Lugupeetud advokaadid, head külalised!
Vastselt ametisse astunud justiitsministrina on mul hea meel seista esimest korda
teie ees. Advokatuur on Eesti suurim õiguse tippspetsialiste koondav kutseühendus ja
sellisena Justiitsministeeriumile tähtis koostööpartner. Teie panus muudab Eesti
õiguskorda paremaks.
Uus valitsus on seadnud ambitsioonikad eesmärgid ja koostanud nende elluviimiseks
põhjaliku tegevuskava, kus Justiitsministeeriumil on kaalukas roll. Uuel
valitsusperioodil tahame parandada õigusteenuste kättesaadavust, lühendada
täitemenetluse tähtaega ja vaadata üle maksejõuetuse regulatsiooni, et vähendada
raugemiste arvu ja ebaausate skeemide kasutamist ettevõtluses. Ettevõtluskeskkonna
edendamine on oluline eesmärk, mille täitmiseks tuleb kasutada mitmesuguseid
meetmeid.
Mis puutub vahetult advokatuuri, siis analüüsime tänavu tihedas koostöös teiega
riigi õigusabi süsteemi toimimisvõimalusi. Uurime, kuidas oleks võimalik arendada
valdkonda kulutõhusamalt. Selleks analüüsitakse riigi õigusabi korraldamise
süsteemide tulu, kulu ja mõjusid, spetsialiseerimise eeldusi, õigusloome vajadusi ja
muud. Koostatud on ka Euroopa Liidu liikmesriikide süsteemide võrdlev analüüs.
Advokatuuri juhatus on riigi õigusabi korraldamisel seadnud sihiks tagada valdkonna
jätkusuutlikkus ja tellinud valdkonna kohta mitu analüüsi, et kujundada seisukohad
põhimõtteliste muudatuste tegemiseks. Ministeerium uurib neid analüüse ja
ettepanekuid ning me teeme lahenduste leidmiseks aktiivselt tööd.
***
Peale riigi õigusabi on vaja analüüsida ka esmase kohtueelse õigusnõustamise
toimivust ja selle mõju riigi õigusabile. Uurime, milliste tulemustega on kolmas
sektor viimastel aastatel vähekindlustatud inimesi esmatasandil õiguslikult
nõustanud, mis laadi ja kelle nõustamisele raha kulutatakse, kas mingi osa elanikest
jääb üldse õigusabita, ja muudki. Samuti analüüsime, kuidas muuta esmatasandi
õigusnõustamine tõhusamaks ja parandada selle kvaliteeti ning kas selle valdkonna
arendamine võiks vähendada riigi õigusabi mahtu. See tähendab, et peame välja
selgitama, kas esmatasandi õigusnõustamist võiksid pakkuda ka advokaadibürood või
võiks seda teha veebinõustamisena või veel kuidagi.

Eraldi tähelepanu pöörame vajadusele parandada kvaliteetse õigusabi kättesaamist
Ida-Virumaa vähekindlustatud inimestele, et sealgi oleks igaühel võimalik sellist abi
saada. Üks teema, millega me lähemalt tutvuda tahame, on võimalus luua sinna riigi
õigusabi advokaadibüroo.
Peame teiega jätkama pingutusi selleks, et riigi õigusabi kättesaadavus ja esmane
kohtueelne õigusnõustamine oleks tagatud kõikidele abivajajatele.
***
Teiseks puudutan advokatuuriga seonduvaid õigusloomeplaane. Advokatuur on
esitanud advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti, millega
soovitakse luua või muuta tasude kehtestamise, liikmelisuse peatamise, täiendusõppe
kohustuse, advokatuurist väljaarvamise ja muid regulatsioone. Ministeerium ja
advokatuur on eelnõu teemal korduvalt mõtteid vahetanud. Me saame kasvava
liikmete arvuga advokatuuri soovist hästi aru ja toetame seda. Justiitsministeerium
koostab praegu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsust, nagu kohane hea õigusloome
tavale ja normitehnika eeskirjale.
Lõpetuseks. Mul on hea meel, et jätkub koostöös advokatuuriga 2011. aastal algatatud
Ida-Virumaa stipendiumi andmine. Kuigi piirkonda pole asunud nii palju noori
juriste, kui esialgu loodeti, on programm andnud positiivseid tulemusi. Üks
stipendiaat töötab Viru prokuratuuris prokuröri abina ja kaks stipendiaati töötavad
kohtusüsteemis. Seega on Ida-Virumaa saanud kolm noort ja tublit tippspetsialisti.
Austatud advokaadid! Ma tänan advokatuuri juhatust, kantslerit, kantseleid ja
advokaate tänu teie osa eest riigi õigusabi korraldamisel, tagamisel ja osutamisel.
Samuti avaldan teile kõigile tunnustust selle eest, et olete kutseala mainet kõrgel
hoidnud.
Head üldkogu jätku!

