Sootaki 60. juubeliks, Tallinn, 2009, lk 166. 
68 American Bar Association. Edaspidi ABA. Vt. http://www.abanet.org/ 
69 Model Rules of Professional Conduct. Arvutivõrgus: http://www.abanet.org/cpr/mrpc/mrpc_toc.html. 
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Avalikkuse ja kliendi huvi konfliktis paljastub advokaadi-kliendi suhte jaoks kaks 

olulist aspekti: 

Esiteks on klient äärmiselt sõltuv oma advokaadist. Sellistes olukordades on tihti 

nii, et advokaat on ainuke inimene, kelle poole klient saab pöörduda mingigi toetuse või abi 

saamiseks tema jaoks keerulises olukorras. Kõik muud toetuse allikad, mida ühiskond saab 

pakkuda, on talle kättesaamatud või isegi vaenulikud - advokaat on selles tähenduses 

kliendi viimane abivahend.  

Teiseks on erakordselt suur ka see võimalus, et advokaat ise allutatakse välissurvele. 

Avalik arvamus, poliitiline ja/või administratiivne mõjutamine, isegi advokaadi enda 

ringkonda kuuluvate inimeste tunded, kõik need koos võivad avaldada mõju advokaadi 

suhtumisele ja otsustele ning lõpuks ka tema tegutsemisviisile ja toimingute valikule 

kliendi kaitsmisel.  

Need kaks faktorit ilmnevad pea alati, kui advokaat kutsutakse ajama 

ebapopulaarset asja või kaitsma kuriteo toimepannud isikut. Juhtumi ebapopulaarsuse 

kasvades ja avalike või poliitiliste huvide või avaliku antipaatia suurenedes, muutuvad need 

kaks faktorit üha nähtavamateks ning surve advokaadile reeta kliendi huvid avalikkuse 

huvide vastu muutub reaalseks.  

See on tõsine advokaadi sisemine konflikt otsustamaks, kas kohustus kliendi ees 

kaalub üles avalikkuse huvi riive. Kui tavaline inimene saab tegutseda ainult oma sisemiste 

konfliktide piires ja peab tulema toime vastuoludega enda sees, siis advokaadi sisemine 

konflikt on palju valulisem tema enda moraali ja tõekspidamistega vastuolus oleva 

truuduskohustuse tõttu.  

Siinkohal on tähtis mõista, et advokaadile on kliendi kuritegu vastumeelne ja 

advokaati ei tohi tema kutsetööst tulenevalt samastada kliendi või tema kuriteoga70. Samuti 

on oluline teada, et advokaat ei ole õigustatud konfidentsiaalsuse kaitse all nõustama 

klienti kuritegu toime panama või veel vähem ise selles osalema. Klient saab seadusele 

tuginevalt eeldada üksnes seda, et advokaat esindab ainult tema seaduslikke huvisid, ja ta 

ei saa eeldada, et advokaat edendaks tema ebaseaduslikke huvisid või võtaks kasutusele 

ebaseaduslikud vahendid kliendi kaitseks.  

                                                
70 AdvS § 43 lg 3  - Advokaati ei või tema ülesannete täitmise tõttu samastada kliendiga ega kliendi 
kohtuasjaga. 
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Teadaolevalt annavad advokaadi seadusest tulenevad tagatised kliendile kaitse juba 

toime pandud kuritegude puhul, kuid see ei pruugi nii olla toimepandava või tulevase 

kriminaalse tegevuse suhtes. Elik siia võiks tõmmata ka teoreetilise piiri avalikkuse ja 

kliendi huvi eelistuste määratlemiseks. Kuid see piir võib olla ja tihti ongi erinev sõltuvalt 

jurisdiktsioonist ja seal kehtivast seadusest. Eestis näiteks annab seadus71 kliendile selles 

osas väga kõrge kaitse, kus advokaat on õigustatud üksnes esimese astme kavandatavast 

kuriteost teatamiseks taotlema vaikimisvabastust halduskohtu kaudu, kuid kust seda ei 

pruugita lubada. Nõuet rikkudes võib teda süüdistada kuriteo toimepanemises72. 

Dilemmat püütakse lahendada viimasel ajal maad võtma hakanud tendentsiga, mille 

kohaselt nõuab praegune “postmodernne professionalismi” ajastu advokaadikutse 

reformimist. Reformiga püütakse ületada vastuolu advokaadi erinevate kohustuste vahel, 

soovides anda advokaadile uue rolli ühiskonnas, mis ületaks erahuvi ja avaliku huvi terava 

konfliktsuse73.  

Reformaatorite poolt seatakse kahtluse alla koguni advokaatide sõltumatu 

eneseregulatsiooni võime institutsionaalselt. Leitakse, et advokatuurile on delegeeritud 

liiga palju õigusi, mistõttu advokatuur ei suuda enam tegeleda avalikkuse õiguslike 

küsimustega, eriti nendega, mis puudutavad õigusabi maksumust, kvaliteeti ja 

kättesaadavust ning üldsuse huvide kaitset ja advokaatide väärkäitumise sanktsioneerimist. 

Väidetakse muuhulgas, et advokaadi elukutse kasutab eetikareegleid pigem oma elukutse 

kui avalikkuse huvide kaitsmiseks74. Leitakse, et advokatuuride omavalitsuslikus korras 

kehtestatavad eetikakoodeksid lahendavad avalike huvide konflikte lahendajate huvides. 

Heidetakse ette sedagi, et praegune süsteem võimaldab ülemäära pühendunud kaitset neile, 

                                                
71 AdvS § 45 lg 5 - Esimese astme kuriteo ärahoidmiseks on advokaat õigustatud esitama halduskohtu 
esimehele või tema määratud sama kohtu halduskohtunikule põhjendatud kirjaliku taotluse kutsesaladuse 
hoidmise kohustusest vabastamiseks. Kohtunik vaatab taotluse viivitamata läbi ja annab kohustusest 
vabastamiseks kirjaliku loa või keeldub sellest. 
72 KarS § 157. Kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumine 
Kutse- või ametitegevuses teatavaks saanud teise isiku tervist, eraelu või äritegevust puudutava teabe 
avaldamise eest isiku poolt, kellel on seadusest tulenev kohustus hoida sellist teavet saladuses, – karistatakse 
rahalise karistusega.  
73 Vt. Deborah L. Rhode. Ethics in Practice: Lawyers' Roles, Responsibilities, and Regulation. - Oxford 
University Press, USA, 2003. 
74 Vt. Fischel, Daniel R. “Lawyers and confidentiality”.- University of Chicago Law Review, 1998, lk 3. 
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kes võivad seda endale lubada ja ebaadekvaatse kaitse kõigile ülejäänutele75. Sisuliselt 

samu, kuigi vormilt mõnevõrra erinevaid seisukohti on väljendatud korduvalt ka Eestis76. 

Siiski on jäänud kriitika ja advokaadi rolli reformimise ettepanekud peamises osas 

teoreetikute pärusmaaks ja advokaadi roll avalikkuse ja erahuvi kollisioonis 

traditsiooniliseks, kus advokaadi kutse-eetika on kallutatud kliendi-advokaadi usaldussuhte 

kasuks eesmärgiga tagada õiglane ja võrdne õigusemõistmine kliendile, mis omakorda on 

ajendatud avalikust huvist, et oleks tagatud õigusriigis igaühe õigus õiglasele 

õigusemõistmisele. Samas aga on märgata tendentse ka seadusloome  tasandil, mis kallutab 

advokaadi rolli avalikkuse kasuks ja erahuvi kahjuks, põhjendades seda üldise julgeoleku 

kaalutlusega.  

Õigusriigis on vajalik taoline terav konflikt advokaadi konfliktse kohustuse vahel 

ületada avalikes huvides ja see on üks peamisteks põhjusteks, mis õigustab advokaadi 

spetsiifilise kutse-eetika vajalikkust. 

 

                                                
75 Vt. Deborah L. Rhode. In the Interests of Justice: Reforming the Legal Profession. - Oxford University 
Press, USA, 2002, lk.19. 
76 Vt. näiteks: justiitsministri ettekanne advokatuuri üldkogul 2007, 14. jaanuar 2008. Arvutivõrgus: 
http://www.just.ee/33198; Juristide kvalifikatsiooninõuete ühtlustamise ja õigusteenuse kvaliteedi tagamise 
kontseptsioon. Justiitsministeerium, Tallinn 2007. 
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V peatükk 

ADVOKAADI  KUTSE-EETIKA  PÕHIPRINTSIIBID 

 

Euroopa õigusruumis on advokaadikutsel teatavad ühised põhiväärtused, mis 

annavad aluse läheneda advokaadi elukutsele sarnaselt, vaatamata rahvusriigiti erinevale 

õiguskorrale ning kuigi erinevates Euroopa jurisdiktsioonides kohaldatakse või 

tõlgendatakse advokaadikutse põhiprintsiipe (-väärtusi) mõnevõrra erinevalt, on need 

läbivalt sarnased vähemalt ulatuses, mis võimaldab neid üldistavalt sõnastada.  

Need printsiibid on kajastatud suuremal või vähemal määral rahvuslikes seadustes,  

rahvusvahelistes kokkulepetes ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustes, aga samuti 

rahvuslikes ja piiriülestes advokaadi kutse-eetika koodeksites ja eeskirjades. Printsiipide 

rakendaja peaks neid põhiväärtusi järgima, lähtudes avaliku huvi kaitse eesmärgist ning 

respekt nende põhiväärtuste suhtes on loomulikuks tingimuseks seaduslikkuse ja 

demokraatia toimimisele ühiskonnas ja Euroopa õigusruumis tervikuna.  

Kõige üldistatavamalt võiks need printsiibid loetleda ja sisustada järgmiselt: 

1. advokaadi sõltumatus ja vabadus otsustada kliendi asja ajamise üle; 

2. advokaadi õigus ja kohustus hoida kliendi asi konfidentsiaalsena ja kaitsta 

professionaalset konfidentsiaalsust; 

3. lojaalsus kliendi suhtes; 

4. austus ja lugupidamine kolleegide vastu; 

5. advokaadi kutsetegevuse kõrge reputatsioon; 

6. advokaadi kohustus vältida huvide konflikti nii erinevate klientide vahel kui ka 

kliendi ja advokaadi enda vahel; 

7. kliendi õiglane kohtlemine kliendisuhtes ja klienditasu määramisel; 

8. advokaadi kutsealane pädevus ja kompetents; 

9. kõrgendatud respekt seaduslikkuse (Rule of Law) ja õigusemõistmise suhtes; 

10.  advokaadi kutsetegevuse kõrge eneseregulatsiooni aste77. 

 

                                                
77 Vt. Charter of Core Principles of the European Legal Profession. Arvutivõrgus: 
http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_Code_of_conductp1_1249308118.pdf. 
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Nendest esimese kolme printsiibi kui keskse alusprintsiibi juures peatutakse 

järgnevates peatükkides. Siinkohal on asjakohane märkida, et ka ülejäänud põhimõtted on 

vähemal või enamal määral seostatavad nende kolme aluspõhimõtte tagamise või 

realiseerimisega. Järgnevalt esitatakse lühike ülevaade nimetatud printsiipide sisust ja 

seostest, eesmärgiga mõista nende osa advokaadi kutse-eetika kujundajana. Printsiibid on 

harmoniseeritud ka Eesti Advokatuuri eetikakoodeksis ja seda toetab ka Eestis kehtiv  

õigus. 

 

Põhimõte 1 - advokaadi sõltumatus ja vabadus otsustada kliendi asja ajamise 

üle 

 

Autor peatub sellel kui alusprintsiibil käesoleva magistritöö 6 peatükis. 

 

Põhimõte 2 - advokaadi õigus ja kohustus hoida kliendi asi konfidentsiaalsena 

ja kaitsta professionaalset konfidentsiaalsust 

 

Autor peatub sellel kui alusprintsiibil käesoleva magistritöö 7 peatükis. 

 

Põhimõte 3 - lojaalsus kliendi suhtes 

 

Autor peatub sellel kui alusprintsiibil käesoleva magistritöö 6 peatükis 

 

Põhimõte 4 – austus kolleegide vastu 

 

See põhimõte eeldab enamat kui lihtsat viisakust kolleegide vahel – kuigi ka see on 

oluline eriti delikaatsete ning vaidlusi tekitavate küsimuste puhul, millesse advokaadid on 

tihti oma klientide nimel segatud. Põhimõte on seotud advokaadi kui vahendaja rolliga, see 

tähendab isiku rolliga, kelle suhtes usaldatakse, et ta räägib tõde, järgib kutse-eetika 

reegleid ning peab kinni oma lubadustest. Õiglane ja kohane õigusmõistmine nõuab, et 

advokaadid käituksid teineteise suhtes austusväärselt, et vastaspoolteks olevate klientide 

probleemid saaksid lahendatud tsiviliseeritult. Samuti on advokaadi kohustuseks avalikes 
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huvides teineteisega heas usus asju ajada ning mitte petta. Kolleegide vastastikune austus 

aitab kaasa kohasele õigusmõistmisele, abistab konfliktide lahendamisel kokkuleppe teel 

ning on seega kliendi huvides. 

Ka Eesti Advokatuuri eetikakoodeks reguleerib mitme sättega kolleegide vahelisi 

suhteid. Nii on eetikakoodeksi §-s 7 sätestatud, et advokaat ei või hankida kliente ebaausal 

teel, kallutades teise advokaadi klienti vahetama advokaati või samal eesmärgil halvustada 

kolleege või teisi advokaadibüroosid või nende poolt pakutavat õigusabi.  

Kollegiaalsust väljendav põhimõte, et advokaat võtab üle ülesande kliendile 

õigusteenuse osutamiseks asjas, milles varem on õigusteenust samale kliendile osutanud 

teine advokaat, üksnes pärast seda, kui ta on ülesande ülevõtmisest teavitanud kliendile 

varem õigusteenust osutanud advokaati, on suunatud kõlvatu võistluse vältimisele 

kolleegide vahel. Olgu siinkohal siiski lisatud, et advokaat vabaneb varem õigusteenust 

osutanud advokaadi teavitamise kohustusest, kui teavitamine võib kahjustada kliendi huve 

– elik ka selle reegli kohaldamisel tuleb konflikti korral allutada kolleegilikkus kliendi 

huvile. 

Asjakohane on ka põhimõte, et kui advokaat võtab vastu ülesande esindada või 

kaitsta isikut, kelle esindamiseks või kaitsmiseks on advokaadile teadvalt riigi õigusabi 

osutamiseks määratud teine advokaat, on kokkuleppel ülesande vastu võtnud advokaat 

kohustatud sellest viivitamata teavitama õigusabi osutamiseks määratud advokaati. 

Suhtlemisel kliendiga või õigusabi soovijaga ei tohi advokaat esitada halvustavaid 

hinnanguid või võrdlusi teiste advokaadibüroode ja advokaatide suhtes ega avaldada 

kolleegi halvustavaid või tema asjatundlikkust kahtluse alla seadvaid väiteid. 

Kollegiaalsuse põhimõttest on kantud ka advokaadi(-büroo) ärilise teavitamise 

põhimõtted, mis peavad vältima reklaami kaudu kliente ebakohasel viisil just ühte või teist 

advokaadibürood valima. Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 6 nõuab, et advokaadi ja 

advokaadibüroo tegevusest ärilise teavitamise korral peab järgima advokaadi kutse-eetika 

nõudeid, sealhulgas advokaadi sõltumatuse, konfidentsiaalsuskohustuse, väärikuse ja 

kollegiaalsuse põhimõtteid.  

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 24 annab alused ka suhtlemiseks kolleegide 

vahel argitasandil. Nii on reguleeritud, et advokaadi suhted kolleegidega rajanevad 

vastastikkusel austusel ja usaldusel. Advokaat suhtub kolleegi heatahtlikult, ausalt, 



 54 

viisakalt ja korrektselt, on abivalmis ja koostööaldis. Kuid samas hoiatab koodeks, et 

nende nõuete täitmine ei tohi kahjustada kliendi huve.  

Kui esineb konflikt kolleegide vahel kas siis kutsealastest või isiklikest küsimustes, 

siis püütakse neid lahendada kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib advokaat 

kolleegide vahelise vaidluse lahendamiseks pöörduda advokatuuri juhatuse või aukohtu 

poole. Advokaat on õigustatud kasutama kolleegi vastu õiguskaitsevahendeid üksnes siis, 

kui on ammendatud kõik muud võimalused vaidluse lahendamiseks, seejuures ei ole ta 

õigustatud lahendama kolleegide vahelisi vaidlusi meedias ega avalikkuse ees. 

Oluline on ka põhimõte, et kui advokaat osutab õigusabi asjas, milles vastaspoolt 

teadaolevalt nõustab samuti advokaat, suhtleb advokaat vastaspoolega üldjuhul tema 

advokaadi teadmisel või kaudu. Kui advokaat kliendi asja ajamisel pöördub otse 

vastaspoole poole, teavitab ta sellisest pöördumisest vastaspoole advokaati. 

 

Põhimõte 5 - advokaadi kutsetegevuse kõrge reputatsioon 

 

Põhimõte sisaldab endas advokaadi töö väärikuse ja au ning advokaadi aususe ning 

hea maine vajalikkuse. Teadagi, et olla klientide, kohtute ning riigi, aga ka avalikkuse 

poolt usaldatud, peab advokaat olema selle usalduse vääriline. Seda on võimalik  saavutada 

väärikasse organisatsiooni (advokatuuri) kuuluvuse elik liikmelisuse kaudu. Järelikult ei 

tohi advokaat teha midagi, mis kahjustaks tema enda või tema kutse mainet ning 

avalikkuse kindlustunnet selle suhtes. See ei tähenda, et advokaat peaks olema ideaalne või 

teistest kõrgemale tõstetud „ideaalne“ indiviid, kuid ta ei tohi käituda häbiväärselt, ükskõik 

kas õiguspraktikas või muudes tegevustes, samuti eraelus, mis häbistaks tema elukutset. 

Häbiväärne käitumine võib viia sanktsioonideni, kaasaarvatud kõige tõsisematel juhtudel 

advokatuurist väljaheitmiseni.  

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 9 sätestab, et advokaat peab suhtlemisel 

klientide, kohtu, kolleegide ja avalikkusega käituma ausalt ja väärikalt ning kooskõlas 

heade kommetega ja tavadega ning kutse-eetika nõuetega, samuti, et advokaat peab 

hoiduma advokaadi kutset ja advokatuuri mainet kahjustavast käitumisest ning et see on 

kohaldatav ka advokaadi käitumisele väljaspool kutsetegevust.  
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Eetikakoodeksi §-i 8 kolmas lõige sätestab muuhulgas, et advokaat võib õigusabi 

andmisel täita üksnes neid kliendi ülesandeid, mis ei kahjusta advokaadi au ja väärikust. 

Juhul, kui kliendi soovid on vastuolus advokaadi au ja väärikusega, peab advokaat seda 

kliendile selgitama oma seisukohti ja kliendi seadusevastastest või põhjendamatutest 

nõudmistest tulenevaid võimalikke tagajärgi kliendile. Kui klient sellele vaatamata ei 

loobu oma nõudmistest, on advokaadil õigus õigusteenuse leping lõpetada. Nimetatud säte 

eetikakoodeksis annab täiendava aluse advokaadile võrreldes seadusega kliendilepingu 

lõpetamiseks ning on oluline näitamaks, et advokaadi kutsetegevuse kõrge reputatsioon 

ning advokaadi au ja väärikus ei ole allutatud kliendi ebaseaduslikele või põhjendamatutele 

huvidele. 

 

Põhimõte 6 – huvide konflikti vältimise nõue 

 

Huvide konflikti vältimise põhimõte erinevate klientide või kliendi ja advokaadi 

vahel on olemuslikult lojaalsuspõhimõtte ja usaldussuhte loomise nö „tehniline“ vorm. 

Selleks, et oma tööga professionaalselt tegeleda, peab advokaat vältima huvide konflikti. 

Seega ei tohi advokaat kahe kliendi nimel samas asjas tegutseda, kui esineb konflikt või 

kui esineb konflikti oht nende klientide huvide vahel. Samamoodi ei tohi advokaat 

tegutseda uue kliendi nimel kui ta omab konfidentsiaalset informatsiooni, mis on saadud 

teiselt praeguselt või endiselt kliendilt. Samuti ei tohi advokaat võtta esindada klienti kui 

advokaadi ja kliendi vahel on huvide konflikt. Kui huvide konflikt tekib kliendi esindamise 

käigus, peab advokaat esindamise lõpetama. Põhimõttel on lähedane seos 

konfidentsiaalsuse, sõltumatuse ning lojaalsuse põhimõtetega. 

Eestis on põhimõte tõstetud seaduse tasemele, olles reguleeritud 

advokatuuriseaduses ja menetlusseadustikes. AdvS § 44 lg 4 sätestab, et advokaat ei või 

õigusteenust osutada, kui ta samas asjas on osutanud või osutab õigusteenust kliendi 

huvidega vastuolus olevate huvidega isikule või kui seaduse kohaselt ei ole lubatud 

õigusteenust osutada. KrMS78 § 42 lg 3 sätestab, et kaitsjal võib olla mitu kaitsealust, kui 

nende huvid ei ole vastuolus. KrMs § 46 lg 1 p 2 sätestab kaitsja õiguse omal algatusel ja 

advokaadibüroo pidaja nõusolekul keelduda kaitsekohustuse võtmisest või loobuda võetud 

                                                
78 Kriminaalmenetluse seadustik. RT I 2003, 27, 166. (edaspidi KrMS). 
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kaitsekohustusest, kui kaitsekohustuste täitmine selle kaitsja poolt rikuks kaitseõigust. 

Huvide konfliktis tegutsemine rikub kaitseõigust. Huvide konflikti on reguleeritud ka 

KrMS §-des 54 p-des 1 ja 2, mis kohustab kaitsjat menetlusest taanduma, kui ta on olnud 

või on samas kriminaalasjas kriminaalmenetluse muu subjekt või varem samas või sellega 

seonduvas kriminaalasjas kaitsnud või esindanud teist isikut, kelle huvid on kaitsealuse 

huvidega vastuolus. Juhul, kui kaitsja seda ise ei tee, taandab kohus kaitsja määrusega 

omal algatusel või poolte taotlusel KrMS §-i 55 lg 1 alusel. 

Täpsustavalt reguleerib põhimõtet Eesti advokatuuri eetikakoodeks, mis §-s 13 

defineerib huvide konflikti kui olukorda, kus esineb asjaolu, mis kahjustab või võib 

kahjustada advokaadi võimet täita käesoleva koodeksi §-i 8 lg 1 nõudeid, so tegutseda 

üksnes kliendi huvides, välja arvatud juhul, kui advokaat on sellisest asjaolust klienti 

teavitanud ja klient siiski soovib, et advokaat talle õigusteenust osutaks. Elik 

eetikakoodeks jätab advokaadile küllalt laia diskretsioonivabaduse hinnata konflikti 

esinemist versus kliendi huvide tegeliku kaitse eesmärgiga. Kui ta aga leiab, et taoline 

konflikt, mis takistab kliendi huvide kaitset, esineb, siis kohustab eetikakoodeks advokaati 

keelduma õigusteenuse saamiseks pöördunud isiku ülesannet vastu võtmast või  

loobuma ülesande täitmisest, kui pärast selle vastuvõtmist ilmneb asjaolu, mis oleks 

välistanud ülesande vastuvõtmise.  

Samas lubab eetikakoodeks advokaadile osutada õigusteenust mitmele isikule 

samas asjas, kui ei esine huvide konflikti. Seejuures ei esine muuhulgas huvide konflikti 

juhul, kui kõik need isikud nõustuvad ja avaldavad soovi, et advokaat osutaks samas asjas 

õigusteenust ka teistele klientidele. Kui samas asjas hiljem tekib aga siiski vaidlus, ei või 

advokaat osutada õigusteenust ühelegi nimetatud klientidest. 

Euroopa Advokaatide eetikakoodeks on huvide konflikti osas rangem Eesti 

advokatuuri eetikakoodeksist ja nõuab, et mitte ainult olukorras, kus huvide konflikt esineb 

või võib esineda, peab advokaat ennast taandama, vaid ka juhtudel kui esineb tõsine oht, et 

vastuolu klientide huvide vahel võib tulevikus tekkida, või kui esineb kliendi usalduse 

kaotuse oht või kui advokaadi enda sõltumatus võib sattuda ohtu, peab advokaat loobuma 

tegutsemisest mõlema või kõigi asjaosaliste klientide suhtes.  

Euroopa Advokaatide eetikakoodeks reguleerib ka juhtumi, mida seni Eesti 

käitumistava ei ole varem normi rikkuvana silmas pidanud. Nimelt Euroopa Advokaatide 



 57 

eetikakoodeksi art. 3.2.3 kohustab advokaati keelduma tegutsemast uue kliendi eest, kui 

eksisteerib endise kliendi usalduse rikkumise oht või kui advokaadi teadmised eelmise 

kliendi juhtumist annaksid uuele kliendile ebakohase eelise. Kuna Euroopa Advokaatide 

eetikakoodeks on selles osas avaram ja Eesti advokaatidele otsekohalduv, siis peaksid 

selles osas ka Eesti advokaadid nägema huvide konflikti. 

Väga oluline on koodeksi punkt 3.2.4, mis samuti muudab oluliselt Eesti 

advokaatide arusaamist kutse-eetilisest käitumisest. Kui seni samades advokaadiühingutes 

tegutsevad advokaadid olid tihti arusaamisel, et juhul, kui advokaadibüroos on praksised 

lahutatud, siis võivad sama advokaadibüroo advokaadid esindada või kaitsta ka 

konfliktseid pooli, siis alates Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi kehtestamisest Eestis, 

on otsekohalduv ka säte, mille puhul advokaatidele, kes praktiseerivad 

advokaadiühingutes, kohaldatakse huvide konflikti sätteid nii advokaadiühingute kui ka 

selle kõigi liikmete suhtes. Seega puudub võimalus väita, et lahutatud praksis lubab sama 

advokaadibüroo advokaate huvide konflikti tunnustega situatsioonis kliente esindada või 

kaitsta. 

 

Põhimõte 7 - kliendi õiglane kohtlemine kliendisuhtes ja klienditasu 

määramisel 

 

Advokaaditasu juures peatutakse ka magistritöö advokaadi sõltumatust puudutavas 

osas. Siinkohal viidatakse üksnes peamistele advokaaditasu kujundamise kutse-eetilistele 

printsiipidele. 

Kliendi õiglane kohtlemine kliendisuhtes ja klienditasu määramisel nõuab suhetes 

klientidega nende õiglast ja võrdset kohtlemist seoses advokaaditasuga. Nimelt peaks 

advokaadi poolt küsitav tasu olema kliendi jaoks täiesti avalik ja arusaadav, see peab 

olema õiglane ning mõistlik ning peab vastama seadusele ning kutse-eetika nõuetele. Kuigi 

kutse-eetika reeglid rõhutavad huvide konflikti vältimise tähtsust advokaadi ja kliendi 

vahel, tekitab advokaadi tasude küsimus loomupäraselt taolise konflikti ohtu. Selle huvide 

konflikti vältimiseks näeb põhimõte ette, et kehtestatud peaksid olema kutse-eetika reeglid, 

mis väldivad kliendilt ebaõiglase tasu küsimist.  
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Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 17 annab järgmised advokaaditasu 

kujundamise printsiibid:  

Esiteks - tasu suurus ja vorm õigusteenuse osutamise eest (advokaaditasu) 

määratakse kokkuleppel kliendiga ja sätestatakse õigusteenuse lepingus;  

Teiseks - juhul kui klient on jätnud tasu maksmata, on advokaadil õigus keelduda 

kliendile õigusteenuse osutamisest ja õigusteenuse leping lõpetada;  

Kolmandaks - advokaat võib anda tasuta (pro bono) õigusabi;  

Neljandaks - kui isikul võib olla õigus riigi õigusabile, peab advokaat teda sellest 

võimalusest teavitama;  

Viiendaks - kui õigusabi eest on tasunud riik, ei ole advokaat õigustatud võtma 

kliendilt advokaaditasuna või kulude hüvitusena muid rahasummasid. 

 

Põhimõte 8 - advokaadi kutsealane pädevus ja kompetents 

 

Põhimõte puudutab advokaadi professionaalset pädevust. „Et jõuda õigetele 

otsustele ei ole vaja vaid häid kohtunikke, vaid ka häid advokaate“.79 On iseenesest 

mõistetav, et advokaat ei saa klienti tõhusalt nõustada või esindada, kui tal pole sobivat 

kutsealast haridust ning koolitust. Kutsealase ettevalmistuse järgne koolitus tähendab 

advokaadi suhtes kestvat professionaalset arengut vastukaaluks pidevatele muudatustele 

seadustes ning praktikas ning tehnoloogilises ja majanduslikus keskkonnas.  

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 14 lg 2  annab standardi osutatavale 

õigusteenusele, mis peab olema asjatundlik ning põhinema õigusaktide ja kohtupraktika 

põhjalikul uurimisel. Kutse-eetika reeglid rõhutavad tihti, et advokaat ei tohi võtta 

esindamiseks juhtumit, milleks tal vastavad oskused puuduvad.  

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 8 lg 2 sõnastab, et kliendi ülesande täitmisel 

kasutab advokaat neid seadusega kooskõlas olevaid viise ja vahendeid, mis võimaldavad 

kliendi huve paremini kaitsta. Seejuures lähtub advokaat seadusest, oma teadmistest ja 

kogemustest ning südametunnistusest. Seega on advokaadi teadmised (eriti õigusest) 

kesksel kohal kliendi huvide kaitsmisel. See aga eeldab, et need teadmised oleksid 

kõrgendatult professionaalsed. Asjatundliku õigusteenuse eelduseks on see, et advokaat 

                                                
79 Philippe Leger. Advocate General in the ECJ Nova Case. - The European Lawyer, June 2002, p 3. 
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täiendab pidevalt oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi, samas on see talle ka kohustuseks. 

AdvS § 44 lg 2 kohustab advokaati pidevalt oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi 

täiendama.  

TsMS80 § 45 lg 2 näeb ette alused juhtumite lahendamiseks, kui teenindav advokaat 

on selgelt ebakompetentne asja ajama. Kohus võib aktiivselt sekkuda esindaja 

kõrvaldamiseks menetlusse, kui esindaja ei ole võimeline kohtus nõuetekohaselt esinema, 

või on kohtumenetluses näidanud end asjatundmatuna või vastutustundetuna, samuti kui ta 

on pahatahtlikult takistanud asja õiget, kiiret ja võimalikult väikeste kuludega menetlemist. 

Advokaadi kõrvaldamise teeb kohus teatavaks ka Eesti Advokatuurile või muule 

kutseühendusele, kuhu advokaat kuulub.   

Samad alused oleksid peale mõningat kohandamist kasutatavad ka võistlevas 

kriminaalmenetluses. Tähtis on siinkohal siiski välistada võimalus, et väidetavat kaitsja 

asjatundmatust või vastutustundetust võidaks ära kasutada süüdistusele või kohtule tülika 

või nö „ülearu nõudliku“ kaitsja kõrvaldamiseks menetlusest.  

 

Ebakompetentse kaitsja probleem. Asjatundmatu kaitsja olemasolu 

kriminaalmenetluses võib kaitsealuse suhtes olla sellisel määral kahjustav, et rikutakse 

tema kaitseõigust ja seeläbi õigust õiglasele menetlusele. 

Probleem on selles, et Eesti kehtiv kriminaalmenetlusõigus on määratlenud 

kaitsjale käitumisstandardi kvantiteedi mitte aga kvaliteedi järgi. Seadus kohustab 

advokaati kasutama kliendi huvides kõiki seadusega kooskõlas olevaid viise ja vahendeid, 

et välja selgitada kaitsealust õigustavad, mittesüüstavad ja karistust kergendavad asjaolud, 

ning andma talle muud kriminaalasjas vajalikku õigusabi. Samas ei ole harvad juhtumid - 

eriti kriminaalmenetlustes -, kui advokaadile heidetakse ette ebakompetentsust nende 

viiside ja vahendite kasutamisel. KrMS ei ütle otseselt, mida teha juhul, kui kaitsja töö ei 

ole menetluse käigus efektiivne. Seadustik ei luba kohtunikul ka kaitsjat viimase 

ebapädevuse alusel taandada ja seega puudub kohtul võimalus kaitsja tegevusse või 

tegevusetusse sekkuda, ning seetõttu jääb ebaefektiivne kaitsja üldjuhul menetluses 

tegutsema.  

                                                
80 Tsiviilkohtumenetluse seadustik. RT I 2005, 26, 197. Edaspidi TsMS. 
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Ainus, mida AdvS võimaldab kaitsealusele ja kohtule, on pöörduda sellisel puhul 

Advokatuuri juhatuse või aukohtu poole. Reeglina adub aga kaitsealune, et teda on 

ebapiisavalt või ebapädevalt kaitstud, alles siis, kui talle kohtus süüdimõistev otsus ette 

loetakse - seetõttu ei lahenda taoline pöördumine kaitsealuse jaoks olukorda. 

EIÕKonv-i art. 6 lg 3 p c annab süüdistatavale õiguse kaitsta ennast ise või enda 

poolt valitud kaitsja abil või saada tasuta õigusabi juhul, kui õigusemõistmise huvid seda 

nõuavad ja süüdistataval selleks piisavad vahendid puuduvad. EIÕK on korduvalt 

viidanud, et EIÕKonv garanteerib õigused, mis ei tohi olla illusoorsed ja teoreetilised vaid 

praktilised ja efektiivsed. Esmakordselt märgiti kaitsja efektiivsuse vajalikkust EIÕK 

kohtulahendis Artico vs Itaalia81 Kohus põhjendas seda õiglase menetluse põhimõttega ja 

märkis, et EIÕKonv art. 6 lg 3 p c räägib kaitsja abist, mitte aga nimetamisest.  

Kooskõlas KrMS §-ga 14 lg 1 täidavad kohtumenetluses süüdistus- ja 

kaitsefunktsioone ning kriminaalasja lahendamise funktsioone eri menetlussubjektid, mis 

ongi võistleva kriminaalmenetluse alus. Kriminaalmenetlusseadustiku eesmärk on panna 

prokurörid süüdistama ja kaitsjad kaitsma. Kui mõlemad pooled menetluses oma tööd 

teevad, saab kohus hinnata õigesti ja põhjendatult süüdistava kasuks või kahjuks. Kuid 

võrdse võistlevuse eelduseks on mõistagi pooltele võrdsete võimaluste andmine (equal 

arms) ulatuses, mida võimaldab kriminaalmenetluse spetsiifika. Sellest nähtub, milline 

võib olla kahjuliku tagajärje ulatus, kui üks pooltest on ebapädev või ebaefektiivne. Kui 

selleks on aga kaitsja, siis võib juhtuda halvim – süütu mõistetakse süüdi ning tema jaoks 

puudub igasugune jätkusuutlik kompensatsiooni mehhanism. 

Tuleks eristada, et ebaefektiivne kaitsja ei ole tingimata ebakompetentne, võib aga 

olla ebaprofessionaalne või hooletu, jättes näiteks (tähtaegselt) tegemata 

menetlustoimingu, mis osutub kaitsealusele fataalseks. Probleem ongi selles, et kuigi 

menetluses on olemas kaitsja, võib see kaitsja ebaprofessionaalsusega jätta õigusabi 

sisuliselt andmata või anda kahjustavat nõu või ei kasuta kõiki seaduslikke viise ja 

                                                
81 EIÕK kohtulahend Artico vs Itaalia. EIÕK13.05.1980, 6694/74. Arvutivõrgus: 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Artico 
&sessionid=11799395&skin=hudoc-en (16.03.2007). 
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vahendeid kliendi kaitsmiseks. Nõustuda tuleb seisukohaga, et äärmiselt keeruline on välja 

töötada veenvat ja juhindumiseks sobilikku määratlust sisuliselt ebapiisava kaitse kohta82. 

Tekibki küsimus, kas siis kaitsealune, kellel on taoline kaitsja, ei saagi 

menetlusõiguslikult ennast kaitsta kaitsja eest, elik kas ebaefektiivse kaitse tagajärjed ja 

mõju kohtuotsusele, võivad olla nii suured, et kohtumenetlus on olnud süüdistatava suhtes 

ebaõiglane ja seetõttu on tema kaitseõigus rikutud sellisel määral, et saaks rääkida 

menetlusnormi rikkumisega tehtud kohtuotsusest.  

On selge, et kaitsja ebaefektiivsuse kindlakstegemiseks tuleb esmalt hinnata 

faktilisi asjaolusid ning selgitada välja, kas kaitsja tegutses allpool mõistlikku efektiivset 

taset. Sellist põhimõttelist seisukohta on väljendanud nii USA ülemkohus kui ka EIÕK: 

mõlemad on märkinud, et kaitsja ebaefektiivsuse hindamine sõltub alati konkreetsetest 

asjaoludest83. 

USA-s oli kaua aega prevaleeriv seisukoht, et kaitsja on ebakompetentne siis, kui 

kaitsja töö on niivõrd puudulik, et kriminaalmenetlus on selle tõttu „farss“ ja 

„õigusemõistmise narrimine“. See lähenemine sai lõpuks tugeva kriitika osaliseks ning 

kaotati lõplikult USA ülemkohtu otsusega McMann vs. Richardson84.  

Otsuses Strickland vs. Washington85 rõhutas ülemkohus, et kaitsja 

ebakompetentsuse kaebused tuleb lahendada juhtumipõhiselt ning et kindlasti tuleb välja 

selgitada ebapädeva töö kahjulik mõju. See otsus pani aluse kaheastmelise standardi (nn 

Stricklandi standardi) kasutamisele selleks, et kindlaks teha, kas kaitsja tegevus oli niivõrd 

ebaadekvaatne, et seda pidada süüdistatava põhiseadusest tuleneva kaitseõiguse 

rikkumiseks. Kohus leidis, et selleks, et võiks öelda, et kaitsja töö on olnud ebaefektiivne, 

peab süüdistatav tõendama nii ebakompetentsust kui ka kahjustava elemendi olemasolu. 

Esimese asjaolu juures on oluline näidata, et kaitsja tegi nii tõsiseid vigu, et kaitse ei 
                                                
82 M. Sillaots. Kaitsja võimalikust rollist ja seisundist Eesti tulevases kriminaalmenetluses. – Juridica, 2000, 
nr 2, lk 91. 
83 Alljärgneva arutluse põhiseisukohad on võetud: Anneli Soo „ Ebaefektiivne kaitse kriminaalmenetluses: 
mõiste ja probleemistik“. - Juridica, 2007, nr 6, lk. 359-369. 
84 Vt. McMann vs. Richardson  - 397 U.S. 759 (1970). Arvutivõrgus: 
http://supreme.justia.com/us/397/759/case.html (22.02.2007).  
Selles kaasuses väitis süüdistatav, et kohus ei saa tema poolt enda süüdi tunnistamist käsitleda lubatud 
tõendina, sest ta tunnistas ennast süüdi kaitsja ebapädeva nõu tõttu. Ülemkohus tõdes selle peale, et ei ole 
oluline, kas kohtu meelest oli kaitsja nõu õige või vale, vaid see, kas nõu vastas kriminaalmenetluses kaitsja 
suhtes kehtivale kvaliteedistandardile. Nõutav on, rõhutas ülemkohus, et kaitsja käituks mõistlikult 
kompetentsena. 
85 Vt. 466 U. S. 668 (1984). Arvutivõrgus: http://supreme.justia.com/us/466/ 668/case.html (22.02.2007). 
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funktsioneerinud nii, nagu on ette nähtud põhiseadusega. Teise elemendi puhul peab 

süüdistatav näitama, et kaitsja puudulik esitus kahjustas juhtumit. See eeldab näitamist, et 

kaitsja vead olid nii tõsised, et nende tõttu ei olnud menetlus kaitsealuse suhtes õiglane 

ning menetluse tulemus usaldusväärne. Otsuses Ameerika Ühendriigid vs. Cronic86 rõhutas 

ülemkohus, et kuna eelduseks on see, et kaitsja on kompetentne, lasub ebakompetentsuse 

tõendamise kohustus reeglina kaitsealusel.  

Euroopa Kohtu praktika lähtub samuti juhtumipõhisest alusest. Kaasuses Öcalan 

vs. Türgi87 märkis EIÕK, et arvamuse selle kohta, kas EIÕKonv-i artikli 6 lõike 3 punktis c 

sätestatu on konkreetsel juhul tagatud, saab anda ainult konkreetse menetluse olemust ja 

faktilisi asjaolusid arvesse võttes. 

Kaasuses Daud vs. Portugal88 selgitas EIÕK, et riiki ei saa pidada vastutavaks igas 

kaitsja töö puudujäägis. Sellise järelduse tegi kohus seetõttu, et kaitsja on riigist sõltumatu 

ning et kaitse teostamine on olemuselt kaitsja ja süüdistatava vaheline asi sellest 

olenemata, kas kaitsja on riigi poolt määratud või kaitsealuse enda poolt valitud. Pädevad 

riigivõimu organid on EIÕKonv-i artikli 6 lõike 3 punkti c alusel kohustatud sekkuma 

üksnes siis, kui kaitsja poolt oma ülesannete ebaefektiivne täitmine on silmnähtav või 

sellele on riigi tähelepanu juhitud. 

Niisiis on ka EIÕK oma praktikas jõudnud seisukohale, et kaitsja töö peab olema 

praktiline ja efektiivne. Täpsemaid juhtnööre EIÕK kaitsja poolt oma ülesannete täitmise 

kvaliteedi hindamise kohta siiski ei anna, samas ei saa EIÕK eri otsuste põhjal teha kaitsja 

efektiivsuse standardi kohta üldistusi, sest faktilised asjaolud, mida EIÕK otsuse tegemisel 

on hinnanud, on iga kord olnud unikaalsed. Kaitsja töö efektiivsuse hindamisel on EIÕK 

võtnud arvesse selliseid asjaolusid nagu näiteks kaitsjale asja ettevalmistamiseks antud 

aeg, kordade arv, millal kaitsja käis süüdistatavat vanglas vaatamas jne89. 

Seega on kaitsja ebaefektiivsuse kindlakstegemise esimeseks etapiks kaitsja 

kompetentsuse hindamine konkreetsetest faktilistest asjaoludest lähtudes. Nüüd aga tekib 

                                                
86 Vt. 466 U.S. 648 (1984). Arvutivõrgus: http://supreme.justia.com/us/ 466/648/case.html (22.02.2007). 
87 EIÕK kohtuotsus 12.05.2003, Öcalan vs. Türgi  46221/99. Arvutivõrgus: 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=13&portal=hbkm&action=html&highlight=theoretical%20
%C%20illusory&sessionid=11779481&skin=hudoc-en (16.03.2007). 
88 EIÕK kohtuotsus 21.04.1998, Daud vs. Portugal, 11/1997/795/997. Arvutivõrgus: 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/ 
view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=11799395&skin=hudoc-en. 
89 Vt. Anneli Soo. Op cit (viide 68) lk. 364. 
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küsimus, kas lisaks sellele, kui on kindaks tehtud, et kaitsja tegutses allpool mõistlikku 

efektiivsuse taset, on vaja tuvastada ka kahjustava elemendi olemasolu nagu märgitud 

Stricklandi standardis, kus kahjustava elemendi olemasolu tuvastamist peetakse rangelt 

kohustuslikuks. Kahjustav element tähendab USA ülemkohtu praktika kohaselt seda, et 

süüdistatav peab näitama, et esineb mõistlik võimalus, et ilma kaitsja ebaprofessionaalsete 

vigadeta oleks menetluse tulemus olnud teistsugune. EIÕK nendib oma otsustes, et 

kahjustava elemendi kindlakstegemist ei ole vaja, seega piisaks justkui üheastmelisest 

testist, tegemaks kindlaks kaitsja ebakompetentsuse taseme ulatus suhtes õiglane 

õigusemõistmine. 

Kas siin võiks olla ka koht mõtiskleda de lege ferenda vormis eesti õiguses. 

Efektiivse kaitsja instituudi peamine eesmärk on tagada süüdistatava õigus kaitsjale ning 

selle kaudu õiglane menetlus. Seetõttu peaks juhul, kui kaitsja ei ole kriminaalmenetluses 

teinud efektiivset tööd, kindlaks tegema ka selle, kas vastuollu on mindud õiglase 

menetluse printsiibiga. Sellise vastuolu tuvastamisel peaks lähtuma kõrvalseisva mõistliku 

isiku seisukohast, sest nagu juba öeldud – menetlus peab lisaks sellele, et ta on õiglane, 

seda ka näima. Seega juhul kui süüdistatav on esitanud kaebuse kaitsja töö ebaefektiivsuse 

kohta, tuleks apellatsiooni- või kassatsioonikohtul anda kaebusele hinnang kaheastmelist 

testi kasutades. Esiteks peaks kohus konkreetsetest asjaoludest lähtudes tegema kindlaks, 

kas kaitsja tegevus langes allapoole mõistliku efektiivsuse piiri, ja teiseks peaks kohus 

välja selgitama, kas kaitsja ebaefektiivsuse tõttu jäi mõistlikule kõrvaltvaatajale mulje, et 

menetlus ei ole olnud süüdistatava suhtes õiglane. Kui mõlemad testi tingimused on 

täidetud, tuleks kohtul süüdistatava kaebus rahuldada, kohtuotsus tühistada ning saata asi 

alama astme kohtule uueks arutamiseks90. 

 

Põhimõte 9 - austus õigusriigi ning õiglase õigusemõistmise suhtes  

(Rule of Law) 

 

Oleme iseloomustanud advokaadi rolli õiglasel õigusemõistmisel. Siinne põhimõte 

seab aga selles menetluses advokaadile reegli, et advokaat ei tohi kunagi teadlikult anda 

kohtule vale või eksitavat informatsiooni, samuti ei tohi advokaat kunagi kolmandatele 

                                                
90 Vt. Anneli Soo. Op cit (viide 68), lk 369. 
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pooltele oma ametitegevuse käigus valetada. Teadagi võib taoline keeld olla vastuolus 

konkreetse kliendi otseste huvidega ning selles esineb konflikt kliendi huvi ning õigluse 

huvi (õiglase õigusemõistmise huvi) vahel. See tekitab delikaatseid probleeme, mida 

advokaat peab professionaalselt lahendama. Kui kaldumine selles olukorras kliendi huvide 

kahjuks on põhjendatud sellega, et lõppude lõpuks saab advokaat oma klienti edukalt 

esindada üksnes siis, kui kohtud ja kolmandad isikud saavad advokaati võtta kui 

usaldusväärset vahendajat või osalist õiglasel õigusmõistmisel.  

Tihti on advokaate süüdistatud teadvalt ja tahtlikult kohtumenetluse venitamises 

eesmärgiga saada kliendile kasulikum lahend või näiteks aegumise kaudu menetluse 

lõpetamine. Siin on selge vastuolu kliendi huvi – mitte saada näiteks süüteo toimepanemise 

eest karistada – ja õigusemõistmise huvi – lahendada efektiivselt kohtuasi (vastavalt KrMS 

§-le 151  tagab kohus võimalikult kiire lahendini jõudmise) - vahel. Seda huvide konflikti 

ei tohi advokaat lahendada kliendi kasuks läbi venitamise „taktika“. Kuigi Eesti 

Advokatuuri eetikakoodeksi § 8 kohustab advokaati õigusteenuse osutamisel tegutsema 

üksnes kliendi huvides, eelistades kliendi huve enda ja kolmandate isikute, sealhulgas 

kolleegide huvidele, on ta kohustatud kasutama kliendi huvides siiski üksnes neid 

vahendeid ja viise, mis ei ole vastuolus seadusega ja kutse-eetika nõuetega.  

Advokaat kasutab kliendi ülesande täitmisel neid viise ja vahendeid, mis 

võimaldavad kliendi huve küll paremini kaitsta, kuid need peavad seadusega kooskõlas 

olema. Üksnes siis, kui see pole vastuolus seadusega, kutse-eetika nõuetega või kliendi 

huvidega, arvestab advokaat kaitsmis- või esindusviiside ja vahendite valikul kliendi soovi. 

Seega ei ole õigusemõistmise venitamise „taktika“ kooskõlas menetlusseadusega ja kutse-

eetika reeglitega. 

Siinkohal on tähtis reegel, et advokaat võib õigusabi andmisel täita üksnes neid 

kliendi ülesandeid, mis ei ole õigusvastased ega kahjusta advokaadi au ja väärikust. Juhul, 

kui kliendi soovid on vastuolus kliendi tegelike huvidega, seadusega või advokaadi au ja 

väärikusega, selgitab advokaat kliendile oma seisukohti ja kliendi seadusevastastest või 

põhjendamatutest nõudmistest tulenevaid võimalikke tagajärgi. Kui klient ei loobu oma 

nõudmistest, on advokaadil õigus õigusteenuse leping lõpetada.  

Kohtumenetluses ei ole advokaadil õigust esitada tõendeid ega väiteid, mis 

kahjustavad tema kliendi huve. Samas on advokaadil keelatud tahtlikult viia ka kohut 



 65 

eksitusse, esitada kohtule teadvalt ebaõiget või eksitavat teavet, esitada kohtule tõendeid, 

mis advokaadile teadaolevalt on võltsitud või muul moel tahtlikult takistada asja õiget ja 

kiiret läbivaatamist. Ka siin on huvitav paradoks – kuidas (eriti kriminaalmenetluses) 

lükata ümber õiget, kuid klienti kahjustavat vastaspoole väidet, ilma, et peaks ka ise 

teadvalt vale vastuväite esitama. Esmapilgul ja eetikakoodeksile tuginevalt on siin 

advokaadi käed tegutsemiseks lühikesed. Siiski – eriti kriminaalmenetluses - ei saa 

advokaadile ette heita, kui ta seab talle teadaoleva, kuid näiteks tõendamata väite kahtluse 

alla, vaidleb vastu vastuolulisele tõendile või laseb paista kogutud tõendite alusel 

situatsiooni teistsugusena, kui see talle teadaolevalt tegelikkuses oli. Selles huvide 

konfliktis kaalub võistlevas menetluses kliendi huvi üles keelu lasta teadvalt tegelikkust 

või toimunut teistsugusena paista. Elik autor on üldistatult seisukohal, et Eesti Advokatuuri 

eetikakoodeksi §-s 21 sätestatud keeld esitada klienti kahjustavaid väiteid ja tõendeid, 

sisaldab endas õigust esitada väiteid ja tõendeid, mis seavad süüstavate tõendite 

usaldusväärsuse kahtluse alla ka siis, kui advokaat teab, et tegelikkus või toimunu oli 

teistsugune. Nimetatud õigus tuleneb nii süütuse presumptsiooni põhimõttest, aktiivse 

kaitse õiguse põhimõttest kui ka in dubio pro reo printsiibi kohaldamise õiguspärasuse 

põhimõttest.  

Seega, kui kaitsealune näiteks eitab temale süüks arvatud teo toimepanemist, on 

advokaat seotud kaitsealuse positsiooniga ja tegema enda poolt kõik, et leida seda 

positsiooni toetavad tõendid ja seadma kahtluse alla süüstavate tõendite usaldusväärsus. 

Siiski ei ole advokaat seotud kaitsealuse positsiooniga õigusliku hinnangu andmisel 

kaitsealusele süüks arvatud teole, kuid ta peab ka sellisel juhul kaitsepositsiooni 

kaitsealusele eelnevalt teatavaks tegema.  

Advokaat on diskreetses olukorras ka siis, kui ta peab kaitsma kohtualust, kelle 

huvid on vastuolus samas kriminaalasjas teise kohtualuse huvidega, ning enda kohtualuse 

huvides on olla ründav või süüstav teise kohtualuse suhtes (näiteks, kui teise kohtualuse 

süüdimõistmine välistab enda kohtualuse süü või teo koosseisu). Arvestades oma kutserolli 

eripära peaks advokaat siiski hoiduma teise kohtualuse põhjendamatust süüdistamisest, 

kuid kahjustamata seejuures oma kaitsealuse huve.  

Sama põhimõte kehtib ka suhetes teiste menetlusosalistega. Advokaat ei tohi 

esitada menetlusosalistele teadvalt ebaõiget või eksitavat teavet. Selle reegli alla kuulub ka 
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nõue mitte mõjutada kohtuväliselt tunnistajaid ning avaldada survet muudele 

menetlusosalistele. Sellisel juhul kasutaks advokaat oma protsessiõigusi pahatahtlikult ja 

seega ka õigusvastaselt. Selline kliendi huvides kasutatav viis või vahend on lubamatu, 

kuna see ei ole seadusega kooskõlas. Et selle nõude täitmine oleks jälgitav, kohustab Eesti 

Advokatuuri eetikakoodeksi § 24 lg 5 suhtlema teiste menetlusosalistega nende advokaadi 

vahendusel. Seega, kui advokaat osutab õigusabi asjas, milles vastaspoolt teadaolevalt 

nõustab samuti advokaat, suhtleb advokaat vastaspoolega üldjuhul tema advokaadi 

teadmisel või kaudu.  

Õiglase kohtupidamise põhimõttega on kooskõlas ka nõue, et advokaat ei tohi 

esitada väiteid, mis viitavad mistahes rassilistele, usulistele, rahvuslikele või soolistele 

eelarvamustele ja neid ei tohiks kasutada ka kaitseargumentidena. Nimetatu tuleneb 

põhiseaduslikust isikute võrdse kohtlemise printsiibist. Siiski, kui esineb vajadus kliendi 

kaitseks taolist argumenti kasutada, ei või see olla väljendatud advokaadi enda 

seisukohana. Kuid igal juhul hoidub advokaat menetlusosaliste isikuid halvustamast. 

Samad nõude, mis kehtivad advokaadi suhtlemisel kohtuga, kehtivad ka advokaadi 

suhtlemisel vahekohtuga ning muude ametiasutuste ja isikutega. 

 

Põhimõte 10 - advokaadi kutsetegevuse kõrge eneseregulatsiooni aste91 

 

Vabaduseta ühiskondade üheks iseloomulikuks jooneks on, et riik, kas avalikult või 

salaja, kontrollib advokaadi ametit ning tegevust. Enamik Euroopa õigusalastest ametitest 

kujutavad kombinatsiooni riigi kontrollist ning enesekontrollist. Paljudel juhtudel riik, 

tunnustades peamisi põhimõtteid, kasutab seadusandlust nende toetamiseks – andes näiteks 

seadusjärgse toetuse konfidentsiaalsusele või andes advokatuuridele seadusjärgse võimu 

kehtestada kutsealaseid reegleid. Kuid tuleb rõhutada, et ainult tugev enesekontroll tagab 

advokaadi professionaalse sõltumatuse riigi vastu ning ilma sõltumatust tagamata on 

advokaatidel võimatu täita oma professionaalset ja õiguslikku rolli. 

                                                
91 Lähemalt on Eesti Advokatuuri  eneseregulatsiooni ja omavalitsuslikkuse põhimõtteid ja õigustust 
analüüsitud käesoleva töö teises peatükis. Autori märkus 
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VI peatükk 

ADVOKAADI   SÕLTUMATUS  JA  LOJAALSUS 

 

Õigusriigile omane riigivõimu osade lahususe ja tasakaalustatuse printsiip 

tunnustab kohtuvõimu sõltumatust seadusandlikust ja täidesaatvast võimust. Kaasaegses 

konstitutsionalismis on põhiseaduslike õiguste kaitse eelkõige sõltumatute kohtunike 

ülesanne ja seda teostatakse spetsiifilise õigusemõistmise süsteemi kaudu. Seega kaitseb 

sõltumatu kohtuvõim isikut täidesaatva riigivõimu seadusvastaste tegude ja seadusandja 

põhiseadusvastaste aktide eest. Õiguslik kaitse sõltumatute kohtunike poolt peab 

garanteerima seaduslikkuse printsiibi täieliku realiseerimise92.  

Põhimõte, et kohtunik on õigusemõistmisel sõltumatu ja et õigusemõistmist häiriv 

tegevus on keelatud, on üldtunnustatud nii rahvusvahelises kui ka Euroopa Liidu õiguses ja 

praktikas93. Kohtute seaduse94 §-d 2 ja 3 sätestavad, et kohus on oma tegevuses sõltumatu 

ja mõistab õigust üksnes kooskõlas põhiseaduse ja seadustega. Nimetatust tuleneb ka kohtu 

legitiimsus. 

 

Sõltumatus – advokaadi kutse-eetika põhielement 

 

Sõltumatus pole aga pelgalt kohtumenetluse atribuut, ta on läbivalt põhiomane 

õigusemõistmisele ka oluliselt laiemas tähenduses. Tänapäeva demokraatlikes riikides on 

üldtunnustatud arusaam, et sõltumatus pole kohtunike, vaid kohtusse oma õigusi kaitsma 

                                                
92 Raul Narits. Õiguse entsüklopeedia. Tallinn 2002, lk. 202. 
93 Euroopa Nõukogu soovitus R (94)12 kohtunike sõltumatuse, töö tõhususe ja rolli kohta. Vastu võetud 13. 
oktoobril 1994. Selle I põhimõtte art 2 käsitleb kohtunike sõltumatust ja rõhutab, et täidesaatev ja 
seadusandlik võim peavad tagama kohtunike sõltumatuse ja selle, et ei astutaks samme kohtunike 
sõltumatuse ohustamiseks. Arvutivõrgus: http://www.coe.ee/?op=body&id=191 (28.03.2006); 
The Universal Charter of the Judge. Vastu võetud Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu poolt 17. novembril 
1999. Enamik selle sätteid puudutavad kohtute ja kohtunike sõltumatust. Arvutivõrgus: http://www.iaj-
uim.org/ENG/07.html (28.03.2006);  
Judges’ Charter in Europe. Vastu võetud Euroopa Kohtunike Ühingu poolt 4. novembril 1997. Arvutivõrgus: 
http://www.richtervereinung.at/international/eurojus 1 5a.htm (28.03.2006). 
94 Kohtute seadus -RT I  2002, 64, 390; 2004, 46, 329. 
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tulevate isikute privileeg95. Sõnaselgelt on selline lähenemine sätestatud ka EIÕKonv art-s 

6.  

Kohtunikuga võrreldavat sõltumatuse taset õigusemõistmise süsteemis kannab oma 

kutsetegevuses veel vaid advokaat. Nii kohtunikud kui ka advokaadid peavad oma rolli 

täites olema sõltumatud, st. vabad mistahes survest, eriti aga riigipoolsest survest, samuti 

peavad nad olema sõltumatud oma isiklikest huvidest õigusemõistmise suhtes, ja 

igasugustest muudest välistest mõjutustest. Sarnaselt kohtunikuga kujutab advokaadile 

seadusega antud sõltumatuse tagatis endast kitsamalt kliendi privileegi õigusemõistmise 

protsessis, laiemalt aga kliendi õigust usaldusele, et tema asi lahendatakse õigesti ja 

õiglaselt. Euroopa Advokaatide kutse-eetika koodeks selgitab, et advokaadi sõltumatust 

õigusemõistmise protsessis on sama vajalik usaldada kui kohtuniku erapooletust.  

Ka ÜRO on sõnastanud advokaadi rolli põhiprintsiibid96. Printsiip 16 määratleb 

riikide kohustuse kehtestada advokaadi sõltumatuse tagamiseks vastavad siseriiklikud 

regulatsioonid: “Valitsused peavad tagama advokaatidele nende ametiga seotud 

funktsioonide täitmiseks vajalikud tingimused ilma hirmutamise, takistuse, ahistamise või 

sobimatu vahelesekkumiseta…”. 

Siinkohal on oluline eristada advokatuuri sõltumatust advokaadi sõltumatusest. Kui 

me räägime advokatuuri sõltumatusest, siis me pigem peame silmas advokatuuri õigust 

sõltumatule enesekorraldusele. Seadusega moodustatud advokatuuri õiguste ja kohustuste 

maht on üheks indikaatoriks tegemaks kindlaks, millisel määral õigusriik toimib. Seejuures 

ei ole kriteeriumiks, et mida suurem on advokatuuri sõltumatus, seda enam on tagatud 

õigusriigi toimimine. CCBE sisustab advokatuuri sõltumatuse nõuet, et „... üksnes tugev 

advokatuuri enesekorraldus garanteerib advokaatide  riikidevahelise  professionaalse 

sõltumatuse ja ilma selleta on advokaatidel võimatu oma kutsealast rolli täita”97. Olgu 

siinkohal öeldud, et Eesti on riigiks, kus advokatuuri enesekorralduslik sõltumatus on 

reguleeritud võrreldavalt kohtuga – nii kõrget enesekorraldust omavad õigusemõistmise 

protsessis osalejatest veel vaid kohtunikud.  

                                                
95 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Op cit (viide 5), lk.611. 
96 Basic Principles on the Role of Lawyers, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and 
the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 
118 (1990). Kättesaadav: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/i3bprl.htm. 
97 Vt. Charter of core principles of the European legal profession. Op cit (viide 63).  
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Kui me aga räägime advokaadi sõltumatusest, siis me peame silmas tema õiguste ja 

võimaluste ulatust tegutseda kutsetegevuses. See tähendab advokaadi õigust ja võimalust 

tegutseda advokaadi-kliendisuhtes sõltumatult mistahes mõjutustest ja vabana mistahes 

survest, eriti aga riigipoolsest survest98, ja igasugustest muudest välistest mõjutustest. 

Lisaks peavad advokaadid olema sõltumatud ka oma isiklikest huvidest õigusemõistmise 

suhtes, kuna advokaadile õigusemõistmise protsessis seadusega antud sõltumatuse tagatis 

kujutab endast kitsamalt mitte advokaadi enda vaid tema kliendi privileegi99, laiemalt aga 

kliendi õigust usaldusele, et tema asi lahendatakse õigesti ja õiglaselt. Advokaat peab 

seetõttu vältima oma sõltumatuse ohtuseadmist ja mitte tegema mööndusi oma kutse-

eetikanormidest kinnipidamisel klientide, kohtu või kolmandate isikute kasuks.100 

Õigusemõistmise eesmärki silmaspidavalt saab väita, et advokaadi sõltumatus on 

tema ameti kvintessents. Sõltumatus advokaadi kutsetegevuses kujutab talle samaaegselt 

nii õigust kui ka kohustust. Selles tähenduses on sõltumatus tähtsaim seadusega 

advokaadile antud omadus – omadus, mis on kogu tema kutsetegevuse õigustus ja 

kohustus. Ka AdvS § 43 sõnastab advokaadi sõltumatuse kui tema kutsetegevuse peamise 

tagatise: advokaat on õigusteenust osutades sõltumatu ning juhindub seadustest, 

advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, advokaadi kutse-eetika nõuetest ning 

headest kommetest ja südametunnistusest.  

Sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse nõudega on seotud keeld advokaati tema 

kutsetegevusest tulenevate asjaolude alusel kinni pidada, läbi otsida või vahistada. Läbi ei 

või otsida ka advokaadibürood, mille kaudu advokaat õigusteenust osutab, samuti keelab 

seadus üldjuhul advokaadi kaasamise jälitustegevusse101. 

Erinevalt sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse tagatistest (kohustusest) ei sisalda 

advokatuuriseadus ja ka menetlusseadustikud mõistena advokaadi lojaalsuskohustust. 

Tinglikult võiks pidada lojaalsuskohustuse sisuks seaduses sisalduvaid advokaadi kohustusi 

                                                
98 Vt. Elly, Charles, “President’s address to the Conference of the Law Society”, London, Law Society 
Gazette, 7 October 1994: “What does independence mean to the public? It is freedom from government 
interference and guarantees the rights of citizens. It underpins the rule of law.”  (Mida tähendab sõltumatus 
avalikkusele? See on vabadus riiklikust sekkumisest ning kindlustab kodanike õigused. See toestab 
õigusriiki). 
99 Vt. Lord Denning. The Due Process of Law. London: Butterwords 1980, lk 29. 
100 Vt. Ramon Mullerat. „Proposal for broadcasting of the concept of language independence in the Model 
Rules of Professional Conduct“, Public Hearing, Ethics 2000 Comission, Atlanta, 5 August 1999. 
101 AdvS § 43 ja KrMS § 112 sätestatud nõuded ja seostatavad sisuliselt nii sõltumatuse kui ka 
konfidentsiaalsuskohustustega. Autor peatub nendel küsimustel sisulisemalt VII peatükis. Autori märkus. 
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huvide konflikti vältimiseks. Tavaliselt me mõtleme selle all erialalist probleemi, kuidas 

tasakaalustada huvide konflikti või kuidas vältida huvide konflikti. Lojaalsus tõusetub 

päevakorda siis, kui on võimalik ebalojaalne käitumine, elik kui tõusetub huvide konflikti 

võimalikkus usaldussuhte poolte vahel. Kuid tegelikkuses on lojaalsuse mõiste palju laiem 

kui huvide konflikti teatud määral tehniline probleem menetlusseadustike või 

advokatuuriseaduse raames.  

Usaldussuhte sisuks olevate kohustuste realiseerimise peamine eesmärk ongi just 

lojaalsus. Seejuures peab usaldusseisundi omaja käituma mitte ainult ausalt, vaid ka 

vajaliku hoolsusega. Siinkohal tulebki eristada, et iseenesest hoolsuskohustuse rikkumine ei 

ole veel lojaalsuskohustuse rikkumine102 ja õiguslikud tagajärjed võrreldes 

lojaalsuskohustuse rikkumisega on teistsugused. Kuid need kaks kohustust ei ole ka 

teineteise suhtes autonoomsed. Seda seisukohta toetab muuhulgas kohtuasjas Daugherty vs 

Runner tehtud otsus, kus selgitatakse, et usaldussuhtest tulenev hoolsusstandard on 

asjatundliku advokaadi standard, kes truult ja ülimalt heas usus järgib oma kliendi huve103.   

Usaldussuhte kaitse on tagatud kõigis Euroopa riikides, kuid selle ulatus  ja 

põhjendus erinevad. Erinevused on seletatavad eelkõige kohtukorralduse ja 

menetlusreeglite erinevusega. Näiteks Prantsusmaal ja Belgias arenes põhimõte advokaadi 

ja kliendi kommunikatsiooni saladusest mitte niivõrd kutsesaladuse kontseptsiooni, kuivõrd 

kaitseõiguse (les droits de la défense) ja kirjavahetuse saladuse (le secret de lettres) baasil. 

Inglise õiguses seostatakse sama põhimõtet juristikutse privileegiga (legal professional 

privilege). Kuid kõigis riikides tagatakse suhtluse konfidentsiaalsus põhiliselt sel viisil, et 

advokaadile pannakse kohustus mitte avaldada tema ja kliendi teabevahetuse sisu ning 

advokaati ei või kutsuda ametiasutusse aru andma, mida klient talle avaldas104.  

AdvS lähtub sarnaselt Euroopa advokaatide käitumiskoodeksiga advokaadikutse 

privileegi kontseptsioonist. AdvS reguleerib advokaadi ja kliendi usaldussuhet ühelt poolt 

advokaadi tagatiste (§ 43) ja teiselt poolt kohustusena (kutsesaladuse hoidmine – § 45).  

                                                
102 Vt. Cane, P., Stapleton, J. The Law of Obligations. Essays in Celebration of John Fleming. -Clarendon 
Press, 1998, lk. 129. 
103 Vt. Anderson R., Steele W. Fiduciary Duty, Tort and Contract:A Primer on the Legal Malpractice Puzzle.- 
Southern Methodist University Law Review, lk. 245. 
104 Uno Lõhmus. Advokaadi ja kliendi usaldussuhe ja selle piirid. Juridica IX/ 2007, lk 609. 
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Advokaadi-kliendisuhte seisukohalt kasvab sõltumatuse ja lojaalsuse printsiipidest 

välja sõltumatuse peamine eesmärk: advokaat peab olema kliendile usaldatav. Kliendi 

usaldus – see koondab endas sõltumatu õigusnõustaja idee tervikuna. Klient peab olema 

kindel selles, et advokaat tegutseb ainult tema huvides, mitte aga kellegi teise, näiteks 

avalikkuse, ajakirjanduse, poliitikute või - mis halvim - süüdistuse huvides. Advokaadi 

sõltumatus on aga üks usalduse võimalikkuse eeldus ja alus.  

Advokaadi sõltumatust kui kliendi kasuks seatud privileegi tuleks käsitleda seega 

kliendi-advokaadi usaldussuhte prismas. Klient peab alati saama oma advokaati usaldada 

ilma kahtlustavaid küsimusi esitamata. Kui advokaat on kliendi viimaseks abivahendiks 

teda otseselt puudutavate probleemide lahendamisel, paistab selgelt, kui vastuvõetamatu on 

selles olukorras advokaadi poolt oma kliendi usalduse petmine. Samas on advokaat 

sõltumatu ka kliendi enda suhtes ja arvestab kliendi soove ja nõudmisi üksnes ulatuses, mis 

ei ole seaduse, kutse-eetikanormi või kliendi tegeliku huviga vastuolus105. Sõltumatuse 

nõue põhjendab sedagi, miks advokaati ei tohi kliendi asja ajamisel samastada kliendi enda 

või tema asjaga. Seega võib advokaadi sõltumatust õigusteenuse osutamisel käsitleda 

kahest aspektist – kui tagatist advokaadi iseseisvusele ja kui advokaadi ja kliendi vahelise 

usaldussuhte ja aususe kindlustamist. Sellisena seob sõltumatuse nõue endasse ka 

lojaalsuskohustuse nõude. 

Missugune on siis see usaldus, mida kliendil on vaja kogeda oma advokaadi 

suhtes? Sellise usalduse esmaseks ja kõige tähtsamaks osaks on kindlustunne, et advokaat 

peab silmas vaid oma kliendi huve ja juhindub oma tegutsemisviiside valikul vaid nendest 

huvidest. Loomulikult ei saa klient eeldada, et advokaat edendaks tema ebaseaduslikke 

huvisid või võtaks kasutusele ebaseaduslikud vahendid kliendi kaitseks või esindamiseks. 

Kuid, kui see vajalik piirang välja arvata, peab klient saama oma advokaati täielikult 

usaldada. Nimetatu tuleneb nii AdvS §-st 44 lg 1, mis kohustab advokaati õigusteenust 

osutades kasutama oma kliendi huvides kõiki seadusega kooskõlas olevaid viise ja 

vahendeid, kui ka Eesti Advokatuuri Eetikakoodeksi §-st 8, mis kohustab advokaati 

õigusteenuse osutamisel tegutsema üksnes kliendi huvides, eelistades kliendi huve enda ja 

kolmandate isikute, sealhulgas kolleegide huvidele.  

                                                
105 Eesti Advokatuuri eetikakoodeks. Op cit (viide 37), vt § 8 lg 2.  
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Usalduse tekitamise ja kindlustamise nõue tundub elementaarne, kuid sellel on 

tagajärgi, mis esmapilgul ei ole märgatavad ja mida sageli vääriti mõistetakse. Kuigi 

advokaadid peavad olema sõltumatud tervel real põhjustel, on peamiseks põhjuseks siiski 

see, et advokaat peab ise olema vaba oma kliendi teenindamiseks ilma, et ta oleks 

vastuvõtlik teiste huvide mõjule või et teda mõjutaksid lojaalsuse või muud kohustused, 

mida ta peab järgima või täitma suhetes teistega. Samas on advokaat oma rollis mõneti 

piiratud: advokaat ei saa kunagi lubada endale millegi sellise tegemist, mis ei ühti tema 

kliendi seaduslike huvidega, isegi mitte seepärast, et selle tegemine, mida ta peab tegema, 

häiriks kohut või ei meeldiks kohtule või võib seada ohtu poliitilised või 

administratiivhuvid või võib põhjustada avaliku pahameelepuhangu. Kuid sõltumatuse 

tunnustamise nõue ei tähenda, et üksnes kolmandad isikud peaksid advokaadi 

sõltumatusega arvestama, vaid ka seda, et advokaat ise peab ennast allutama kohustusele 

hoiduda käitumisest, mis seda sõltumatust võib kahjustada. 

Eesti õigus – ennekõike advokatuuriseadus, aga ka menetlusseadused - käsitleb 

advokaadi sõltumatuse printsiipi samuti kahest aspektist:  

Esiteks – sõltumatus kui advokaadile seadusega pandud kohustus, mis seisneb 

advokaadi poolt enda tegevuse teatavas piiramises, elik enda allutamises kitsendavatele 

nõuetele kutsetegevuses ja tavaelus,  

Teiseks - sõltumatus kui advokaadi õigus nõuda kutsetegevuses enda sõltumatuse 

austamist ja järgimist.  

Õigusemõistmise ja advokaadi kutsetegevuse seisukohalt käsitletakse sõltumatust 

kui tagatist, mis sisuliselt tähendab seda, et advokaat on õigusteenust osutades sõltumatu 

ning juhindub üksnes seadustest, advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, advokaadi 

kutse-eetika nõuetest ning headest kommetest ja südametunnistusest. Sätte ammendav 

loetelu tähendab aga sedagi, et õigusteenust osutades ei tohi advokaat olla sõltuv millestki 

muust. Seega on advokaadi sõltumatuse kriteeriumiks seaduse raamides advokaadile antud 

iseseisvuse ulatus. 

Kuigi seadusega advokaadile antud sõltumatuses on võimalik näha ka teatavat 

privileegi ühele kutsealale, on asjatundlikum käsitleda advokaadi sõltumatust siiski kui 

kliendi tagatist, mis kindlustab tema huvide ja vabaduste realiseerimise võimaluse 
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õigusemõistmisel – seega tagab sõltumatuse nõue avalikke huve, kuigi selles sisaldub 

kliendi otsene erahuvi.  

See, et süüteomenetlustes tegutseb kaitsja kliendile õigusteenust osutades avalikes 

huvides, viitavad muuhulgas järgmised kohustused:  

Esiteks, kaitsjal on avalik ülesanne kaasa aidata süütuse presumptsiooni tagamisele 

ning menetluse seaduslikkuse tagamisele;  

Teiseks, sellega, et kaitsja osalemine kriminaalkohtumenetluses on kohustuslik, 

möönab seadusandja, et ilma kaitsjata ei suuda uurimisasutus, prokuratuur või kohus ega 

ka kahtlustatav või süüdistatav ise täielikult realiseerida kaitse-õigust;  

Kolmandaks, kuigi kaitsja peab tegutsema kaitsealuse huvides ning on kohustatud 

oma kaitsetaktika mitmed aspektid kooskõlastama kliendiga, on tal aga sõltumatus 

kaitsealuse juhtnööridest106.  

Advokatuuriseaduse mitmetest sätetest järeldub aga seegi, et seaduseandja tagab 

sõltumatuse, et realiseerida advokaadile pandud kohustust käituda õigusteenust osutades 

kliendi parimates huvides, rakendades sel eesmärgil kõiki seadusega lubatavaid 

käitumisviise ja vahendeid. Teisalt korrespondeerub sellele advokaadi kohustus käituda 

kliendile õigusteenust osutades viisil, et oleks sõltumatu nii advokaadi kutsetegevus ja ka 

see, et advokaat ise oleks sõltumatu nii kliendist, kohtust, administratsioonist või mistahes 

muust mõjutusest. Koostoimes seovadki need aspektid advokaadi sõltumatuse mõiste 

kutse-eetika dimensiooniga.  

Seega on kutsetegevuses advokaatidele seatud erinevaid kohustusi, kuid kõik need 

kohustused alluvad üldisele kohustusele: realiseerida lojaalselt usaldusel baseeruv 

kliendisuhe, kasutades selleks kõiki seadusega lubatavaid viise ja vahendeid. Uurides 

sõltumatuse kriteeriume seaduses, saame otsustada, millistel alustel ja tingimustel täidavad 

advokaadid oma rolli õigusemõistmises või õigussüsteemi funktsioneerimises, aga ka 

isikule juurdepääsu tagamises õigusabile ja õigusemõistmisele konkreetses õigusruumis. 

Eestis on sõltumatuse aste advokaadi kutsetegevuses sätestatud kõrgena sarnaselt 

teistele mandri-euroopa õigusruumis tegutsevatele advokaatidele. Eesti Advokatuuri 

eetikakoodeksi § 8 sätestab muuhulgas, et advokaat kasutab kliendi ülesande täitmisel neid 

seadusega kooskõlas olevaid viise ja vahendeid, mis võimaldavad kliendi huve paremini 

                                                
106 Eerik Kergandberg, Meris Sillaots. Kriminaalmenetlus. - Tallinn, 2006, lk 142. 
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kaitsta, andes sellega advokaadi vabaks kliendi juhtnööridest. Sama eetikakoodeksi norm 

sätestab, et kui see pole vastuolus seadusega, kutse-eetika nõuetega või kliendi huvidega, 

arvestab advokaat kaitsmis- või esindusviiside ja vahendite valikul kliendi soovi. Samas 

kui klient on õigusteenuse lepingus piiranud advokaadi õigust teatud kaitsmis- või 

esindusviise või -vahendeid kasutada, on see piirang advokaadile kohustuslik. Ja ka 

vastupidi: Eesti Advokatuuri eetikakoodeks sätestab sedagi, et advokaat võib õigusabi 

andmisel täita üksnes neid kliendi ülesandeid, mis ei ole õigusvastased ega kahjusta 

advokaadi au ja väärikust. Juhul, kui kliendi soovid on vastuolus kliendi tegelike huvidega, 

seadusega või advokaadi au ja väärikusega, selgitab advokaat kliendile oma seisukohti ja 

kliendi seadusevastastest või põhjendamatutest nõudmistest tulenevaid võimalikke 

tagajärgi. Kui klient ei loobu oma nõudmistest, on advokaadil õigus õigusteenuse leping 

lõpetada.  

Regulatsioon kinnitab, et advokaat on sõltumatu ka kliendist endast ja arvestab 

kliendi soove ja nõudmisi ulatuses, mis ei ole seaduse, kutse-eetikanormi või kliendi 

tegeliku huviga vastuolus.  

Advokaadi sõltumatuse üksmeelse tunnustamise näitena esitaksin mõned 

alljärgnevad tsitaadid tähtsamate rahvusvaheliste advokaatide assotsiatsioonide reeglitest: 

IBA eetikakoodeksi107 artikkel 3 sätestab: “Advokaat peab säilitama sõltumatuse 

oma ülesannete täitmisel. Advokaadid, kes tegutsevad omal käel või on partnerid, peaksid 

võimaluse korral hoiduma mistahes muust ametist või ettevõtlusest, sest seeläbi võivad nad 

kaotada oma sõltumatuse”. 

ABA eetikakoodeks108 reegel 5.4 sätestab, et advokaat ja advokaadibüroo ei ole 

õigust jagada peale loetletud erandite klienditasu mitte-advokaadiga, advokaat ei ole 

õigustatud looma partnerlust mitte-advokaadiga, kus see seondub kutsetegevusega jm. 

Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni109 Turin’i Harta110 puudutab 

advokaadi praktiseerimist 21. sajandil järgmiselt: “Advokaadil on tööalases tegevuses 

õigus täielikule sõltumatusele, mistahes surve või diskrimineerimiseta. Advokaadil lasub 

                                                
107 Vt. Op cit (viide 57).  
108 Vt. Model Rules of Professional Conduct. Arvutivõrgus: http://www.abanet.org/cpr/mrpc/rule_5_4.html. 
109 International Association of Lawyers (UIA). 
110 Vt. Turin Harta. Arvutivõrgus: http://www.abanet.org/cpr/gats/uia_ex_1.pdf. 
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kohustus seda sõltumatust säilitada, vältides mistahes olukordi, kus tema  mandaati võib 

ohustada huvide kõrvalekaldumine”. 

Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi esimene üldisem põhimõte on advokaadi 

sõltumatus. Koodeksi artikkel 2.1.1 kehtestab, et need paljud kohustused, mis advokaadile 

on seatud, nõuavad advokaadi täielikku sõltumatust, vabadust igasugusest välismõjust, eriti 

sellisest, mis võib tuleneda tema isiklikest huvidest või välissurvest. Selline sõltumatus on 

usalduse tekkeks õigusemõistmisel sama vajalik kui kohtuniku erapooletus. Advokaat peab 

seetõttu vältima oma sõltumatuse ohtuseadmist ja mitte tegema mööndusi oma 

kutsenormidest kinnipidamisel klientide, kohtu või kolmandate isikute kasuks. Punktis 

2.1.2 jätkatakse, et sõltumatus on vajalik nii kohtuvälistes asjades kui kohtus. Advokaadi 

poolt kliendile antud nõuanne ei oma mingist väärtust, kui advokaat annab selle 

eesmärgiga kliendile meelepärane olla, teenida oma isiklikke huve või alludes välisele 

survele. 

Eesti Advokatuuri eetikakoodeks sätestab §-s 4 (Advokaadi sõltumatus), et 

advokaat ei või õigusteenust osutades alluda avaliku arvamuse, riigi- ja kohaliku võimu 

ega ametiasutuste ja -isikute survele, samuti mistahes muule otsesele või kaudsele 

mõjutamisele, mis kahjustab advokaadi sõltumatust kutsetegevuses. Advokaat valib kliendi 

poolt antud volituste piires kliendi huvide kaitseks vajalikud seadusega kooskõlas olevad 

viisid ja vahendid. Eriti oluline säte on sõnastatud eetikakoodeksi §-i 4 lõikes 6, mis keelab 

advokaati samastada kliendi ülesande täitmise tõttu kliendiga või kliendi kohtuasjaga. 

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksis sätestatud sõltumatuse kohustus on omane 

kontinentaalõigusruumile ja suunatud ennekõike kliendi õigusele usaldada talle pakutavat 

õigusteenust. Sellest aspektist on anglo-ameerika õigusruumis rõhuasetus advokaadirollile 

ja sõltumatuse kriteeriumidele mõnevõrra teistsugune.  

Nimetatu on tajutav muuhulgas ka võrdluses ABA eetikakoodeksi ja Euroopa 

Advokaatide eetikakoodeksi vahel. Esimesel puhul eristub, et sõltumatu advokaat täidab 

eelkõige õiglase kohtumõistmise eesmärki kliendi huvides, teisel puhul on kliendi huvi 

selgelt esikohal, mis mõistagi viimasel juhul ei tähenda, et puuduks respekt kohtu vastu või 

et advokaati samastatakse kliendi või tema asjaga. ABA kutse-eetika reeglid, rääkides 

advokaadi sõltumatusest, peavad silmas “kohtuotsuse sõltumatuse eesmärki”. 



 76 

Kontinentaal-õigusruumis on advokaadi sõltumatus laiem, absoluutsem ja piiramatum 

mõiste.  

Kuid ka kontinentaalõigusruumis eristatakse advokaadist kaitsja rolli kohta 

kirjanduses erinevaid teooriad, mis lõppastmes määravad ära ka advokaadi 

menetlusseisundi, õigused, kohustused ning kutse-eetilise käitumise ulatuse ja 

võimalused111: 

Esiteks - Organiteooria.  

Selle teooria kohaselt on kaitsja üheks õiguskaitseorganiks, olles sõltumatu kohtust 

ja prokuratuurist ning nendega võrdväärne. Kaitsja on instants, kes just oma ühekülgse 

tegevusega jälgib avalikkuse huvides seda, et peetaks kinni kõigist menetluseeskirjadest ja 

ausas menetluses võideldakse materiaalse tõe pärast. 

Selle teooria kohaselt on kaitsja sõltumatu oma kaitsealusest ning toimib enda 

õigustest lähtuvalt, olles sõltumata ükskõik millistest kaitsealuse instruktsioonidest. Tema 

õiguslik seisund on lahus süüdistatava õiguslikust seisundist (nii ei või süüdistuse saanud 

advokaat ennast ise kaitsta). Sellise õiguskaitseorgani seisundiga seonduvad aga 

kohustused ja piirangud. Ta on õigustatud rakendama üksnes õiguslikult lubatavaid 

vahendeid ning ei tohi riikliku õiguskorra vastu käituda ega kohtumenetlust nurjata. Kaitsja 

tõekohustus on tuletatav sellest, et ta osaleb ülesandes selgitada välja tõde. 

Teiseks – Piiratud organiteooria.  

Selle teooria kohaselt peab suund avalikule huvile olema piiratud, et 

organifunktsiooni kaudu ei kärbitaks süüdistatava ja tema kaitsja õigusi. Kaitsjalt saab 

maksimaalselt nõuda võimalikult intensiivset vastupanu kriminaalmenetlusasutustele ning 

seda, et ta ei kuritarvitaks oma õigusi. 

Kolmandaks – Poole-huviesindaja teooria.  

Siin on kandvaks asjaoluks seisukoht, et kaitsja on poole huviesindaja. Teooria 

mõõdukamaks allvormiks on lepinguteooria, mille kohaselt peab kaitsja põhimõtteliselt 

järgima oma kaitsealuse soove, kuid vale kasutamine kaitsevahendina on keelatud. Mudeli 

kohaselt leiab kaitsja oma ülesandeks aluse lepingust, st kaitsealuse subjektiroll oleks 

poolikult realiseeritud juhul, kui juuresolev kaitsja kaotaks teenindava funktsiooni ja ei 

tohiks midagi teha ilma süüdistatava tahteta või süüdistatava tahte vastaselt. Sellise kliendi 

                                                
111 Vt. Eerik Kergandberg. Meris Sillaots. Op.cit (viide 106), lk 140-141. 
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ja kaitsja vahelise suhte kujunemise aluseks on eraõiguslik leping. Nimetatut ei muuda ka 

kaitsja kohustuslikkus teatud menetlustes, kuna kaitsja liigub samades raamides, olles 

võtnud lepingupartneri funktsiooni, mida kindlustab kaitsja täiendav volitus süüdistatava 

poolt.  

Võime selgelt tajuda advokaadi sõltumatuse ulatuse erinevust, sõltuvalt sellest, 

millisest advokaadi rolliteooriast õiguskord lähtub. 

Sõltumatuse printsiip on kõrge abstraktsuse astmega ja sellest tuleneb ka selle 

konkretiseerimismastaap, nõudes sõltumatuse mõiste sisustamist õiguses. Seaduses 

märgitud ulatuses sätestatuna kujutab see endast ka advokaadi atribuutide allikat. 

Seadusega advokaadile pandud sõltumatuse hoidmise kohustus ja tagatisena antud õigus 

oleksid deklaratiivsed, kui seda ei saaks sisustada regulatsioonide, sealhulgas kutse-eetika 

normide koosmõju kaudu.  

 

Advokaat on õigustatud kutsetegevusena osutama üksnes õigusteenust  

 

Vastavalt AdvS §-le 53 lg 1 ei või advokaadiühingul olla teist tegevusala peale 

õigusteenuse osutamise. Sama paragrahvi teine lõige kehtestab, et füüsilisest isikust 

ettevõtjana tegutsev vandeadvokaat ei või sama ärinime all tegutseda teisel tegevusalal 

peale õigusteenuse osutamise. AdvS § 49 lg 1 sätestab, et advokaat osutab õigusteenust 

advokaadibüroo kaudu112. Sellisel viisil seotuna on advokaadi poolt õigusteenuse 

osutamine advokaadibüroo pidaja ettevõtlus. Seega seisneb advokaadiühingu (või ka 

                                                
112 Aukohtu lahendid, kus aukohus loeb distsiplinaarüleastumiseks advokaadi poolt õigusteenuse osutamise 
mitte advokaadibüroo kaudu või kus advokaat on kaotanud sideme advokatuuriga: 
Aukohtu lahend 29.10.03 - Vandeadvokaadi vanemabi S.B. ei olnud umbes 6 kuud osutanud õigusteenust 
advokaadibüroo kaudu, rikkudes sellega advokatuuriseaduse §-i 49 lg 1.  
Aukohtu lahend 10.02.1998 - advokaadibüroo V.S. oli registreeritud Tallinna Linnavalitsuses, kuid puudusid 
andmed büroo ümberregistreerimise kohta. Advokatuuri juhatusel puudus kontakt advokaat S-iga. Juhatusele 
teatatud aadressil büroo ei asunud ning advokatuuri telefonteatmikus olid advokaat S-i büroo 
kontaktandmeteks vaid PK 430 ja mobiiltelefon. Aukohus leidis, et advokaat on kaotanud sideme Eesti 
Advokatuuriga. 25. mail 1998. a - Omamata kindlat tegutsemiskohta advokaadibüroos ja jättes AS K. 
Advokaadibüroo ümber registreerimata ning advokatuuri liikmemaksu tasumata, on advokaat K. kaotanud 
sideme advokatuuriga.  
Aukohtu 17.03.1999.a. otsus vandeadvokaat V.S. distsiplinaarasjas - Juhatuse kirjadele mittevastamine ja 
kindla tegevuskoha (büroo) puudumine on vaadeldav distsiplinaarüleastumisena vastavalt Advokatuuri 
põhikirjale. Ka kehtiva Advokatuuriseaduse § 49 lg.1 kohaselt osutab advokaat õigusteenust advokaadibüroo 
kaudu.  
Vt. Aukohtu lahendite ülevaade. Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
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füüsilisest isikust ettevõtja) kui advokaadibüroo pidaja ettevõtlus selles ja ainult selles, et 

tema poolt peetava büroo kaudu seal tegutsevad advokaadid osutavad büroo pidaja 

korraldusel õigusteenust.  

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi §-s 4 lõikes 4 sätestatakse, et advokaadil on 

keelatud tegutseda kutsealal, mis on vastuolus advokaadi kutse-eetika nõuetega või 

sõltumatuse põhimõttega või mis on muul viisil sobimatu advokaadi kutsega113. AdvS §-i 

27 lg 1 p 6 kohaselt on advokatuuri vastuvõtmisest keeldumise aluseks asjaolu, et isik 

tegutseb kutsealal, mis on vastuolus advokaadi kutse-eetika nõuetega või sõltumatuse 

põhimõttega, ning AdvS § 36 lg 1 p 7 kohaselt on advokatuuri juhatuse otsusega 

advokatuurist väljaarvamise aluseks, kui advokaat on asunud tegutsema kutsealal, mis on 

vastuolus advokaadi kutse-eetika nõuete või advokaadi sõltumatuse põhimõttega. 

Kuna advokaat on õigustatud kutsealal tegutsema advokaadiühingu moodustatava 

advokaadibüroo kaudu, siis tuleb seaduseandja mõtet tõlgendada selliselt, et advokaadi 

kutsetegevuseks on üksnes õigusteenuse osutamine. Seega peame sisustama ka 

õigusteenuse legaalmõistet, et aru saada advokaadi kutsetegevuse lubatavuse piiridest. 

AdvS § 40 annab õigusteenuse legaaldefinitsiooni. Vastavalt AdvS §-le 40 on 

õigusteenus kutsetegevusena defineeritud kui õigusnõustamine, isiku esindamine või 

kaitsmine kohtus, kohtueelses menetluses või mujal ning isikule dokumendi koostamine ja 

tema huvides muu õigustoimingu tegemine. Õigusteenuse legaaldefinitsiooni selguse ja 

hõlmavuse üle võiks siinjuures jätkuvalt vaielda, kuid on selge, et advokatuuriseaduse 

taotluseks on sätestada õigussuhe, mille puhul eksisteeriks kontrollitud õigusalaste 

teadmistega sõltumatu teenuse pakkuja.  

Iseenesest leiame me seadusest õigusteenuse lubatavuse piirid väga laialdastena: 

selle alla mahub pea kogu lai spekter käsundisuhtes tegutsemisest ja siia alla mahuks 

paljuski ka selliseid ülesandeid, mida tavaolukorras võiks käsitleda kui maksunõustamist, 

kinnisvara tehinguid, aktsiaportfelli pidamist, päranditombu haldamist, äriühingute 

juhtorganites olemist jne, mida võiks vaadelda kui tegutsemist maaklerina, 

maksukonsultandina, agendina jne ja mille kohta võiks väita, et tegemist on muul elualal 

                                                
113 Seoses 26. aprilli 2007 massiliste rahutustega arutas Eesti Advokatuuri juhatus advokaadi sobilikkust 
tegutseda abipolitseinikuna. Juhatus leidis, et  abipolitseinikuna tegutsemine ei ole advokaadile sobilik, kuna 
tegutsemine politseiametniku administratiivses alluvuses on vastuolus advokaadi sõltumatuse nõudega, 
samuti peab advokaadi kutse näima sõltumatuna ka väljastpoolt. Autori märkus. 
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kui advokaadi kutsetegevuses tegutsejaga. Samas tegevuste ulatus, mida advokaat saab 

teha õigusteenuse legaaldefinitsioonist kaetuna, on tänapäeval kujunenud veelgi laiemaks 

ja seda üldiselt aktsepteeritakse kui advokaadi teenuse osutamist. Näiteks on kujunenud 

advokaadid lobby’stideks Euroopa Liidu Komisjoni juures ja komiteedes jne.  

Lugedes AdvS ei ole kahtlust, et kõigis neis tegevustes tegutseb advokaat kliendi 

usaldussuhte raames, mis on kaitstud advokaadi privileegiga usaldussuhte 

konfidentsiaalsusele, ja ei peaks kartma usaldussuhte konfidentsiaalsuse rikkumist. Samas 

ei ole see alati nii ja selgus usaldussuhte ulatuse suhtes hajub otsekohe, kui lugeda muid 

õigusakte, mis selle konfidentsiaalsuse koomale tõmbavad.  

Siinkohal vaid üks näide, mis kinnitab, et ka Euroopa Kohus eristab usaldussuhte 

kaitse ulatust erinevate õigusteenuste osutamisel. Nii eristab näiteks Euroopa Kohtu 26. 

juuni 2007. a otsus kohtuasjas C-305/05 (Ordre des barreaux francophones et 

germanophone)114 advokaatide ülesandeid, millel on seos kohtumenetlusega, ja ülesandeid, 

millel selline seos puudub.  

Euroopa Kohtu tõlgenduse järgi hõlmab kliendi ja advokaadi usaldussuhte kaitse 

õigusabi kohtu- ja kohtueelses menetluses ning õigusnõustamist, et klient saaks kindlaks 

määrata oma õigused ja kohustused ning oma tegevusega kaasnevad riskid. Kohtujurist 

Poiares Maduro samas kohtuasjas tehtud ettepanekute kohaselt (p.65) on advokaadi 

õigusalase tegevuse ja õigusvälise tegevuse vahel vahet tegemine praktikas keeruline, kuid 

samas tõdes, et seda kriteeriumi leida ei ole võimatu, eristamaks asju, milles advokaat 

„advokaadina tegutsedes“ omab kutsesaladuse kaitset, nendest asjadest, milles seda kaitset 

pole tarvis kohaldada. Ta arvas, et vaid sel tingimusel on võimalik ühenduse õiguskorras 

tagatud õigustega nõuetekohaselt arvestades tagada tasakaal advokaadi ja tema kliendi 

vahelise usalduse kaitse nõude ja ühiskonna üldiste huvide kaitse nõude vahel. Ta lisas (p 
                                                
114 Kohtuasja ese - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/97/EÜ (EÜT L 
344, lk 76), millega muudeti nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil 
kasutamise vältimise kohta, artikli 1 punkti 2. Resolutiivosa: Teabe edastamise ja koostöö kohustus rahapesu 
tõkestamise eest vastutavate asutustega, mis on sätestatud nõukogu 10. juuni 1991. aasta direktiivi 
91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta, mida on muudetud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2001. aasta direktiiviga 2001/97/EÜ, artikli 6 lõikes 1 ja mida 
advokaadid peavad selle direktiivi artikli 2a punkti 5 alusel täitma, võttes seejuures arvesse sama direktiivi 
artikli 6 lõike 3 teist lõiku, ei riku õigust õiglasele kohtulikule arutamisele, mis on tagatud EIÕKonv artikliga 
6 ja EL artikli 6 lõikega 2.  
Arvutivõrgus: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=et&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=c-
305/05&nomusuel=&docnodecision.  
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70), et kui kliendi õigusliku olukorra kindlakstegemise ainus eesmärk on aidata kliendil 

oma tegevust seadusega kooskõlas korraldada ja tema eesmärgid õiguse nõuetele allutada, 

tuleb seda pidada nõustamiseks ja nõustamise kontekstist hoolimata vabastada igasugusest 

kohustusest informeerida administratsiooni. Kui aga nõustamise eesmärk on kaubandusliku 

või finantstehingu planeerimine ja teostamine ning kui nõustamine toimub vastavalt kliendi 

juhistele eesmärgiga leida eeskätt majanduslikult kõige soodsam lahendus, tegutseb 

advokaat äriagendina. Elik esimesel juhul võib öelda, et advokaat tegutseb oma kliendi, ent 

samas ka õiguse huvides. Teisel juhul prevaleerivad kliendi huvid, mistõttu advokaat ei 

tegutse sõltumatu õigusnõustajana. Mõistagi jääb esialgu lahtiseks, kas selle kohtuasjas 

tehtud järeldusi saab kasutada vaid rahapesu- ja terrorismivastase võitluse kontekstis või 

on sellel laiem tähendus ka eespool viidatud olukordades, kus advokaat tegutseb äriühingu 

juhtorganites, haldab kliendi varasid vms juhtudel. 

AdvS § 40 lg 2 sätestab, et advokaat osutab õigusteenust võrdsetel alustel teiste 

kutseliste õigusteenuse osutajatega, kui seadus ei sätesta teisiti. Ilmselt on selline seaduse 

reservatsioon taotluslik. Seega on võimalik kalduda kõrvale õigusteenuse turul kõigi 

kutseliste õigusnõustajate võrdsuse printsiibist, kui see on kehtestatud seadusega. 

Advokaaditegevus erineb õigusteenuse turul teistest kutselistest õigusnõustajatest115 

ennekõike selle poolest, et selle teenuse osutamiseks on advokaat varustatud spetsiifiliste 

kutsetagatistega116 ühelt poolt ja spetsiifiliste kohustustega117 selle õigusteenuse osutamisel 

teiselt poolt. Nii on advokaadile teatud menetlustes ainuõigus õigusteenuse osutamiseks: 

näiteks osutada riigi õigusabi118 või esindada või kaitsta klienti Riigikohtus119, samas on ta 

seotud oma „monopoolses“ olukorras sellega, et tema vaba ettevõtlusõigus on sõltumatuse 

tagamise eesmärgi tagamiseks seadusega piiratud. 

                                                
 
116 AdvS § 43. 
117 AdvS § 44. 
118 Vastavalt RÕS §-le 5 osutab riigi õigusabi advokaat advokatuuriseaduse alusel, arvestades käesoleva 
seaduse erisusi. (RT I 2004, 56, 403). 
119 Vastavalt TsMS §-le 218 lg 3 võib hagimenetluses Riigikohtus menetlusosaline menetlustoiminguid teha 
ning avaldusi ja taotlusi esitada üksnes vandeadvokaadi vahendusel. Hagita menetluses võib menetlusosaline 
Riigikohtus menetlustoiminguid teha ning avaldusi ja taotlusi esitada ise või advokaadi vahendusel. (RT I 
2005, 26, 197). 
Vastavalt KrMS §-le 344 lg 3 p 2 ja 3 on kassatsiooni esitamise õigus advokaadist kaitsjal või teistel 
kohtumenetluse pooltel advokaadi vahendusel. 
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Advokaadi kohustus osutada kutsetegevusena üksnes õigusteenust, on kantud 

advokaadi sõltumatuse tagamise eesmärgist, ennekõike tagamaks, et advokaat ei oleks 

mõjutatav muudest välistest asjaoludest peale kliendisuhte efektiivse ja asjatundliku 

täitmise, täites seda ülesannet ausalt ja väärikalt. Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi 

artikkel 2.2.1 kohustab advokaati vältima oma sõltumatuse ohtuseadmist ja mitte tegema 

mööndusi oma kutsenormidest kinnipidamisel klientide, kohtu või kolmandate isikute 

kasuks. Seejuures aktsepteerib eetikakoodeks, et konkreetses õiguskorras võivad olla 

advokaadi õigus sõltumatule tegutsemisele olla erinev erinevates liikmesriikides ja 

advokaat, kelle kodumaal on lubatud tegutseda laiema ulatusega, peab vastuvõtvas riigis 

järgima piiranguid nagu need kehtivad vastuvõtva riigi advokaatidele. 

 

Regulatsioonid, mis lubavad advokaadibürool tegelda mitte üksnes 

õigusteenuse osutamisega, murendavad advokaadi sõltumatuse absoluutsuse sisu 

 

Oluliseks erinevuseks advokaadi ja muu kutselise õigusnõustaja vahel on 

advokaadi kohustus osutada üksnes õigusteenust ja teha seda ainult advokaadibüroo kaudu, 

samal ajal kui muu õigusteenuse osutaja120 on vaba ettevõtluse kõigi vormide suhtes, elik 

tal puudub kohustus enda sõltumatuna pidamiseks – nimetatu on aga võrreldes advokaadi 

poolt pakutava õigusteenusega oluliseks konkurentsieeliseks. 

Samas on tähelepanuväärne, et seaduseandja ei ole suutnud reguleerida nende 

õigusnõustajate tegevust, kes konkureerivad õigusteenuse turul kohaste teadmisteta ning 

kes ei ole seadusest tulenevalt allutatud piiravale sõltumatuse nõudele. Seaduseandja on 

õigesti sätestanud, et advokaat on küll tema sõltumatuse huvides seotud kohustusega 

osutada kutsetegevusena üksnes õigusteenust, kuid sellele peaks korrespondeeruma teiste 

isikute osas keeld osutada õigusteenust vähemalt valdkondades, kus isikute õigused ja 

huvid saaksid olla kahjustatud ebapädevast õigusabist või selle osutamata jätmisest121. 

Siiski on nö „evangeelsest keelust – teenida kahte isandat“ – kõrvale hiilimiseks 

erinevates jurisdiktsioonides seadustesse inkorporeeritud mitmed võimalused, mis lubavad 

                                                
120 Ka notar on sõltumatu õigusnõustaja, kes osutab spetsiifilist avalikku õigusteenust, kuid siinkohal peab 
autor silmas sellist õigusnõustajat, kes osutab õigusteenust advokaadiga sarnasel tegevusalal väljaspool 
advokatuuri. Autori märkus. 
121 Vt. Virgo Saarmets. Kes on õigusnõustaja? - Juridica, 2002, nr 2, lk 121-125. 
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advokaadi kutsetegevuse ühitamist muu tegevusega122. Igal juhul viitab see suund huvide 

konflikti keelustamise pehmenemise suunas, kus olulisel kohal ei ole enam advokaadi 

sõltumatuse kehtestamise nõue.  

Viimastel aastatel on avaldatud survet multidistsiplinaarsete partnersuhete123 

lubamiseks advokaatide ja mitte-advokaatide vahel, kuna advokaadid on palju turgu 

kaotanud raamatupidajatele, majandusnõunikele, audiitoritele jt konsultantidele. Lähtudes 

konkurentsivabaduse põhimõttest, on paljud advokatuurid lubanud taolist laienemist 

advokaadi sõltumatusele lõivu makstes. Konsultatsioonifirmade ilmumine, kes 

agressiivselt nõustavad kliente valdkondades, mida  traditsiooniliselt  õigusnõustasid 

advokaadibürood (näiteks nõustamine seoses ühinemiste ja ülevõtmistega, seoses 

kinnisvaraga,  seoses tööjõuga, samuti kohtuvaidluste tugisüsteemi pakkumine), põhjustas 

debati MDP lubatavusest advokaadibüroodele.  

Osade riikide seadus võimaldab erinevaid koostöövorme advokaatide ja mitte-

advokaatide vahel, kuid samas on see keelatud teistes riikides. Selle tulemusena on  

multidistsiplinaarset teenust pakkuvad kolmandate riikide ettevõtted, kasutades ära nii 

asutamis- kui liikumisvabadusi sisenenud õigusabi osutamiseks jõudsalt turule, kus 

siseriiklik õigus seda muidu keelaks, pakkudes õigusabi nö ühtse 

konsultatsiooniteenusena124.  

MDP advokaadi ja mitte-advokaadi vahel lubatavus või mittelubatavus on 

ennekõike küsimus avaliku huvi kaitsest, kuivõrd MDP toob endaga kaasa olukorra, kus 

advokaat ei pruugi oma kutsetegevuses olla sõltumatu. Ühelt poolt MDP pooldajad peavad 

vananenuks käsitlust "one-stop shopping" lubamatusest, nimetades seda kahekümnenda 

                                                
122 Näiteks nn Chinese wall teooria panga, audiitori ja advokaadi funktsioonide eraldamiseks kuritarvituste 
vältimiseks, või vähem rangete eetikareeglite kehtestamise lubatavus kogenumatele klientidele, jne. 
Ettepanek, et äriettevõtted võivad pakkuda õigusabi teenust (“supermarket law” või “Tesco advokaadid” – vt 
http://www.guardian.co.uk/business/2008/may/17/tesco.supermarkets) on eelnevaga sarnane näide. Autori 
märkus. 
123 MDP-multidistsiplinaarne praktiseerimine tähendab, et advokaadi kutsetegevus on ühendatud ühe või 
mitme erineva valdkonna kutsealal tegutseva isikuga (näiteks raamatupidamine, finanstplaneerimine, 
sotsiaaltöö, gerontoloogia). Multidistsiplinaarne partnerlus on partnerlus, mille omanikud on erinevate 
valdkondade professionaalid (näiteks, advokaat ja raamatupidaja, advokaat ja sotsiaaltöötaja jne). Autori 
märkus.  
124 Vt. Pamela Cairns, Timothy Szambelan. External Trends Affecting the Practice of Law in Washington 
State: Multidisciplinary Practice. November 1999. Arvutivõrgus: 
http://www.wsba.org/media/publications/barnews/archives/1999/nov-99-trends.htm 
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sajandi alguse reliktiks, mis takistab efektiivset ja kliendisõbralikku õigusteenuse osutamist 

koos muu professionaalse teenusega ja vastava tasu jaotamisega advokaadi ja mitte-

advokaadi vahel. Oponendid näevad aga MDP lubamises rünnet advokaadi sõltumatusele 

kutsetegevuses ja kutsuvad üles nägema selles riivet kliendi õigusele konfidentsiaalsusele 

ja lojaalsusele.  

CCBE väljendas 2006 aasta 3. augustil sügavat muret advokaadi kutsetegevuse 

liberaliseerimise osas seoses kavandatava seadusmuudatusega MDP legaliseerimiseks 

Itaalias125. CCBE president teatas, et CCBE on korduvalt arutanud MDP seonduvaid 

probleeme (viimati seoses Enroni ja Worldcom kollapsiga, mis šokeeris Ameerika 

Ühendriike). CCBE leiab, et MDP regulatsioon nõuab delikaatset nii majanduslike kui ka 

mittemajanduslike huvide kaalumist, kuna see riivab isikute tõsiseid ja legitiimseid huve. 

„Kui eelistatakse tunnustada majandustegevuse vabaduse printsiipi koos õigusega vabaks 

teenuste osutamiseks, siis leiab CCBE, et advokaadi kohustus olla sõltumatu, austada 

kliendi konfidentsiaalsust ja vältida huvide konflikti, on ohustatud, kui advokaat peab 

kutsetegevust harrastama olukorras, kus faktiliselt ja õiguslikult mitte-advokaat omab 

kontrolli advokaadi üle”.  

MDP legaliseerimiseks on mitmeid teooriaid ka seadustesse inkorporeeritud: 

näiteks multidistsiplinaarsed partnerlused “legal practice plus”, mis olemuslikult on 

advokaatide poolt kontrollitav MPD. Kõige vastakam selles tähenduses on advokaatide ja 

raamatupidajate partnerlus. Nii või teisiti näitab tegelikkus, et raamatupidajatele 

professionaalne erapooletus on ühitamatu advokaatide sõltumatu, ent osapoolte nõustajana 

erapooliku lähenemisega.  

Euroopa Kohus leidis Woutersi kohtuasjas126, et seadus, mis Hollandis keelab MDP 

advokaadi ja raamatupidajate vahel, on vastavuses Euroopa lepinguga. Kohus leidis, et 

                                                
125 CCBE president Manuel Cavaleiro Brandão avalik kiri Itaalia justiitsminister Clemente Mastellale 
3.08.2006. 
126 EIÕK kohtuotsus 19 veebruar 2002 Wouters v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten 
(C-309/99).  Need küsimused tõusetusid seoses advokaatide kaebustega, mis esitati Amsterdami 
ringkonnakohtu keeldumise peale tühistada Madalmaade advokatuuri otsused, milles keelduti tühistamast 
Amsterdami ja Rotterdami piirkondade advokatuuride järelevalvekomisjonide otsuseid, mis keelavad nendel 
advokaatidel tegeleda oma kutsetegevusega integreeritud koostöös raamatupidamisekspertidega. 
Arvutivõrgus: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=et&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-
309/99&nomusuel=&docnodecision. 
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selline partnerlus õõnestab advokaatidele, kes peavad kaitsma ja esindama oma kliente 

sõltumatult, kehtestatud kutse-eetilisi kohustusi. 

 

Kui varasemalt advokaadi sõltumatuse huvides välistati multidistsiplinaarsed 

partnersuhted sootuks, siis täna mitmes EL liikmesriigis on see seadusega lubatav, olles 

siiski reguleeritud ja piiratud seaduse ja spetsiifiliste kutse-eetika normidega. Nii lubab 

Saksa advokatuuriseadus advokaadil kutsetegevuses koopereeruda üksnes kutsealadega, 

millised on loetletud Saksa õiguses ja tingimusel, et just viimased tunnustaksid ja 

allutaksid ennast advokaadi kutse-eetika normidele. Kui advokaadibüroo poolt pakutav 

toode sisaldab endas audiitori, raamatupidamise või maksukonsultatsiooniteenust, siis 

allutatakse audiitorid, raamatupidajad või maksunõustajad võrdselt advokaadiga 

konfidentsiaalsuskohustuse alla, mitte viisil, mis on ette nähtud näiteks 

audiitoreeskirjadega, vaid viisil, mis on ettenähtud advokatuurile.  

Tänaseni eesti seadus ei võimalda multidistsiplinaarset partnerlust advokatuuris. 

Olgu siinkohal lisatud, et AdvS § 55 lg 2 sätestab, et advokaadibüroo pidaja ei või volitada 

kliendile õigusteenust osutama isegi mitte teist advokaadibüroo töötajat, kes ei ole 

advokaat, ega anda ühisvolitust õigusteenuse osutamiseks advokaadile ja isikule, kes ei ole 

advokaat. Seega tagatakse eesti seadusega, et kliendile osutab teenuse ja vastutab selle 

kvaliteedi eest advokaat ja advokaadibüroo.  

 

Ülaltooduga on tihedalt seotud ka nõue, et advokaat oma sõltumatuse huvides ei 

tohi olla mitte-advokaadi poolt mõjutatav, see tähendab muuhulgas ka seda, et advokaat ei 

tohi alluda isikule, kes ei ole advokaat. Eesti õigusruumis tagatakse nimetatud põhimõtte 

järgimine seadusega. Teatavasti on advokaat õigustatud kutsetegevusena osutama 

õigusteenust üksnes advokaadibüroo kaudu ja tema kutsetegevuseks on üksnes 

õigusteenuse osutamine. Advokaadibüroo pidajaks on advokaadiühing või füüsilisest 

isikust ettevõtjana tegutsev vandeadvokaat. Vastavalt AdvS §-le 49 lg 3 võib 

advokaadibüroo pidajaks olla advokaadiühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kes võivad 

pidada üht või mitut advokaadibürood. Advokaadibüroo pidaja ja advokaadi suhted 
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määratakse lepinguga. Sellisel viisil välistatakse advokaadi alluvussuhe mitte-advokaadiga 

õigusega.127 

 

Samas võiks ka Eestis de lege ferenda kaaluda regulatsiooni, mis lubaks 

advokaadibüroodele teatud kutsealadega MDP-d, andes sellele teenusele advokaatidega 

võrdse sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse kaitse, lähtudes kliendi huvist saada teenus nö 

ühest kohast. Regulatsiooni vajalikkust põhjendab muuhulgas asjaolu, et seadusandja on 

jätnud reguleerimata samal turul õigusabi osutavate muude isikute tegevuse, kes kasutavad 

olulist konkurentsieelist advokaatide ees, olles sõltumatuse eesmärgil piiramata ning 

osutavad õigusteenust koos kõige laiema spektri muude teenustega. 

 

Advokaat ei pea olema sõltumatu mitte ainult oma otsustustes, sõltumatu peab 

olema ka tema kutsetegevus, elik vorm ja viis, kuidas töötada 

 

Advokaadil ei ole kohustust kliendi kohtuasjaga tegelema hakata. Eetikakoodeksi 

§-i 12 lg 1 sätestab, et advokaadil on õigus otsustada, kas ta võtab õigusteenuse saamiseks 

pöördunud isiku ülesande vastu või mitte.  

Kliendisuhte loomine on võrdsete partnerite kokkulepe, mis reguleeritakse 

kliendilepinguga ja mis oma tsiviilõiguslikus sisus kujutab käsundussuhet. Selles 

tähenduses on Eesti õigus reguleerinud advokaadi-kliendisuhte poole-huvi-esindaja teooria 

alusel ja ei käsitle advokaati menetlusseisundit organiteooriast lähtuvalt. AdvS § 55 lg 3 

sätestab, et kliendilepingule kohaldatakse käsundit reguleerivaid sätteid, arvestades 

advokatuuriseaduses sätestatud erisusi.  

                                                
127 Aukohtu lahend 21.05.03 J.-E.A. distsiplinaarasjas – J.E.A. andis õigusbüroole suulise nõusoleku 
kasutada õigusbüroo nimes A. nime. Õigusbüroo asutajatest ükski ei olnud advokatuuri liige. Õigusbüroos 
tegelikeks asjaajajateks olid kaks muud isikut, kellest üks oli J.-E.A. kaitsealune ja kriminaalkorras karistatud 
isik. Advokaadibüroo ja õigusbüroo tegutsesid ühistes ruumides, nende tegevus oli klientide teenindamisel 
läbi põimunud. Üks jurist töötas advokaadibüroos juristina ja õigusbüroos tegevdirektorina. Kriminaalkorras 
karistatud isik osutas klientidele õigusabi varjunime all advokaadibüroo nimel. Peale õigusbüroo 
moodustamist saatsid J.-E.A ja A.R. klientidele kirja, milles teatati õigusbüroo loomisest ja sellest, et kliendi 
ja advokaadibüroo vaheliste lepingute õigusjärglaseks on õigusbüroo. Aukohus leidis, et J.-E.A. ei olnud 
eelpool kirjeldatud tegevuses sõltumatu. J.-E.A. jättis klientidele mulje, et teda teenindab edasi 
advokaadibüroo, kuigi tegelikult hakkas klienti teenindama õigusbüroo. Vt. ka Eesti Advokatuuri aastaraamat 
2004.- Tallinn, 2004, lk 50. 
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Seega, kui pooled ei saavuta kokkulepet lepingu olulistes tingimustes, siis lepingut 

ei sünni, välja arvatud, kui seda ei reguleeri teisiti seadus128. Advokatuuriseadus ei sea 

advokaadile kohustust kliendilepingu sõlmimiseks, kui vastavat kokkulepet ei saavutata 

advokaadibüroopidaja ja kliendi vahel. 

Kutse-eetilisest seisukohast ei ole nimetatu siiski päris ühene: advokaat täidab 

avalikest huvidest lähtuvalt isiku vabaduste ja õiguste kaitsmisel spetsiifilist rolli, mistõttu 

peaks olema ülesande vastuvõtmisel või sellest keeldumisel kaalumisel ka asjaolu, kas isik 

võib jääda keeldumise tõttu õigusliku kaitseta. Iseenesest toob nimetatu kaasa advokaadile 

selgitamise ja kaasabi osutamiseks kohustuse isikule vajaliku õigusabi saamiseks kas siis 

teiste advokaatide abil või advokatuuri vahendusel. Eesti advokatuuri eetikakoodeksi § 12 

lg 5 sätestab, et kui õigusabi taotleja seda soovib, teatab advokaat, mis põhjusel ta 

ülesannet vastu ei võta. Veelgi enam eetikakoodeksi § 14 juhistab, et advokaat on 

kohustatud ülesande vastuvõtmisel või sellest keeldumisel kohtlema kõiki isikuid võrdselt, 

sõltumata kodakondsusest, rahvusest, rassist, nahavärvusest, soost, keelest, päritolust, 

usutunnistusest, poliitilistest või muudest veendumustest, samuti varalisest ja sotsiaalsest 

seisundist või muudest sarnastest asjaoludest. Seega ei ole advokaadi vabadus kliendi 

ülesandest loobumiseks absoluutne ja seda piiravad eetilised kohustused. 

Küll aga esinevad kutse-eetilisest aspektist alused, millal advokaat peab loobuma 

kliendisuhte sõlmimisest, see tähendab millal ta on kohustatud kliendi ülesannet mitte 

vastu võtma. Nii näiteks ei luba eetikakoodeks vastavalt §-le 7 lg 2 advokaadil võtta üle 

ülesannet õigusteenuse osutamiseks asjas, milles varem on õigusteenust samale kliendile 

osutanud teine advokaat. Ta on õigustatud kliendilepingut sel juhul sõlmima üksnes pärast 

seda, kui ta on ülesande ülevõtmisest teavitanud kliendile varem õigusteenust osutanud 

advokaati. Advokaat vabaneb varem õigusteenust osutanud advokaadi teavitamise 

kohustusest üksnes juhul, kui teavitamine võib kahjustada kliendi huve. 

Väga oluline tähendus on eetikakoodeksi §-l 12 lg 3, mis keelab advokaadil 

ülesande vastuvõtmise, kui on ilmne, et õigusabi taotletakse seadusega vastuolus oleva 

huvi kaitseks või kui kliendi nõue ei põhine seadusel või kui puudub protsessuaalne 

võimalus kliendi huvide kaitsmiseks. Nimetatu seab advokaadile kõrgendatud kohustuse 

välja selgitada kliendi poolt soovitava iseloom. Koosmõjus AdvS §-ga 44, mis lubab 

                                                
128 Näiteks võib seda teisiti reguleerida RÕS. 
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kliendi huvides kasutada üksnes seadusega kooskõlas olevaid viise ja vahendeid, seab see 

advokaadile kohustuse rakendada oma teadmisi ja kutseoskusi üksnes legaalsete 

eesmärkide saavutamiseks. KrMS § 46 lg 1 p 1 kohaselt on lubatud kaitsekohustuse 

võtmisest keeldumine või võetud kaitsekohustusest loobumine, kui kahtlustatav või 

süüdistatav esitab nõude, mille täitmiseks peab kaitsja rikkuma seadust või kutse-eetika 

nõudeid. Märkigem siinkohal sedagi, et KarS § 302, 303 ja 304 kriminaliseerivad 

muuhulgas ka tegevuse kaitsja mõjutamiseks, mille eesmärgiks on teda sundida tegutsema 

õigusemõistmise huvidele mittevastavalt. 

Kaitsja võib keelduda kooskõlas KrMS §-ga 46 lg 1 p 2 kaitsekohustuse võtmisest 

või loobuda võetud kaitsekohustusest ka juhul, kui kaitsekohustuse täitmine selle kaitsja 

poolt rikuks kaitseõigust. Regulatsiooni peab sisustama laiendavalt ka juhtudele, kus 

kaitsja ja kaitsealuse usaldussuhted on sedavõrd olulisel määral rikutud, et see ohustab 

kaitsja lojaalsuskohustuse täitmist ning see või takistada tõhusa ja efektiivse kaitse 

teostamist. Kui näiteks kaitsealune paneb toime ründe kaitsja vara või isiku vastu või on 

poolte vahel tsiviilõiguslik vaidlus või on muu konfliktsituatsioon, siis tuginedes KrMS §-

le 46 lg 1 p 2 ja kutse-eetikakoodeksi sätetele peab advokaadil olema võimalik keelduda 

kaitsekohustuse võtmisest või loobuda võetud kaitsekohustusest. 

Palju tekitab pingeid riigi õigusabi seaduse129 regulatsioon, mis võimaldab kohtul 

määrata advokaat riigi poolt kliendile, kelle nõue ei põhine seadusel või kellel puudub 

protsessuaalne võimalus oma õigusi realiseerida kohtu kaudu. Kohtu poolt määratuna peab 

ühelt poolt advokaat ülesande vastu võtma, kuid teiselt poolt tal puudub võimalus klienti 

abistada. Peaks asuma seisukohale, et selles olukorras peab advokaat välja selgitama kõik 

võimalused kliendi ülesande täitmiseks ja kui puuduvad alused, mis võimaldavad kliendi 

ülesannet täita, siis sellest kohut kirjalikult koos selgitusega informeerima. Mõistagi on 

advokaat sel juhul õigustatud saama oma tehtud töö eest ka tasu. 

Oluline on ka eetikakoodeksi regulatsioon, mis keelab advokaadil ülesannet vastu 

võtmast, kui tema töökoormus seda ei võimalda, samuti, kui advokaadi kutseoskused- ja 

teadmised selles valdkonnas ei võimalda kliendi huve parimal võimalikul viisil kaitsta. 

Regulatsiooni eesmärk on kaitsta klienti olukorra eest, kus tema huvid võiksid olla 

kahjustatavad seoses pealiskaudse või asjatundmatu õigusteenuse osutamisega. Kliendil on 

                                                
129 Riigi õigusabi seadus. RT I 2004, 56, 403. Edaspidi RÕS. 
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õiguskindlus, et advokaadi näol on kontrollitud teadmistega ja tema ülesande täitmisele 

lojaalse isikuga, seega on lubamatu olukord, kus õigusteenuse osutajaks võib osutuda 

advokaat, kes antud valdkonnas piisavalt ei orienteeru või tal puudub vajalik aeg kliendi 

ülesande täitmiseks. Teisalt omab säte tähtsust ka advokaati distsiplineerivas aspektis, 

kuivõrd tegevuse mittekvaliteetsus ei ole kaitstav viitega teadmiste või aja puudumisele130. 

Kõige olulisemaks aluseks, mis keelab kliendisuhte loomise on huvide konflikt131.  

Huvide konflikti ilmnemisel peab advokaat keelduma õigusteenuse saamiseks pöördunud 

isiku ülesannet vastu võtmast.  

Advokaadi sõltumatus kliendisuhtes ei piirdu üksnes vabadusega kliendisuhte 

loomise üle otsustamiseks. Advokaat peab olema sõltumatu ka selle otsuse tegemisel, kas 

ta aktsepteerib kliendipoolseid instruktsioone tema õigusnõustamisel ja kaitsmisel või 

mitte. Advokaat peab olema sõltumatu ka nende argumentide valikul, mida ta kasutab 

kliendi kaitsmisel või esindamisel. Sisuliselt tähendab nimetatu advokaadi õigust kliendi 

juhiseid aktsepteerida ja neist ära öelda. Tal on õigus kliendi mistahes ettekirjutustega 

nõustuda või mitte nõustuda. See on üks advokaadi sõltumatuse põhilisi ilminguid.  

Advokaadid on õpetatud ja nende teadmised on kontrollitud, et klienti nõustada, 

esitada argumente, isegi juhul, kui advokaatide arusaam kohtuasjast ei kattu kliendi omaga. 

Õigusnõustamine sisaldab tihtipeale ebameeldivaid fakte ja valikuvõimalusi, mis võivad 

olla kliendile vastumeelsed. Advokaadid peavad hoiduma oma sõltumatuse võimalikust 

kahjustamisest ning olema tähelepanelikud, et mitte tuua oma tööalaseid standardeid 

ohvriks kompromissidele, selleks et olla meele järgi kliendile, kohtule või kolmandatele 

osapooltele. Samas ei ole nimetatud õigus advokaadile võimaluseks jätta kutsetegevuses 

klient kaitseta või jätta kasutamata seadusega kooskõlas olevad vahendid ja viisid, mis on 

                                                
130 Aukohtu 04.10.2000.a. otsus vandeadvokaadi abi T.P. distsiplinaarasjas. - Hilinemine on sisuliselt 
samaväärne ilmumata jäämisega, kui kohtuistung põhjusel, et esindaja pole ilmunud, edasi lükatakse. 
Advokaat, olles hõivatud teistes kohtuasjades ning esitades kohtule taotlusi asja arutamise edasilükkamiseks, 
peab arvestama asjaoluga, et tsiviilkohtumenetluse seadustiku tähenduses ei ole taolistel juhtumitel tegemist 
seadusliku takistusega, mistõttu kohus võib jätta tsiviilasja läbi vaatamata, millega kaasneks kahju tema 
kliendile. Vastavalt Eetikakoodeksi § 12 lg.4 ei võta advokaat ülesannet vastu, kui tema töökoormus seda ei 
võimalda. Eetikakoodeksi § 20 lg.2 kohaselt on advokaat õigeaegselt kohustatud kohut teavitama asjaoludest, 
mis võivad tingida asja arutamise edasilükkamise. Eetikakoodeksi § 21 lg.2 kohaselt on advokaadil keelatud 
tahtlikult takistada asja kiiret läbivaatamist. Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
131 Huvide konfliktil peatuti lähemalt IV peatüki 6 alapunkti juures . Autori märkus. 
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klienti õigustavad või tema õiguslikku positsiooni parandavad132. Seega, olles küll 

sõlminud kliendilepingu, on advokaadil õigus sellest taganeda, mis sisuliselt tähendab 

õigust võetud ülesande täitmisest loobuda. Siiski on advokaat õigustatud seda tegema 

piiratud juhtudel ja arvestades, et taganemisest ei tekiks kliendile ülemäärast kahju või et 

tema huvid võiksid jääda kaitseta. 

 

Et advokaadi sõltumatus ei ole üksnes deklaratiivne tagatis, kinnitab 

karistusseadustik 

 

KarS133 kaitseb kaitsja134 sõltumatust õigusemõistmisel kriminaalmenetluses135, 

lugedes ründe advokaadi, tema lähedaste või vara vastu seoses tema kutsetegevusega 

võrdseks ründega kohtuniku, uurija või prokuröri vastu. Kuigi rünnatavaks ja kaitstavaks 

õigushüveks on sel puhul õigusemõistmise sõltumatus ja karistatav tegu on seotud 

õigusemõistmise takistamisega, on kaudselt tegemist ikkagi õigusemõistmise protsessis 

osaleva advokaadi sõltumatuse tagamise abinõuga.  

KarS § 302, 303 ja 304 kriminaliseerivad muuhulgas ka tegevuse kaitsja 

mõjutamiseks, mille eesmärgiks on kättemaks tema poolt oma kohustuste täitmise eest. 

Kui uurija, kohtuniku ja prokuröri puhul on nimetatu alati olnud arusaadav, siis kaitsja 

sõltumatuse kaitse viitab ennekõike muutunud käsitlusele advokaadi funktsioonist 

õigusemõistmisel, käsitledes teda vabana oma otsuste tegemisel ja argumentide esitamisel 

nii suhetes oma kliendi kui ka kolmandate isikutega.  

 

                                                
132 Aukohtu 21.06. 2000.a. lahend vandeadvokaadi vanemabi L.A. distsiplinaarasjades. - Aukohus leidis, et 
kliendi allkirja võltsimine apellatsioonkaebusel ja võimaluse loomine kolmandatel isikutel võltsitud 
allkirjaga apellatsioonkaebuse kohtusse saata, on raskeks kutse-eetika nõuete eiramiseks. Kui kaitsealusele 
eeluurimisel inkrimineeritava kuriteo kvalifikatsioon on ilmselgelt vaieldav, siis kaitsja peab eeluurimise 
lõpuleviimisel ja süüdistatavale toimiku materjalide tutvustamisel taotlema kvalifikatsiooni muutmist, mis 
parandaks kaitsealuse seisundit protsessis. Põhjendamatu on vastava taotluse esitamatajätmine põhjusel, et 
uurija taotlust niikuinii ei rahulda. Eetikakoodeksi § 8 lg.1 kohaselt on advokaat kohustatud kasutama kliendi 
huvides kõiki vahendeid ja viise, mis ei ole vastuolus seadusega ja kutse-eetika nõuetega. Arvutivõrgus: op 
cit (viide 38). 
133 Karistusseadustik. RT I 2001, 61, 364. Edaspidi KarS. 
134 Kuigi kaitsja kriminaalmenetluses võib olla ka muu isik kui advokaat, on praktikas kaitsjaks valdavalt 
advokaat, teatud menetlustes ainult advokaat – Autori märkus.  
135 KarS 18. peatükk, Õigusemõistmisevastased süüteod, 1. jagu Õigusemõistmise takistamine §-d 302, 303 
ja 304. 
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Advokaati ei või tema ülesannete täitmise tõttu samastada kliendiga ega 

kliendi kohtuasjaga 

 

Advokaadi sõltumatuse garantiiks on muuhulgas põhimõte, et advokaati ei või tema 

ülesannete täitmise tõttu samastada kliendiga ega kliendi kohtuasjaga. Põhimõte on 

sätestatud AdvS §-s 43 lg 4.  

Nimetatu tähendab advokaadi sõltumatuse täiendavat tagatist, kuigi seadus seda 

erinevalt sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse nõudest tagatiseks ei pea. Eesti Advokatuuri 

eetikakoodeksi §-s 4 lg 3 esitatud põhimõte, et advokaati ei saa kliendisuhtes samastada 

kliendiga ja tema kohtuasjaga tähendab laiemas tähenduses sedagi, et advokaat ei pea 

ennast õigustama võimalikus seoses asjaoludega, mida heidetakse ette avalikkuse poolt 

kliendile, ja advokaat saab seetõttu alati asetada kliendi huvid kõrgemale enda või oma 

kolleegide huvidest.  

Sellele põhimõttele korrespondeerub aga advokaadi kohustus mitte  omandada 

õigusteenust osutades kliendi õigusi (AdvS § 44 lg 3)136. Advokaat on sageli informeeritud 

kliendi kaudu millestki, mille kasutamine võib olla materiaalselt kasulik ja selle 

informatsiooni teadjate siseringi kuulujana, saab advokaat kallutada seda teavet enda 

õiguseks. Nimetatu lubatavus on advokaadi jaoks välistatud, sest tema ülesanne on sama 

õiguse saavutamine oma kliendile ja see on ka põhjuseks, miks ta nö siseringi infot üldse 

valdab.  

Autor arvab, et saama klausli alla peavad kuuluma ka olukorrad, kus advokaat 

kallutab klienti nö vabatahtlikult mingist õigusest advokaadi kasuks loobuma (a la jagame 

saadava pooleks või tehke testament minu nimele). Peatumata sellel, et nimetatud juhul on 

olemuslikult tegemist keelatud advokaaditasuga, mida seadus kohustab maksma rahas, on 

see kindlasti ka advokaadi enda huvide kõrgemale seadmine kliendi huvidest ning enda 

sõltumatusest loobumine.  

                                                
136 Aukohtu lahend 27.12.02. Algatatud distsiplinaarmenetluse käigus luges aukohus tõendatuks, et A on 
võtnud klientidelt vastu õigusteenuse eest tasumiseks esitatud arvete tasumiseks sularahamakseid, kuid 
jätnud need advokaadibüroo kassasse edastamata. Samuti on advokaat lasknud kliendil enda isiklikule 
pangakontole kanda hagi esitamiseks vajaliku riigilõivu, kuid jätnud riigilõivu tasumata ja hagi esitamata. 
Aukohus leidis, et A on rikkunud AdvS § 23 lg 1 p 5, mille kohaselt advokaat peab olema aus ja kõlbeline, 
AdvS § 44 lg 1 p 1, mis kohustab advokaati tegutsema kliendi parimates huvides ning AdvS § 44 lg 3, mis 
keelab advokaadil kliendi õiguste omandamise. Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
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Sarnane on olukord ka siis, kui advokaat ei omanda küll õigust enda kasuks vaid 

teeb seda oma teenust osutades kliendi tegeliku huvi vastaselt kellegi kolmanda kasuks või 

asetab kliendi tema teadmata olukorda, kus viimase poolt taotletav kaitseviis viib tema 

õiguse kellelegi kolmandale. Kuigi siinöeldu ei ole otseselt AdvS §-s 44 lg 3 sätestatud, on 

see sealt tuletatav koosmõjus teiste advokaadi kohustusi reguleerivate sätetega. Tegemist 

on kliendi usalduse selge kuritarvitamisega ja nimetatu võiks kaasa tuua ka karistatavuse 

KarS sätete alusel, mis reguleerivad usalduse kuritarvitamist137.   

 

Advokaatide enesekontrollisüsteem ja vaba juurdepääs kutsealale 

 

Sõltumatus kitsamas mõttes tähendab ka advokaadi iseseisva tegutsemise võimalust 

advokatuuri järelvalve all. Üheks advokaadi ameti määratlevaks tunnusjooneks on jõud 

ennast ise reguleerida ja kontrollida, mis hõlmab endas ka tegevusjuhendite kehtestamise ja 

jõustamise õigust. Enesekontrollisüsteem kindlustab advokaatide sõltumatuse, mis 

omakorda garanteerib nende osalemise tõhusalt toimivas õigusemõistmise protsessis. 

Pikemalt on sellel peatutud käesoleva töö esimeses ja teises peatükis. 

Olgu mainitud, et mitmetes jurisdiktsioonides on viimasel ajal esitatud üleskutseid 

allutada advokatuuri eneseregulatsioon ja – kontroll täidesaatva võimu alla. Nii on hiljuti 

Hollandi justiitsministeerium vastu võtnud regulatsiooni, kus advokatuuri nagu ka kogu 

õigusteenuse turgu hakataks juhtima administratiivselt. Mõistagi on taoline algatus toonud 

kaasa kriitika ennekõike õigusriigi toimimise ja isiku põhiõiguste tagamise aspektidest138. 

 

Veendumuste ja avalikes aruteludes osalemise vabadus, enesereklaam 

 

Vastavalt eetikakoodeksi §-le 4 lg 3 võib advokaat kuuluda erakonda ja 

mittetulunduslikesse organisatsioonidesse ning nende juhtorganitesse, kuid ta ei tohi 

õigusabi andmisel juhinduda oma poliitilistest, usulistest, maailmavaatelistest või muudest 

veendumustest ja erakondlikust kuuluvusest. Vastuolulisena võiks siinkohal esile tõsta 

                                                
137 Autor ei taha siin vaielda süüteokoosseisu (nt KarS § 217.2. Usalduse kuritarvitamine) kohaldatavuse üle, 
vaid soovib pöörata tähelepanu taolise tegevuse äärmisele lubamatusele. Autori märkus. 
138 Vt. Dutch Regulation Fear. Law Society Gazette, 18 May 2006; Dutch may be only lawyers in EU with no 
self-regulation. - Law Society Gazette, 25 May 2006. 
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advokaadi võimaluse kuuluda erakondade juhtorganitesse, kuna siin on paratamatu, et 

advokaadi erakondlik kuuluvus seostatakse tema kutsetööga ja vastupidi kutsetöö 

seostatakse erakondliku kuuluvusega, kuivõrd erakonna juhtorgani liikme tegevus on 

reeglina aktiivne ja ka aktiivselt läbi programmiliste vaadete nähtav. Sama ei või väita 

erakonna lihtliikme kohta, kelle tegevus reeglina selles osas on passiivne või lokaalne. 

Esimesel juhul ei pruugi kõrvalseisjale sel puhul tunduda, et advokaat oma kliendi 

esindamisel või kaitsmisel näiks sõltumatu oma valikutes, eriti siis, kui tegemist on 

poliitiliselt sensitiivse kohtuasjaga või kus kohtu kaaluda antakse erinevate 

majandusringkondade materiaalsed huvid või muud avalikkusele tähelepanuväärsed huvid. 

Siiski on erakondlikkuse näol tegemist isiku poliitilise veendumuse põhiseadusliku 

vabadusega ja võimalik advokaadi sõltumatuse riive ei pruugi seda üles kaaluda 

sõltumatuse kasuks, kuid autor jagab nende konservatiivsete advokaatide ja advokatuuride 

seisukohti, kes soovitavad seda vältida. 

Advokaatidel on ka õigus osalemiseks avalikes aruteludes, ühiskonna seisukohtade 

kujundamises ja ennekõike õigusemõistmise teemadel ilma suuremate piiranguteta, kui 

need, mis kohaldatud ülejäänud ühiskonna liikmetele. Küll aga ei tohiks advokaat kasutada 

suhtlemist avalikkusega enesereklaamiks või advokatuuri maine kahjustamiseks. 

Advokatuuri eetikakoodeksi kehtestab, et suhtlemisel avalikkuse ja meediaga arvestab 

advokaat kutse-eetika nõudeid ja ta teeb seda üksnes enda nimel, välja arvatud juhul, kui ta 

on õigustatud advokatuuri nimel esinema oma ametikoha tõttu või kui ta on selleks 

volitatud. Küll aga keelab eetikakoodeks §-s 24 lg 4 advokaat meedias ja avalikkuse ees 

lahendada kolleegide vahelisi vaidlusi.  

Aukohus on selles küsimuses asunud seisukohale, et advokatuuri liikmete poolt 

ajakirjanduses advokatuuriteemaliste artiklite avaldamine on vajalik ja põhjendatud, kuid 

oma ajakirjandusliku tegevusega ei tohi advokatuuri liige kahjustada advokatuuri mainet ja 

peab oma avalikes esinemistes lähtuma kutse-eetika ja kollegiaalsuse põhimõtetest. 

Konkreetses lahendis on advokatuuri aukohus leidnud, et advokatuuri ja kolleegide kohta 

käiv konstruktiivne ja põhjendatud kriitika tuleb avaldada advokatuuri organites. Avalikes 

esinemistes ei või advokaat kasutada kutsenimetuse sünonüümina vulgaarkeelendeid. 

Kahemõttelised võrdlused ja vihjed advokaatide õiguslikult kaheldavatele 
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sissetulekuallikatele kahjustavad advokaadi kui õigusabistaja autoriteeti ja 

usaldusväärsust139. 

Arvamuse avaldamise vabaduse ja sellega seonduva advokaadi enesereklaami keelu 

piir on õhuke. Tihti võib näha arvamuse või kommentaari juures mõistet „tippadvokaat“, 

mis olemuslikult on vale ka siis, kui kommentaari või arvamuse autor ongi väljapaistev 

õigusteadlane või paistnud silma edukate protsesside juures. Võimalusi, kuidas arvamuse 

avaldamine kasvab üle isiklikuks reklaamiks on siinjuures mitmeid, alates äriteabe 

massilisest levitamisest, tööotsimiskuulutustele lisatava informatsiooniga kuni kodulehel 

avaldatavate artikliteni, mis sisaldavad kõlvatut reklaami.  

Termin "isiklik reklaam" katab advokaadibüroode reklaami ja samuti üksikute 

advokaatide reklaami, erinevalt korporatiivsest reklaamist, mida organiseerivad 

advokatuurid ja õigusliidud oma liikmete jaoks tervikuna. Igal juhul reeglid, mis 

reguleerivad advokaatide poolt tehtavat isiklikku reklaami erinevad liikmesriigiti 

tunduvalt, kuid üldiselt läbiv on nõue, et advokaadi reklaam, mistahes vormis seda ka ei 

ole esitatud, peab olema tõene, selge ja ei tohi olla eksitav. Sarnaselt Eestiga on keelatud 

laiemalt Euroopa advokatuurides oma teenuse müümisel kasutada vahendajaid, kõlvatut 

võistlust, reklaamida end alal, milles advokaat ei ole täielikult kvalifitseeritud jne. 

Keelatud on enesekiitus ja võrdlused teiste kolleegidega ja keelatud on „soodushindade“ 

pakkumised müügitaktikana. Oma äriteabe massiline levitamine avalikkusele on üldiselt 

küll taunitav, kuid siiski lubatud tingimusel, et järgitakse advokaadi kutse-eetika ja 

eelkõige väärikuse põhimõtteid ning ei ole kohatult pealetükkiv.  

Samuti on advokaadile lubatud enda tutvustamine teatud konkreetse 

õigusvaldkonna spetsialistina, kuid arvestama peab, et sel juhul peab ta olema valmis oma 

väiteid selles osas ka tõendama. Avaldada on lubatud kontrollitavaid arvandmeid, mis 

väljendavad näiteks advokaatide arvu, nende senist kogemust ja tegevust või muid 

objektiivselt mõõdetavaid andmeid. Siiski on kaheldav, kas selle valguses oleks eetiline 

avaldada näiteks graafikuid võidetud-kaotatud kohtuvaidluste kohta või sarnases vormis 

protsentuaalsus- või efektiivsusgraafikuid. Siinkohal on oluline tõmmata piire ka kohal, 

kellele on vastav teave suunatud, kas kindlaksmääratud ringile isikutele või 

                                                
139 Aukohtu 18.04.1995 otsus vandeadvokaat R.P. suhtes. Vt. Aukohtu lahendite ülevaade. Arvutivõrgus: op 
cit (viide 38). 
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kindlaksmääramata ringile adressaatidele (avalikkusele). Ringkirjade, uudiskirjade, 

perioodiliste teavituste, koolituskutsete jne puhul, peab adressaadil olema ka võimalus 

eemaldada ennast teabe saajate nimekirjast. Kuid ka taoline äriteave ei tohi olla ülemäära 

intensiivne, kasutada tähelepanu püüdmiseks ebatavalisi vahendeid või häirida avalikkust 

muul moel. 

Oluline on teada, et advokaadi sõltumatusega on vastuolus teavitus, kus kolmas isik 

pakub avalikkusele advokaadi teenuseid koos oma teenustega või oma teenuste koosseisus. 

Iseenesest Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi art 2.6 sätestab selgelt, et 

piiriüleses praktikas puuduvad olulised vastuväited isiklikule reklaamile. Kuid advokaate 

piiravad siiski keelud ja kitsendused, mis on fikseeritud nende päritoluliikmesriigi 

kutsereeglites, samuti need, mis on fikseeritud vastuvõtva riigi reeglitega. Üheks läbivaks 

reegliks on, et advokaadil on Euroopa ruumis õigus informeerida avalikkust oma 

tegevusest tingimusel, et see on õige ja pole eksitav ning järgib konfidentsiaalsuse 

kohustust ja teisi advokaadikutse põhiväärtusi. Nendel tingimustel on lubatud ka advokaadi 

isiklik piiriülene reklaam igasuguses meediavormis, sh kirjutavas pressis, raadios, 

televisioonis, elektroonilises sides jne, kuid arvestavalt vastuvõtva liikmesriigi 

eetikakoodeksi nõudeid.  

 

Advokaaditasu ning Pactum de quata litis ja pro bono 

 

Advokaadi sõltumatus seisneb selleski, et ta on sõltumatu kliendiga tasu kokku 

leppimisel, elik hinnas osutatava õigusteenuse (ülesande) täitmise eest. Olles piiratud oma 

tegevuses ainulubatava õigusteenuse osutamisega, peab advokaat saama oma elukutse 

varal ära elada. Vahendite puudulikkus ohustab sellisel juhul advokaadi sõltumatust.  

Euroopa Advokaatide Eetikakoodeksi artikkel 3.4 ja 3.5 sätestavad, et advokaadi 

poolt võetav tasu tuleb kliendile täies ulatuses avalikustada, see peab olema õiglane ja 

mõistlik ning kooskõlas seaduse ja kutsenormidega, mis advokaadi suhtes kehtivad, samuti 

et kui advokaat nõuab kliendilt oma tasude ja/või kulude osas ettemakse teostamist, siis 

sellise makse suurus ei tohi ületada vastavate tasude ja kulude mõistlikku hinnangulist 

suurust. 
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Vastavalt AdvS § 55 lg 1 ja 56 lg 2 on õigusteenuse osutamiseks ja tasu 

kokkuleppe aluseks advokaadibüroo pidaja ja õigusabi vajava isiku vahel sõlmitud 

kliendileping, milles lepitakse kokku õigusteenust osutava advokaadi nimi, tema volitus ja 

ülesanded ning advokaaditasu vorm ja suurus või määr140,141, asendusadvokaadi määramine 

on lubatav üksnes kliendi kirjalikul nõusolekul. Seega kujuneb õigusteenuse sisu ja selle 

osutamise eest makstav tasu kahe võrdse tsiviilõigusliku poole käsundisarnase lepingu 

sõlmimisega (AdvS § 55 lg 3). Samas, kuna teenuse osutamisel on tegemist ühe poole näol 

professionaaliga ja seeläbi ka kõrgendatud hoolsuskohustust kandva isikuga, siis lepingust 

vabanemiseks või teenuse osutamisest loobumiseks on kehtestatud kõrgendatud nõuded 

advokaadibüroole ja/või advokaadile ja tegemist ei ole enam täielikult poolte 

lepinguvabadusel põhineva õigussuhtega, vaid viimased peavad arvestama reeglitega, mis 

tulenevad seadusest ja reeglitega, mis tulenevad kutse-eetikakoodeksist.  

Tihti ollakse segaduses selles osas, et kes on kliendisuhtes poolteks: kui kliendi 

osas vastus on lihtne, siis teenuse osutaja pooleks peetakse reeglina teenust osutavat 

advokaati. Advokatuuriseadus annab sellele siiski teistsuguse vastuse: lepingu pooleks on 

advokaadibüroo pidaja mitte aga õigusabi osutav advokaat. Küll on aga nii advokaat kui ka 

advokaadibüroo pidaja solidaarselt vastutavad õigusabi kohasuse ja kvaliteedi eest ning 

                                                
140 Aukohtu lahend 13. jaanuari 1998.a. vandeadvokaadi vanemabi T. V. distsiplinaarasjas. - Aukohus tegi 
kindlaks, et Advokatuuri liige T. V. esindas erinevaid äriühinguid ja sõlmis nende nimel tehinguid volituste 
alusel, olemata ise äriühingute omanik. Sellise tegevusega sooritas ta õigustoiminguid teise isiku huvides, 
mis on advokaadi poolt õigusabi osutamine. Õigusabi osutamisest ei informeerinud advokaat T.V. ka 
patrooni, ei sõlminud õigusabi lepingut ega registreerinud õigusabi advokaadibüroo asjaajamise 
dokumentides, samuti jättis advokaat T.V. kirjalikult fikseerimata suured rahasummade jagamise 
kokkulepped klientide vahel. Rahasummade jagamise, mida korraldas advokaat T.V., tekkis klientide vahel 
tüli. Aukohus leidis, et eelkõige just kliendilepingu puudumise tõttu ei suuda advokaat T.V. piisavalt ümber 
lükata ajalehe artiklis toodud väiteid. Aukohus leidis, et T.V. on toime pannud distsiplinaarüleastumise, jättes 
õigusabi osutamisel sõlmimata õigusabilepingud ja piiritlemata kliendilt saadud volitused, mis põhjustas 
konflikte ja kahjustas advokaadi ja advokatuuri mainet. Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
141 Aukohtu lahend 8.11.2000.a. vandeadvokaadi vanemabi J.K. distsiplinaarasjas - Kliendilt ülesande 
vastuvõtmisel tuleb sõlmida õigusteenuse leping (Eetikakoodeksi § 12 lg.6). Osutades kliendile õigusabi ilma 
õigusabi lepingut sõlmimata, jättis advokaat suhetes kliendiga määratlemata õigusteenuse hinna, milleks 
kohustab advokaati Eetikakoodeksi § 17 lg.1. Sellega kahjustas advokaat eelkõige advokaadibüroo huve, sest 
kuni lepingu sõlmimiseni oli raskendatud kliendilt tasu nõudmine advokaadibüroo poolt tehtud töö eest. Ka 
advokaadibüroo sisemises töökorralduses kehtestatud põhimõtete rikkumisel advokaadi poolt on tegemist 
üleastumisega.  Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
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seda välistav kokkulepe on tühine142. Kirjaliku lepingu sõlmimisel kirjutavad lepingule alla 

advokaadibüroo pidaja, ülesande täitmiseks võtnud advokaat ja klient. 

Samas lubab AdvS § 55 lg 4 ka suulise lepingu sõlmimist advokaadi ja kliendi 

vahel, kuid tingimusel, et sellest peab advokaat teatama advokaadibüroo pidajale. Suulist 

lepingut ei või siiski sõlmida kliendi kaitseks kriminaalmenetluses või kliendi 

esindamiseks kohtus või muus ametiasutuses. Arvestades aga küllalt laia 

advokaaditeenuste amplua’d, võib siin tõusetuda küsimus kliendi kaitse puudumisest 

juhtudel, kui õigusabi osutub mittekohaseks või vähekvaliteetseks, samuti olukordades, kui 

advokaat peaks kaitsma kliendi informatsiooni või teabekandjaid kolmandate isikute ees ja 

tõestama seetõttu kliendisuhte olemasolu. Kuna kliendileping on sõlmitud üksnes 

advokaadiga ja selle sõlmimisest on advokaadibüroo pidajat üksnes teavitatud, võib 

osutuda vaieldavaks ka advokaadi ja advokaadibüroo pidaja solidaarne vastutus. 

Kliendilepinguga määratakse kindlaks muuhulgas advokaaditasu. AdvS § 60 lg 2 

kohaselt teeb advokaadibüroo pidaja või advokaat kliendile esimese hinnapakkumise ning 

selgitab tasu kujundamise aluseid. Lõike 4 kohaselt tasub klient advokaadibüroo pidajale 

kokkulepitud viisil ja ajal arve alusel. AdvS § 61 lg 2 sätestab, et  advokaaditasu tuleb 

maksta rahas143. Klient peab hüvitama ka vajalikud kulud, mida advokaat või 

advokaadibüroo pidaja on õigusteenust osutades kandnud, kuid advokaat on kohustatud 

klienti kõigist kuludest teavitama. Advokaat on kohustatud kliendile andma advokaaditasu 

ja õigusteenuskulude kohta arve, milles on eraldi märgitud tasu ja kulude suurus. Kui 

klient leiab, et advokaaditasu või õigusteenuskulu nõue ei ole põhjendatud, võib ta selle 

vaidlustada advokatuuri aukohtus AdvS § 64 alusel, sõltumata, mida ta on selles osas 

advokaadibüroo pidajaga kokku leppinud.  

AdvS § 61 lg 3 sätestab, et kokkuleppel kliendiga võib tasu seada sõltuvusse 

advokaadi töö tulemusest ja muudest asjaoludest.  Sisuliselt tähendab see, et advokaaditasu 

vormiks võib olla nii ajatasu (tunnitasu) kui levinuim tasu määramise vorm, kindlas 

                                                
142 AdvS § 47. Varaline vastutus - Õigusteenust osutades tekitatud kahju eest vastutavad advokaadibüroo 
pidaja ja advokaat solidaarselt. Kokkulepe, mis välistab advokaadibüroo pidaja või advokaadi vastutuse 
tahtluse või raske hooletusega tekitatud kahju eest, on tühine.  
143 Aukohtu lahend 03.07.2001 vandeadvokaadi abi G. M-i distsiplinaarasjas. - Eesti Advokatuuri 
eetikakoodeksi § 17 lg 1 kohaselt tasu suurus ja vorm õigusteenuse osutamise eest (advokaaditasu) 
määratakse kokkuleppel kliendiga ja sätestatakse õigusteenuse lepingus. Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
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suuruses (koondtasu) või osa kliendi kasust, mida ta saab õigusteenuse osutamise tõttu 

(osatasu). Mõistagi võib see olla ka sümbioos mitmest viidatud võimalusest.  

Vaieldamatult on advokaaditasu näol tegemist kliendilepingu olulise tingimusega, 

mille rikkumine võib õigusliku tagajärjena endaga kaasa  tuua lepingu lõpetamise koos 

kohustusega hüvitada kliendi huvides tehtud töö. Nii lubab ka näiteks KrMS § 46 lg 1 p 3, 

et kaitsja võib omal algatusel ja advokaadibüroo pidaja nõusolekul keelduda 

kaitsekohustuse võtmisest või loobuda võetud kaitsekohustusest, kui kaitsealune on 

rikkunud kliendilepingu olulist tingimust144. Samas on teadaolevalt väga harvad need 

juhud, kui advokaadibüroo pidajad lisaks lepingu lõpetamisele, on hakanud ka reaalselt 

sisse nõudma klientidelt saadaolevat tasu – nimetatu tuleneb pigem advokaadi ja kliendi 

usaldussuhte iseloomust ja ka pragmaatilistel kaalutlustel, kui et see ei oleks eetiline (pacta 

sunt servanda). Iseasi on muidugi see, kui kaugele advokaat on õigustatud seejuures avama 

konfidentsiaalset kliendisuhet (on ju nii tasu suurus kui ka teenuse sisu konfidentsiaalsed ja 

seadusega kaitstud) versus sellega, et ilma konfidentsiaalsust rikkumata, ei pruugi nõude 

kättesaamise perspektiiv olla edukas. 

Eestis – erinevalt mitmest teisest riigist - ei või advokatuur määrata advokaaditasu 

piirmäärasid (AdvS § 60 lg 3). Erandina siinkohal on oluline viidata riigi õigusabi 

seadusele, kus advokaat on kohustatud õigusabi osutama kindlaksmääratavate 

tasumääradega, mis jäävad Eestis oluliselt alla õigusteenuse turuhinnale. Täites riigi 

avalikku ülesannet - osutada riigi õigusabi - ei ole advokaat aga õigustatud saama 

täiendavat hüvitist lisaks riigi poolt määratavale. Eetikakoodeksi § 17 sätestab, et kui 

õigusabi eest on tasunud riik, ei ole advokaat õigustatud võtma kliendilt advokaaditasuna 

või kulude hüvitusena muid rahasummasid145.  

                                                
144 Aukohtu 30.08. 2000.a. otsus vandeadvokaat M.M.. distsiplinaarasjas - Advokatuuri Eetikakoodeksi § 18 
lg 2 kohaselt võib advokaat oma algatusel loobuda endale õigusteenuse lepinguga võetud ülesande täitmisest 
või lõpetada õigusteenuse leping, kui klient ei täida või rikub õigusteenuse lepingu olulist tingimust, jättes 
tasumata kokkulepitud tasu. Samas kohtule eksitava kirja saatmine on vaadeldav üleastumisena. . 
Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
145 Aukohtu 21.06. 2000.a. otsus vandeadvokaadi vanemabi L.A. distsiplinaarasjades.  Õigusabi eest 
tasutakse kliendi ja advokaadi kokkuleppel. Eetikakoodeksi § 17 lg.5 kohaselt kui õigusabi eest on tasunud 
riik, ei ole advokaat õigustatud võtma kliendilt advokaaditasuna või kulutuste hüvitusena muid 
rahasummasid. Eeltoodud advokaadile pandud kohustuste täitmatajätmine kujutab endast rasket kutse-eetika 
nõuete eiramist. Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
 



 98 

Ülal oli viidatud juba pactum de quata litis elik tulemustasu lubatavusele Eestis, 

kuid mitte alati ei seostata vastavat regulatsiooni advokaadi sõltumatuse kriteeriumiga. 

Samas selle mittelubatavus on otseseostatav advokaadi sõltumatuse pidamise vajadusega. 

Sisuliselt jagunevad vastavad regulatsioonid neljaks: 

- riigid, kus tulemustasu on keelatud ja advokaaditeenusele on määratud 

miinimumtase. Reeglina on tegemist riikidega, kus advokaaditasu kalkulatsioon ja selle 

kujunemine on ettekirjutatud reeglitega. Regulatsioon juhindub põhimõttest, et advokaat 

peab olema õigusemõistmises sõltumatu, ta peab olema vaba taagast, et tema tegevus võib 

jääda honoreerimata või vastupidi oleks determineeritud kõlvatust võistlusest, mis ei teeni 

õigusemõistmise eesmärki.  

- riigid, kus tulemustasu ja kutsetegevus pro bono on piiratud. 

- riigid, kus tulemustasu ja kutsetegevus pro bono küsimus ei ole reguleeritud. 

- riigid, kus tulemustasu ja kutsetegevus pro bono on seadusega lubatav146. 

Eesti kuulub neljandasse rühma, kuid seejuures on oluline märkida, et Eestis ei ole 

reeglit, millistel juhtudel kutse-eetilistel kaalutlustel võiks seda laadi tasukokkuleppeid 

kliendilepingutega sõlmida, samuti millistel juhtudel on võimalik õigusabi osutamine 

tasuta pro bono. Jättes siinkohal kõrvale intrigeeriva maksuõigusliku probleemi, on siiski 

autori arvates kritiseeritav ka olukord, kus tasukokkuleppe korral nii tulemustasu kui ka 

pro bono vormis puudub seaduse tasemel regulatsioon, mis sätestaks mitte üksnes selle 

lubatavuse vaid ka raamid. Nimetatud sätete eesmärgiks poleks sel juhul takistada selliste 

kokkulepete sõlmimist, mille alusel advokaatidele tasutakse vastavalt tulemustele või 

menetluse edukusele, kuid määrataks tingimused, et need kokkulepped on piisavalt 

reguleeritud ja kutseühenduse kontrolli all, et tagada kliendi kaitse ja nõuetekohane 

õigusemõistmine. 

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 17 lg 3 lubab advokaadil sõnaselgelt osutada 

õigusteenust pro bono147, seadusega seda sätestatud ei ole. 

                                                
146  Magistritöö eesmärke silmaspidavalt, ei soovi autor siinkohal laskuda riikidevaheliste erinevuste 
analüüsi, kuid peab vajalikuks taoliste regulatsioonide olemasolu ära markeerida. 
147 Pro bono kokkuleppeid on siiski ka Eestis tehtud ja mitmed advokaadibürood on deklareerinud enda 
tegevustest pro bono laste, noorte ja vanurite õigusabi ja heategevuse eesmärkidel. Eesti Advokatuuri juhatus 
on seda ka soodustanud. 
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Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi kohaselt ei ole “pactum de quata litis” 

lubatud. CCBE on seda põhjendanud, et see on vastuolus õigusemõistmise eesmärgiga, 

ennekõike põhjusel, et see õhutab spekulatiivset kohtuvaidlust ja on tõenäoliselt 

kuritarvitatav”148. Koodeksi artikkel 3.3 sätestab, et advokaat ei või sõlmida pactum de 

quota litis't, kuid märgib, et pactum de quota litis ei hõlma kokkulepet selle kohta, et tasu 

võetakse proportsionaalselt advokaadi poolt lahendatava ülesande väärtusega, kui see on 

vastavuses ametlikult kinnitatud tasumääradega või kui seda kontrollib pädev organ, kellel 

on jurisdiktsioon advokaadi üle149.  

AdvS §-s 64 on sätestatud kliendi õigus vaidlustada advokaaditasu või õigusteenuse 

kulu nõue advokatuuri aukohtus. Samas on kliendil õigus pöörduda ka otse kohtusse. 

Eestis puudub siiski sellekohane kohtupraktika, kus klient oleks vaidlustanud 

advokaaditasu kohtus150. Seega ei ole selge, kas aukohus saab vaidlustatud, kuid 

õiguspäraselt sõlmitud kliendilepingu kliendile kahjuliku tulemustasu osas otsustada tasu 

kokkuleppe muutmist kliendile kasulikumaks – lepinguvabadust silmaspidavalt selleks 

aukohtul pädevust ei oleks ja klient saaks pöörduda oma väidetavalt rikutud õiguste 

taastamiseks kohtusse üldises tsiviilõiguslikus korras, samas oleks esmapilgul raske leida 

kohtul alust kokkuleppe muutmiseks, tühistamiseks või tühiseks tunnistamiseks väljaspool 

seadusest tulenevaid aluseid. Seega olukorras, kus ei ole reguleeritud seadusega aukohtu 

õigust pactum de quota litis tagajärjekaks vaidlustamiseks, ei ole Eestis kehtiv vastav 

regulatsioon kooskõlas ja realiseeritav Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi nõudeid 

järgivalt. 

                                                
148 Aukohtu lahend 11.04.2000.a. vandeadvokaat M. H. distsiplinaarasjas. - Aukohus leidis, et 
vandeadvokaat M. H. on toime pannud distsiplinaarüleastumise ja kutse-eetika nõuete rikkumise, kuna ilma 
kliendi volituse, lepingu või seadusliku aluseta hoiab kinni oma kliendi M.B. raha 32.045 krooni. Jättes 
kliendiga vormistamata õigusabi lepingu ning mitte tagastades kliendile kuuluvat raha, on vandeadvokaat M. 
H. oma ebaeetilise käitumisega kahjustanud Eesti advokaatide ja Eesti Advokatuuri mainet. Arvutivõrgus: op 
cit (viide 38). 
149 Autorile teadaolevalt ollakse ka CCBE-s radikaalsest seisukohast pactum de quota litise keelamise kohta 
loobumas ja pigem viiakse sisse positsioon nagu see on riikides, kus see on seaduse või kutse-
eetikanormidega reguleeritud. Nimetatu on järgnenud diskussioonile seoses advokaatide tasude 
konkurentsivõimega võrreldes nende nõustajatega, kellele samas jurisdiktsioonis on olnud see lubatav. 
150 Maris Kuurberg. Heade kommetega vastuolus olevad tehingud kui tühised tehingud. - Magistritöö, Tartu 
Ülikool Õigusteaduskond. Tsiviilõiguse õppetool. 2004. 
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IV peatükk. 

ADVOKAADI  KUTSETEGEVUSE  KONFIDENTSIAALSUS 

 

Eraldiseisvalt inimtsivilisatsiooni üldisemast lojaalsuse põhimõttest eksisteerivad 

spetsiifilised kohustused, mis laienevad neile isikutele, kellele edastatakse saladusi nende 

missiooni tõttu ühiskonnas. Üheks selliseks kohustuseks on ametisaladuse, elik 

konfidentsiaalsuse pidamine. Professionaalne arst, preester, notar, audiitor, advokaat – aga 

teatud suhetes ka kohtunik, ei ole mitte üksnes isikud, kes on saanud vastava koolituse ja 

kannavad seetõttu oma kutsetegevuses teatavat eetikakoodi, vaid nad on eelkõige isikud, 

kelle usaldusväärsusega teised ühiskonnaliikmed peavad saama arvestada. Ladina keeles 

sõna confidetia tähendabki usaldust.  

On mitmeid väärtusi, mida kaitstakse advokaadi konfidentsiaalsuse abil ja mis 

põhjendavad kliendi usalduse kaitse erilist vajadust. Konfidentsiaalsust põhjendavad 

sellised väärtused nagu privaatsus, lojaalsus, lubaduste pidamine ja pahatahtlikkuse 

puudumine. Teise isiklike andmete omavoliline avalikustamine on isiku privaatsuse 

rikkumine. Lojaalsus eeldab meile lähedastele isikutele kindlaks jäämist ning nende 

kaitsmist. Lubaduste pidamine tuleneb saladuse pidamise tõotusest. Pahatahtlikkuse 

puudumine põhineb aga õiguslikul põhimõttel mitte kahju tekitada. Tänapäeva 

tsivilisatsioonis, kus igaühe isiklik elusfäär on kitsenemas, on konfidentsiaalsuse 

rakendatavus ennekõike küsimuseks avalikkuse ja privaatsuse vahekorrast ning 

eraõigusliku usaldussuhte eesmärgist. 

 

Advokaadi ja kliendi konfidentsiaalsuse sisu 

 

Advokaadi ja kliendi konfidentsiaalsus on põhjendatud ennekõike sellega, et oma 

õiguste ja vabaduste kaitseks või realiseerimiseks peab klient usaldama oma advokaadile 

informatsiooni, mis võib mõjutada kliendi vabadust või tema varalist seisukorda, mõnes 

õiguskorras koguni tema elu, ning ainuüksi seetõttu on vajalik, et kliendil oleks õigus olla 

kindel oma advokaadi diskreetsuses.  
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Seega sarnaselt sõltumatusega on ka konfidentsiaalsuse puhul kaitstavaks 

väärtuseks usaldus, mistõttu iga konfidentsiaalsuse vastu suunatud rünnak on usalduse vale 

kasutamine – usalduse kuritarvitamine. Usalduse kaitse eeldusel eksisteeriva 

vaikimiskohustuse rikkumine on seega käsitletav ka kui õiguspõhimõtte “alterum non 

laedare” (ära tee kahju) rikkumine151.  

Advokaadile seadusega pandud konfidentsiaalsus, võrreldes teiste 

ametisaladuskohustusega kutsealadega, on spetsiifiline. Euroopa Advokaatide 

eetikakoodeksi artikkel 2.3 sisaldab konfidentsiaalsuse defineerimiseks loogilises 

järjekorras elemente, millest saab tuletada konfidentsiaalsuse põhisisu Euroopa 

advokaatidele:  

Esiteks - advokaadi tegevuse põhiolemus seisneb selles, et kliendid peavad 

usaldama talle asju, mida nad teistele ei avaldaks,  

Teiseks - advokaadile informatsiooni avaldamine rajaneb usaldusel. 

Konfidentsiaalsuse puudumisel ei saa aga tekkida usaldust,  

Kolmandaks - seetõttu on konfidentsiaalsus advokaadi esmaseks põhiõiguseks ja –

kohustuseks,  

Neljandaks - advokaadi konfidentsiaalsuskohustus teenib õigusemõistmise ja 

kliendi huve. Seetõttu on sel õigus riigi erikaitsele. 

AdvS § 43 lg 2 sisaldab advokaadile usaldatud andmete konfidentsiaalsuse nõuet. 

Sellest nõudest kasvavad välja kohustused: 

Esiteks - keeld esitada tunnistajana ülekuulatavale advokaadile küsimusi või nõuda 

seletust asjaolude kohta, mis on talle teatavaks saanud seoses õigusabi osutamisega. 

Teiseks - kutsesaladuse pidamine, mille kohaselt advokaat on kohustatud pidama 

saladuses mitte üksnes talle õigusabi osutamise käigus teatavaks saanud andmeid, vaid ka 

tema poole õigusteenuse saamiseks pöördumist ja tasu kokkulepet. Kutsesaladuse 

pidamine ei ole ajaliselt piiratud ja advokaadi saab sellest vabastada üksnes 

                                                
151 Vt. Ramon Mullerat. Proposal for enhancing the concept of lawyers’ duty of client confidentiality in the 
Model Rules of Professional Conduct Confidentiality, the cornerstone of the legal profession and society. -
"Ethics 2000" Public Hearing, Dallas, Thursday, 10th February 2000. Arvutivõrgus: 
http://www.abanet.org/cpr/e2k/mullerat_200.html 
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halduskohtunik, kuid sedagi üksnes esimese astme kuriteo ärahoidmiseks ja kui advokaat 

peaks seda taotlema. Kohustuse rikkumine võib endaga kaasa tuua kriminaalvastutuse. 

Kolmandaks - advokaadi poolt õigusteenuse osutamisega seotud teabekandjad on 

puutumatud. 

Vastastikuses seoses sõltumatuse printsiibiga on konfidentsiaalsuse kaitsega 

haaratud ka keeld advokaati tema kutsetegevusest tulenevatel asjaolude alusel kinni 

pidada, läbi otsida või vahistada. Läbi otsida ei saa ka advokaadibürood, mille kaudu 

advokaat õigusteenust osutab. Üldjuhul on keelatud ka advokaadi kaasamine 

jälitustegevusse. 

Mis õigustab kliendi ja advokaadi vahelist konfidentsiaalsust? On siin tegemist 

advokaadi või kliendi õigusega? Põhimõtte algidee iseenesest advokaadikutset ei tähtsusta. 

Konfidentsiaalsuse nõue tuleneb pigem demokraatliku ühiskonna olemusest ja vajadusest, 

et isik võiks pöörduda advokaadi poole õigusnõu ja –abi saamiseks ning vajadusel 

esindamiseks või kaitsmiseks erinevates menetlustes. Vähetähtis pole ka asjaolu, et 

ühiskonna ja õiguse keerulisemaks muutumise tõttu peaks isik olema võimeline aru saama, 

mida õigus tal teha lubab, mida keelab ning kus on riskid152.  

Subjektiivses tähenduses kujutab advokaadi konfidentsiaalsus endast ühelt poolt 

advokaadi õigust, teiselt poolt aga tema kohustust mitte avaldada talle teatavaks saanud 

kliendisaladust.  

Objektiivses tähenduses kujutab konfidentsiaalsus aga endast ühelt poolt advokaadi 

seadusega antud tagatist kutsetegevuses ja teiselt poolt kliendile seadusega antud õigust, et 

tema saladust ei saaks teatavaks kolmandatele isikutele. Subjektiivse ja objektiivse 

tähenduse aspekti omavahel seostades saab järeldada, et see kujutab endast õigust nõuda 

konfidentsiaalsust nii advokaadi-kliendi suhete siseselt kui ka selles suhtes avaldatud või 

muul viisil teatavaks saanud teabe saladuse austamist kolmandate isikute poolt, eriti aga 

riigi poolt. 

Advokaadi ja kliendi konfidentsiaalsus on põhjendatud ennekõike sellega, et oma 

õiguste ja vabaduste kaitseks või realiseerimiseks peab klient usaldama oma advokaadile 

informatsiooni, mis võib mõjutada kliendi vabadust või tema varalist seisukorda, mõnes 

õiguskorras koguni tema elu, ning ainuüksi seetõttu on vajalik, et kliendil oleks õigus olla 

                                                
152 Vt. Uno Lõhmus. op cit (viide 104), lk 609. 
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kindel oma advokaadi diskreetsuses. Konfidentsiaalsus julgustab klienti rääkima oma 

advokaadile kogu tõe. Teadmata asjas tähtsust omavaid fakte ja asjaolusid ei saa advokaat 

pakkuda tõhusat õigusabi. Advokaadi nõuanne ei ole väärt, kui see ei põhine 

kommunikatsioonil, mille käigus saab teatavaks kõik asjasse puutuv, seda ilma et klient 

peaks muretsema informatsiooni teatavaks saamise pärast teisele osapoolele või 

süüdistajale. Ilma konfidentsiaalsuseta puuduks usaldussuhtel garantii. 

Ent lisaks kliendi huvidele, põhineb advokaadi konfidentsiaalsus ka ühiskonna 

huvidel. Pole kahtlust, et konfidentsiaalsuse rikkumine võib kahjustada üksikisikut, ent 

üksnes sellest põhjendusest jääks väheseks, miks ühiskond taolise riive hukka peaks 

mõistma. Asjakohasem on seletus, et konfidentsiaalsust kaitstakse silmas pidades avalikku 

huvi. Selliselt käsitletuna kuulub advokaatide konfidentsiaalsus riikliku poliitika 

valdkonda. Õigusriik, kes ise teeb seadusi, peab kaitsma isikut ja seetõttu kohustab riik 

advokaati konfidentsiaalsust isiku suhtes järgima õigluse nimel, tasakaalustamaks 

ühiskonda ja tagamaks ühiskonnas õiglust ja õigust ning piiramata seda ajas. 

Konfidentsiaalsus on selles tähenduses teatav filter isiku kaitsel riigi suva ja jõu vastu (aga 

ka teise isiku vastu) ja selles protsessis on advokaat isikuks, kes oma kutsetegevuses ei 

peaks kartma repressiooni. 

Kui advokaat on juba saanud kliendi käest informatsiooni, saab ta ühiskonna huve 

teenida kahel viisil: esiteks ta saab kliendile pakkuda efektiivset kaitset või esindust, mis 

võimaldaks viimasel teada saada oma õigused ja kohustused, kindlustades sellisel viisil 

tõhusa õigusemõistmise toimimise; teiseks saab advokaat hoida klienti õigustamatut hagi 

esitamast, seadust rikkumast või muidu ebamoraalselt käitumast.  

 

Advokaadi konfidentsiaalsuse mõiste ei ole paraku globaalselt üks ja ainus - mõiste 

sisu on erinev sõltuvalt õigusruumist, kus seda rakendatakse153. Seetõttu ei ole 

konfidentsiaalsuse sisu ka alati üheselt mõistetav ja võimaldab erinevat tõlgendamist 

praktikas.  

Konfidentsiaalsuse sisu määrab ära nagu öeldud vastus küsimusele, kelle usaldust 

konkreetses õigusruumis konfidentsiaalsusega kaitstakse. Vastusest sõltub omakorda, 
                                                
153 Vt. Ramon Mullerat. US and EU Legal Professions: Two Lawyers Separated by the Same Justice. 
Common Law and Civil Law Procedures Compared. - Monnet/Robert Schuman Paper Series. Vol. 8 No. 4, 
March 2008. Arvutivõrgus: http://www6.miami.edu/EUCenter/MulleratEU_USlawLong08edi.pdf. 
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kellele on advokaadi lojaalsus kutsetegevuses suunatud: kas seaduseandja peab primaarselt 

silmas advokaadi lojaalsust kliendile või advokaadi lojaalsust õigusemõistmise süsteemile. 

Erinevad süsteemid lähtuvad samast alusest, et advokaatide konfidentsiaalsus on 

inimõiguste kaitse tagamise vajalik tingimus. Sellest aspektist on konfidentsiaalsusel aga 

kahene ja tingimata mitte kattuv ülesanne: 

Esiteks -  kaitsta iga advokaadi abi vajavat isikut tema õiguste tagamisel; ja  

Teiseks -  tagada õiglane ja asjakohane õigusemõistmine.  

Kumb sellest kahest ülesandest prevaleerib, on paljuski konkreetse õiguskorra poolt 

määratud. Viimane determineerib seeläbi ka advokaadi kutse-eetika eeskirja 

konfidentsiaalsuse rakendamiseks konkreetses õigusruumis.  

Järeldusi saab teha uurides konfidentsiaalsuse mõistet erinevate õigussüsteemide 

õigusaktidest ja nendega kooskõlas olevatest kutse-eetika eeskirjadest. 

Advokaadi konfidentsiaalsust tunnustavad teadaolevatest kõik rahvuslikud 

seadused ja supranatsionaalsed kutse-eetika eeskirjad. 

Euroopa Advokaatide eetikakoodeksi artikkel 2.3  – Konfidentsiaalsus - 

formuleerib artiklis 2.3.1 esmalt üldpõhimõtted, mis on fikseeritud Perugia deklaratsioonis. 

Seejärel kujundatakse see artiklites 2.3.2 – 2.3.4 konkreetseteks reegliteks seonduvalt 

konfidentsiaalsuse kaitsega. Artikkel 2.3.2 sisaldab seejuures baasreeglit, mis nõuab 

konfidentsiaalsuse nõude täitmist, kinnitades, et see kohustus jääb advokaadi suhtes 

siduvaks ka siis, kui ta enam ei esinda klienti. Artikkel 2.3.4 kinnitab, et advokaat ei pea 

mitte ainult ise täitma konfidentsiaalsuse kohustust, vaid ta peab sedasama nõudma kõigilt 

oma büroo partneritelt ja töötajatelt. 

Euroopa Advokaatide eetikakoodeks käsitleb konfidentsiaalsust kui advokaadi rolli 

täitmiseks vajalikku õigust ja kohustust, et klient saaks talle usalduslikult rääkida asjadest, 

mida ta teistele ei räägiks. Ilma kliendile loodud ja riigi poolt tagatud kindluseta 

konfidentsiaalsuse osas, ei saa aga olla kindlust, et räägitut ei edastataks kolmandatele 

isikutele. Advokaadi konfidentsiaalsus teenib kliendi huve niisamuti, nagu ta teenib 

õigusemõistmise huve. Seepärast ongi advokaadi konfidentsiaalsus riigi erilise kaitse all. 

Advokaat peab austama temale ametiseisundi tõttu teatavaks saanud informatsiooni kogu 

selle ulatuses ja piiramata seda ajas. 
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ABA eetikakoodeksi artikkel 6 (a) sätestab, et advokaat ei avalikusta kliendi 

esindamisega seotud informatsiooni, kui tal puudub kliendi-poolne nõusolek seda teha. 

Ilma nõusolekuta on avalikustamine lubatud nendel juhtudel, mis on näidatud sama artikli 

alapunktis (b). Artikli 6 alapunkti b kohaselt võib advokaat põhjendatud vajaduse korral 

avalikustada informatsiooni, mille ta on saanud klienti esindades: 

1. et ära hoida tõenäoline surmajuhtum või nimetamisväärne kehaline vigastus; 

2. et ära hoida kliendi poolt kuriteo toimepanemist või pettust, mis ilmse 

tõenäosusega  põhjustab teise isiku oluliste  finantshuvide või vara kahjustamist ja mille 

saavutamiseks klient kasutas või kasutab advokaadi teenuseid; 

3. et vältida, kergendada ja korrigeerida  teise isiku finantshuvide või vara 

kahjustamist, mis ilmse tõenäosusega  tuleneb või on tulenenud kliendi kriminaalse 

tegevuse või pettuse abil saadud vahenditest, mille  saavutamiseks klient kasutas advokaadi 

teenuseid; 

4. et kindlustada advokaadi-poolse õigusabi vastavus eetikakoodeksi muude 

reeglitega; 

5. et esitada nõuet või kaitsta ennast advokaadi ja kliendi omavahelise vaidluse 

korral, et kaitsta ennast kriminaalvastutuse või tsiviilnõude vastu, mis on põhjustatud 

tegevusest, millesse on kaasatud klient, või et esitada vastuväiteid süüdistuste puhul 

advokaadi vastu mistahes menetluses, või 

6. et täita muid seadusi või kohtu otsust/korraldust. 

Näeme, et ABA eetikakoodeks lubab advokaadil oluliselt laiemas skaalas otsustada 

kliendi konfidentsiaalsuse rikkumine võrreldes Euroopa Advokaatide eetikakoodeksis 

lubatavaga. 

Kontinentaalõigusruumis on konfidentsiaalsus advokaadile seadusega kehtestatud 

kohustus, olles mõistena oma sisus suhteliselt kindel ja jagamatu. Võib öelda, et 

ametisaladus on üleüldine, vormilt absoluutne, harvade eranditega ning kriminaalkorras 

sanktsioneeritud advokaadi kohustus. Seeläbi kuulub ka advokaadi lojaalsus kliendile ning 

selle jätkuna on advokaadi konfidentsiaalsus traditsiooniliselt olnud advokaadi-kliendi 

usaldussuhte aluseks ning kutsetegevuses peamise tähtsusega tagatiseks. Sellest loogikast 

tulenevalt ja mõneti utreeritult peaks näiteks kriminaalmenetluses olema absoluutselt 
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välistatud konfidentsiaalsetel andmetel põhineva tõendusmaterjali kasutamise 

õigusemõistmise menetluses. 

Common-Law õigusruumis on kliendil õigus saada abi õigusemõistmise menetluses 

ning selle kaudu on determineeritud ka tema õigus konfidentsiaalsusele. Konfidentsiaalsust 

käsitletakse kui võistleva menetluse nurgakivi. Seega on konfidentsiaalsus determineeritud 

pigem õiglase õigusemõistmise huvist154. Võiks sedastada, et mandri-euroopa advokaat on 

ennekõike kliendi inimõiguste kaitsja ühiskonnas, samas kui common law süsteemis on 

advokaadil spetsiifiline vastutus õigusemõistmise kvaliteedi tagamiseks155.  

Mõistagi ei seisne süsteemide erinevus selles, et üks neist justkui ei tagaks 

advokaadi konfidentsiaalsuse ja lojaalsuse kohustust, pigem on erinevus konfidentsiaalsuse 

seaduslikes ja traditsioonilistes alustes. Samas sellisest erinevusest kasvab välja advokaadi 

konfidentsiaalsuse kutse-eetiline standard. Nimetatu selgitab ka survet Euroopa Liidu 

rahvusriikidele loobuda advokaadi nö absoluutse konfidentsiaalsuse nõudest. 

Konfidentsiaalsuse müüri mõrade löömine tuleneb suhteliselt tugevast survest common law 

suunalt, mis võimaldab läbi  kuriteo ennetamise ja õigusemõistmise kvaliteedi tagamise 

defineerida advokaadi rolli erinevalt ja seeläbi sisustada konfidentsiaalsuse mõistet 

mõnevõrra erinevalt mandri-Euroopa omast.  

Ka konfidentsiaalsuse mõiste on langenud teoreetik-reformijate küüsi156. 

Revideerimise vajadust põhjendatakse asjaoluga, et advokaadi vaikimine mõjutab tema 

kliendi väärkäitumist ja seda koguni sellises ulatuses, mis võib riivata rahva tervist või 

kutsub esile finantskatastroofe157. Näiteks tuuakse, et advokaadid teadsid juba pikka aega 

asbesti ja tubaka kahjulikkusest, ja tulenevalt oma kutsetööst koguni rohkem, kui 

asjaomased ametkonnad või nende ainete kasutajad ise158. Tubakafirmad kanaliseerisid aga 

                                                
154 Vt. ABA, Model Rules of Professional Conduct, punkt 2.1:” In representing a client, a lawyer shall 
exercise independent professional judgement and render candid advice…”, (Klienti esindades peab advokaat 
andma sõltumatu professionaalse hinnangu ja osutama siirast nõu).  Vt ka 5.4 (c) ja mõlema punkti 
kommentaare. Arvutivõrgus: http://www.abanet.org/cpr/mrpc/mrpc_toc.html. 
155 Vt. The revision to ABA Rule 1.6 and the conflicting duties of the lawyer to both the client and society.- 
The Georgetown Journal of Legal Ethics, Casey, Patrick T,  Dennison, Richard S.  
Arvutivõrgus: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3975/is_200307/ai_n9259205. 
156 Vt. ABA, Model Rules of Professional Conduct, amended 2002, Rule 1.6 (b) (1). Arvutivõrgus: 
http://www.abanet.org/cpr/mrpc/mrpc_toc.html. 
157  Ramon Mullerat. Confidentiality: The Primary and Fundamental Right and Duty of the Lawyer. - Jean 
Monnet/Robert Schuman Paper Series, Vol. 5 No. 1, February 2005, lk 2. Arvutivõrgus: 
http://www6.miami.edu/eucenter/mulleratfinal.pdf. 
158 Vt. Deborah L. Rhodes. Op cit (viide 89), lk.109. 
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teadlikult kompromiteerivad uuringud läbi advokaadibüroode, et need oleksid 

avalikustamise eest kaitstud159,160.  

Põhimõtteliselt lähtub kriitika järgmisest loogikast: advokaadid peavad hoidma 

informatsiooni konfidentsiaalsena, välja arvatud väga harvad erandid (näiteks kui nad 

teavad kliendi kuritegelikust kavatsusest). See takistab aga seda, et advokaadid saaksid 

paljastada informatsiooni füüsilise ja vaimse vägivalla vältimiseks või näiteks defektiga 

toote või mürgiste jäätmete kahjulikust mõjust kolmandatele isikutele, samuti näiteks süütu 

inimese vangistamise, kolmandate osapoolte majandusliku laostumise või omandi 

hävitamise vältimiseks. Konfidentsiaalsusnõude reformijad leiavad, et klient saab kasutada 

konfidentsiaalsust kui “kilpi”, (näiteks andes inkrimineerivad dokumendid advokaadi kätte 

hoiule)161. Leitakse, et avalikustamine on nende näidete puhul pigem lubatud kui 

kohustuslik ka siis, kui tõenäoline kahjulik tagajärg on tõsine, seega on tegu liigse 

vastutulekuga kliendile.  

Kriitikud viitavad ka advokaadi isikliku moraali konfliktile kutse-eetikaga ja 

leiavad, et millegagi ei ole põhjendatud, miks advokaat painutatakse kutse-eetiliste ja 

õiguslike kohustuste järgi, mis ei võimalda isiklikku moraali arvestada.  

Selge, et konfidentsiaalsuse pidamine eeldab advokaadi kõrget isiklikku moraali, 

mis ei lubaks konfidentsiaalsuse vajalikkust õõnestada advokaatide endi käitumisega, kus 

kliente õhutatakse fabritseerima fakte selle asemel, et lasta kliendil jääda tõeste faktide 

juurde. Siiski ei rahulda kriitikuid, et advokaat on kliendi kaitseks või esindamiseks 

õigustatud kasutama üksnes seaduslikke viise ja vahendeid162. 

Uurides üldisemalt konfidentsiaalsuse reformimist nõudvate kriitikute ettepanekuid 

traditsioonilisest ametisaladuse pidamise kohustusest loobumiseks, siis võime järeldada, et 

ükski ettepanek ei sisalda advokaadi konfidentsiaalsuse kaotamist, pigem pakutakse välja 

praeguse õigusliku olukorra muutmist.  

Reformi ettepanekute sisule saab kokkuvõtvalt läheneda järgmiselt: avalikustamise 

keeld tuleb vabastada sõltuvalt sellest, milline väärtus on parasjagu kaalul. See tähendab, et 

                                                
159 Vt. Daniel R. Lawyers and confidentiality.- University of Chicago Law Review, 1998, lk. 3. 
160 Vt. Deborah L. Rhode. Ethics in Practice: Lawyers' Roles, Responsibilities, and Regulation. - Oxford 
University Press, USA, 2003. 
161 Vt. Hazard, Geoffrey, “A historical perspective on the attorney-client privilege”, 66 California Law 
Review, 1978, lk. 1062. 
162 Vt. Ramon Mullerat. Op cit (viide 157). lk 1. 
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konfidentsiaalsus tuleb lahjendada prima facie kohustuseks, millest saab advokaat 

taganeda, kui talle tundub, et avalikkuse huvi või kolmandate isikute erihuvid kaaluvad 

konfidentsiaalsusega kaitstud väärtused üles. Huvide tasakaalustamise ülesanne tuleb selles 

osas anda kutseorganisatsioonide või kohtute pädevusse. Hinnates, millal peaks 

konfidentsiaalsuse või teavitamise kohustus rakenduma, on vajalik sel puhul kindlaks teha, 

millises ulatuses avalikustamine võiks klienti tõenäoliselt kahjustada.  

Kaitse kriminaalasjas eeldaks selle ettepaneku kohaselt advokaadilt täielikku 

vaikimist. Kuid advokaadile peaks hoopis vastupidi tekkima avalikustamise kohustus, kui 

kliendiks on juriidiline isik, kes võrreldes üksikisikutega on palju suurema võimega 

tekitama (kolmandatele isikutele, keskkonnale jne) kahju, mistõttu juriidiline isik soovib 

rohkem ühiskonna kahjuks kasutada ära advokaadi konfidentsiaalsuse privileegi, andes 

tema kaitsta klienti inkrimineeriva informatsiooni. 

Viimasel ajal on märgata tendentse ka seadusloome tasandil, kallutamaks 

advokaadi rolli avalikkuse kasuks ja erahuvi kahjuks, põhjendades seda üldise julgeoleku 

kaalutlusega. Kui varasemalt eeldati, et advokaadi kutsesaladus on puutumatu ja seetõttu 

absoluutne, on näiteks seoses finantskuritegevuse ja rahvusvahelise rahapesu ja terrorismi 

vastase võitlusega vastu võetud seadusi, mis võimaldavad seadustada juhud, millal 

advokaat on kohustatud kutsesaladust rikkuma163.  

Ilmselt ei saa olla vastuväiteid enamuse rahapesu- ja terrorismi rahastamise 

tõkestamise aluseks oleva direktiivi sätete laiendamise suhtes advokaatidele, välja arvatud 

üks kriitiline punkt. Nimelt mitmes jurisdiktsioonis advokaatidele pandud kohustus, 

teatada riigi- või politseiasutustele kahtlastest tehingutest ilma kliendi nõusolekuta (ja seda 

mitmes riigis koguni ilma, et kliendile oleks taolisest informeerimisest lubatud teatada)164 

kujutab kliendi konfidentsiaalsusõiguse fundamentaalset rikkumist, see tähendab selle 

õiguse rikkumist, mida on tunnustatud Euroopa Kohtu pädevusega165.  

                                                
163 Vt. Ramon Mullerat. op. cit. lk.2. 
164 Eesti seadus sätestab kohustuse advokaadile Rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise seaduse §-s 
32 lg 4 „ Teatamiskohustus rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral”, järgmiselt: „... advokaadile ei 
kohaldata lõikest 1 ega lõikest 3 tulenevat teatamiskohustust, kui ta hindab kliendi õiguslikku olukorda, 
kaitseb või esindab klienti kohtu-, vaide- või muus sellises menetluses, sealhulgas nõustab klienti menetluse 
alustamise või vältimise küsimuses, sõltumata sellest, kas teave on saadud enne menetlust, menetluse kestel 
või pärast menetlust.  
165 Vt. Fox, Lawrence quoted by Patti Wailmeir, “Lawyers on sentry duty”, Financial Times, 6 November 
2002. 
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Euroopa Kohtu kohtujurist Poiares Maduro edastas 14. detsembril 2006 seisukoha 

nelja Belgia advokatuuri kaebusele seoses rahapesu direktiivi rakendamisega166. Nimelt 

vaidlustati teise rahapesu direktiivi harmoniseerimine Belgia õiguses väitega, et see 

õõnestab advokaadi elukutse konfidentsiaalsuse privileegi ja on seega vastuolus EIÕKonv-

i artikli 6 ja Euroopa lepingu artikli 6 lõike 2 põhimõtetega, samuti Belgia põhiseaduse ja 

kaitseõiguse tunnustatud printsiipidega. Vaidluse põhjustas just asjaolu, et advokaatidele 

sätestati kohustus oma klientidest vastavatele võimuorganitele raporteerida. Kohtujurist 

jõudis pikema analüüsiga järeldusele, et rahapesu direktiiv on kohaldatav advokaatide 

suhtes “…eeldusel, et seda interpreteeritakse viisil, mis ei kohusta advokaate edastama 

informatsiooni, mida nad saavad  kohtumenetluse protsessi eel, käigus või järgselt, või siis 

õigusabi osutamise käigus”. Muud tegevused, mis jäävad väljapoole seda definitsiooni, 

nagu näiteks kliendi huvides tehingute sooritamine, konfidentsiaalsuse kaitse alla ei kuulu. 

Kohus oma otsuses järgnevalt selgitas, miks sellistest üldmärkustest saab teha järelduse, et 

advokaadi koostöökohustus ei riiva EIÕKonv artiklit 6. Kohus selgitab, et teabe 

edastamine ja koostöö tegemise kohustus laieneb advokaatidele vaid siis, kui nad 

tegutsevad finants- või kinnisvaratehingus kliendi nimel ja arvel. Kohtu arvates jäävad 

need tegevused väljapoole õiglase kohtuliku arutamise õiguse kohaldamisala. Teatamis- ja 

koostöökohustus on kohtu arvates õigustatud, et võidelda tõhusalt rahapesuga, mis aitab 

kaasa organiseeritud kuritegevuse kasvule, mis omakorda kujutab endast liikmesriikide 

ühiskondlikule korraldusele eriti suurt ohtu167. Seega eristatakse kohtuotsuses advokaadi 

ülesandeid, mida saab seostada kohtumenetlusega ja ülesandeid, millistel sellised seosed 

puuduvad. EIÕKonv-i artikli 6 kaitsealasse kuulub tegevus, millel on seos 

kohtumenetlusega ja mida kohtu pretsedendiõigus on laiendanud ka kohtueelsele 

menetlusele. Seega ei laiene koostöö- ja teatamiskohustus juhtudele, kui antakse õigusabi 

seoses algatatud menetlusega või selle vältimiseks. 

Viidatud kohtulahend mõnevõrra kitsendab advokaaditeenuse avarat käsitlust168. 

Sellest omakorda järeldub, et mitte igasugust kliendi ja advokaadi vahelist usaldussuhet ei 

kaitsta konfidentsiaalsusega ja selgitab, millistel tingimustel võib usaldussuhet piirata. 

Euroopa Kohtu tõlgenduse järgi hõlmab kliendi ja advokaadi usaldussuhte kaitse õigusabi 
                                                
166 Vt. Kohtujurist Poiares Maduro 14.detsembri 2006 a. ettepanekud kohtuasjas C-305/05 p 65. EÜT L 344. 
167 Vt. Euroopa Kohtu 26. juuni 2007.a otsus kohtuasjas C-305/05. EÜT L 344, p. 36. 
168 Advokaaditeenuse ulatus on sama kohtulahendi põhjal käsitletud ka magistritöö VI peatükis.  
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kohtu- ja kohtueelses menetluses ning õigusnõustamist, et klient saaks kindlaks määrata 

oma õigused ja kohustused ning oma tegevusega kaasnevad riskid. Iseasi on see, kas selles 

kohtuasjas tehtud järeldused rakenduvad peale rahapesu ja terrorismi vastase võitluse ka 

üldisemas tähenduses. Et aga näiteks teabevahetuse konfidentsiaalsust kaitstakse kaugelt 

laiemalt, kui üksnes kohtumenetluses ja õigusnõustamisel, kinnitavad Euroopa Kohtu 

lahendid kohtuasjades AM ja S Limited vs komisjon169 18. maist 1982 ning esimese astme 

kohtuasjas Akzo Nobel Chemicals Ltd vs komisjon170. 

Tänaseks ei ole veel teada, kas advokaadile pandud kohustused terrorismi, rahapesu 

või finantskuritegevuse vastases globaalses võitluses informeerida täitevvõimu oma 

kahtlustest (seejuures on kahtluse sisu ja definitsioon objektiivselt advokaadile ette 

kirjutatud ilma, et ta ise oleks õigustatud subjektiivselt reaalse kahtluse üle otsustama) ka 

tegelikkuses ühiskonna huve kaitsevad olemasoleva õigusliku ja eetilise reeglistiku raames 

ja seeläbi võimalikku mõju õigusemõistmisele ka praktikas omavad. Kuid võimude 

teavitamiskohustus ühena muudest üldisematest kohustustest (näiteks kliendi 

identifitseerimis- või dokumendi säilitamiskohustus) on tõsises sisemises konfliktis 

advokaadi rolliga õigusriigis. Konfidentsiaalsus kohustab advokaati kasutama oma 

esindatavalt saadud või teda puudutavat informatsiooni (selle alla käib ka kolmandatelt 

isikutelt saadud informatsioon) konfidentsiaalsusega, mis rahuldab esindatavat ning on 

tema parimates huvides. Seega kohustus, mis nõuab advokaatidelt otsest aruandlust 

täitevvõimule, seab advokaadi pigem süüdistaja kui oma kliendi kaitsja rolli. See ei peaks 

olema kutse-eetiliselt lubatav. 

Jättes kõrvale advokaadi konfidentsiaalsuse erineva sisustamise küsimuse sõltuvalt 

seda kohaldavast õigusruumist, on oluline teada, et mõiste üldine globaliseerumine on 

endaga kaasa toonud surve konfidentsiaalsuse reformimiseks üldisemas plaanis. 

Eesti õigus on advokaadi tagatiste, sealhulgas advokaadi konfidentsiaalsuse 

reguleerimisel, jäänud konservatiivselt mandri-euroopa õiguskultuuri juurde. Advokaadi 

konfidentsiaalsus eesti õiguses on üks seadusega kehtestatud advokaadi kutse tagatistest ja 

kutse-eetilise käitumise põhialustest.  

                                                
169 Vt. Euroopa Kohtu 18. mai 1982.a otsus kohtuasjas AM ja S Limited vs komisjon 155/79. EKL 1982, lk V-
1575. 
170 Vt. Euroopa kohtu otsus Akzo Nobel Chemicals Ltd vs komisjon liidetud kohtuasjades T-125/03 ja T-
253/03 (kohtulahendite kogumikus ei ole otsus avaldatud). 



 111 

Asjakohaste seaduste tõlgendamine lubab väita, et Eesti õiguses on advokaadi 

konfidentsiaalsus determineeritud isiku põhiõiguste ja –vabaduste kaitse kõrgemast 

eesmärgist. Ka Eestis kujutab advokaadi konfidentsiaalsus endast just kliendi õigust ja 

advokaadi kohustust, millest vabanemiseks saab anda loa kas isik, kelle teavet või andmeid 

kaitstakse, või kohus erandlikel asjaoludel.  

Võrdluses mitmete teiste sama traditsiooni järgivate jurisdiktsioonidega, on Eesti 

õiguses advokaadi konfidentsiaalsuse kohustuse ja kliendi konfidentsiaalsuse õiguse lävi 

väga kõrge. AdvS § 45 lg 5 sätestab, et esimese astme kuriteo ärahoidmiseks on advokaat 

õigustatud esitama halduskohtu esimehele või tema määratud sama kohtu 

halduskohtunikule põhjendatud kirjaliku taotluse kutsesaladuse hoidmise kohustusest 

vabastamiseks. Kohtunik vaatab taotluse viivitamata läbi ja annab kohustusest 

vabastamiseks kirjaliku loa või keeldub sellest. Seega võimaldab seadus advokaadil 

vabaneda konfidentsiaalsuskohustusest üksnes kavandatava esimese astme kuriteo 

ärahoidmiseks, kuid ei kohusta tal seda tegema. Kuid ka sel juhul, kui advokaat pöördubki 

kohtu poole enda konfidentsiaalsusest vabastamiseks, võib kohtunik keelduda sellest. Kui 

aga kuritegu on juba toimepandud, puudub advokaadil võimalus vabaneda kutsesaladuse 

pidamisest.  

Advokatuuri eetikakoodeks täpsustab konfidentsiaalsuse kohustust veelgi, 

sätestades §-i 5 lõikes 4, et advokaadi kohustuseks on tagada, et kõrvalistel isikutel ei oleks 

juurdepääsu kliendi dokumentidele, kirjavahetusele ja muudele teabekandjatele, samuti 

advokaadi poolt kliendile õigusteenuse osutamisel koostatud dokumentidele, mis on 

advokaadi valduses seoses kliendi ülesannete täitmisega. Sama paragrahvi lõige kuus 

sätestab, et advokaat ei tohi advokaadi kutsetegevusega seotud dokumente ja muid 

teabekandjaid anda kõrvalistele isikutele, samuti ametiasutustele, kellele need dokumendid 

ja teabekandjad ei ole adresseeritud, välja arvatud juhul, kui seadusest tuleneb otsene 

kohustus taoliseks andmekandjate esitamiseks või kui kliendi poolt antud volitustest või 

ülesandest tuleneb kliendi nõusolek taoliseks andmekandjate esitamiseks.  

Oluline on advokatuuri omavalitsuslikule juhtimisele suunatud erand, et 

konfidentsiaalsuse rikkumiseks ei ole nimetatud dokumentide ja teabekandjate andmine ja 

neis sisalduvate andmete avaldamine järelevalvet teostavale advokatuuri juhatusele ja 

advokaadi distsiplinaarasja arutavale aukohtule.  
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Eespool viidatud AdvS §-i 43 lg 2 teine lause, et tunnistajana ülekuulatavale 

advokaadile, advokatuuri või advokaadibüroo töötajale ei või esitada küsimusi talle 

õigusteenuse osutamisega teatavaks saanud asjaolude kohta ega nõuda temalt seletust, 

korrespondeerub KrMS §-s 72 lg 1 p 2, et kaitsjal - kui seaduses ei ole sätestatud teisiti - 

on õigus keelduda tunnistajana ütluste andmisest kutsetegevuses teatavaks saanud 

asjaolude kohta. KrMS § 72 teine lõige laiendab õiguse ütluste andmisest keelduda ka 

kaitsja erialasele abipersonalile. Ka Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 5 lõige 5 sätestab, 

et advokaat ei või anda seletust ega tunnistajana ütlusi asjaolude kohta, mis on temale 

teatavaks saanud seoses õigusteenuse osutamisega. 

KrMS § 72 lg 3 kinnitab eelpool püstitatud väidet selle kohta, et konfidentsiaalsus 

on kliendi õigus, mitte aga advokaadi subjektiivne privileeg, sätestades, et õigust keelduda 

ütluste andmisest ei ole advokaadil juhul, kui ütluste andmist taotleb kahtlustatav või 

süüdistatav. KrMS §-i 72 lg 4 kohaselt võib kohus sundida advokaati ütlusi andma, kui ta 

menetlustoimingu põhjal veendub, et advokaadi keeldumine ütluste andmisest ei seondu 

tema kutsetegevusega. Nimetatud sätete koosmõjust tuleneb üheselt, et advokaadile 

tagatakse konfidentsiaalsus üksnes tema kutsetegevuses teatavaks saanud informatsiooni 

suhtes ja silmas peetakse kliendi õigust konfidentsiaalsusele.  

Tsiviilkohtumenetluses on kutsesaladuse kaitset tagav regulatsioon sisuliselt sama. 

TsMS § 256 lõikes 2 punktis 1 sätestatakse, et selle isiku loata, kelle huvides saladuse 

hoidmise kohustus on kehtestatud, ei või tunnistajana üle kuulata esindajat tsiviilasjas ja 

kaitsjat kriminaalasjas. Sama paragrahvi lõikes 3 sätestatakse, et isiku loata, kelle huvides 

saladuse hoidmise kohustus on kehtestatud, ei või tunnistajana üle kuulata ka käesoleva 

paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikute erialast abipersonali. Nimetatu tähendab, et selle 

isiku loal, kelle huvides saladuse hoidmise kohustus on kehtestatud, võib advokaadi 

tunnistajana üle kuulata ja sel juhul tal puudub võimalus viidata ametisaladuse privileegile 

seoses konfidentsiaalsuse pidamise kohustusega. 

Ka mitmetes haldusmenetlustes on kliendi õigused kaitstud advokaadi 

konfidentsiaalsuskohustuse kaudu. Nii on näiteks vastavalt maksukorralduse seaduse171 §-

le 64 lg 1 advokaadil õigus keelduda maksuhaldurile teabe andmisest ja tõendite 

esitamisest nende asjaolude kohta, mis said temale teatavaks seoses õigusabi andmisega. 

                                                
171 Maksukorralduse seadus RT I 2002, 26, 150. 
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Kuid siin tuleb tähele panna erinevust, et advokaadil on õigus keelduda teabe andmisest ja 

tõendite esitamisest ka sel juhul, kui klient on ta konfidentsiaalsuskohustusest vabastanud. 

Kuigi seadus sõnastab konfidentsiaalsuskohustuse pidamise maksukorraldusseaduses 

advokaadi õigusena, on kutse-eetiliselt siiski põhjendatud, et advokaat ei ole õigustatud 

keelduma teabe andmisest või tõendite esitamisest, kui klient seda nõuab. Selline järeldus 

on tuletatav advokaadi rollist, mis kohustab advokaati õigusabi osutama kliendi parimais 

huvides, kasutades selleks kõiki seaduslikke viise ja vahendeid. seisukohta toetab ka 

eetikakoodeks. Eetikakoodeksi § 8 lg 1 sätestab, et advokaat peab õigusteenuse osutamisel 

tegutsema üksnes kliendi huvides, eelistades kliendi huve enda ja kolmandate isikute, 

sealhulgas kolleegide huvidele.  

Et andmete konfidentsiaalsena hoidmine on pigem kliendi kui advokaadi õigus, 

nähtub teiste õigusnormide hulgas ka KarS §-st 157, mis sätestab, et kutse- või 

ametitegevuses teatavaks saanud teise isiku tervist, eraelu või äritegevust puudutava teabe 

avaldamise eest isiku poolt, kellel on seadusest tulenev kohustus hoida sellist teavet 

saladuses, karistatakse rahalise karistusega. Seega kujutab kliendisaladuse pidamine endast 

advokaadi kohustust ja selle kohustuse rikkumine kuritegu.  

Seadusest tuleneb seegi, et kliendisaladuse ilmsikstulek advokaadi kaudu või 

suhetest advokaadiga, ei võimalda ikkagi seda teavet tõendina kliendi vastu kasutada. Nii 

näiteks KrMS § 118 lg 3 sätestab, et tõendina ei kasutata advokaadi poolt edastatavat 

teavet, mis on saadud salajasel pealtkuulamisel või -vaatamisel, kui selle sisuks on talle 

ameti- või kutsetegevuses teatavaks saanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui nimetatud 

isik on samade asjaolude kohta juba andnud ütlusi või kui need on muul viisil 

avalikustatud. Säte viitab, et teatud juhtudel võib advokaadi poolt oma kliendile 

kutsetegevuses edastatav teave olla samuti tõendiks, kuid need on seadusega piiratud 

juhud. Nimetatu viitab aga sellele, et mitte igas olukorras ei ole advokaadi ja kliendi 

kommunikatsioon kaitstud tõendina kasutamise eest. 

Konfidentsiaalsust Eesti Advokatuuri eetikakoodeksis reguleerib peamiselt 

paragrahv 5 „Konfidentsiaalsus”, mis rõhutab ennekõike, et advokaadi ja kliendi vaheline 

suhe rajaneb usaldusel ning et just seetõttu on teave, mida advokaat on seoses õigusteenuse 

osutamisega saanud, konfidentsiaalne. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt on advokaat 

kohustatud saladuses hoidma mistahes teavet, mida ta on saanud seoses õigusabi 
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osutamisega ja samuti selle teabe allikat, välja arvatud juhul, kui seadusest tuleneb otsene 

kohustus teavet avaldada või kui kliendi poolt antud volitustest või ülesandest tuleneb 

kliendi nõusolek teabe avaldamiseks. Samast sättest tuleneb seegi, et kliendi nõusolek 

teabe avaldamiseks võib tulla nii vahetult kliendilt endalt kui ka kliendi ülesandest või 

volitusest.  

Oluline tähendus on Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi paragrahvi 5 kolmandal 

lõikel, mis sätestab, et konfidentsiaalsus laieneb ka advokaadi poole õigusteenuse 

saamiseks pöördumise faktile. Nimetatu tähendab, et advokaat ei ole ilma kliendi 

nõusolekuta õigustatud avaldama ka sellist teavet, mis avaldaks kliendi isiku või et 

konkreetne klient on üleüldse tema poole pöördunud. Küll aga on advokaat õigustatud 

avalikkust või kolmandaid isikuid informeerima sellest, et üks või teine isik ei ole tema 

poole õigusabi saamiseks pöördunud. Mõistagi oleks selline avaldus lubatav advokaadile 

juhul, kui mingitel asjaoludel levitatakse ebaõiget informatsiooni, et konkreetse isiku ja 

advokaadi vahel on kliendisuhe, mida tegelikkuses ei eksisteeri. 

Advokaadi poole pöördumise fakti saladuse hoidmise kohustust põhjendab seegi, et 

tihti ei jõua advokaat ja klient kliendisuhte sõlmimiseni, mille põhjuseks võib olla näiteks 

läbirääkimiste käigus ilmnenud huvide konflikt, mis kohustab advokaati keelduma teenuse 

osutamisest, samuti võib selguda, et advokaat peab loobuma teenuse osutamisest seoses 

sellega, et ta ei ole teenuse osutamiseks sõltumatu, piisavalt pädev või ei võimaldaks 

töökoormus õigusabi osutada. Selle otsustuse tegemiseks peab ta aga eelnevalt õigusabi 

taotleja ära kuulama. Seega on oluline kaitsta ka selle informatsiooni konfidentsiaalsust, 

mis saab advokaadile teatavaks ilma, et selleks oleks sõlmitud õigusabilepingut või loodud 

kliendisuhet. Samuti ei ole õigustatud advokaat informeerima üldsust sellest, et tema poole 

on küll isik õigusabi saamiseks pöördunud, kuid kliendisuhteni pooled ei jõudnud. 

Vastavalt Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi §-i 5 kolmandale lõikele laieneb 

konfidentsiaalsus samuti õigusabi sisule ja advokaaditasu suurusele172,173. 

                                                
172 Aukohtu lahend - Vandeadvokaadi vanemabi A. E., vormistades klientidele õigusabi arveid läbi 
õigusbüroo, s.o. õigusbüroo nimel, kahjustas klientide huve, kuna välistas Seaduse Advokatuuri kohta § 10 
(Advokaadi tegevuse tagatised) kohaldamise nende klientide osas, kes õigusabi eest tasusid A. E. 
Õigusbüroole ning Eetikakoodeksi § 5 kl 4, kuna võimaldas kõrvalistel isikutel (õigusbüroo töötajatel) 
juurdepääsu kliendi asjaajamise dokumentidele (Eetikakoodeks § 5 - konfidentsiaalsuskohustuse rikkumine). 
Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
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Konfidentsiaalsuse rikkumiseks ei ole advokaaditasu suuruse teatamine kohtule 

kohtukulude väljamõistmiseks. 

Võrreldes seadusega, mis sätestab, et konfidentsiaalsuskohustus ei ole ajaliselt 

piiratud, täpsustab Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 5 lõige 7, et advokaat on kohustatud 

järgima konfidentsiaalsust ka pärast kutsetegevuse lõpetamist, samuti et konfidentsiaalsuse 

rikkumist ei saa õigustada avaliku huviga ega sellega, et see võimaldaks kliendi huve 

paremini kaitsta.  

Oluline on ka Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi §-i 5 lõike 8 regulatsioon, et 

konfidentsiaalsuskohustusest võib advokaati kirjaliku nõusolekuga vabastada üksnes klient 

või tema õigusjärglane. See tähendab, et konfidentsiaalsuskohustusest vabaneb advokaat, 

kui see vabastus on tehtud kirjalikus vormis. Norm kaitseb klienti, kuna suulises 

vorminõude puhul ei oleks tal võimalik tõendada oma väidet, et ta ei ole advokaati 

vabastanud kliendisaladuse pidamisest. Teisalt saab võimaliku vaidluse korral advokaadi 

tegevuse üle järelvalvet teostav aukohus või juhatus nõuda kirjaliku kliendisaladuse 

pidamise vabastamise kokkuleppe esitamist juhul, kui advokaat näiteks väidaks, et 

kliendisaladus avalikustati kliendi huvides ja kaitsetaktikalistel kaalutlustel.  

AdvS § 43 lõige 2, sätestab, et tunnistajana ülekuulatavale advokaadibüroo 

töötajale ei või talle õigusteenuse osutamisega teatavaks saanud asjaolude kohta küsimusi 

esitada ega temalt seletust nõuda. Eesti Advokatuuri eetikakoodeks täpsustab viidatud 

seadusesätte sisu oluliselt paragrahvis 11 „Konfidentsiaalsus advokaadibüroos”: 

konfidentsiaalsuse järgimise advokaadibüroos kindlustab advokaadibüroo pidaja. Samuti 

korraldab advokaadibüroo pidaja advokaatide kutsetegevusega seotud konfidentsiaalsete 

dokumentide ja muude teabekandjate hoidmist selliselt, et need ei satuks kõrvaliste isikute 

kätte ning et õigusteenuse osutamisel saadud teabekandjaid ei antaks kõrvalistele isikutele. 

Samuti on advokaadibüroo pidaja kohustuseks tagada, et advokaadi või büroo nimega 

kirja- või muude dokumentide planke ja trükiseid ning büroo sümboolikat ei kasutaks 

kõrvaline isik.  
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Arvestades järjest tihenevat suhtlemist erinevate riikide advokaatide vahel ja 

kohustust hoida kliendisaladust võib tekkida tulenevalt erinevate riikide seadustest 

probleeme konfidentsiaalsuse pidamisega.  

Toon siinkohal ka teise elulise näite: mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides tuleb 

suhtlust advokaatide vahel (nii kirjalikku kui ka suulist) hoida konfidentsiaalsena. See 

tähendab, et suhtluse sisu ei tohi advokaadi poolt olla avalikustatud kolmandatele isikutele, 

sealhulgas ka klientidele, keda vastav informatsioon puudutab. Mingil juhul ei saa teiselt 

advokaadilt saadud informatsiooni esitada kohtus. Teistes liikmesriikides pole sellist 

konfidentsiaalsuse pidamise kohustust sätestatud, välja arvatud siis, kui selline advokaatide 

vaheline suhtlus on tähistatud eraldi kui “konfidentsiaalne”174. 

Samas on aga reas liikmesriigis kehtestatud kas siis seadusega või kutse-eetika 

eeskirjaga advokaadile kohustus hoida oma klient täies ulatuses informeerituna igast 

asjakohasest teabest kolleegilt, kes tegutseb teise osapoole esindaja või kaitsjana. Mõnes 

riigis on aga reegel, et kui advokaat soovib osutada, et kiri on saadetud kavatsusega vaidlus 

lahendada kompromissi teel ja et seda ei tohiks esitada kohtule, siis tähistab advokaat kirja 

märkega “eelarvamuseta”175. 

Need olulised siseriiklikud erinevused võivad tekitada arusaamatusi.  

CCBE on advokaatide käitumiseks taolistest mitmetimõistetavates olukordades 

kehtestanud Euroopa Advokaatide eetikakoodeksis reegli artiklis 5.3 - Advokaatide 

omavaheline suhtlemine. Reegli sisu on ülevaatlikult järgmine: kui advokaat soovib saata 

kirja, teadet, kohtu vm materjale kolleegile teises liikmesriigis sellisena, et seda tuleks 

käsitleda nendevahelise konfidentsiaalse materjalina, või et see on märkega 

“eelarvamuseta”, siis peab advokaat aegsasti ja juba eelnevalt pärima, kas kirja saaja on 

õigustatud seda aktsepteerima kui konfidentsiaalset ja millises ulatuses ta on õigustatud 

seda tegema.  

Advokaat, kes soovib, et teadet tuleb aktsepteerida kui konfidentsiaalset, peab seda 

selgelt välja ütlema teatise päises või kaaskirjas. Advokaat, kes on sellise teatise 

kavandatud saaja, kuid kes pole õigustatud järgima või tagama selle saatmise 

                                                
174 Inglise keeles – „confidential“ (Autori märkus) 
175 Inglise keeles - “without prejudice” (Autori märkus). 
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konfidentsiaalsustingimuse järgimist, peab saatjat sellest koheselt vastusega teavitama, 

hoides seega ära teatise saatmise talle.  

Kui aga teatis on juba kätte saadud, siis peab saaja selle saatjale tagastama selle 

sisu avaldamata või sellele mingil viisil viitamata; kui saaja siseriiklik seadus või kutse-

eetikareeglid takistavad saajal konfidentsiaalsuse nõude järgimist, siis peab advokaat 

saatjat sellest koheselt teavitama. 

 

Kokkuvõtvalt märkigem, et advokaadi konfidentsiaalsuse puhul vastanduvad kaks 

eetilist põhimõtet: iga kodaniku kohustus teavitada ametivõime igast neile teada olevast 

kuriteost ühelt poolt ning kohustus hoida konfidentsiaalselt saadud informatsiooni 

adekvaatse õigusemõistmise huvides teiselt poolt. Selles eetiliste kohustuste konfliktis, 

prevaleerib advokaadi jaoks viimane. Teisisõnu, advokaadid on vabastatud üldisest 

teavitamise kohustusest just selleks, et kaitsta kõrgemat sotsiaalset hüve – õiglust. Kui riik 

kutsub oma kodanikke üles kommunikeeruma advokaatidega kõikide asjakohaste faktide 

osas, sest see on vajalik õigusemõistmise parimates huvides, ja siis nõuab see sama riik 

advokaatidelt nendesamade faktide kohta teavitamist võimudele, on õigusriik paratamatult 

kahjustatud.  

Autor on seisukohal, et avalikkuse huvid oleksid paremini kaitstud, kui advokaadi 

konfidentsiaalsuse kohustus säilitatakse selle traditsioonilises tähenduses. Kliendi 

seaduslike huvide lojaalne järgimine on täielikult vastuolus kohustusega või ka õigusega 

avaldada kliendi saladust, välja arvatud kui tegemist on kliendi enda huvide edasise 

kaitsega. Kliendi poolt advokaadile usalduslikult avaldatu paljastamine, sõltumata sellest, 

kas see toimub vabatahtlikult või sunniviisiliselt seaduse alusel, on äärmiselt laiduväärne 

näide kliendi põhilise usaldusnõude rikkumise kohta. Kui klient ei saa oma advokaati 

usaldada konfidentsiaalsuse küsimuses, on usaldus rikutud.  
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Advokaadi ja advokaadibüroo läbiotsimine 

 

Advokaadi ja kliendi teabevahetuse konfidentsiaalsuse seab ohtu võimalus otsida 

läbi advokaadibüroo176 või advokaadi kodu177 ja võtta ära teabekandjad178. Seepärast on 

advokaadi sõltumatuse ja teabekandjate kaitse nõudega seotud üldine keeld advokaadi 

kutsetegevusest tulenevate asjaolude alusel läbi otsida, kinni pidada või vahistada. Sama 

puudutab ka advokaadibürood, mille kaudu advokaat õigusteenust osutab.  

KrMS § 91 lg 2 sätestab, et advokaadibüroo läbiotsimist toimetatakse prokuratuuri 

taotlusel eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse alusel. KrMS sätetes sisalduv 

võimalus advokaati ja advokaadibürood kutsetegevusega seoses läbi otsida riivab 

EIÕKonv-i artiklites 6 ja 8 kaitseala. Kas riive on põhjendatud ja õiguspärane võiks 

selguda järgmisest analüüsist179. 

AdvS §-s 43 lg 5 sätestab, et advokaati ei või kutsetegevusest tulenevatel asjaoludel 

kinni pidada, läbi otsida ega vahistada, välja arvatud maa- või linnakohtu määruse alusel. 

Sama lõike teine lause sätestab, et advokaadi kutsetegevusest tulenevatel asjaoludel ei või 

läbi otsida ka advokaadibürood, mille kaudu ta õigusteenust osutab. Arvestades, et nii 

advokaadi kui ka advokaadibüroo läbiotsimine on seaduse paragrahvi samas lõikes, siis 

tuleb seadusest aru saada, et ka advokaadibüroo läbiotsimine on lubatav, kuid üksnes maa- 

või linnakohtuniku määruse alusel. Sama kinnitab ka KrMS § 91 lg 2. Aprioorselt ei ole ju 

välistatud, et ka advokaadibüroos - samamoodi nagu kõigis muudes kohtades - võiks olla 

kriminaalmenetluse läbiviimiseks vajalik ese või dokument. 

Advokaadi ja advokaadibüroo võrreldes tavakodanikuga läbiotsimise kõrgendatud 

kaitse regulatsioon – läbiotsimise lubatavus kohtuniku loa mitte aga prokuröri sanktsiooni 

alusel - on põhjendatud kasvõi seetõttu, et prokurör ja advokaat täidavad kohtueelses 

                                                
176 EIÕK 25. veebruari 2003 otsus kaebus nr 51772/99, Roemen ja Schmit vs Luxemburg. 
177 EIÕK käsitleb kodu laiendavalt käsitledes kodu all ka äriruume artikli 8 kaitsealas. Vt. EIÕK16. 
detsember 1992, kaebus nr 13710/88 – Niemetz vs Saksamaa, p-d 30-31. Eesti põhiseaduse § 33 kaitseb nii 
eluruumi, valduse kui ka töökoha puutumatust.  
178 EIÕK 27. septembri 2005 otsus, kaebus nr 50882/99, Petri Sallineni jt vs Soome., EIÕK16.oktoobri 2007 
otsus, kaebus nr 74336/01, Wieser und Bicos Beteilungen GmbH vs Austria. 
179 Magistritöö eesmärki silmaspidavalt ei soovi autor käsitleda advokaadibüroo ja advokaadi läbiotsimise, 
vahistamise, pealtkuulamise jne kõike tahke, vaid käsitleb teemat koosmõjus advokaatide kutse-eetilise 
käitumise ja sellega seoses oleva läbiotsimise prismas. 
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menetluses ja kohtumenetluses erinevat ja omavahel võistlevat rolli. Prokurör, kes 

kohtueelses menetluses valvab menetluse seaduslikkuse üle, on võistlevas 

kriminaalkohtumenetluses süüdistavaks pooleks. Süüdistaja ülesanne kohtumenetluses 

vastandub advokaadi kaitseülesandega. Kasvõi ainuüksi seetõttu oleks põhjendamatu, kui 

advokaadi või advokaadibüroo läbiotsimine kutsetegevusest tulenevatel asjaoludel oleks 

prokuröri poolt sanktsioneeritav. 

Kuid kas ei peaks olema välistatud üleüldse võimalus - seda ka kohtuniku loal -, et 

advokaati või advokaadibürood saaks läbi otsida tulenevalt kutsetegevusest, – nimetatut 

seletaks kasvõi ainult kliendi andmekandjate puutumatuse prioriteet, kuna teabe äravõtmise 

võimalus välistab ausa ja tõhusa menetluse, mistõttu põhimõtteliselt peaks olema lubamatu 

riigi sunnijõuga ära võtta advokaadile kaitseõiguse teostamiseks usaldatud andmekandjaid. 

Eelkõige on tegemist kaitsealuste õiguste tagamise probleemiga, sest advokaadilt 

kutsetegevusega seonduvate andmekandjate äravõtmise eesmärk on süüdistuspositsiooni 

tugevdamine ja kaitse nõrgestamine, millise võimalusega kaasneb ennetavalt usaldussuhte 

kahjustamine kliendi ja kaitsja vahel. Sellega võib olla rikutud kliendi põhiseadusega 

sätestatud kaitseõiguse ja tahtevastase eneseinkrimineerimise keeld. 

Seega sisulisema analüüsita võiks jõuda seisukohani, et advokaati ja 

advokaadibürood ei tohiks kutsetegevusest tulenevatel asjaoludel kinni pidada, läbi otsida 

ega vahistada ühelgi juhul, ka mitte maa- või linnakohtu loal. Vastasel juhul oleks tegemist 

justkui advokaadi samastamisega kliendiga, samuti muutuksid seadusega advokaadile 

antud tagatised näilikuks ja oleks rikutud kliendi teabekandjate puutumatuse nõue.  

Väidetava positsiooni kasuks räägib seegi, et juhul, kui advokaat ise on toime 

pannud kuriteo, mis tingib tema vahistamise või läbiotsimise või tema advokaadibüroo 

läbiotsimise, siis ei ole see vaadeldav kutsetegevusena, mistõttu seaduse sõnastustes 

esitatud kitsendus “kutsetegevusest tulenevatel asjaoludel” välistaks tagatiste käsitlemise 

absoluutsena.  

Siiski ei peaks nägema olulist konflikti selles, et läbiotsimise loa andjaks on 

kohtunik prokuröri asemel, sest tulenevalt PS §-i 3 esimeses lõikes sätestatud 

seaduslikkuse põhimõttest koosmõjus AdvS §-s 43 advokaadile antud tagatistega 

võimaldavad ja kohustavad kohtunikku läbiotsimiseks loa andmisel kaaluma talle esitatud 

asjaolusid ja tõendeid, mistõttu on kohtunikul ka võimalus otsustada, et ta ei anna luba 
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advokaadi või advokaadibüroo läbiotsimiseks, sest uurija eesmärgiks on saada kliendi 

konfidentsiaalset informatsiooni. Asjaolu, et KrMS-s pole sõnaselgelt sätestatud, et 

advokaadi ja kliendi vaheline kommunikatsioon on konfidentsiaalne ning seda kajastav 

materjal puutumatu, ei tähenda veel, et nende esemete otsimine ning äravõtmine oleks 

KrMS-i kohaselt lubatud. Vastav keeld tuleneb advokatuuriseadusest. Seega kohtuniku loal 

läbiotsimise lubatavus iseenesest ei kujuta endast vastuolu PS-i ja EIÕK-ga. 

Advokaadibüroo läbiotsimise võimalus peaks olema välistatud seega juhul, kui poleks 

võimalik objektiivselt vahet teha, millistel tingimustel on läbiotsimine lubatud ning 

milliseid esemeid on lubatud ära võtta ja milliseid mitte. 

KrMS regulatsioon aga ei taga alati tõhusat menetlust kohtuliku läbiotsimismääruse 

õiguspärasuse kontrollimiseks, kuna selle peale ei ole võimalik erinevalt prokuröri 

läbiotsimismäärusest esitada erikaebust. Tõenäoliselt just põhjusel, et määruse koostamine 

kohtuniku poolt peaks olema nö täiendav garantii õiguste kaitseks, on seadusandja 

loobunud määruse eraldi kohtus vaidlustamise võimalusest. Oma määruse õiguspärasuse 

tagantjärele kontrolli võimalikkuseta võib selline garantii aga jääda sisutühjaks ega pruugi 

tagada tõhusat õiguste kaitset. Sellisena peaks olema nii menetlusaluse isikuna kui ka 

menetlusvälise isikuna läbiotsimisele allutatud advokaadil või läbiotsitava advokaadibüroo 

pidajal olema õigus kaevata läbiotsimismääruse peale, milline võimalus on isikutel, kelle 

läbiotsimine teostatakse prokuröri loaga. 

Seega riivab KrMS regulatsioon (KrMS § 383 lg 1 koostoimes §-ga 385) PS § 15 lg 

1 sätestatud põhiõigust koostoimes §-dega 26 ja 33 juhtudel, kui ei tagata menetlusalusele 

isikule tõhusat menetlust kohtuliku läbiotsimismääruse vastu. Sõltuvalt olukorrast võib 

selline takistus õiguskaitse teostamiseks olla põhiseadusega vastuolus. 

Kuid menetlusvälise isikuna läbiotsimisele allutatud advokaadile või 

advokaadibüroole ei anna KrMS regulatsioon üleüldse võimalust vaidlustada 

kohtumäärust, mille alusel toimetatakse tema juures läbiotsimist. Sellega riivatakse tema 

eraelu puutumatust ning tema õiguste tõhus kaitse on täiesti välistatud ning võimalik 

kliendi konfidentsiaalsuse rikkumine ei saa üleüldse mingit kohtulikku kontrolli.  

Nimelt ei saa ju menetlusväline isik osaleda kohtumenetluses ega ole tal võimalik 

ka mõnes muus menetluses kohtulikku läbiotsimismäärast vaidlustada. Seega on tegemist 
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olukorraga, kus avalik-õigusliku aktiga riivatakse isiku põhiõigusi, tegemist on asja lõpliku 

otsustamisega ning isikul ei ole võimalik teistmoodi oma õigusi kaitsta. 

EiÕK kohtuasjas Tamosius vs Ühendkuningriik180 jõudis kohus järeldusele, et 

läbiotsimisel järgiti kuriteo avastamise eesmärgil läbiviidud läbiotsimisel usaldussuhtega 

kaitstud teabe puutumatust, mistõttu kaebus tunnistati vastuvõetamatuks. Euroopa 

kohtupraktikast järeldub nõue siseriikliku õiguse ja praktika suhtes, et ette oleksid nähtud 

ja rakendatud tõhusad ja adekvaatsed kaitsevahendid kuritarvituste vastu. Advokaadibüroo 

läbiotsimist võib õigustada seaduslik eesmärk, kuid ka sel juhul peab olema tagatud kliendi 

usaldussuhte konfidentsiaalsus. Arvesse võetakse seda, kas loa läbiotsimiseks on andnud 

kohus ja kas see põhineb põhjendatud kahtlusel, kas läbiotsimise ulatus oli põhjendatult 

piiratud ning kas see toimus sõltumatu vaatleja juuresolekul, kes jälgis, et kutsesaladust 

sisaldav andmekandja oleks kaitstud181. 

 

Samalaadne probleem saab tekkida ka Vangistusseadusest182. Vangistusseaduse 

§ 27 lg 1 esimene lause sätestab, et vanglaametnikul on õigus kinnipeetavaga 

kokkusaamisele lubatud isik ja tema asjad läbi otsida. Samast sättest ega 

Vangistusseadusest üldisemalt ei selgu, kas selline läbiotsimine võib toimuda ka kaitsja 

suhtes. Kuid ka siin ei tuleks AdvS §-i 43 viiendat lõiget tõlgendada nii, et advokaadi 

läbiotsimine kutsetegevusest tulenevatel asjaoludel ilma läbiotsimist lubava maa- või 

linnakohtu määruseta on eranditeta kõigil juhtudel õigusvastane. Vangla administratsioonil 

peab olema võimalus õiguserikkumist ära hoida või tõkestada, kui on andmeid, mis 

tekitavad piisava kahtluse, et vanglasse sisenev või sealt väljuv advokaat paneb toime 

õiguserikkumise või kasutatakse tema kokkusaamist kinnipeetavaga õiguserikkumise 

toimepanemiseks. 

Vangistusseaduse analüüs kinnitab, et kaitsja läbiotsimist piiratakse vaid keeluga 

sisuliselt läbi vaadata kaitsja poolt kaasa toodud kirjalikke materjale. Vangistusseaduse §-

dest 24-26 tuleneb, et kinnipeetava kokkusaamistel (võrreldes teiste isikutega) on kaitsjaga 

kokkusaamisteks kehtestatud erinevad alused ja kord. Kokkusaamised kaitsjaga toimuvad 

                                                
180 EIÕK 19. septembri 2002 otsus kaebuse vastuvõetavuse kohta, kaebus nr 62002/00, Tamosius vs 
Ühendkuningriik.  
181 Vt. Uno Lõhmus. Op cit (viide 104), lk 616. 
182 Vangistusseadus. RT I 2000, 58, 376. Edaspidi VangS. 
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segamatult183, kuid vanglaametnik võib selliseid kokkusaamisi jälgida, mitte aga pealt 

kuulata184 või katkestada185. Kokkusaamisele kaitsja poolt kaasa toodud kirjalike 

materjalide sisuline läbivaatus on keelatud186.  

Seega kaitseb seadus seda, et puutumatud on advokaadi kirjalikud materjalid 

sisuliselt, samas ei selgu seadusest, kas nimetatu tähendab, et advokaadi läbiotsimise keeld 

on vangistusseaduse valguses taandatav üksnes tema kirjalike materjalide sisulise 

läbivaatuse keelule. 

Riigikohtu halduskolleegium tõlgendas advokatuuriseadust, vangistusseadust ja 

justiitsministri 1. aprilli 2003. a määrust nr 23 "Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise 

üle järelevalve korraldamine"187 selliselt, et kaitsja vanglas läbiotsimine on õiguspärane 

siis, kui läbiotsimise aluseks on põhjendatud ja piisav kahtlus188. Kuna vangla 

administratsioon läbiotsimist konkreetsel juhul sellise kahtlusega ei põhjendanud, luges 

halduskolleegium advokaadi voluntaristliku läbiotsimise õigusvastaseks ja kohustas 

vanglat advokaadi ees vabandama. 

Riigikohus selgitas järeldust justiitsministri 1. aprilli 2003. a määrusega nr 23 

kehtestatud korra §-ga 43, mille kohaselt on vanglas isiku läbiotsimine tegevus, mille 

käigus kontrollitakse vangla territooriumile sisenevat või väljuvat või seal viibivat isikut 

eesmärgiga avastada ning võtta ära keelatud esemed ja ained. Korra § 52 lg 10 kinnitab, et 

vanglaametnikul on õigus otsida vanglasse sisenev isik ja tema asjad läbi. Piiranguid 

kinnipeetavaga kokkusaamiseks vanglasse siseneva kaitsja läbiotsimisele kord ei sätesta, 

samas aga korra § 49 lg 1 sätestab, et vanglat külastav isik otsitakse läbi 

operatiivinformatsiooni põhjal. Arvestades selle sättega määratud läbiotsimise faktilist 

alust ("operatiivinformatsioon") ja korra § 43 lõikes 2 nimetatud läbiotsimise eesmärki, 

saabki teha järelduse, et vanglat külastav isik otsitakse läbi siis, kui on põhjendatud 

kahtlus, et tal on kaasas keelatud ese või aine. 

                                                
183 VangS § 26 lg 1 
184 VangS § 27 lg 2 
185 VangS § 27 lg 3 
186 VangS § 26 lg 2 
187 Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine. Justiitsministri 1. aprilli 2003. a 
määrus nr 23. RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157.  
188 Riigikohtu lahend haldusasjas 3-3-1-30-05. 
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Riigikohtu halduskolleegium leidis, et kuna kaitsjana vanglasse siseneva advokaadi 

läbiotsimine toimus seoses tema kutsetegevusega ja läbiotsimine polnud põhjendatud, siis 

seetõttu tuleb läbiotsimist pidada õigusvastaseks, ning AdvS § 43 lg 5 ei tohi tõlgendada 

kitsendavalt.  

Siiski on oluline taunida, et ei ole kehtivas õiguses sätestatud, kuidas peaks olema 

operatiivinformatsiooni põhjal teostatud advokaadi läbiotsimine fikseeritud (analoogiliselt 

kirjade avamisega), see tähendab, kas ja kuidas on võimalik otsustada läbiotsimise 

põhjendatuse üle. Kliendi huvide kaitse, õiglase kohtupidamise ja advokaadi tagatiste 

reaalse kaitse huvides, peaks see olema sätestatud, et selline tegevus oleks ka reaalselt 

järgnevalt kontrollitav. 

Samas advokatuuri aukohtu praktika analüüs kinnitab, et advokaadid on andnud 

alust põhjendatud kahtluseks, et vanglasse toimetatakse kaitsja vahendusel keelatud 

esemeid189. 

Aukohus on korduvalt karistanud advokaate keelatud esemete, kirjade jms 

üleandmise või vahendamise eest kaitsealustele. Aukohus on leidnud, et 

distsiplinaarüleastumine on igasugune vangla sisekorra eeskirja rikkumine ja põhjendanud 

seda, et Eetikakoodeksi § 9 lg.1 kohaselt peab advokaat hoiduma advokaadi kutset ja 

advokatuuri mainet kahjustavast käitumisest190.  

Aukohus tegi 27. novembrist 2002 pretsedendi vormis otsuse, milles seatakse piir, 

milleni on advokaadil võimalik minna kutse-eetikat rikkumata kutsetegevusvälise palve 

täitmisega, kui ta annab üle kinnipeetavast kaitsealusele üle asju, samuti millised väärtused 

võivad olla kahjustatud taolise tegevusega191. Aukohus märkis, et ehkki advokaadi 

                                                
189 Aukohtu 07.05.2004 otsusele vandeadvokaat E.K. suhtes – kirjade üleandmine kaitsealusele ei kuulu 
advokaatide ülesannete hulka ning on lubamatu. Aukohtu 30.01.2004 otsus vandeadvokaat J.L. suhtes – 
advokaadi poolt kinnipeetavatele pakkide üleandmine on seadusevastane. Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
190 Aukohtu 21.04.1999.a. otsus vandeadvokaat K.L. distsiplinaarasjas - Mobiiltelefoni arestimajja 
kaasvõtmine, arestimaja korrapidajale valetamine ja võimaluse loomine vahialusele mobiiltelefoni 
kasutamiseks kujutavad endast kutse-eetika jämedat rikkumist, mis kahjustavad advokaadi ja Advokatuuri 
mainet. Advokaat K.L. käitumine oli vastuolus Advokatuuri põhikirja § 10 p.3. Arvutivõrgus: op cit (viide 
38). 
191 Aukohtu 27.11.2002 otsus advokaat A. distsiplinaarasjas - Keskkriminaalpolitsei esitas Advokatuuri 
juhatusele avalduse, millest nähtuvalt on alustatud kriminaalmenetlus KrK § 2102 lg 2 p 4 tunnustel seoses 
sellega, et advokaat A tõi uurimistoimingu tegemise ajal oma kaitsealusele M-le spordikoti koos asjadega. 
Koti kontrollimisel leiti otsasahtlitest kolm pakki narkootiliste ainetega. Kriminaalmenetlust advokaat A 
suhtes ei algatatud, kuna ei tehtud kindlaks, et advokaat A oleks olnud teadlik spordikotis sisalduvast 
narkootilisest ainest. Aukohus luges samuti tõendatuks, et advokaadil puudus informatsioon kotis leiduvate 
narkootiliste ainete kohta. Samas märkis Aukohus, et kuriteokoosseisu puudumine iseenesest ei pruugi 
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kutsetegevus on prioriteetne, ei ole taunimisväärne ka vastutulek kliendi 

kutsetegevusvälisele palvele talle asjade toimetamiseks vanglasse, kuid seda üksnes piirini, 

kuni ei ole ohtu seatud kutsetegevuse huvid. Advokaat ei tohi kutsetegevuse välise 

tegevusega seada ohtu oma sõltumatust, kutsetegevuse efektiivsust, advokaaditagatisi, 

samuti enda ja advokatuuri mainet. Advokaaditagatiste peaeesmärgiks on advokaadi 

sõltumatuse kindlustamine õigusteenuse osutamisel. Advokaadile ei ole antud tagatisi 

seoses kutsetegevuse välise tegevusega.  Keelatuks osutunud asjade kliendile üleandmise 

tagajärjeks võib olla advokaadi läbiotsimine ja temalt seletuse nõudmine, mis võivad 

kahjustada nii advokaaditagatisi, kui ka kliendi õiguste kaitset. Advokaadi ülekuulamine 

osundatud asjaolude kohta võib riivata advokaadi sõltumatust ja ei välista võimalust 

uurimisorganite poolt advokaadile kliendi huvide kaitse seisukohast ebasoodsa surve 

avaldamiseks ja „vastuteenuse” küsimist, mille tulemuseks võib omakorda olla huvide 

konflikt advokaadi ja kliendi vahel.  

Aukohus asus seisukohale, et advokaat, kes toimetab kaitsealuse kätte saadetisi, 

mille sisus ta ei saa olla täiesti kindel, seab end ise saadetise sisu suhtes riisiko alla, mis 

võib lõppkokkuvõttes kahjustada advokaadi sõltumatust, samuti nii advokaadi enda kui ka 

advokatuuri mainet. Antud konkreetsel juhul sõltumatust kahjustavaid asjaolusid ei leitud, 

kuid arvestades võimaliku ohu potentsiaali leidis aukohus, et reeglina peab advokaat 

kriminaalasjas keelduma temalt taotletava kutsetegevuse välise kullerteenuse osutamisest.  

Aukohus leidis, et äärmuslike asjaolude kokkulangemisel võib kõne alla tulla 

saadetiste üleandmine advokaadi poolt, kuid sellisel juhul peab advokaat ise põhjalikult 

saadetist kontrollima ning andma selle valduse koheselt üle uurijale läbiotsimise 

teostamiseks. Asjade otsene üleandmine kinnipeetavale, on lubamatu. Advokaat peab 

hoiduma isegi toimingutest, mis võiksid jätta mulje soovist asjad kaitsealusele ilma uurija 

vahenduseta üle anda. 

                                                                                                                                              
välistada kutse-eetika normide rikkumist. Hinnates antud asjas esinevaid erandlikke asjaolusid (kaitsealuseks 
oli vaimse ja füüsilise puudega invaliid, kellel puudusid lähisugulased, advokaat tegutses veendumuses, et 
kotis olid esmatarbeesemed), otsustas aukohus lõpetada distsiplinaarmenetluse advokaat A suhtes, kuna tema 
käitumises puudub kutse-eetika normide rikkumise koosseis. Arvutivõrgus: op cit (viide 38). 
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmägist tulenevalt jõudis autor järeldustele, et demokraatlikus 

ühiskonnas valitseb avalik huvi, et eksisteeriks kontrollitud õigusteadmistega advokaat, 

kellelt ühiskonna liige saaks eraõiguslikku õigusabi. Advokaadi ja kliendi vaheline 

usaldussuhe, mida tagatakse advokaadi kohustusega lojaalsusele, advokaadi kohustusega ja 

õigusega sõltumatusele ja konfidentsiaalsusele, on tõhusa ja efektiivse kaitse eelduseks ja 

teenib seega avalikkuse ja õiglase õigusemõistmise huve. 

Autor jõudis sellele järeldusele advokaadi kutsetegevust läbi kutse-eetika prisma 

käsitledes ja seostatuna Eesti ja Euroopa õigusega ning jõudis käesoleva magistritöö 

sissejuhatuse põhiväidetes esitatud tulemusteni. 

Autor tunnustas kolme advokaadi kutse-eetika põhisammmast – lojaalsus, 

sõltumatus ja konfidentsiaalsus – kui advokaadi kutse-eetika nurgakivi ja õigusteoreetilist 

alust, mille koosmõjust ja omavahelisest seosest konkreetses õiguskorras kasvab välja 

advokaadi kutse-eetika põhiolemus ja mis valdavalt määrab ära ka muude kutse-eetika 

põhiprintsiipide sisu ja tõlgendamise ulatuse. 

Esimeses peatükis käsitles autor advokatuuri kui kutsekorporatsiooni, mille üheks 

haldusülesandeks on kujundada advokaadi kutse-eetikat läbi oma organite tegevuse. 

Advokatuuri kõrge enesekorralduslik iseloom ja sõltumatus riigivõimust võimaldab 

määrata kutse-eetilise standardi advokaadi kutsetegevuses ja seda ka kontrollida. Siiski ei 

eita autor riiklikku järelvalve võimalikkust, vajalikkust ja põhjendatust ning annab vastuse 

küsimusele selle piiridest. Riiklik järelvalve ja kontroll advokatuuri üle on lubatav, kuid 

ulatuses, mis võimalikult vähe sekkuks advokatuuri enesekorralduslikkuse ja omavalitsuse 

põhimõttesse ja ei riiva kliendi õigust sõltumatule õigusabile ja õigusabi 

konfidentsiaalsusele. Klient peab saama olla kindel advokaadi lojaalsuses. Haldusülesannet 

täites kaitstakse advokatuuri poolt üksikadvokaadi huvisid ja õigusi, et tal oleks sõltumatult 

võimalik täita oma rolli õigusemõistmise protsessis laiemalt. 

Teises peatükis uuritakse advokaadi kutse-eetika normi olemust ja jõutakse 

järeldusele, et advokaadi kutse-eetika norm on erinev üldeetika normist selle poolest, et on 

tagatud sunnimehhanismiga, mis omakorda nõuab selle kanoniseerimist ius scriptum 

vormis. Autor jõuab järeldusele, et advokaadi kutse-eetika on advokaadi rolli poolt 
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määratud käitumisviiside ja tegutsemisvõtete vorm ning valikute tegemise atribuut, mis 

tagatakse advokatuuri sisese avaliku arvamusega, ja mille rikkumine toob kaasa 

aukohtumenetluse. Autor eristab seejuures kutse-eetika materiaalõigusnormi ja 

menetlusnormi kutse-eetilise käitumise üle järelvalve teostamiseks ja üleastumise 

sanktsioneerimiseks aukohtumenetluses. Aukohtumenetlus toimub seadusega määratud 

raamides, kutse-eetilise käitumise normi tõlgendamine võib aga toimuda seadusest 

laiemalt, lähtudes eetikakoodeksi normi (printsiibi) poolt kaitstava väärtuse eesmärgist. 

Seejuures on ka aukohtu lahend kutse-eetika normi oluline allikas, mis lisaks 

distsiplinaarmenetlusele sisaldab endas kas põimununa või eraldiseisvana menetluse 

advokaadi käitumisele hinnangu andmiseks. Autor jõuab järeldusele, et kuigi advokaadi 

käitumisele hinnangu andmine väljaspool distsiplinaarmenetlust võib olla nö karistava 

iseloomuga advokaadile, on selline menetlus õigustatud ja ei ole vastuolus seadusega ega 

advokaadi põhiõiguste ja vabadustega.  

Kolmandas peatükis annab auto peamised kriteeriumid advokaadi kutse-eetika 

rakendamisele piiriüleses tegevuses seoses advokaadi kutsetegevuse globaliseerumisega nii 

Euroopa Liidu liikmesriikide vahel kui ka maailmas. Advokaadi kutseroll ei ole riigiti 

standartne ja võimaldab seetõttu erinevat lähenemist kutse-eetika aluseks olevatele 

põhimõtetele ja sisustada neid erinevalt. Euroopa Liidu tingimustes, eriti teenuste 

(sealhulgas advokaaditeenuste) vaba liikumise kontekstis peavad need aluspõhimõtted 

olema edaspidi sisustatud sarnaselt. Eesti Advokatuur peab unifitseerima Euroopa 

Advokaatide eetikakoodeksi sätted ja kodifitseerima need ka Eesti advokatuuri 

eetikakoodeksis. Euroopa Advokaatide eetikakoodeks on otsekohalduv Eesti 

Advokatuurile ja advokaatidele, kuid selle ja Eesti advokatuuri eetikakoodeksi vahel 

esineb vastuolusid, mis võimaldavad erinevaid tõlgendusi käitumismudeli valikul. 

Neljandas peatükis tuletab autor kontsentreeritult peamised kutse-eetika printsiibid 

advokaadile võrreldes omavahel peamiselt euroopa ja eesti vastavaid eetikakoodeksite 

sätteid. Peamised kutse-eetika printsiibid on omavahelises tihedas seoses, täiendades 

üksteist. Läbivalt on märgata, et printsiibid on suunatud kutse-eetika peamiste 

aluselementide – advokaadi lojaalsus, sõltumatus ja konfidentsiaalsus – kindlustamiseks 

või siis kasvavad nendest põhiprintsiipidest välja. Peatükis vaadeldakse ka advokaadi 

kutsetegevuse ebapädevusest tulenevat võimalikku kliendi kaitseõiguse rikkumist ja 
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esitatakse de lege ferenda ettepanek määratleda kriteeriumid puhuks, kus kaitseõiguse 

rikkumine advokaadi ebakompetentsuse tõttu võib olla ulatuses, kus on rikutud kaitsealuse 

õigus õiglasele õigusemõistmisele. 

Viiendas peatükis vastandab autor advokaadi tegevuse avalikkuse huvi ja erahuvi. 

Kutse-eetiliste kriteeriumide määramiseks advokaadi kutsetegevuseks on otsustav mõista 

advokaadi sisemist teravat konflikti avalikkusele suunatud kohustuste ees ja kliendile 

suunatud kohustuste ees. Kelle huvi prevaleerib, määrab ära ka advokaadi lojaalsuse. Autor 

vaatleb erinevaid õiguskordi ja jõuab järeldusele, et kontinentaalõigusruumis on advokaadi 

lojaalsus suunatud esmajärjekorras kliendile, samal ajal kui anglo-ameerika õigusruum 

käsitleb advokaati ennekõike, kui osa õiglasest õigusemõistmisest. Vastavalt on võimalik 

tõlgendada ka kutse-eetika norme.  

Magistritöö kuuendas ja seitsmendas peatükis käsitletakse detailselt advokaadi 

kutse-eetika põhialusteks olevaid lojaalsuse, sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse printsiipe. 

Muuhulgas käsitletakse ka advokaadi ja advokaadibüroo läbiotsimist puudutavate 

kriminaalmenetlusõiguse ja vangistusseaduse asjakohaseid regulatsioone ja kui esimesel 

puhul leitakse, et vastav regulatsioon võib olla vastuolus põhiseadusega, siis 

vangistusseaduse vastav regulatsioon eeldab vanglaametnike kõrgemat teadlikkust. 

Sõltumatus ja konfidentsiaalsus on peamised kutsetagatised, mille kaudu saab tuletada 

advokaadi reason d’etre. Lojaalsus laiemalt tähendab kliendi ja advokaadi usaldussuhte 

kindlustamist ning kitsamalt vormi hoiduda huvide konfliktist. Autor toob välja ka peamise 

kriitika, mis on suunatud nö advokaadi absoluutse sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse vastu 

ja leiab, et konservatiivne lähenemine advokaadi kutse-eetika põhialustele on 

jätkusuutlikum, kui selle lahustamine nö prima facie kohustuseks, millest saab advokaat 

taganeda, kui talle tundub, et avalikkuse huvi või kolmandate isikute erihuvid kaaluvad 

konfidentsiaalsusega kaitstud väärtused üles. 

Kokkuvõtvalt leiab autor, et advokaadile tagatistena seatud lojaalsus-, sõltumatus- 

ja konfidentsiaalsuskohustus kujutavad endast advokaadi kutse-eetika õigusteoreetilist 

baasi, millest on võimalik tuletada käitumisreeglite piirid ka muudele kutse-eetika 

põhimõtetele advokaadi igapäevases kutsetegevuses.  

Peamine eeldus advokaatide eetikapõhimõtete mõistmiseks on konfliktsete 

olukordade teadvustamine, neist arusaamine ja nende vältimise oskus. See tähendab, et 
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mida paremini mõistetakse advokaadi kutsetegevuse aluseks olevaid põhimõtteid ja mida 

paremini teadvustatakse neid väärtustena, seda paremini neid ka järgitakse. See aga 

tähendab, et mida paremini avalikkus, kohus, seadusandja ja klient on teadvustatud nende 

väärtuste järgimise vajalikkusest, seda enam on usutav õigusriigi toimimine.  
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KASUTATUD LÜHENDID 
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AdvS - advokatuuriseadus   

CCBE - Council of Bars and Law Societies of Europe. Euroopa Advokatuuride ja 

Õigusliitude Nõukogu 

UIA – International Association of Lawyers (Union Internationale des Avocats). 

EIÕK– Euroopa Inimõiguste Kohus 

EIÕKonv - Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsioon 

IBA – International Bar Association 
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PS – põhiseadus 

RÕS – riigi õigusabi seadus 
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SUMMARY 

 

Legal Theoretical Principles of Attorney's Professional Ethics 

 

In the Master’s thesis, the author concentrates on rationales of attorney’s 

professional ethics and through and by that gives substance to the role of the attorney in the 

modern society. In the state respecting legal provisions, the attorney has a special role: his 

duties do not begin and end with loyal performance of the duties given to him by the client. 

In the modern society, the attorney additionally has a significant mission of social 

integration: the attorneys explain to the persons the decisions made by regulators or public 

authorities and also vice versa, they intermediate to the latter the needs and interests of the 

persons. The named determines the attorney’s professional ethics behavior model frames in 

which he acts daily and the rules are treated according to this basis. 

In giving substance to the definition of the attorney, the earlier treatments of the 

attorney as a servant of the administration of justice or shield of the client have been 

excluded from the Master’s thesis. The earlier popular yet populistic conception, that the 

attorney protects the client in front of the law is old-fashioned – it is impossible to protect 

anybody from the law. The modern approach to the attorney-client relationship is rather 

that the attorney and the client are partners complementing each other. This is the basis on 

which the Master’s thesis is being guided to analyze the professional ethics regulations. 

In the Master’s thesis the author treats the professional ethics through three 

principal elements which compactly could be gathered in following concepts: 

independence, confidentiality and loyalty. Depicting in itselves protected values (also 

protected by law), these main elements are also the principal elements by interpreting the 

attorney’s professional ethics. One aim of the Master’s thesis is to give substance to the 

elements being the main substance of the attorney’s professional ethics and put them into 

the context of the organization of the bar association, professional activity of the attorney, 

and also into the obligations and guarantee imposed on the attorney by law. The author 

presents a thesis that through the given principal elements, attorney’s reason d’etre in a 

specific legal order could be teleologically derived.  
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Considering the volume of the Master’s thesis, it is evidently impossible to analyze 

all facets of these elements. Taking into account that the pressure of public authority in 

continental and also Anglo-American judicial area has lately been increasing significantly 

in the direction of narrowing the attorney’s professional guarantees, then through the 

analysis in the Master’s thesis, the answer, whether and in what extent the new trends of 

legislative drafting are in accordance with the attorney’s role and better serving of the 

interests of society, is searched. 

In the Master’s thesis, the author also analyses the bar association as an 

organization, as the bar association’s organization creates the certitude and assurance for 

the attorney to perform his specific role. The decisions of the bodies of the bar association 

design the regulations of attorney’s professional ethics, being a source for attorney’s 

choice for a behavior model. Reputedly, the bar association in Estonia is organized as state 

independent legal person governed by public law in the form of personal corporate 

enterprise, to which an extensive self-governing government has been given by the law. At 

the same time the members of the bar association (attorneys) act in the private market of 

(legal) services relying on principles of freedom of enterprise and free competition. By 

designing the attorney’s professional ethics, the bar association is playing a specific role in 

guaranteeing the administration of justice, protection of public order and therefore in 

functioning of a state based on the rule of law. The author analyses, whether the volume of 

rights and obligations of the bar association formed by law could be one of the indicator in 

ascertaining to which extent the state based on the rule of law is functioning. Thereat, it is 

not a criterion that the greater the attorney’s independency, the more the functioning of the 

state based on the rule of law is guaranteed. Also will be searched for the answer how the 

purposes of the state based on the rule of law are realized by the bar association through 

the professional activity of the attorneys acting as private entrepreneurs, since not only the 

existence of legal person governed by public law in the form of the bar association is a 

guarantee for reaching the purposes of the state based on the rule of law.  

The author gives substance to the concept of attorney’s professional ethics and 

substantiates why, in addition to laws, the existence of professional ethics provisions is 

necessary for every-day professional activity and what justifies them. 
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The author treats the law provided for application of principle elements which are 

the basis for professional ethics and provisions of professional ethics, analyzing amongst 

other, in which extent the law protects the principle elements being the basis of 

professional ethics. It can be concluded from the given in which extent in one or the other 

legal order, the law protects the professional role of the attorney.  

The main conclusions of the author are the following: 

 - The attorney’s professional ethics is a demeanor and behavior model determined 

by the role of the attorney and a attribute of making choices which are guaranteed by the 

public opinion of the bar association and the violation of which brings along proceedings 

of court of honor. Thereat, the proceeding of the court of honor is taking place within the 

frames determined by law, the interpretation of the standard of behavior of professional 

ethics could transpire more broadly than the law, being guided by the purpose protected by 

the standard of the code of ethics (principle). 

- The standard of the attorney’s professional ethics differs from the standard of 

general ethics by the fact that its performance is guaranteed by compulsive mechanisms, 

which, in turn, implies the canonizing of the standard. 

- One central duty of the bar association as professional corporate enterprise is the 

designing of the professional ethics and guaranteeing its performance. This function is 

discharged by the bar association by self-governing  that is represented by the bodies of the 

bar association as creators, supervisors and controllers  of the standard of the substantive 

ethics and where the professional ethics is guaranteed mostly by the opinion and behavior 

patterns of the majority amongst the members of the bar association. The given is the 

administrative duty of the bar association and by performing it, the bar association is acting 

in the public interest because through that the protection of persons conforming to higher 

standards of ethics in different proceedings and through that the interest of lawfulness of 

administration of justice is guaranteed. On the other hand, the rights and interests of a sole 

attorney are protected, so that he could independently perform his role in the process of 

administration of justice more broadly. 

- State supervision and control over the bar association is permitted, but in the 

extent that would interfere minimally into the principles of self-government and self-
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regulation and does not prejudice the client’s right for independent legal aid and the 

confidentiality of the legal aid. The client has to be certain of the attorney’s loyalty. 

- The proceeding of the court of honor includes lawfully a disciplinary proceeding 

and a proceeding to evaluate the attorney’s behavior thereat the proceedings may take 

place at the same time in the combination where the evaluation for the behavior is included 

in the disciplinary proceeding. Still, the evaluation to the attorney’s behavior could be 

given outside the disciplinary proceeding. From both proceedings a precedent of 

professional ethics, which are to follow, grows out. 

- Estonia has exited to the European Judicial Area, for which reason it is necessary, 

next to harmonizing the law, to adapt the standard and principles of Estonian bar 

association in accordance to the pan-European standard of professional ethics. The 

Estonian bar association shall unify the provisions of the Code of Conduct for European 

Lawyers and codify those into Estonian bar association code of conduct. The Code of 

Conduct for European Lawyers is directly applicable to Estonian bar association and 

attorneys but there are contradictions between the Code of Conduct for European Lawyers 

and code of conduct of the Estonian bar association that enable different interpretations in 

choosing a behavior model. 

- The professional role of the attorney is not standardized by states and therefore, 

enables different approaches to the principles of professional ethics and them a possibility 

to different substance. In the context of the European Union, especially in the context of 

free movement of services (including attorney services), these basic principles have to be 

given substance similarly in the future. 

- The attorney’s obligation to provide only legal aid as professional activity is 

motivated by the purpose to guarantee the independence. 

- The guarantees given to the attorney by law depict the client’s right to create a 

trusting relationship between the client and the attorney with the purpose of assuring the 

fair administration of justice in the public interests. The given reasons also the necessity of 

the attorney’s guarantee. 

- From the content and the correlation of attorney’s obligation extent of loyalty, 

maintaining the independence and confidentiality of the service, grows out a specific 

standard of professional ethics in legal order to be followed. Therefore, the named 
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guarantees depict an object of research of attorney’s professional ethics, being the legal-

theoretical basis of attorney’s professional ethics. 
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