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I peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Eetikakoodeksi reguleerimisala

 Eetikakoodeks koondab advokaadi kutse-eetika nõuded ning head tavad.
[ - jõust. 05.05.2005]

§ 2. Kutse-eetika nõuete järgimine

 (1) Advokaadi kutse kohustab advokaati järgima kutse-eetika nõudeid.

 (2) Kutse-eetika nõuete järgimist tagab iga advokaadi teadlikkus advokaadi kutsega kaasnevatest kohustustest
ning advokatuuris valitsev avalik arvamus.

 (3) Kui advokaat kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks kutse-eetika nõuete rikkumist,
nõu saamiseks vanema kolleegi poole.

 (4) Eetikakoodeksis sätestatud kutse-eetika nõuete rikkumise eest võib advokaadi suhtes algatada
aukohtumenetluse ja määrata advokaadile distsiplinaarkaristuse.

§ 3. Kutse-eetika nõuete tõlgendamine

 Kutse-eetika nõudeid tõlgendatakse seaduse, advokatuuri üldkogu ja juhatuse otsuste, aukohtu lahendite, eetika-
ja metoodikakomisjoni soovituste, advokatuuris kujunenud praktika ja tava, samuti vanema kolleegi arvamuse ja
advokaadi südametunnistuse alusel.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (2) [Kehtetu - 05.05.2005]

II peatükk
ÜLDPÕHIMÕTTED 

§ 4. Advokaadi sõltumatus

 (1) Õigusteenust osutades juhindub advokaat seadusest, advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, kutse-
eetika nõuetest, samuti headest kommetest ja tavadest ning oma südametunnistusest.
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 (2) 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.

 (3) Advokaat võib 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.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (4) Advokaadil on keelatud tegutseda kutsealal, mis on vastuolus advokaadi kutse-eetika nõuetega või
sõltumatuse põhimõttega või mis on muul viisil sobimatu advokaadi kutsega.

 (5) Advokaat valib kliendi poolt antud volituste piires kliendi huvide kaitseks vajalikud seadusega kooskõlas
olevad viisid ja vahendid.

 (6) Advokaati ei või samastada kliendi ülesande täitmise tõttu kliendiga ega kliendi kohtuasjaga.

§ 5. Konfidentsiaalsus

 (1) Advokaadi ja kliendi vaheline suhe rajaneb usaldusel. Seetõttu on teave, mida advokaat on seoses
õigusteenuse osutamisega saanud, konfidentsiaalne.

 (2) Advokaat on kohustatud saladuses hoidma mistahes teavet, mida ta on seoses õigusabi osutamisega saanud
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.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (3) Konfidentsiaalsus laieneb ka advokaadi poole õigusteenuse saamiseks pöördumise faktile, samuti õigusabi
sisule ja advokaaditasu suurusele. Konfidentsiaalsuse rikkumiseks ei ole advokaaditasu suuruse teatamine
kohtule kohtukulude väljamõistmiseks.

 (4) Advokaat peab tagama, 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.

 (5) Advokaat ei või anda seletust ega tunnistajana ütlusi asjaolude kohta, mis on temale teatavaks saanud seoses
õigusteenuse osutamisega.

 (6) 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. Konfidentsiaalsuse
rikkumiseks ei ole nimetatud dokumentide ja teabekandjate andmine ja neis sisalduvate andmete avaldamine
järelevalvet teostavale advokatuuri juhatusele ja advokaadi distsiplinaarasja arutavale aukohtule.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (7) Konfidentsiaalsuskohustus ei ole ajaliselt piiratud. Advokaat on kohustatud järgima konfidentsiaalsust ka
pärast kutsetegevuse lõpetamist. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumist ei saa õigustada avaliku huviga ega
sellega, et see võimaldaks kliendi huve paremini kaitsta.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (8) Konfidentsiaalsuskohustusest võib advokaati kirjaliku nõusolekuga vabastada üksnes klient või tema
õigusjärglane.
[ - jõust. 05.05.2005]

§ 6. Äriline teavitamine

 (1) Advokaadibüroo võib oma tegevuse kohta anda avalikkusele suunatud teavet, sealhulgas edastada
teavet advokaadibüroo ärinime, tegevusvaldkondade, asukoha ja tööaja, samuti advokaadibüroos tegutsevate
advokaatide nimed, senise tegevuse, tegevusvaldkondade ja teaduskraadide ning osutatavate õigusteenuste
hinnakirja kohta.
[ - jõust. 13.03.2007]

 (2) Advokaadi ja advokaadibüroo tegevusest ärilise teavitamise korral peab järgima advokaadi kutse-
eetika nõudeid, sealhulgas advokaadi sõltumatuse, konfidentsiaalsuskohustuse, väärikuse ja kollegiaalsuse
põhimõtteid.
[ - jõust. 05.05.2005]

§ 7. Kõlvatu võistlus

 (1) 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.
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 (2) 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. Advokaat vabaneb varem õigusteenust osutanud advokaadi teavitamise
kohustusest, kui teavitamine võib kahjustada kliendi huve.

 (3) 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.
[ - jõust. 21.02.2008]

 (4) Suhtlemisel kliendiga või õigusabi soovijaga ei tohi advokaat esitada halvustavaid hinnanguid või võrdlusi
teiste advokaadibüroode ja advokaatide suhtes.

 (5) Advokaat ei avalda kolleegi halvustavaid või tema asjatundlikkust kahtluse alla seadvaid väiteid.

 (6) [Kehtetu- jõust. 13.03.2007]

§ 8. Kliendi huvide kaitse

 (1) Advokaat peab õigusteenuse osutamisel tegutsema üksnes kliendi huvides, eelistades kliendi huve enda ja
kolmandate isikute, sealhulgas kolleegide huvidele. Advokaat on kohustatud kasutama kliendi huvides kõiki
vahendeid ja viise, mis ei ole vastuolus seadusega ja kutse-eetika nõuetega, säilitades au ja väärikuse.

 (2) Advokaat kasutab kliendi ülesande täitmisel neid seadusega kooskõlas olevaid viise ja vahendeid,
mis võimaldavad kliendi huve paremini kaitsta. Seejuures lähtub advokaat seadusest, oma teadmistest ja
kogemustest ning südametunnistusest. Kui see pole vastuolus seadusega, kutse-eetika nõuetega või kliendi
huvidega, arvestab advokaat kaitsmis- või esindusviiside ja vahendite valikul kliendi soovi. Kui klient on
õigusteenuse lepingus piiranud advokaadi õigust teatud kaitsmis-või esindusviise või -vahendeid kasutada, on
see piirang advokaadile kohustuslik.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (3) 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.

§ 9. Au ja väärikus

 (1) Advokaat peab suhtlemisel klientide, kohtu, kolleegide ja avalikkusega käituma ausalt ja väärikalt ning
kooskõlas heade kommetega ja tavadega ning kutse-eetika nõuetega. Advokaat peab hoiduma advokaadi kutset
ja advokatuuri mainet kahjustavast käitumisest.

 (2) Lõikes 1 sätestatut kohaldatakse ka advokaadi käitumisele väljaspool kutsetegevust.

III peatükk
SUHTED ADVOKAADIBÜROOS 

§ 10. Järelevalve kutse-eetika nõuete täitmise üle

 (1) Järelevalvet kutse-eetika nõuete täitmise üle advokaadibüroos teostab advokaadibüroo pidaja.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (2) Vandeadvokaadist patrooni kohustuseks on jälgida, et tema juhendamisel olevad vandeadvokaadi abid
järgiksid kutse-eetika nõudeid.
[ - jõust. 01.03.2013]

§ 11. Konfidentsiaalsus advokaadibüroos

 (1) Konfidentsiaalsuse järgimise advokaadibüroos kindlustab advokaadibüroo pidaja.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (2) Advokaadibüroo pidaja korraldab advokaatide kutsetegevusega seotud konfidentsiaalsete dokumentide
ja muude teabekandjate hoidmist selliselt, et need ei satuks kõrvaliste isikute kätte. Õigusteenuse osutamisel
saadud teabekandjaid ei või anda kõrvalistele isikutele.
[ - jõust. 05.05.2005]
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 (3) Advokaadibüroo pidaja tagab, et advokaadi või büroo nimega kirja- või muude dokumentide planke ja
trükiseid ning büroo sümboolikat ei kasutaks kõrvaline isik.
[ - jõust. 05.05.2005]

IV peatükk
SUHTED KLIENDIGA 

§ 12. Ülesande vastuvõtmine

 (1) Advokaadil on õigus otsustada, kas ta võtab õigusteenuse saamiseks pöördunud isiku ülesande vastu või
mitte.

 (2) [Kehtetu- jõust. 05.05.2005]

 (3) Advokaat ei või ülesannet vastu võtta, 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.

 (4) Advokaat ei võta ülesannet vastu, kui tema töökoormus seda ei võimalda, samuti siis, kui advokaadi
kutseoskused ja -teadmised selles valdkonnas ei võimalda kliendi huve parimal võimalikul viisil kaitsta.

 (5) Kui õigusabi taotleja seda soovib, teatab advokaat, mis põhjusel ta ülesannet vastu ei võta.

 (6) Advokaat on ülesande vastu võtnud, kui selle kohta on sõlmitud seaduse nõuetele vastav õigusteenuse
leping.

§ 13. Huvide konflikt

 (1) Advokaat ei tohi samas asjas esindada või kaitsta kahte või enamat klienti või osutada neile muud
õigusteenust, kui nende isikute huvid on vastuolus. Advokaat ei või osutada kliendile õigusteenust juhul, kui
esineb asjaolu, mis kahjustab või võib kahjustada advokaadi võimet täita käesoleva koodeksi § 8 lg 1 nõudeid ja
tegutseda üksnes kliendi huvides (huvide konflikt), välja arvatud juhul, kui advokaat on sellisest asjaolust klienti
teavitanud ja klient siiski soovib, et advokaat talle õigusteenust osutaks.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (2) Huvide konflikti ilmnemisel keeldub advokaat õigusteenuse saamiseks pöördunud isiku ülesannet vastu
võtmast.
Advokaat on kohustatud loobuma ülesande täitmisest, kui pärast selle vastuvõtmist ilmneb asjaolu, mis eelmise
lõike kohaselt oleks välistanud ülesande vastuvõtmise.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (3) Advokaat võib osutada õigusteenust mitmele isikule samas asjas, kui ei esine huvide konflikti. Huvide
konflikti ei esine muuhulgas juhul, kui kõik need isikud nõustuvad ja soovi avaldavad, et advokaat osutaks
samas asjas õigusteenust ka teistele klientidele. Kui samas asjas hiljem tekib vaidlus, ei või advokaat osutada
õigusteenust ühelegi nimetatud klientidest.
[ - jõust. 05.05.2005]

§ 14. Õigusteenuse osutamine

 (1) Advokaat on kohustatud ülesande vastuvõtmisel või sellest keeldumisel, samuti ülesande täitmisel või
ülesande täitmisest loobumisel 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.

 (2) Advokaadi osutatud õigusteenus peab olema asjatundlik ning põhinema tehiolude, tõendite, õigusaktide ja
kohtupraktika põhjalikul uurimisel. Asjatundliku õigusteenuse eelduseks on see, et advokaat täiendab pidevalt
oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi. Advokaat ei või kasutada kliendi huvide kaitsmiseks seadusega vastuolus
olevaid viise ja vahendeid.

 (21) Advokaat peab kliendile selgitama, missugused on võimalused ja eeldused kliendi poolt soovitava
lahenduse saavutamiseks. Menetluse alustamise otsustab klient.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (3) Advokaat täidab kliendi ülesande mõistliku aja jooksul või õigusteenuse lepingus kokkulepitud tähtpäevaks
ning hoidub kliendile põhjendamatute kulutuste tekitamisest.

 (4) Advokaat peab klienti regulaarselt teavitama ülesande täitmisega seonduvatest asjaoludest ning vastama
kliendi järelepärimistele asjakohaselt ja õigeaegselt, võimalusel pöördumises kasutatud keeles.
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 (5) Advokaat ei ole kohustatud kontrollima kliendi poolt talle usaldatud teabe õigsust. Advokaat ei vastuta
kliendi poolt talle esitatud andmete tõelevastavuse eest.

 (6) Advokaadibüroo pidaja tagab, et kliendi poolt advokaadile ülesande täitmiseks usaldatud või ülesande
täitmisel kliendi nimel saadud raha, väärtpabereid ja muud vara hoitakse eraldi advokaadibüroo või advokaatide
varast ning selle üle peetakse eraldi arvestust.
[ - jõust. 05.05.2005]

§ 15. Õigusteenuse lepingu täitmine

 Advokaat on kohustatud kliendilt saadud ülesande täitma hoolikalt ja täpselt vastavalt kliendiga sõlmitud
õigusteenuse lepingule. Õigusteenuse lepingu piirest väljuvaid ülesandeid, mida klient on advokaadile andnud
või mis on kliendi huvide kaitseks vajalikud, võib advokaat kas kokkuleppel kliendiga täita või nende ülesannete
täitmisest loobuda.

§ 16. Kliendi asja materjalid

 (1) Kliendi asja materjalid koosnevad kliendi poolt antud ülesande täitmise käigus advokaadile üleantud
dokumentidest, kirjavahetusest ja advokaadi poolt kliendi ülesandel koostatud õigusdokumentidest.
Advokaat on kohustatud hoidma kliendi asja materjale iga kliendi kohta eraldi ja tagama nende säilimise ja
konfidentsiaalsuse.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (2) Advokaadi poolt enda tarbeks infokandjale salvestatud teave ei kuulu kliendi asja materjalide hulka, küll
aga laieneb sellele konfidentsiaalsus.

 (3) Advokaadile üleantud originaaldokumendid tagastatakse kliendile tema nõudmisel pärast ülesande täitmist,
samuti õigusteenuse lepingu lõpetamisel või ülesande täitmisest loobumisel, kui need dokumendid ei ole võetud
kohtutoimikusse.

 (4) Advokaadil on õigus kliendi ülesandel koostatud või kliendi poolt talle üleantud dokumentide suhtes
rakendada kinnipidamisõigust juhul, kui klient on jätnud osutatud õigusteenuse eest tasumata.
[ - jõust. 05.05.2005]

§ 17. Tasu õigusteenuse osutamise eest

 (1) Tasu suurus ja vorm õigusteenuse osutamise eest (advokaaditasu) määratakse kokkuleppel kliendiga ja
sätestatakse õigusteenuse lepingus.

 (2) Kui klient on jätnud kokkulepitud tingimustel tasu maksmata, on advokaadil õigus keelduda kliendile
õigusteenuse osutamisest ja õigusteenuse leping lõpetada.

 (3) Advokaat võib anda tasuta (pro bono) õigusabi.

 (4) Kui isikul võib olla õigus riigi õigusabile, peab advokaat teda sellest võimalusest teavitama.
[ - jõust. 21.02.2008]

 (5) Kui õigusabi eest on tasunud riik, ei ole advokaat õigustatud võtma kliendilt advokaaditasuna või kulude
hüvitusena muid rahasummasid.

§ 18. Õigusteenuse osutamisest loobumine

 (1) Advokaat on kohustatud loobuma õigusteenuse lepingus ettenähtud ülesande täitmisest ja lõpetama lepingu,
kui klient:
 1)  esitab võltsitud tõendeid ja advokaat on tõendi võltsimisest teadlik;
 2)  nõuab, vaatamata advokaadi selgitusele, et advokaat kasutaks seadusega vastuolus olevaid vahendeid või
viise kliendi huvide kaitsmiseks;
 3)  nõuab, et advokaat tegutseks viisil, mis ei ole kooskõlas advokaadi au ja väärikusega või kutse-eetika
nõuetega.

 (2) Advokaat võib oma algatusel loobuda endale õigusteenuse lepinguga võetud ülesande täitmisest või
lõpetada õigusteenuse lepingu, kui:
 1)  kliendi ülesande täitmisel ilmneb §-s 13 nimetatud huvide konflikt;
 2)  klient ei täida või rikub õigusteenuse lepingu olulist tingimust;
 3)  klient tegutseb advokaadi juhiste vastaselt või muul viisil väljendab selgelt, et ta on kaotanud usalduse
advokaadi vastu;
 4)  klient annab advokaadile kliendi huve kahjustavaid või ülesande täitmiseks ilmselt kasutuid juhiseid ning
hoolimata advokaadi selgitusest, ei loobu nende juhiste järgimise nõudmisest.
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 (3) [Kehtetu- jõust. 21.02.2008]

 (4) Õigusteenuse andmisest loobumine ei võta advokaadilt õigust tasule juba osutatud õigusabi eest.

§ 19. Suhted kliendiga kriminaalmenetluses

 (1) Advokaat ei või loobuda endale kokkuleppel või määratud korras võetud ülesandest kahtlustatava,
süüdistatava või kohtualuse kaitsmiseks.

 (2) Lõikes 1 nimetatud kohustus kehtib menetlustoimingu (menetlusstaadiumi) piires, milleks on õigusteenuse
lepingus kokku lepitud või milleks on advokaadile määratud korras ülesanne antud. Ülesanne kaitseks esimese
või teise astmekohtus hõlmab ka advokaadi kohustust esitada kohtulahendi peale kaebuse, kui kaitsealune seda
soovib ja selleks on õiguslik alus.

 (3) Kui kaitsealune eitab temale süüks arvatud teo toimepanemist, on advokaat seotud kaitsealuse positsiooniga.
Advokaat ei ole seotud kaitsealuse positsiooniga õigusliku hinnangu andmisel kaitsealusele süüks arvatud teole,
kuid ta peab kaitsepositsiooni kaitsealusele teatavaks tegema.

 (4) Kaitstes kohtualust, kelle huvid on vastuolus samas kriminaalasjas teise kohtualuse huvidega, hoidub
advokaat teise kohtualuse põhjendamatust süüdistamisest, kahjustamata seejuures oma kaitsealuse huve.

V peatükk
SUHTED KOHTUGA 

§ 20. Suhtlemine kohtuga

 (1) Advokaat on kohustatud kohtus käituma väärikalt, korrektselt ja kohtu suhtes lugupidavalt nii kõnes,
kirjas kui teos. Advokaat peab hoiduma kohtu tegevuse ja kohtulahendi ebakohasest kriitikast. Advokaat ei
arvusta kohtu tegevust ega seadusjõus olevat kohtulahendit meedias ega avalikkuse ees. Arvustamiseks ei loeta
arvamuse avaldamist jõustunud kohtulahendis sisalduvate õigusteoreetiliste seisukohtade ja õiguslikku laadi
põhjenduste kohta.

 (2) Advokaat on kohustatud õigeaegselt teavitama kohut asja kokkuleppel lahendamisest, samuti asjaoludest,
mis võivad tingida kohtuistungi edasilükkamise.

 (3) Advokaat ei tohi kohtunikku protsessiväliselt mistahes viisil mõjutada.

§ 21. Kliendi huvide kaitse kohtumenetluses

 (1) Advokaadil ei ole õigust esitada tõendeid ega väiteid, mis kahjustavad tema kliendi huve.

 (2) Advokaadil on keelatud tahtlikult viia kohut eksitusse, esitada kohtule teadvalt ebaõiget või eksitavat teavet,
esitada kohtule tõendeid, mis advokaadile teadvalt on võltsitud või muul moel tahtlikult takistada asja õiget ja
kiiret läbivaatamist.

 (3) Advokaat ei tohi esitada väiteid, mis viitavad mistahes rassilistele, usulistele, rahvuslikele või soolistele
eelarvamustele.

§ 22. Suhtlemine menetlusosaliste ja tunnistajatega

 (1) Advokaat on kohustatud vastaspoole ja teiste menetlusosaliste suhtes käituma väärikalt, viisakalt ja
lugupidavalt nii kõnes, kirjas kui teos. Advokaat hoidub menetlusosaliste isikuid halvustamast.

 (2) Advokaat ei tohi esitada menetlusosalistele teadvalt ebaõiget või eksitavat teavet.

 (3) Advokaat ei tohi kohtuväliselt mõjutada tunnistajaid ning avaldada survet muudele menetlusosalistele, neid
tahtlikult eksitada või kasutada oma protsessiõigusi pahatahtlikult.

§ 23. Suhtlemine muude ametiasutustega ja isikutega

 Nõuded, mis kehtivad advokaadi suhtlemisel kohtuga, kehtivad ka advokaadi suhtlemisel vahekohtuga ning
muude ametiasutuste ja isikutega.

VI peatükk
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SUHTED KOLLEEGIDEGA 

§ 24. Suhtlemine kolleegidega

 (1) Advokaadi suhted kolleegidega rajanevad vastastikkusel austusel ja usaldusel. Advokaat suhtub kolleegi
heatahtlikult, ausalt, viisakalt ja korrektselt, on abivalmis ja koostööaldis. Nende nõuete täitmine ei tohi
kahjustada kliendi huve.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (2) Kutsealastest ja isiklikest küsimustest tekkinud lahkhelisid advokaatide vahel püütakse lahendada
kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib advokaat kolleegide vahelise vaidluse lahendamiseks pöörduda
advokatuuri juhatuse või aukohtu poole.

 (3) Advokaat kasutab kolleegi vastu õiguskaitsevahendeid üksnes siis, kui on ammendatud kõik muud
võimalused vaidluse lahendamiseks.

 (4) Advokaat ei lahenda kolleegide vahelisi vaidlusi meedias ega avalikkuse ees.

 (5) 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.
[ - jõust. 05.05.2005]

VII peatükk
SUHTED AVALIKKUSEGA 

§ 25. Suhtlemine avalikkuse ja meediaga

 (1) Advokaat arvestab avalikkusega suhtlemisel kutse-eetika nõudeid.
[ - jõust. 05.05.2005]

 (2) Avalikkuse ees ja meedias esineb advokaat üksnes enda nimel, välja arvatud juhul, kui ta on õigustatud
advokatuuri nimel esinema oma ametikoha tõttu või kui ta on selleks volitatud.

VIII peatükk
RAKENDUSSÄTE 

§ 26. Eetikakoodeksi jõustumine

 Eesti Advokatuuri eetikakoodeks jõustub 1999. aasta 1. juunil.
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