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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU OTSUSED 2008

EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU

O T S U S nr 1

 
21. veebruar 2008. a 

Eesti Advokatuuri majandustegevuse aastaaruande ja revisjonikomisjoni 
aastaaruande kinnitamine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 4, Eesti Advokatuuri üldkogu

O T S U S T A B :

Kinnitada advokatuuri 2007. aasta majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni
2007. aasta aruanne. 

Üldkogu juhatajad   

    Ain Alvin   Toomas Vaher 

Protokollijad

    Ulla Belovas   Kersti Kägi  
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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU

O T S U S nr 2

 
21. veebruar 2008. a 

Eesti Advokatuuri 2007. aasta eelarve täitmise aruande ja 2008. aasta eelarve
kinnitamine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 3, Eesti Advokatuuri üldkogu

O T S U S T A B:

1.  Kinnitada Eesti Advokatuuri 2007. aasta eelarve täitmise aruanne tulude osas  
5 016 813.- krooni ja kulude osas 5 179 324.- krooni.

2. Kinnitada Eesti Advokatuuri 2008. aasta eelarve tulude osas 6 415 000.- krooni ja 
kulude osas 6 566 000.- krooni.

3. Anda advokatuuri juhatusele õigus kasutada 2009. a majandusaastal advokatuuri 
eelarvelisi vahendeid 2008. a eelarves ettenähtud proportsioonides ja mahus kuni 
2009. a eelarve kinnitamiseni üldkogul. 

Üldkogu juhatajad

    Ain Alvin   Toomas Vaher

Protokollijad

    Ulla Belovas   Kersti Kägi 

EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU OTSUSED 2008
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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU

O T S U S nr 3
 
21. veebruar 2008. a 

Eesti Advokatuuri liikmemaksu suuruse kehtestamine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 9, Eesti Advokatuuri üldkogu

O T S U S T A B:

1.  Kehtestada advokatuuri liikmemaksu suuruseks alates 01. märtsist 2008. a:
 - vandeadvokaatidele, vandeadvokaadi vanemabidele ja assotsieerunud liikmetele 

950.- krooni kuus,
 - vandeadvokaadi abidele 750.- krooni kuus
2.  Tunnistada Eesti Advokatuuri üldkogu 04. märtsi 2004. a otsus nr 2 ja 12. mai 

2006. a otsus nr 3 kehtetuks.

Üldkogu juhatajad

    Ain Alvin   Toomas Vaher

Protokollijad  

    Ulla Belovas   Kersti Kägi 
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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU

O T S U S nr 4

21. veebruar 2008. a 

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi muutmine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 5, Eesti Advokatuuri üldkogu

O T S U S T A B:

Teha Eesti Advokatuuri eetikakoodeksis (vastu võetud Eesti Advokatuuri üldkogu  
8. aprilli 1999. a otsusega nr 5, muudetud Eesti Advokatuuri üldkogu 5. mai 2005. a 
otsusega nr 4 ja 13. märtsi 2007. a otsusega nr 4) järgmised muudatused:

1.  Asendada eetikakoodeksi § 7 lg 3 ning § 17 lg 4 sõna „riiklik” sõnaga „riigi” vasta-
vas käändes.

2.  Tunnistada kehtetuks eetikakoodeksi § 18 lg 3.

Üldkogu juhatajad

    Ain Alvin   Toomas Vaher

Protokollijad

    Ulla Belovas   Kersti Kägi 
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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU

O T S U S nr 5

 
21. veebruar 2008. a 

Eesti Advokatuuri kodukorra muutmine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 5, Eesti Advokatuuri üldkogu

O T S U S T A B:

Teha Eesti Advokatuuri kodukorras (vastu võetud Eesti Advokatuuri üldkogu 24. mai 
2001. a otsusega nr 4, muudetud Eesti Advokatuuri üldkogu 4. märtsi 2004. a otsu-
sega nr 3, 5. mai 2005. a otsusega nr 1, 12. mai 2006. a otsusega nr 4 ja 13. märtsi 
2007. a otsusega nr 3) järgmised muudatused:
1.  paragrahvi 55 lg 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 „Vandeadvokaadieksami sooritaja valib kaasusülesande juhatuse poolt kehtestatud 

valdkondade hulgast.”
2.  paragrahvi 56 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 „(2) Advokaadieksami suulise osa sooritab eksamineeritav kantsleriga või teda 

asendava isikuga kokkulepitud ajal advokatuuri asukohas.”
3.  paragrahvi 59 lg 2-4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 „(2) Vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaadi vanemabi eksamipilet sisaldab viite 

küsimust neljast erinevast õigusharust ja ühte küsimust advokatuuri kohta.
 (3) Vandeadvokaadi eksamipilet sisaldab kolme küsimust, neist üks küsimus on 

advokatuuri kohta ja kaks küsimust valdkondadest, mille eksamineeritav on vali-
nud juhatuse poolt kehtestatud valdkondade hulgast. 

 (4) Kutsesobivuskomisjoni liikmetel on õigus esitada täiendavaid küsimusi vasta-
valt eksamipiletil märgitud õigusharude või valitud valdkonna piires.”

Üldkogu juhatajad

    Ain Alvin   Toomas Vaher

Protokollijad
    Ulla Belovas   Kersti Kägi 

EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU OTSUSED 2008
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EESTI ADVOKATUURI ESIMEHE 
AIVAR PILV’E ETTEKANNE (ARUANNE)

Eesti Advokatuuri üldkogul
21. veebruaril 2008. a Tallinnas

Lugupeetud kolleegid ja külalised 

(Enne käesoleva aruande sisulist käsitlemist juhin teie tähelepanu sellele, et käesolevat 
aruannet toetab Eesti Advokatuuri aastaraamatus esitatud ülevaade juhatuse ja teiste 
advokatuuri tööorganite tegevusest möödunud aruandeperioodil. Seetõttu ei käsitleta 
järgnevas aruandekõnes kõiki juhatuse tööd käsitlevaid fakte, mis on täpsemalt kajas-
tatud aastaraamatus.)
 
Möödunud, 2007. aastal, algas täna tegutseva juhatuse uus kolmeaastane tööperiood. 
Juhatuse samale koosseisule veel kord volitusi andes näitas üldkogu üksmeelselt üles 
usaldust meie seniste tegevussuundade, püstitatud eesmärkide ja saavutatud tulemuste 
suhtes. Tagades seeläbi senini heas koostöös toiminud juhatuse töö järjepidevuse, pani 
üldkogu meile ka vastutuse advokatuuri edasise arengu ja hea käekäigu eest. Meile anti 
võimalus olemasoleva tegevuskava alusel edasi liikumiseks, kuid samavõrd oodatakse 
ja loodetakse ka konkreetsete tulemuste saavutamist, mis on sageli esialgsest eesmärgi 
püstitamisest oluliselt raskem.

Möödunud aastale tagasi vaadates ei saa ka seekord märkimata jätta, et see möödus 
suurel määral advokatuuri arengukava eesmärke silmas pidades.
 

I  Arengukava 2005–2007 eesmärkide realiseerimisest

Arengukava 2005–2007 kõige olulisemaid eesmärke ja ülesandeid võib kokkuvõtvalt 
määratleda järgmiselt (esitatakse slaidina ka ekraanil):

1. Advokatuuri kui avalik õigusliku juriidilise isiku ja advokaatide kutseühendu-
se haldussuutlikkuse tõstmine ja organisatsiooni jätkusuutliku ning stabiilse 
arengu tagamine.

2. Advokaadi õigusabi kõrge kvaliteedi tagamiseks vajalike abinõude rakendami-
ne ning advokaatide kutsetegevuses kõrgemate standardite juurutamine.

3. Advokaatide kutsesobivusele ja täiendusõppele esitatavate nõuete senisest sel-
gem määratlemine ja edasiarendamine.

4. Riigi õigusabi korraldamise aluste muutmine ja rahastamise tingimuste koos-
kõlla viimine tegelike vajadustega. Riigi õigusabi tasustamise senisest suurem 
rahastamine ning tasujuhendi põhimõtete muutmine. 

5. Advokatuuri ja advokaatide õiguste ja huvide senisest aktiivsem teadvustamine  

EESTI ADVOKATUURI ESIMEHE AIVAR PILV’E ETTEKANNE (ARUANNE)
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ja kaitsmine õigussüsteemis, advokatuuri maine parandamine ja elukutse posi-
tiivsete külgede teadvustamine ühiskonnas. 

Tõdesime eelmisel üldkogul üheskoos, et juhatus ja advokatuuri teised tööorganid on 
aktiivselt püüelnud Eesti Advokatuuri arengukavas 2005-2007 seatud eesmärkide täit-
mise suunas ja need on suures osas realiseerunud. Juba siis võis prognoosida, et mitte 
kõik eesmärgid ei ole üheselt ja täielikult lahendatavad arengukavaga hõlmatud suh-
teliselt lühikeses ajaperioodis. Samas ootasid ja eeldasid mitmed arengukava eesmär-
gid tulemusi just 2007. a. Sellest põhimõttest oli üldjoontes kantud ka juhatuse tege-
vus möödunud aruandeperioodil, mida võib kokkuvõtvalt nimetada edasiliikumiseks 
arengukava kõigis olulistes valdkondades. 

Tänaseks on arengukavas ettenähtud esialgne kolmeaastane periood möödunud. See-
tõttu on õige aeg otsida vastust küsimusele, kuhu me oleme jõudnud. Kokkuvõtvalt 
saab täna juhatus üldkogu ees kinnitada, et arengukava on suurtes piirides ja oma ees-
märkides täidetud. Juhatus on endale ka arengukava väljatöötamisel teadvustanud, et 
lähtudes püstitatud tegevussuundadest tuleb paljude küsimustega järjepidevalt edasi 
tegutseda ka lähiaastatel, arvestades seejuures vahepeal toimunud arenguid ja muutu-
seid.

Vaadeldav tööperiood on olnud äärmiselt pingeline ja töömahukas, suhetes Justiitsmi-
nisteeriumiga riigi õigusabi ja advokatuuri enesekorralduslikes küsimustes põhimõtte-
line ja aeg-ajalt teatud mõttes ka keeruline. Tunnistan siinkohal juhatuse nimel otse-
koheselt, et juhatus on oma tööks maksimaalselt ära kasutanud kõik reservid ja näeb 
edasiliikumiseks vajadust nii inimressurssi kui ka täiendavate rahaliste vahendite järele. 
Aga enne selle teema käsitlemist peatuksin mõningatel arengukava olulistel märksõna-
del, mis eelmisest aastast eraldi esiletoomist väärivad. 
 

Teemad
 
II  Advokaadieksami uus korraldus

Möödunud aastast võib olulisemate märksõnadena arengukava muude eesmärki-
de täitmisel välja tuua eelkõige advokaadieksami uute põhimõtete väljatöötamise ja 
rakendamise alates 1. juulist 2007. a. Seisak, mis vahepeal selles töös tekkis, sai edu-
kalt lahendatud uue kutsesobivuskomisjoni esimehe Asko Pohla ametisse nimetami-
se järgselt ning komisjonile tuleb avaldada tunnustust tehtud töö eest. Samuti tänan 
juhatuse nimel kõiki kolleege, kes selles töös oma panuse andsid. 

Esmane kogemus ja tagasiside uue, senisest oluliselt enam advokaatide spetsialiseeru-
mist arvestava, eksamikorralduse kohta on leidnud advokaatidelt väga positiivset taga-
sisidet. Juhatus kogub ja üldistab tähelepanelikult kõiki märkuseid ja ettepanekuid, 
mis uue eksamikorralduse rakendamisel on ilmnenud, ja püüab koos kutsesobivusko-
misjoniga nende alusel teha eksamikorralduse põhimõtetes vajalikke korrektiive. Kin-
nitan siinkohal, et kindlasti ei tehta neid kergekäeliselt ja eksami kõrgeid standardeid 
devalveerides.

EESTI ADVOKATUURI ESIMEHE AIVAR PILV’E ETTEKANNE (ARUANNE)
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III  Advokaatide ühine kutsekindlustus

Samuti on juhatus möödunud aruandeperioodil aktiivselt tegelenud Eesti Advokatuu-
ri jaoks tervikuna ühtsete ja üldiste kutsekindlustuse tingimuste väljatöötamisega ja 
kindlustusseltsidega sellekohaste läbirääkimiste pidamisega. Arengud on aastate jook-
sul olnud loodetust aeglasemad, ja seda mitte juhatusest tingituna, kuid lubavad loo-
ta, et lähikuudel saab ilmselt selgeks, kas üldse seadusega nõutud minimaalsete kut-
sekindlustuse tingimuste osas on võimalik saavutada kindlustusseltsidega kokkulepet 
kõiki advokaate ja advokaadibüroosid rahuldaval kujul. 

Üldine eesmärk on see, et sõlmides Eesti Advokatuuri nimel kõikide advokaatide kut-
sekindlustuslepingud, osutub see advokaatidele kokkuvõttes soodsamaks. Kõige roh-
kem peaksidki sellest võitma väikesed advokaadibürood, kellele praeguses olukorras 
võib kindlustuslepingu sõlmimine olla tema tegevusvaldkonnast tulenevalt ebamõistli-
kult kallis. Advokatuuri poolt sõlmitav leping kataks vaid advokaadile seadusega ette-
nähtud miinimumnõuded ja igal advokaadibürool on võimalus sõlmida endale vaja-
likke täiendavaid kokkuleppeid kindlustusseltsidega. 

Tänaseks on selge, et kindlustusseltsidel on selge huvi sellise teenuse pakkumiseks ja 
toimuvad konkreetsed läbirääkimised võimalike tingimuste ja teenuse maksumuse üle. 
Kõikide edasiste arengutega hoiame liikmeskonda kursis.

IV  Rahapesu

28. jaanuaril käesoleval aastal jõustus uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkesta-
mise seadus, kuhu on implementeeritud uusimad Euroopa Liidus kehtivad nõuded. 
Seadus paneb mitmeid täiendavaid kohustusi nii advokaatidele kui ka advokatuurile.

Ühiskonnas teravnenud vajadus senisest tõhusamalt tõkestada rahapesu on kaasa too-
nud ka advokaatide, nagu ka notarite ja audiitorite, suurema vastutuse kliendisuhte 
loomisel ja klientide esindamisel. Advokaatidel tuleb senisest põhjalikumalt tähelepa-
nu pöörata kliendi tausta ja klienti esindavate isikute isikusamasuse kontrollimisele, 
samuti täiustada advokaadibüroo seesmisi protseduure tagamaks vastavate andmete 
säilimist ning vajadusel rahapesu kahtlusest teatamist rahapesu andmebüroole. Advo-
katuuri juhatus koostöös eetika- ja metoodikakomisjoniga püüab omalt poolt kaasa 
aidata vastavate näidisjuhendite väljatöötamisega ning sellekohaste koolitustega.

Rahapesu tõkestamise alane regulatsioon on sellest aastast alates väga oluliselt mõju-
tamas ka advokatuuri juhatusel lasuvaid ülesandeid. Seaduse väljatöötamisel õnnestus 
vältida advokaatide üle järelevalveõiguse andmist rahapesu andmebüroole, kuid vas-
tukaaluks tuleb advokatuuri juhatusel endal täita vastavat järelevalvefunktsiooni. See 
on sisuline töö, milleks on palgatud ka töötaja, ning selle funktsiooni täitmine on, 
võrreldes senisega, täiesti uus vastutusvaldkond juhatuse ees. Kahtlemata nõuab advo-
kaatide ja advokaadibüroode kontrollimine täiendavaid rahalisi ressursse, kuid kui me 
soovime advokaadi kutset säilitada sõltumatu ja täieõigusliku osana Eesti õigussüstee-
mis, peame vastavat kohustust ka korralikult ja tõhusalt täitma. Alternatiiviks on sõl-
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tumatusest loobumine ning advokaatide allutamine riigi täitevvõimu või, veel hullem, 
politseistruktuuride järelevalvele. Seega tegelikult alternatiiv puudub. Usun, et see on 
teema, mis ka järgnevatel aastatel meie tähelepanu nõuab. 

V  Advokaatide kutse-eetika

Mitmendat aastat järjest on heameel tõdeda, et üha suureneva liikmeskonnaga advo-
katuuris on saavutatud teatud tasakaal advokaadi elukutsele esitatavate kõrgete eetilis-
moraalsete nõuete ning advokaatide praktilises tegevuses järgitavate käitumisreeglite 
vahel. Võib öelda, et üldtunnustatud kutse-eetika nõuete järgimine advokaatide poolt, 
mis aastaid tagasi oli kahtluse alla seatud oluliselt laiemas plaanis kui vaid avalikult 
teatavaks saanud üksikjuhtumite kaudu, on aasta-aastalt paranenud ja saavutanud sta-
biilsuse. 

Juhatuse arvates on see ühelt poolt advokatuurisisese enesekorrastamise tulemus, mil-
le möödapääsmatusele on möödunud aastatel pööratud palju advokaatide tähelepanu. 
Aga kindlasti on sellele kaasa aidanud ka advokaatide poolt kiiresti muutuvas ja are-
nevas ühiskonnas uute ja kõrgendatud väärtushinnangute ja eetiliste tõekspidamiste 
selgem teadvustamine.

Kuigi advokaatide kutsetegevuse peale esitatud kaebuste arv on iga-aastaselt näidanud 
mõningast suurenemist on seejuures positiivne märkida, et see ei ole kaasa toonud 
aukohtumenetluses olevate distsiplinaarasjade ja tuvastatud süütegude märkimisväär-
set kasvu. 

See ei ole tingitud mitte juhatuse ja aukohtu poolt esitatud kaebustesse kergekäelisest 
suhtumisest või advokaatide paljuräägitud ringkaitsest. Pigem võib täheldada tendent-
si, et õigusabi saajad on üha aktiivsemalt kasutamas võimalust pöörduda pretensioo-
nidega advokaadi tegevuse kohta juhatuse või aukohtu poole. Paraku pole harvad juh-
tumid, kus seda õigust kas põhjendamatult või lausa pahatahtlikult kasutatakse. Sageli 
on sellistel juhtudel etteheidete aluseks üldse advokaadi tegevusega puutumust mit-
teomavad asjaolud, advokaadi poolt kutsetegevusest väljuvate nõuete täitmisest keel-
dumine, perspektiivitus asjas õigusabi osutamisest keeldumine, klienti mitterahuldav 
kohtulahend või hoopis vastaspoole advokaadi seaduslik tegevus, mis ei võimalda saa-
vutada esialgselt soovitud eesmärki.

Siinkohal peab märkima, et esineb ka selliseid juhtumeid, kus kohtunikud on pöör-
dunud avalduste või märgukirjadega juhatuse poole väidetavalt advokaadi poolt koh-
tumenetluse takistamise ja kohtuistungile mitteilmumise kohta. Kuid asjaolude selgi-
tamisel ilmneb, et advokaadi mitteilmumise põhjuseks on olnud kas kohtu enda töö 
korraldamatus või istungi määramine teadlikult juba varasemalt planeeritud kohtuis-
tungiga samale ajale. 

Juhatus loodab, et toodud põhjendamatute kaebuste näidetest ei tee advokaadid eba-
õigeid järeldusi ning kaaluvad edaspidigi vastutustundlikult ja äärmise hoolsusega ka 
kõiki piiripealseid olukordi veendumaks kutse-eetika nõuete järgimises. 

EESTI ADVOKATUURI ESIMEHE AIVAR PILV’E ETTEKANNE (ARUANNE)
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Eeltoodu aga ei tähenda, et advokaadi tegevuses kutse-eetika põhimõtete järgimi-
se vajadustest taaskord rääkima ei peaks. Juhatuse nimel pean vajalikuks kolleegidele 
südamele panna, et üha enam materialiseeruvas ühiskonnas, kus arenevad majandus-
tingimused pakuvad järjest uusi ja ahvatlevaid võimalusi ka advokaatidele, tuleb iga-
ühel meist endale selgelt teadvustada piiri õigusteenuse osutamise ja muu tegevuse, sh 
ka äritegevuse, vahel. Seda sõltumata sellest, milliseid peibutusi ja „kullakoormaid“ 
terendamas nähakse. Kurb on tõdeda, et aeg-ajalt kasutatakse oma ametirüüd ja sei-
sundit selliseks tegevuseks, millega ei tohiks advokaadil olla mingit puutumust.

Tundub, et just nimetatud põhimõtte eiramine ja sellise piiri hägustumine real juh-
tudel on põhjuseks kutsealastele minetustele. Kõrvalt vaadates jääb sellistes olukorda-
des mõistmatuks mõningate kolleegide arusaam, et ka õigusteenuse välisele tegevusele 
peaksid laienema kutsetegevusega tagatud garantiid ja õigused ning nii kolleegid kui 
ka avalikkus peaksid mõistma tema käitumismotiive. 

On äärmiselt kahetsusväärne, kui advokaat, väljudes tavapärase kutsetegevuse raami-
dest, eirab kutseühenduses kirjapandud reegleid ja tavasid. Samas püüab oma tegevu-
sele õigustust ja tuge leida ikka advokaadi seisundile tuginedes. Teatavasti kutse-eeti-
ka- või seadusevastast tegevust ei saa õigustada isegi õigusteenuse osutamise sildi all. 

Ja lõpetuseks peab meist igaüks teadvustama paratamatust, et advokatuuri tänast 
üldist head fooni sisemises distsipliinis rikuvad avalikkuse ette jõudvad üksikjuhtumid 
pikaks ajaks ja korvamatult. Meie lähiajalugu on seda veenvalt läbi erinevate näidete 
tõendanud ja, uskuge või mitte, ega tulevikuski pole põhjust eeldada teistsuguseid rea-
geeringuid. 

Aukohtumenetluse põhimõtted juhatuse pilgu läbi

Kutse-eetikal peatudes kasutan ka ettekandeks antud võimalust vastata viimasel ajal 
sagenenud kolleegide küsimustele, miks juhatus ühel või teisel juhul on otsustanud 
saata advokaadi kohta esitatud kaebuse aukohtu menetleda. Konkreetseid juhtumeid 
käsitlemata selgitan seadusest ja juhatuse töökorraldusest tulenevaid üldpõhimõtteid, 
mis peaks küll advokaatidele niigi teada olema, aga kordamine tuleb aeg-ajalt kasuks.

Juhatus peab ja saab advokatuuriseadusest tulenevalt teha vaid esmased toimingud kae-
buse lahendamiseks – küsida advokaadilt seletust ning juhtumit puudutavaid doku-
mente, kui need on asjas olemas. Vastavalt advokatuuriseadusele peab juhatus distsip-
linaarsüüteo tunnustel saatma kaebuse menetlemiseks aukohtule, kes toimib menet-
lust algatades või algatamata jättes seaduses ja kodukorras kehtestatud regulatsiooni 
raames.

Juhatus ei saa endale võtta kaebuse sisulise lahendamise rolli, mis eeldab täiendava-
te dokumentide kogumist, advokaadi ärakuulamist, dokumentide väljanõudmist jms 
menetlustoiminguid. Paludes advokaadilt esmast seletust püüab juhatus veenduda sel-
les, kas tegemist on ilmselgelt põhjendamatu kaebusega või jäävad püsima kahtlused 
distsiplinaarsüüteo toimepanemises. Juhatus peab ainuüksi sellise kahtluse olemasolu 
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korral põhjendatuks ja õigeks mitte ületada oma pädevust ja mitte asuda aukohtu ase-
mel menetlust läbi viima. 

Juhatus möönab, et real juhtudel ei pruugi distsiplinaarsüüteo toimepanemine advo-
kaadi poolt, aukohtus kõiki asjaolusid kontrollides, üldse tõendamist leida. Või puu-
duvad advokaadi tegevuses distsiplinaarsüüteo tunnused. Kuid arvestades kaebuste 
keerukust, kõikide asjaolude selgitamiseks kuluvat aega ja oma pädevust ei pea juhatus 
õigeks eeltoodud raamidest väljuda.

Küll aga on juhatuse nimel võimalik anda soovitus kõigile kolleegidele, keda selline 
saatus tabab. Aeg on näidanud, et kaebuste kirjutamine on inimesele loomuomaselt 
pinget ja rahuldust pakkuv tegevus, mida kasutatakse ka siis, kui selleks otseselt põh-
just ei ole. Sageli kasutatakse klientide poolt selleks ka teiste kolleegide abi, mida ei ole 
raske ära tunda. Seetõttu on soovitatav kaebustele esitatavad vastused koostada võima-
likult põhjalikud, igakülgsed ja ka advokatuuriseaduses advokaadi kutsetegevusele esi-
tatavatest nõuetest juhindudes. 

Juhatusele tundub, et advokaadid real juhtudel alahindavad kaebusele esitatava vastuse 
motiveerimise tähtsust ja tähendust. Aga lähtuda saab ainult sellest, mida on juhatu-
sele avaldatud. Kindlasti tuleks kasuks ka aeg-ajalt advokatuuriseaduse ja kodukorra 
sirvimine, et vältida neid piinlikke olukordi, kus advokaat oma seletuses sõna otseses 
mõttes seaduses kirjapandule vastupidisest tõest lähtub. Sellistel juhtudel polegi juha-
tusel muid valikuid, kui materjalide saatmine aukohtule. 

Kinnitan, et juhatus ei ole suhtunud kergekäeliselt ühegi kaebuse menetlemisse ja kaa-
lub alati väga põhjalikult oma otsust. Seda kinnitab ka aastaraamatus väljatoodud kae-
buste lahendamise analüüs, mille kohaselt 52 esitatud kaebusest edastati aukohtule 
menetlemiseks 15 kaebust (seega 28,8% kaebustest ehk iga 3,46 kaebus). Arvestades 
ligikaudu 650 liikme olemasoluga, kellest ca 85% on aktiivselt kutsetöös tegevad, ei 
saa aukohtusse saadetud kaebuste arvu hinnata ärevust tekitavaks või suureks. Aga ala-
ti saab paremini. 

VI  Advokatuuri kui kutseühenduse jätkusuutlikkuse tagamine

Mitte ainult meie arengukava, vaid ka advokatuuri kui avalik-õigusliku juriidilise isiku 
ja advokaatide kutseühenduse olemuse ja eksistentsi põhilisemaid ja olulisemaid küsi-
musi on meie jätkusuutlikkus ja selle järjepidevuse tagamine. Seda on võimalik saavu-
tada ainult organisatsioonilise töö ja selle piisava rahastatuse koostoimes. 

Usutavasti on enamus advokaatidest endale teadvustanud kiiresti arenevas õigussüstee-
mis ja muutuvates majandustingimustes, et advokatuuri eesmärkide realiseerimiseks 
ning jõudsaks edasiliikumiseks ei piisa ainult juhatuse ning tööorganite ideedest ja 
mõtetest, kavandatud organisatsioonilistest muudatustest. Selleks on vaja ka mõistlik-
ku rahalist tuge.

Kõiki advokatuuri ees seisvaid ülesandeid ei ole võimalik lahendada ühiskondlikus 
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korras töötavate tööorganite kaudu ning juhatuse kantselei ressurss saab olla täpselt nii 
suur, kui palju me peame võimalikuks ja vajalikuks seda arendada. Samas tuleb meil 
arvestada sellega, et advokatuur peab suutma säilitada konkurentsivõime õigussüstee-
mi teiste lülidega – kohtusüsteemi ja prokuratuuriga. Justiitsministeerium esitab mei-
le igal võimalusel võrdluseks oma „lemmiklapse“ – notariaadi – tegevuse rahastamise 
põhimõtted. Teatavasti moodustub Notarite Koja iga-aastane eelarve notaribüroode 
käibelt protsentuaalse rahasumma kandmisega koja eelarvesse. Justiitsministeerium on 
eriti viimasel aastal jõuliselt ja järjekindlalt rõhutanud vajadust rakendada samasugust 
põhimõtet ka Eesti Advokatuuris. Juhatus on sellele kategooriliselt vastu seisnud ja 
praktilise kogemuse alusel leidnud, et me suudame avalik-õiguslikku funktsiooni täita 
ja kutseühenduse huve esindada nõutaval tasemel ka siis, kui meie eelarve moodustub 
liikmemaksudest. Järelikult pole meil selles olukorras, kus advokatuur majandab liik-
memaksude arvelt, võimalust olla muust õigussüsteemist kehvem.

Advokatuur ei saa siinkohal võrdsetel tingimustel võistelda riigi eelarvest rahastatava 
õigussüsteemiga, kuid peab liikmelisusel baseeruvas kutseühenduses tagama selle vaja-
likul määral finantseerimise oma sisemiste ressursside ja võimaluste arvelt. 

Analüüsides viimase viie aasta arenguid ja ootusi, mida pannakse nii advokaatide, rii-
gi kui ka kodanike poolt advokatuurile ja eelkõige juhtorganitele, on juhatus jõudnud 
seisukohale, et advokatuuri 2008. a majandusaasta eelarvet ei ole võimalik kujunda-
da senini kehtinud liikmemaksu suurusest lähtudes. Liikmemaksu tuleb otsustavalt ja 
oluliselt suurendada, tagamaks advokatuuri konkurentsivõime õigussüsteemis ja ühis-
konnas tervikuna. 

Juhatus on arvamusel, andes endale küll aru, et liikmemaksu suuruse muutmise otsus-
tab üldkogu (ehk teie, head kolleegid), et täna ei saa olla küsimus selles, kas liikme-
maksu tõsta või mitte. See on möödapääsmatu ja paratamatu. 

Küsimus saab olla vaid selles, kui palju liikmemaksu tõsta ja milleks täiendavat rahalist 
ressurssi kasutatakse. Just sellel küsimusel järgnevalt peatungi.

a) Uute töökohtade loomise ja täitmise vajadus

Mäletatavasti seadis tänane juhatus 2005. a eesmärgiks advokatuuri haldussuutlikku-
se olulise suurendamise. Selleks kavandati muuhulgas juhatuse kantseleis täiendavate 
palgaliste ametikohtade arvu suurendamine ja olemasolevate kohtade täitmine kõrgelt 
kvalifitseeritud spetsialistidega. Möödunud aastad on kinnitanud, et see oli ainuvõi-
malik ja õige suund. Me oleme järk-järgult komplekteerinud uusi töökohti ja raken-
danud tööle uusi spetsialiste ning samm-sammult suutnud paremini korraldada advo-
katuuri juhtimist. Advokatuurisiseselt peaks see ka selgelt tunnetatav olema.

Lõppenud aruandeperioodil asus teatavasti ametisse uus kantsler Kristel Voltenberg, 
kes on lühikese aja jooksul tegutsedes tõestanud juhatuse poolt tehtud valiku õnnes-
tumist. Ametis oldud aja jooksul on kantsler igakülgselt aktiivselt pühendunud juha-
tuse töö efektiivsemale ja tulemuslikumale korraldamisele. Kokkuvõttes on see oluli-
selt parandanud kogu kantselei senist töökorraldust ja tulemuslikkust. Juhatuse ees-
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märk on neid protsesse vääramatult edasi viia. Me usume, et advokaadid on huvitatud 
tegusa ja tõhusa halduskeskuse toimimisest nende õiguste ja huvide esindamisel ning 
advokatuuri kui kutseühenduse töö korraldamisel. 

Senini tehtud ümberkorraldused täiendavate töökohtade loomise näol on ennast igati 
õigustanud. Seeläbi on oluliselt paremini olnud võimalik korraldada advokatuuri asja-
ajamist tervikuna. Ilmselt ei kujuta ükski tööorgan käesoleval ajal oma tööd ette ilma 
kantselei töötajate märkimisväärse toeta ning nendega ülesandeid jagamata. Loodeta-
vasti on see ka advokaatidele mõistetav ja leiab toetavat suhtumist. Täna hästi toimivat 
süsteemi saab säilitada ja edasi arendada vaid selleks mõistlikke ja vajalikke kulutusi 
finantseerides. 

Kuid täna oleme jõudnud olukorda, kus iga-aastaselt märkimisväärselt kasvava töö-
koormuse juures on vajalik kiiresti täita täiendav juristi ametikoht, sest selles töö-
lõigus on koormus eriti suur ja nõuab ka teatud tööjaotust spetsialiseerumise mõt-
tes. Töökoha täitmiseks vajalik konkurss on läbi viidud ja uus jurist asub tööle alates 
märtsist 2008. a.

Raamatupidamises kasvav töömaht riigi õigusabi tasustamisega seotud operatsiooni-
des ja arvestustes on tinginud vajaduse täiendava raamatupidaja-arvestaja (0,5 kohta 
esialgu) töökoha loomiseks. See võimaldab optimeerida raamatupidaja suurt töökoor-
must ning senisest enam jaotada ülesandeid riigi õigusabi ja advokatuuri raamatupida-
mise korraldamise muude küsimuste vahel. Antud töökoht on tänaseks juba täidetud.

Lähiperspektiivis tuleb tõenäoliseks pidada veel ühe täiendava töökoha täitmist sekre-
tär-assistendi ametikoha näol.

Ettekandja võib täie vastutustundega kinnitada, et juhatus ei ole täiendavate töökoh-
tade loomise ja täitmise vajadust otsustanud kõiki asjaolusid igakülgselt kaalumata, 
vaid lähtuvalt tööprotsessis ilmnenud ilmsetest vajadustest. Täiendavad töökohad aga 
suurendavad märkimisväärselt meie eelarve palgakulu. 

Kiiresti muutunud majanduskeskkond, üleüldine ja teadaolev surve palgatõusule ühis-
konnas tervikuna on tinginud ka juhatuse kantseleis töötavate isikute palkade suuren-
damise nende konkurentsivõime säilitamiseks ja tööjõu voolavuse vältimiseks. Kuid 
mitte ainult uued töökohad ei ole palgakulu suurenemise põhjuseks.

b) täiendavad investeeringud töökohtadesse ja ruumide ümberehitusse

Seoses eeltooduga vajavad täiendavaid kulutusi ka uute töökohtade loomine ja sisus-
tamine, tehniliste lahenduste loomine ning sellest tingitud vajalikud ümberehitustööd 
advokatuuri juhatuse praegustes ruumides. Just ruumide ümberehitamist ja olemas-
oleva ruumiprogrammi efektiivsemaks muutmist peab juhatus kõige mõistlikumaks ja 
säästlikumaks. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et me oleme täna olukorras, kus meil ei ole enam tagasi-
teed. Juhatus on 2007. a teises pooles olnud sunnitud tegema etteulatuvalt otsuseid 

EESTI ADVOKATUURI ESIMEHE AIVAR PILV’E ETTEKANNE (ARUANNE)



1�
2008. a perspektiivi ja arenguid silmas pidades. Seetõttu ongi advokatuuri 2008. a 
eelarvesse kavandatud nimetatud kulutuste märkimisväärne kasv.

Milline peaks olema liikmemaksu uus suurus?

Siinkohal oleks huvitav ja vajalik vaadata liikmemaksu muutumise dünaamikat alates 
1995. a, kui selle suuruseks määrati 350 krooni vandeadvokaatidele ja vanemabidele 
ning 175 krooni vandeadvokaadi abidele.

Kui aastaks 2001 tõsteti liikmemaksu suurus vastavalt �50 ja 325 kroonile, siis ajava-
hemikus 1995-2001 (6-aastases perioodis) oli liikmemaksu muudetud erinevatel aas-
tatel kokku 4 korda ja see oli suurenenud peaaegu kaks korda.

Alates 2001. a (samuti 6-aastases perioodis) on liikmemaksu suurendatud vaid ühe 
korra – 2004. a, kui seda suurendati vastavalt 750/375 kroonile. Seega on viimase 7 
aasta jooksul liikmemaks suurenenud vaid ühel korral 100 krooni võrra. Usun, et see 
tundub paljudele uskumatuna. Eriti kui võrrelda sellega, millised on 7 aasta jooksul 
olnud muutused majanduskeskkonnas, aga ka advokaadi õigusabi teenuste hindades.

Kui järgida eelnevate perioodide dünaamikat 6 aasta lõikes, siis oleks pidanud juba 
2007. a olema liikmemaksu suuruseks vähemalt 950/475 krooni.

Lisades siia veel 2007. a majanduskeskkonnas toimunud muutused – inflatsiooni ja 
elukalliduse tõusu – peaks ilmselt tõsiselt mõtlema hoopis suuremale liikmemaksu 
tõusule 2008. a.

Eelneva alusel võib üldkogul tekkida küsimus – Kuidas advokatuur senini eelnevatel 
aastatel on üldse oma tegevuse finantseerimisega toime tulnud? 

Teatavasti oleme eelnevatel aastatel korduvalt tõdenud, et advokatuuri liikmeskond 
on aastast-aastasse jõudsalt kasvanud ja uute liikmete lisandumine on toonud ka mär-
kimisväärselt täiendavat raha meie eelarvesse. Kuid lõppenud aastal oli liikmeskonna 
kasv väiksem, võrreldes varasemate perioodidega, mida kinnitab ka loodetust mõnin-
gal määral väiksem eelarve tulu. Juhatus peab tõenäoliseks liikmeskonna kasvu mõnin-
gast edasist vähenemist järgnevatel aastatel, mis tuleneb lihtsalt objektiivsetest tingi-
mustest. 

(Kuna järgmine ettekanne käsitleb eelmise aasta eelarve täitmist ja uue kavandamist 
detailselt ja üksikasjalikult, siis ei pea ettekandja nende andmete käsitlemist vajalikuks 
suuremal määral kui antud küsimuse selgitamiseks vajalik.). 

Arvestades eeltoodut peab juhatus hädavajalikuks liikmemaksu suurendamist ja teeb üld-
kogule ettepaneku tõsta advokaatide liikmemaksu alates 01. märtsist 2008. a järgmiselt:
*  vandeadvokaatidele, vanemabidele, assotsieerunud liikmetele – 950 krooni kuus;
*  vandeadvokaadi abidele – 750 krooni kuus.

Selgituseks olgu lisatud, et vandeadvokaatide abidele senisest suurema liikmemaksu 
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proportsiooni määramise ajendiks on asjaolu, et tegelikult ei ole praktikas vandead-
vokaadi abi tegevus nii olulisel määral (50%) kitsendatud, võrreldes vandeadvokaadile 
seadusega antud õigustega. 

Advokatuuri liikmed kasutavad Eesti Advokatuuri poolt tagatavaid ja liikmelisusest 
tulenevaid võimalusi (hüvesid) võrdsetel tingimustel, mistõttu ei ole nii erinevate mää-
rade jätkuv rakendamine põhjendatud. 

Ettekandja saab juhatuse nimel kinnitada, et just nendest muudatustest liikmemak-
sude suuruses on lähtutud Eesti Advokatuuri 2008. a eelarve kujundamisel. See on 
juhatuse seisukohalt kõige minimaalsem, millega on võimalik tagada eesmärgipära-
ne edasiliikumine ja advokatuuri jätkusuutlikkus. Juhatus eeldab, et advokaadid on 
huvitatud elujõulise kutseühenduse jätkamisest ja peavad juhatuse ja tööorganite poolt 
nende huvide esindamiseks tehtavat tööd oluliseks ja vajalikuks. Vastupidisel juhul 
pole Eesti Advokatuuril perspektiivi.

Kui üldkogu peaks asuma juhatusega võrreldes teistsugusele seisukohale, siis ei saa 
juhatus võtta endale vastutust advokatuuri edasise arengu tagamise eest. Põhjuseks 
lihtsalt selleks ettenähtud rahaliste vahendite puudumine.

Ühtlasi tuleb advokatuuri eelarve vajalikuks rahastamiseks lähitulevikus tõsiselt kaa-
luda liikmemaksude suurendamist edaspidi teatud proportsioonis kindla ajaperioodi 
möödudes. See annaks juhatusele võimaluse oluliselt suurema kindlustundega kavan-
dada oma edasist tegevust pikemas perspektiivis ja tagaks advokaatidele teadmise seni-
sest sujuvamaks liikmemaksude muutmiseks ja kulude planeerimiseks. 
 

VII Riigi õigusabi korraldus ja tasustamine – uus ja vana regulatsioon

Riigi õigusabi korraldamise ja tasustamisega seotud küsimuste põhirõhk on aastast- 
aastasse olnud suhteliselt muutumatu. Igal üldkogul oleme pidanud tunnistama, et 
muutused, mis oleksid vajalikud nii riigi õigusabi korraldamise muutmiseks, aga ka 
selle paremaks rahastamiseks, on jäänud soovitud ja vajalikul määral saavutamata. 
Põhjuseks Justiitsministeeriumi ja Eesti Advokatuuri erinevad nägemused ja põhimõt-
ted riigi õigusabi korraldaja ja rahastaja rollist ning viisidest ja vahenditest, mis olu-
korda kõigile tunnetatavalt oluliselt paremuse suunas viiksid. Seda teemade ringi ei ole 
vaja ilmselt üksikasjaliselt korrata, sest need on advokaatidele läbi aastate hästi teada. 
Juhatus on ka kõigist olulistest asjaoludest meie liikmeskonda järjepidevalt informeeri-
nud. Küll aga peaks kokkuvõtvalt vaatama, millised olid põhilised arengud 2007. a.

Arengud 2007

Eesti Advokatuuri poolt vaadatuna kujunes 2007. a selles osas taaskord väga pingeli-
seks, sest terve aasta vältel vaieldi Justiitsministeeriumiga tuliselt riigi õigusabi hetke-
olukorra ja selle võimalike ning põhimõtteliste arengustsenaariumide üle. Mõlemad 
osapooled on ühel meelel olnud selles, et olemasoleval kujul riigi õigusabi korraldami-
se ja rahastamisega edasi minna ei ole õige.
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Eelmise aasta märtsis toimunud üldkogul pidime tunnistama, et pooled ei ole suut-
nud kokku leppida selles, milline peaks olema riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite 
suurus riigi õigusabi jagamise tsentraalse (dispetšer-) süsteemi loomiseks. Seda ei suu-
detud ka hilisemalt kokku leppida – poolte nägemused erinesid kardinaalselt. Advoka-
tuuri poolt prognoositud 2,2 miljoni asemel pakkus ministeerium meile selleks otstar-
beks 1,0 miljonit. Samas ei üritanud riik tema poolt pakutud summa eest ka ise uut 
süsteemi luua, kuigi advokatuur oli selleks valmis. 

Sellel ajaperioodil valitses ka põhimõttelistes seisukohtades täiesti erinev nägemus. Kui 
advokatuur leidis, et riigi õigusabi korraldamine ja piisav ning mõistlik rahastamine 
on riigi seadusest tulenev kohustus, siis Justiitsministeerium hakkas arendama ideed, et 
seda peab osaliselt oma liikmemaksude arvelt rahastama advokatuur ehk advokaadid. 
Seda väidetavalt põhjusel, et advokaadid on riigi õigusabist huvitatud ja teenivad selle 
osutamise kaudu tulu. Advokatuur ei olnud selliste seisukohtadega nõus ei siis ega ka 
praegu – riigi õigusabi korraldamine ja rahastamine peab olema tagatud riigi poolt, kes 
peab leidma mõistlikud lahendid kodanikele õigusabi kättesaadavaks tegemiseks. 

Vahepealne vastasseis viis niikaugele, et Justiitsministeerium esitas Eesti Vabariigi 
Valitsusele eelnõu advokatuuriseaduse rea sätete muutmiseks, üritades seeläbi saavu-
tada soovitud eesmärki seaduse sunnijõul. Sellega kaasnenud järgnevat väga pingelist 
etappi antud küsimuse lahendamiseks siinkohal pikemalt käsitlemata on täna võimalik 
üldkogule avaldada, et pooled on valdava enamuse erimeelsustest suutnud lahendada 
ning leidnud eelmisel nädalal lõppenud läbirääkimistes olulistes üksikasjades vajalikud 
kokkulepped edasise tegevuskava ja põhimõtete suhtes. Läbirääkimistega kokkupuu-
tunud juhatuse liikmed ja kolleegid teavad, millise hinnaga ja kui tõsises diskussioonis 
nende lahendusteni jõuti.
 
Kuid kokkuvõttes hindab Eesti Advokatuuri juhatus omalt poolt läbirääkimisi, 
eriti nende lõppjärku, konstruktiivseks ja mõlemapoolseid seisukohti põhilises 
osas arvestavaks.

Kuigi üldkogu päevakorras on ette nähtud eraldi ettekanne advokatuuriseaduse ja riigi 
õigusabi seaduse muutmisega seotud küsimuste selgitamiseks, peatun siinkohal aruan-
des käsitletud teema terviklikkuse huvides lühidalt kõige olulisematel lõpptulemustel.

Riigi õigusabi uus regulatsioon:

1)  Riigi õigusabi korraldamine ja tasustamine antakse täielikult Eesti Advokatuuri 
korraldada.

2)  Riik tagab riigi õigusabi piisava rahastamise riigi eelarvest, võttes selle aluseks 
advokatuuri poolt esitatud ettepanekud ja seisukohad, mille alusel pooled peavad 
eelarve läbirääkimisi. 

3)  Advokatuuril on iseseisev õigus otsustada, millises ulatuses eraldatud eelarvest 
kasutatakse raha riigi õigusabi korraldamiseks ja millises ulatuses advokaatidele 
tasu maksmiseks.

4)  Advokatuur peab välja töötama riigi õigusabi jagamise tsentraalse süsteemi ja taga-
ma selle igakülgse toimimise.
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5)  Advokatuuril on õigus olemasoleva eelarve alusel kehtestada riigi õigusabi tasuju-

hend ja teha selles vajaduse korral vajalikke muudatusi.
6)  Justiitsministeerium teostab järelevalvet riigi õigusabiks ettenähtud vahendite sihi-

pärase kasutamise üle ja advokatuuri juhatus vastutab seaduses ette nähtud korras 
eelarveliste vahendite mõistliku kasutamise eest. 

Usutavasti on pooled jõudnud ühistes seisukohtades nii kaugele, et need jäävad ka sea-
dusemuudatuste vastuvõtmisel muutumatuks. Advokatuuri juhatus loodab, et toodud 
põhimõtted viivad lõpuks riigi õigusabi regulatsiooni põhjendatud muutmisele ja kor-
rastamisele, senisest oluliselt adekvaatsema tasujuhendi väljatöötamiseni, konkurentsi 
tekkimisele advokaatide vahel, sellest tulenevalt ka õigusabi kvaliteedi ühtlustamisele 
ja tõusule.

Eeltoodud põhimõtted peaksid välistama aastast-aastasse olukorra jätkumise, kus mär-
kimisväärne osas riigi õigusabiks ettenähtud vahendeid jääb lihtsalt kasutamata. Nii 
näiteks oli 2007. a lõpu seisuga selleks kasutama vahendite jääk 5,7 miljonit krooni, 
mis suurenes võrreldes eelmise aastaga 1,4 miljonit krooni. Ühtlasi moodustas see jääk 
11% advokatuurile riigi õigusabiks ettenähtud rahalistest vahenditest. 

Antud teema raames peatuksin järgnevalt ka Justiitsministeeriumi poolt eeltoodud 
küsimuste arutamise valguses Eesti Advokatuuris läbiviidud siseauditis riigi õigusabi 
kohta. See aitab selgemini ja paremini mõista äsja kokkulepitud põhimõtteid. Peatun 
vaid kõige üldisematel ja olulisematel järeldustel.

Riigi õigusabi audit

Enne auditis toodud tähelepanekute ja järelduste täpsemat analüüsi saab etteruttavalt 
öelda, et auditis kajastatu ühtib suurel määral advokatuuri varasemate seisukohtade ja 
märkustega, mida järjepidevalt on ka Justiitsministeeriumile teadvustatud. Auditi teos-
tamine ministeeriumi poolt on tänuväärne ja vajalik eelkõige selleks, et hinnata riigi 
õigusabi seaduse ja selle tasujuhendi rakendamise esmaseid tulemusi, aga samuti ilmne-
nud tendentse ja arenguid ning omada võimalikult objektiivset ülevaadet nendest prob-
leemidest, millest eelnevatel aastatel seoses riigi õigusabi osutamisega on räägitud.

Audit keskendus neljale põhilisele valdkonnale:

–  kontroll riigi õigusabi rahaliste vahendite kasutamise üle;
–  riigi õigusabi osutaja valik;
–  riigi õigusabi osutajale tasu määramine;
–  riigi õigusabiks eraldatud vahendite kasutamise säästlikkus.

Auditis toodi välja järgmised olulised tähelepanekud ja järeldused (esitatud kokkuvõt-
valt kõige põhilisem ja olulisem):

a) kontroll riigi õigusabi vahendite kasutamise üle

*  Auditis leiti, et kuna riigi õigusabi väljamakseid teostab advokatuur, kes seaduse 
kohaselt teostab riigi õigusabi, siis tuleks iga-aastaselt küsida ka Eesti Advokatuuri 
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prognoosi selleks vajalike rahaliste vahendite suuruse kohta. Seda enam, et stratee-
giliste eesmärkide kohaselt antakse riigi õigusabi korraldamine täies ulatuses üle 
advokatuurile. Senini on advokatuur oma seisukohti esitanud, kuid need on jää-
nud tavaliselt rahuldamata.

 Eesmärk: 2009. aasta eelarve peaks kujunema Justiitsministeeriumi ja Advo-
katuuri vaheliste läbirääkimiste tulemusel. Sellest tulenevalt peaks Justiitsmi-
nisteeriumi järelevalve rahaliste vahendite kasutamise üle muutuma detailse-
maks.

*  Advokatuuri raamatupidamise poolne kontroll rahaliste vahendite kasutami-
se üle on piisav (ja tagab selle, et advokaadibüroodele ei tehta põhjendamatuid, st 
määruste või otsustega tõendamatuid, väljamakseid).

*  Advokatuuri juhatus on protokollide kohaselt 2007. aastal arutanud riigi õigus-
abi teemat järjepidevalt (vähemalt 9-l juhatuse istungil). Juhatus arutab konkreet-
seid küsimusi ja probleeme seoses riigi õigusabi rahastamisega ning ei kontrol-
li konkreetsete väljamaksete põhjendatust, sest tasumääruseid väljastavad uurijad, 
prokurörid ja kohtunikud. Samas on Advokatuur korduvalt juhtinud ministee-
riumi tähelepanu võimalikele minetustele ja mittekohastele arengutele õigus-
abi tasumäärade rakendamisel kohtueelses menetluses.

 Arvestades riigi õigusabis kavandatud muudatusi peaks edaspidi advokatuuri roll 
konkreetsete väljamaksete põhjendatuse kontrollimiseks muutuma sisuliseks.

*  Revisjonikomisjon ei ole aastatel 2004-2007 teostanud revisjoni riigi õigusabi 
vahendite kasutamise üle, kuna see ei kuulu advokatuuriseaduse kohaselt tema 
pädevusse. Siseauditi hinnangul on Advokatuurile eraldatud vahendite puhul tege-
mist Advokatuuri rahaliste vahenditega ning nende arvestus kajastub Advokatuuri 
raamatupidamises. Seetõttu tuleb välja töötada põhimõtted, millest lähtuvalt hak-
kab revisjonikomisjon riigi õigusabi vahendite kasutamist revideerima. 

Seega kinnitab kõnesolev siseaudit, et Eesti Advokatuuri juhatus on riigi õigusabi 
vahendeid kasutanud sihipäraselt ning korraldanud väljamaksmist vastavalt keh-
tivale regulatsioonile. 

b) riigi õigusabi osutaja valik (ja teenuse kvaliteet)

See on küsimus, mis on tekitanud palju küsimusi mitte ainult Justiitsministeeriumi 
poolt vaadatuna, vaid ka advokatuuri ja aina enam riigi õigusabi osutavate advokaati-
de endi poolt. Seda just eriti kriminaalmenetluses.

Auditist nähtub, et uurijate ja prokuröride peamiseks valikukriteeriumiks on advokaa-
di leidmise ja toimingu läbiviimise kiirus. Seega valitakse advokaat, kes saab esimesel 
võimaluse tulla. Valikuvõimalusi kitsendab advokaatide vähesus eelkõige väiksemates 
piirkondades. Kui advokaati määrates on esimeseks kriteeriumiks aeg, siis on risk, et 
riigi õigusabi kvaliteet kannatab.

Kriminaalasjades ongi advokaadi valikus kriitiline roll uurijatel, kuna prokurörid ja 
kohtunikud valivad reeglina advokaadi, kes on osutanud õigusabi juba eelnevas menet-
luses. Kui riskid kvaliteedile realiseeruvad juba esmases valikus, siis kanduvad nad eda-
si ka järgnevates menetluse etappides. Seega praegune riigi õigusabi osutaja valiku süs-
teem kriminaalasjades lähtub kiirusest ning ei arvesta advokaadi kvaliteeti.
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Advokaatide poolt on avaldatud ka arvamust: „Kohtud määravad riigi õigusabi lii-
ga kergelt, ei kontrolli õigusabi osutamise vajadust, vaid isiku maksejõuetust.“ Olgu 
siinkohal märgitud, et samasugusele seisukohale on jõudnud ka advokatuuri juhatus. 
Vestlustest kohtunikega selgus, et lihtsam on riigi õigusabi määrata, kui pärast selgita-
da, et kindlasti ei saanud riigi õigusabi taotleja huvid kahjustatud.

Auditi tulemusel ei saa väita, et riigi õigusabi ei ole kättesaadav, kuna kõikides 
asjades on riigi õigusabi esitaja leitud. Küll aga ei soodusta riigi õigusabi osuta-
va advokaadi valiku praktika tavapärast konkurentsi ja tekitab küsitavuse isikute 
õiguste kaitse sõltumatusest ja põhjalikkusest.

Viimast kahtlust kinnitab auditi raames läbi viidud õigusabi kvaliteedi analüüs. 

Püsivaid kvaliteediprobleeme esineb eelkõige Harju Maakohtu tööpiirkonnas, kuid 
siin osutatakse ka 40% riigi õigusabist. Kvaliteedi erinevus torkab eelkõige silma kri-
minaalasjades, kus riigi õigusabi raames on töö pealiskaudsem ja huvitum, advokaadi 
aktiivsus kaitseülesande täitmisel jätab soovida. Ühe põhjusena, miks Harju piirkon-
nas on riigi õigusabi osutajate kvaliteet suhteliselt madal, on välja pakutud advokaadi 
tööga hõivatust. See takistab asjadesse süvenemist ja efektiivset kaitset. Harvad ei ole 
juhtumid, kus sama advokaat osaleb päevas 3-4 menetlustoimingus, erinevatel kohtu-
istungitel jne. Ka teiste kohtute piirkondades on märgitud sama tendentsi. 

Selliseid ilminguid advokaatide kutsetöös ei saa advokatuuri juhatus kindlasti pidada 
normaalseks ja õigusteenuse osutamisele esitatavate nõuetega kooskõlas olevaks.

Tsiviilasjades erineb aga kvaliteet advokaatide lõikes: kes teeb head tööd, teeb seda sõl-
tumata sellest, kas ta on lepinguline või määratud. Mainiti seaduspära, et nende advo-
kaatide, kes kohtunike hinnangul küsisid liiga suurt tasu, kvaliteedi kohta etteheiteid 
pole. Pigem väikest või keskmist tasu küsivate advokaatide korral on suurem tõenäo-
sus saada vähemkvaliteetsemat õigusabi. Seoses tasude suurusega toodi välja ka asja-
olu, et sageli on määratud korras saadav tasu oluliselt suurem kui lepingulisele klien-
dile pärast hüvitatakse. 

Viru Maakohtu piirkonnas toodi välja eelkõige regionaalseid probleeme – riigikeele 
oskamatus. Samuti osutavad kohalikud advokaadid üldjuhul vaid riigi õigusabi. Põh-
juseks, miks eelistatakse teise piirkonna advokaati, võib siseauditi arvates olla kas see, 
et kvaliteet on nõrk või et kohalikud advokaadid on niivõrd hõivatud riigi õigusabiga, 
et ei tunne huvi muude klientide vastu.

Siseauditi tulemusel ei ole võimalik järeldada, et kõikides piirkondades oleks rii-
gi õigusabi kvaliteet madalam kui õigusabi kokkuleppelistes asjades. Kuid teema 
väärib jätkuvalt tähelepanu.

Eeltoodust nähtub siiski, et kuigi riigi õigusabi kvaliteedi probleem pole ilmselt nii 
suur, kui hindab seda Justiitsministeerium, oleks ebaõige seda fakti mitte tunnistada. 
Põhjuseid on selleks erinevaid, kuid kaks põhilist juba varasemast teadaolevad:
–  riigi õigusabi ülesannete jagamise praegune süsteem, mis ei soodusta konkurentsi 

laiema ringi advokaatide vahel;
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– riigi õigusabi madalad tasumäärad ei soodusta laiema ringi advokaatide huvi selle 

vastu. 

c) riigi õigusabi osutajate tasu määramine

Advokaadid on reeglina võtnud kasutusele standardvormi riigi õigusabi taotlemiseks. 
Olemasolevad vormid on piisavad tsiviilasjades ja kohtumenetluse osas. Tagamaks advo-
kaadi poolt esitatavate taotluste ühtne kvaliteet ja andmete võrreldavus, tuleb auditi 
kohaselt välja töötada ühtne taotluse vorm kõikide advokaatide jaoks. Tagada tuleb tasu 
reguleerivas määruses nõutud põhjenduste olemasolu taotluse vormistamisel. 

(Politsei, prokuratuuri ja kohtu määrused ei sisalda siseauditi hinnangul alati piisavat 
informatsiooni, et nende alusel saaks hinnata tasude vastavust tasumäärusele ega ka 
kulude sihipärasust. Uurijate senine kontroll on olnud ebapiisav ning tuleb mõelda, 
kuidas panna nad kohusetundlikumalt suhtuma oma kohustusse).

Auditi eeltoodud seisukohtadega tuleb nõustuda ja loodetavasti suudetakse lähi-
tulevikus uurijate, prokuröride ja kohtunike poolt tasumääruseid vormistada nii 
kohtueelses- kui ka kohtumenetluses senisest korrektsemalt. 

d) riigi õigusabiks eraldatud vahendite kasutamise säästlikkus

Auditi analüüs näitas, et kontrollitaval perioodil (01.01.2007–30.09.2007) oli riigi 
õigusabi osutanud kokku 229 advokaati (so 44% potentsiaalsetest riigi õigusabi osu-
tajatest). Samas osutas riigi õigusabi advokaatide TOP 12 summaliselt 25% kogu riigi 
õigusabist.

Riigi õigusabi osutatakse väga sarnastes asjades väga suures mahus. Spetsialiseerumist 
kriminaalasjades riigi õigusabi osutajate vahel ei ole võimalik tuvastada. Tähelepanu-
väärne on, et 50%-s kriminaalasjadest, milles riigi õigusabi osutatakse, on esitatud 
süüdistus eelkõige nelja karistusseadustiku paragrahvi alusel. 75%-s süüdistustes 16 
paragrahvi alusel.

Auditist nähtub, et advokaadid kajastavad menetlustoiminguid äärmiselt erinevalt. 
Näiteks – kui ühe advokaadi poolt on osalemine kokkuleppemenetlusel kajastatud kui 
üks toiming, siis teine advokaat on protseduuri kajastanud läbi nelja erineva toimin-
gu. Kehtiv tasumäärus võimaldab kohtueelse menetluse toiminguid loetleda väga eri-
nevalt. Tasu määruses märgitud koefitsiente rakendatakse praktikas väga erinevalt, sh 
samas asjas kasutatakse erinevates piirkondades erinevat koefitsienti. Tähelepanuväär-
ne on, et nii kriminaal- kui tsiviilmenetluses maksavad 25% kallimatest asjadest kok-
ku sama palju, kui 75% odavamatest asjadest.

Tasumäärad

95% auditi küsimustikule vastanud advokaatidest leidis, et riigi õigusabi tasumäär on 
liiga väike. 5% vastanutest, kes pidas tasumäära piisavaks, hindas mõistliku tunnitasu 
suuruseks 800–1000 krooni. 
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Kuid isegi TOP-i kuuluvate advokaatide keskmises tunnihinnas on väga suured erine-
vused. Näiteks kui üks teenib keskmiselt (arvestusega, et kuus on keskmiselt 180 töö-
tundi) ca 970 krooni tunnist, teine keskmiselt 570 krooni tunnist. Ehk peaaegu 1,8 
korda vähem. 

Kuigi advokaadid ise peavad riigi õigusabi tasu suurust väikeseks, selgus auditi käigus, 
et teatud juhtudel on riigi õigusabi osutamisega võimalik teenida täiesti turule vastavat 
hinda. Kusjuures tuleb arvestada, et asjad, milles riigi õigusabi osutatakse, on reeglina 
nn tüüpasjades ning lihtmenetluses, mille töömahtu kohtunikud hindavad ebaoluliseks.

Korduvalt on eelnevast ülevaatest läbi jooksnud väljend riigi õigusabi osutavate advo-
kaatide TOP 12 (4 advokaati Tallinnast, 2 Tartust, Pärnust ja Narvast, 1 Rakverest ja 
Raplast – rahaliselt 25% kogu riigi õigusabi rahast) mis on koostatud auditi tulemuste 
alusel. Samasugune TOP 10 on eelnevalt koostatud ka Eesti Advokatuuris. 

Ilmselt on tasujuhendi põhimõtteid ja tasumäärade suurust hinnates, advokaatide 
endi arvamusi analüüsides, vajalik peatuda ka küsimusel, milline on siis tegelikult riigi 
õigusabi kõige enam osutavate advokaatide teenuste maht kehtiva ja palju kritiseeritud 
tasujuhendi alusel.

Need numbrid on kõnekad ja mõtlemapanevad ning selgitavad eelnevalt välja too-
dud järelduste põhjendatust. Nii näiteks on suurim keskmine kuukäive riigi õigusabi 
osutaval advokaadil 174 429 krooni. Ka järgmised neist on muljet avaldavad ja jää-
vad keskmiselt 100 000 krooni kanti. Kui keskmiselt kulutati riigi õigusabiks advoka-
tuuri kaudu igas kuus kokku 3,88 miljonit krooni, siis TOP 12 osa moodustas sellest 
28% ehk summas 1,09 miljonit krooni. Sellised näitajad on tõsist väljakutset pakku-
vad tulemused isegi nende advokaadibüroode jaoks, kus advokaadid teenindavad kõr-
ge tasumäära alusel ärikliente ning keskmine teenuse tasu ületab vähemalt 5-6 korda 
riigi õigusabi tasumäärasid. 

Teades, et suur enamus advokaatidest ei suuda kunagi kliendi poolt tasustavat tööd 
teha kuu kõikide töötundide ulatuses ja aega peab jätkuma ka koolitustele ja enese-
täiendamisele, kohtupraktika jälgimisele, muudele advokaadi tööga seotud mittetasus-
tavatele toimingutele, on ilmne, et sisuliselt on selliste näidete puhul keskmine riigi 
õigusabi tunnihind ajaarvestuse põhimõttel oluliselt kõrgem kui siseauditis toodud.

Tasujuhendi sobimatus

Siinkohal tekib küsimus, kuidas selliste tulemusteni jõutakse ja milline on keskmi-
selt teenustele kulutatav aeg ja kvaliteet. Kordamata juba eespool käsitletud seisukohti 
tuleb järjekordselt tunnistada fakti, et praegune tasujuhend, mida advokatuur algusest 
peale on ebaõnnestunuks pidanud, on tõestanud oma sobimatust. 

Põhimõtteline muudatus, kus ajatasu asendati kohtueelses menetluses nö menetlustoi-
mingu põhise tasuga, ei ole tegelikult andnud soovitud eesmärki – efektiivsemat kont-
rolli rahaliste vahendite kasutamise üle ja nende sihipärasemat kasutamist. Esialgne 
riigi poolt välja pakutud mudel, kus peeti õigeks teatud menetlustoimingute madalat 
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hinda ristsubsideerida lihtsamate menetlustoimingute suhteliselt kõrgema tasu alusel, 
ei ole andnud soovitud tulemust. 

Pigem on kokkuleppemenetluste ja lihtsamate menetlustoimingute osakaalu märki-
misväärne suurenemine praktikas kaasa toonud vastupidise tagajärje. Tasujuhend või-
maldab eelneva ajatasu regulatsiooniga võrreldes hoopis suuremaid minetusi ja ano-
maaliaid riigi õigusabi tasustamisel. 

Seetõttu on möödapääsmatu uue tasujuhendi väljatöötamine üldtunnustatud ja prak-
tikas ennast õigustanud põhimõtetel. Eeldatavasti on ainuvõimalik ja õige tasujuhendi 
kehtestamine suurtes piirides ajatasu põhimõttel ning vaid teatud üksikute toimingute 
tasustamine jätkuvalt toimingu põhiselt. 

Kõigest eeltoodust lähtuvalt saab kokkuvõttes järeldada, et riigi õigusabis ootab ees põhi-
mõtteliste muudatuste aeg, mis ei saa olema lihtne ega kerge. Aga meil on pärast pik-
ki aastaid kestnud vaidlusi lootus kogu riigi õigusabi süsteemi ümber- korraldamisele. 

Kuid ettekandja soovib viimase 7–8 aasta jooksul advokatuuri poolt kogetu alusel väl-
ja öelda ka mõtted, milleni riigi õigusabiga seonduv on viinud. Just see on ühine vald-
kond, millega pooled (Eesti Advokatuur ja Justiitsministeerium) oma tegevuses kõige 
enam kokku puutuvad. 

Hinnang senisele riigi õigusabile ja riigipoolsele suhtumisele

Olles pikki aastaid vaielnud Justiitsministeeriumiga riigi õigusabi korraldamise ja 
rahastamise põhimõtteliste tingimuste üle, on advokatuuri juhatus kogenud riiklikul 
tasandil suhtumist, mis ei ole omane õigusriigile ja tänasele euroopalikule õiguskul-
tuurile. Samuti riigile, kes hoolib oma vähemkindlustatud kodanikest. 

Riigi õigusabi sisu ja vorm on olnud omavahel lubamatus vastuolus ja see on olnud 
avaliku arvamusega poliitilise manipuleerimise vahendiks. Eriti selle seaduse vastuvõt-
misel ning sellele vahetult järgnenud perioodil, mil toonane justiitsminister unustas 
kiiresti eelnõu seletuskirjas antud uue projekti rahastamise tingimused.

Avalikkusele on püütud luua mulje riigi hoolivusest ja heast tahtest õigusabi igakülg-
sest kättesaadavusest. Kuid ahned advokaadid ignoreerivad seda ning virisevad põhjen-
damatult. Eesmärgiks on olnud väliselt kõlavad lahendused ja deklaratsioonid, mille 
sisukus on vormile kõvasti alla jäänud. 

Võttes vastu sellekohaseid seadusi ja muid õigusakte, on järjepidevalt eiratud elus ja 
praktikas toimivaid põhimõtteid, advokatuuri märkimisväärselt suurt kogemust ja 
nõuandeid. Vähe sellest – teadlikult ja soovitusi eirates on kehtestatud regulatsioone, 
mille edukus on algusest peale olnud ebatõenäoline. Advokatuuri sellekohastesse tähe-
lepanu juhtimistesse on sageli suhtutud üleolevalt. Kõrvale on heidetud naaberriikide 
näidetele ja mõistlikele lahendustele rajatud lahendused. 

Aastate jooksul advokatuuri poolt välja toodud puudused ja tähelepanu juhtimised 
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aga sumbuvad pakutud lahenduste asemel lõputusse kirjavahetusse ja nõupidamiste 
jadasse. Viimaste eesmärk paistab tihti olevat veelgi enam reaalsust eiravate vastuette-
panekute esitamine, mille ümberlükkamiseks tuleb kulutada uskumatult palju aega ja 
veenmist, et siis aasta-pooleteise pärast tagasi jõuda alguse juurde. Palju „higi ja verd“, 
aga tulemus kas puudub või on äärmiselt tagasihoidlik. Advokatuur on ka korduvalt 
kogenud, et riigi õigusabi on olnud alati mugav ja käepärane vahend advokatuuri hur-
jutamiseks avalikkuse ees. 

Selline olukord ei vii püstitatud eesmärgini ja ei saa kesta lõpmatuseni, välja arvatud 
juhul kui eesmärki polegi ja olulised on vaid deklaratsioonid ja näiline menetlemine. 

Advokatuurile peab olema tagatud sõltumatus ulatuses, mis välistab täitevvõimu poolt 
tema tegevuse pideva survestamise põhjendustega tagada riigi õigusabi kättesaadavus. 
Selle loosungi varjus esitatavad selge tagamõttega seadusemuudatused viitavad püüd-
lustele allutada advokatuur täielikult täitevvõimu kontrollile. Advokatuur ei saa sellega 
kunagi leppida, sest see on põhimõtteliselt ebaõige ja vastuvõetamatu. 

Kohtunike täiskogul 08.veebruaril 2008. a ütles Riigikohtu esimees M.Rask muuhul-
gas: „Sõltumatu ja efektiivselt toimiv kohtuvõim ei saa olla ühe erakonna või koalitsiooni 
poliitiliste valikute küsimus, vaid see on õigusriigi toimimise eeldus. Et Eestis see praegu 
veel nii ei ole, selgub kõige kirkamalt eelarvevaidlustes, kus õigusemõistmise rahastami-
ne konkureerib erinevate poliitiliste lubaduste ja programmide rahastamisega. Veelgi kit-
samalt võttes konkureerib kohtusüsteem justiitshalduse teiste valdkondadega. Riigieelarve 
koostamine on ja jääb poliitiliseks kokkuleppeks, kuid kohtusüsteemi piisav rahastamine, 
et tagada efektiivne õigusemõistmine, ei saa olla mõne koalitsioonierakonna teisejärguline 
huvi, vaid see peab olema kõigile poliitilistele jõududele iseenesestmõistetav eeldus, milleta 
õigusriigis pole võimalik täita ka teisi poliitilisi eesmärke.“

Eesti Advokatuur ei püüa küll ennast samastada kohtuvõimuga, kuid tsiteeritu alusel 
tekib paratamatult küsimus – miks peaks riigi õigusabi korraldamine ja rahastamine, 
kui riik on endale võtnud selle kohustuse, toimuma teistsuguste põhimõtete alusel? 
Inimkonna ajalugu on tõestanud, et ühtegi head asja ei saa ellu viia vaid käskudele või 
sunnijõule tuginedes, selleks on vaja soovi mõista asjade olemust ja näha eesmärkide 
saavutamise mõistlikke viise ja vahendeid. 

Need olid mõtted, mis aja jooksul on advokatuuril riigiga suheldes kogunenud ja nen-
de väljaütlemine on kantud ootusest ja lootusest, et nii vastuoluline etapp poolte suhe-
tes on nüüdseks jäänud selja taha. Advokatuuri juhatus eeldab, et poolte edaspidised 
suhted kujunevad senisest paremas koostöös ja teineteise mõistmises. 

VIII     Arengud ühiskonnas (õigusruumis), mis vajavad tähelepanu

Lõpetuseks mõningatest ilmingutest ja arengutest ühiskonnas ning õigusruumis, mis 
viimasel ajal on järjest kõnekamalt esile kerkinud ja millest ka advokaadid ei saa vaiki-
des mööda vaadata. Seda enam, et see puudutab otseselt ka meie kutsetegevust.

1. Meedia, eelkõige kirjutav press, on endale sujuvalt ja ennastõigustavalt võtnud 
ühiskondliku arvamuse kujundaja rolli ka küsimustes, kus selleks puudub nii seadus-
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lik kui ka moraalne õigus. Ajakirjandus on otsustavalt asunud õigusemõistja rolli ja 
paistab seda aina enam nautivat, tunnetamata riske ja vastutust, mis sellega kaasne-
vad. Rõhutades järjest enam ja kõlavamalt ajakirjanduse kui 4. võimu ja sanitari rol-
li ühiskonnas, on viimasel ajal iseenesest mõistetavaks peetud, et ajakirjanduslikule 
huvile viidates (mille esmaseks hindajaks ongi sageli vaid väljaanne ise) on võimalik 
kontrollimatult eirata isikute elementaarseid põhiõiguseid ja -vabadusi. Tänasele Ees-
tile on läbi arvukate näidete omane, et ajakirjandus esitleb avalikkusele vastutustunde-
tult juba kohtueelse uurimise ajal fakte ja tõendeid, mida asjaga puutumuses olevatele 
isikutele pole veel tutvustatud, rääkimata nende kohtulikust kontrollist. 

Ei saa märkimata jätta, et on piisavalt näiteid, kus sellele on kaasa aidanud ka õigus-
kaitseorganitest regulaarselt ajakirjandusele kättesaadav informatsioon. 

Paljude isikute tegevusele on aastate jooksul antud karistusõiguslikke hinnanguid, 
ootamata ära kohtumenetlust ja kohtu hinnangut. Kuid isegi siis, kui kohus langetab 
õigeksmõistva või ajakirjaniku „õiglustundega“ mitte kokkulangeva otsuse, saab „õig-
last hinnangut ja ka avalikku kohtuotsust“ lugeda aeg-ajalt leheveergudelt. Jälgides sel-
liseid arenguid, leiame ennast järjest sagedamini juurdlevat küsimuse üle – kes mõis-
tab meie väikeses riigis õigust? Kelle käes on isiku üle suurem õigusemõistja roll – kas 
kohtu või ajakirjanduse käes?

Vaatamata ajakirjandusvabadusele, kui demokraatliku ja läbipaistava ühiskonna ühele 
tunnusjoonele, peaks õigusemõistja roll jääma siiski kohtu pädevusse. Ajakirjandusel 
saab eelkõige olla tasakaalukas sündmuste ja faktide kajastaja roll, mis ei saa prevalee-
rida õigusemõistmise ees. 

Kas keegi oskab täna öelda, kes korvab läbi selliste juhtumite isikute mainele pöördu-
matult tekitatud kahju olukorras, kus meie kohtusüsteem ei suuda tagada isegi efek-
tiivset ja mõjusat tsiviilõiguslikku kaitset meedia sageli kättemaksuhimuliste ja ees-
märgipäraste rünnakute eest? 

On viimane aeg tunnistada kohtupraktika lootusetut mahajäämist tänasest reaalsust. 
Isiku head nime, au ja väärikust, ebaõigeid faktiväited ei saa kohus kummutada ainult 
põhjendustega, et oluline on õigluse moraalne jaluleseadmine. Teatavasti jõutakse sel-
lise tulemuseni aastaid kestnud kohtumenetluse järgselt. 

Kohtute poolt oma tasemelt 90-ndate aastate keskpaika jäävad mittevaralise kahju 
hüvitamise kompensatsioonid summades 20 000–30 000 krooni mõjuvad naeruväär-
selt ja alandavalt ning soodustavad meedia karistamatut tegevust. Kindlasti ei saa nor-
maalseks pidada ka sellistes vaidlustes kolme erineva kohtuastme poolt isemoodi ja 
aina uusi üllatusi ja avastusi sisaldavat kohtupraktikat. Seadusandja tahte lõputu sisus-
tamine uute seisukohtadega ja filosofeerimine selle ümber ei saa olla eesmärk omaette. 
Kohtupraktika peab looma elementaarse kindlustunde. 

Selle kõige eeltoodu tulemuseks on tänaseks üldlevinud arvamus, mille kohaselt oma 
õiguste kaitseks kohtusse pöördumisel ei nähta õiguskaitse otstarvet. 
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2. Advokaatide tähelepanu on kutsetegevuses aina enam köitnud jälitustegevuse 
ümber toimuv. Ei ole saladus, et aastate jooksul on süvenenud advokaatide kahtlus 
seadusega antud võimaluste seaduspärase kasutamise üle. Põhjuseks aina suuremas 
mahus ilmnevad faktid isikute suhtes läbiviidud jälitustoimingutest ning selle raames 
õiguskaitseorganitel suurenenud huvi ka advokaatide kutsetegevuse saladuste vastu. 

Eriti drastiliseks on olukord läinud alates möödunud aastast, mil mitmete suurte kri-
minaalasjade raames läbi viidud mastaapne jälitustegevus on puutumuses jõudnud ka 
advokaatideni. Üldtunnustatult saab advokaat olla jälitustegevuse objektiks vaid siis, 
kui on põhjust kahtlustada teda seotuses kuriteoga. 

Kahtlemata valdame me jälitustegevuse salastatuse tõttu vaid tühist osa informatsioo-
nist, kuid ainuüksi see on piisav küsimaks – kas täna omab keegi ühiskonnas selget, 
igakülgset informatsiooni ja järelevalvet sellise tegevuse seaduslikkuse üle? 

Advokatuuril on tekkinud põhjendatud kahtlus, et jälitustegevus on väljunud oma 
tavapärastest raamidest ja elab Eesti riigis oma elu. Täna ei ole võimalik saada ühtegi 
konkreetset ja lõpuni usaldusväärset ülevaadet veendumaks, et nendel kahtlustustel ei 
ole alust. Riik mitte ainult ei pea toimima seaduste kohaselt vaid ka jätma oma koda-
nikele sellise mulje. Advokaadid peavad andma oma panuse selle põhimõte järgimise 
teadvustamisse ning kutsuma riiki neid kahtlusi kontrollima ja kummutama. 

Kuulates poliitikute avaldusi, omavahelisi mõttevahetusi ja arupärimisi parlamendis, 
jääb mulje, et kõrgeima rahvavõimu ja järelevalve tasandil ei omagi keegi täna selgust 
selles, kas ja millises ulatuses täidetakse elektroonilise side seaduse nõudeid. 

Kuidas on tagatud see, et jälitustegevust viiakse läbi tõesti ainult selleks antud luba-
de alusel, mitte aga ühelgi muul juhul. See on põhimõtteline küsimus, millest sõltub 
kogu ühiskonna ja riigi „tervis“. Seetõttu ei saa see küsimus jääda vastuseta. Jälituste-
gevus ei saa toimuda „riik riigis“ põhimõttel, asjakohased asutused peavad jälitustege-
vuse seaduslikkuse üle omama täpset ja kontrollitavat ülevaadet ning looma ühiskon-
nas kindlustunde, et selliste erandlike meetmete rakendamine ei muutuks normiks 
omaette. 

Nende mõtetega lõpetades tänan kõiki kannatlikkuse ja tähelepanu eest. Teemade 
ring, mida lisaks eeltoodutele käsitleda, on oluliselt laiem, kui ettekande formaat seda 
võimaldab. Aga teised teemad juba järgmisel korral ja teises valguses.

Aivar Pilv 

EESTI ADVOKATUURI ESIMEHE AIVAR PILV’E ETTEKANNE (ARUANNE)



28
 

EESTI ADVOKATUURI JUHATUSE ARUANNE
Eesti Advokatuuri üldkogule
05. märtsil 2009. a Tallinnas

Alljärgnevalt on toodud andmed Eesti Advokatuuri juhatuse üldkogule esitatava aru-
ande osa ja neid esimehe ettekandes üldjuhul ei korrata.

1.  Advokatuuri liikmeskond

Seisuga 01.01.2009. a on Eesti Advokatuuris 665 liiget, sealhulgas 15 assotsieerunud 
liiget ja 97 advokaati, kelle liikmelisus advokatuuris on peatatud erinevatel põhjustel.

Seisuga 01.01.2008. a on tegevliikmeid:
vandeadvokaate   369
vandeadvokaadi vanemabisid 116
vandeadvokaadi abisid   68

Vanuseliselt jagunevad tegevliikmed:
üle 60-aastased    47   8,5 % 
50-60-aastased    80  14,5 %
35-50-aastased  182  32,9 %
kuni 35-aastased  244  44,1 %

Naisi tegevliikmetest 212

Advokaadibüroosid 183, sh Tallinnas 114.

Advokatuuri on 2008. aastal vastu võetud või omistatud kõrgem kutsenimetus järg-
mistele isikutele:

VANDEADVOKAADID:
Kadri Kallas, Helen Tulve, Aivar Taro, Alar Eiche, Kersti Kägi, Janek Väli, Marika 
Jaanson, Merli Lorvi, Toivo Viilup, Taivo Saks, Ljudmila Tamar, Merle Järvala, Mar-
get Henriksen, Kärt Anna Maire Kelder, Sille Allikmets, Merit Helm, Kristina Schot-
ter, Indrek Västrik, Kristina Vind, Ain Kalme, Marko Mehilane, Denis Polman, Ind-
rek Lillo, Aare-Matti Inglist, Ave Piik, Heili Haabu, Urmas Veinberg, Siret Siilbek, 
Enno Heringson, Vahur Kivistik, Veikko Toomere, Kalle Pedak, Silja Elunurm, Ants 
Nõmmik, Anu Sander, Tauri Sokk, Janno Kuusk, Triin Raudsepp, Olavi-Jüri Luik, 
Rene Frolov, Andres Siigur, Raini Nõu, Alan Biin, Kätlin Hein, Liis Toomsalu, Ilona 
Nurmela, Anne Nurmi, Rainer Objartel, Armand Reinmaa
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VANDEADVOKAADI VANEMABID:
Elise Vasamäe, Kaido Tori, Ott Saame, Annika Vait, Merilin Valdmaa, Hannes Olli, 
Hillar Villers, Kaspar Noor, Paul Künnap, Jaana Penne, Kätlin Uibo, Viktor Turkin, 
Yulia Klyukach, Timo Kullerkupp, Martin Lepp, Tiia Tafenau, Pille Pettai, Priit Pal-
miste 

VANDEADVOKAADI ABID:
Üllar Aedna, Ardo-Heiki Ingar, Marko Kairjak, Kätlin Kiudsoo, Lada Riisna, Maria 
Jotautas, Ahto Sirendi, Hetti Lump, Teele Viilup, Sergei Jegorov, Karl Juhan Paadam, 
Kirsti Pent, Maarja Teder, Mihkel Miidla, Mikk Läänemets

ASSOTSIEERUNUD LIIKMED:
Jacob Strandgaard Andersen, Valters Gencs, Paloma Krõõt Tupay, Ugo Bruno Gam-
bardella

Advokatuuri liikmelisuse on erinevatel põhjustel peatanud Maris Kuurberg, Heiki 
Pisuke, Andres Rüütel, Kristi Lehtis, Kaja Leiger, Doris Metsalu, Indrek Teder, Piret 
Jesse, Maili Kalmus, Tuuli Ploom, Triinu Vernik, Tanel Rander, Monika Sehver, Kris-
ti Kullerkupp, Marit Savi, Minni-Triin Park, Heleri Tammiste, Helmi Loonde, Mer-
le Saaliste, Monika Koolmeister, Triin Toomemets, Ilona Nurmela, Märt Leedu, Ivan 
Kuznetsov, Maria Ait, Kristiina Kaarna, Ruth Sild, Konstantin Kotivnenko

Advokatuuri liikmelisuse on taastanud Marek Herm, Kaja Leiger, Risto Agur, Kat-
ri Paas, Raul Ots, Merle Veeroos, Ingmar Lääts, Tanel Rander, Leanika Tamm, Marit 
Toom, Tarmo Peterson, Urmas Arumäe, Urmas Kukk, Katrin Tamre, Kerstin Pilt, 
Kaarel Kais

Advokatuurist on välja arvatud Simon Levin, Lembit Viitas, Allan Ratso, Jyrki Juha-
ni Tähtinen, Kaarli Harry Eichhorn, Aurelia Koitver, Vaike Eerma, Enno Palumets, 
Ain Kiis, Paloma Krõõt Tupay, Vladimir Šemanski, Lea Liigus

Advokatuurist on välja heidetud Kristina Kadak-Aruorg 

2.  Advokatuuri juhatus

Advokatuuri üldkogul 13.03.2007. a valiti Eesti Advokatuuri esimeheks teiseks ame-
tiajaks vandeadvokaat Aivar Pilv ja juhatuse liikmeteks Ain Alvin, Peeter Lepik, Jüri 
Leppik, Andrus Lillo, Ants Mailend, Mart Sikut ja Toomas Vaher. Eelnimetatud koos-
seisus tegutses advokatuuri juhatus ka 2008. aastal.

Juhatuse 27.03.2007. a istungil valiti advokatuuri aseesimeheks vandeadvokaat Ain 
Alvin, kes jätkas samal ametikohal ka 2008. Aastal.
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Juhatuse ülalnimetatud istungil kinnitati juhatuse liikmete tööjaotus järgmiselt:

esimees Aivar Pilv
– tööülesanded tulenevalt Eesti Advokatuuri kodukorra § 34 sätestatust;
– välissuhtluse korraldamine;
– riigi õigusabi osutamisega seonduvad küsimused;
– advokatuuri majandustegevuse ja eelarvega seotud küsimused;
– koostöö õiguskaitseasutustega.

aseesimees Ain Alvin
– tööülesanded tulenevalt Eesti Advokatuuri kodukorra § 35 sätestatust;
– välissuhtluse korraldamine;
– advokatuuri majandustegevuse ja eelarvega seonduvad küsimused.

juhatuse liige Marti Hääl
– koostöö aukohtuga;
– välissuhtluse korraldamine.

juhatuse liige Peeter Lepik
– koostöö kutsesobivuskomisjoniga;
– välissuhtluse korraldamine.

juhatuse liige Jüri Leppik
– koostöö õiguskaitseasutustega;
– seadusloome küsimused.

juhatuse liige Andrus Lillo
– Lõuna-Eesti piirkonna kureerimine;
– ühekordsed ülesanded tulenevalt kodukorrast ja advokatuuriseadusest.

juhatuse liige Ants Mailend
– koostöö kutsesobivuskomisjoniga;
– ühekordsed ülesanded tulenevalt kodukorrast ja advokatuuriseadusest.

juhatuse liige Mart Sikut
– Lääne-Eesti piirkonna kureerimine;
– ühekordsed ülesanded tulenevalt kodukorrast ja advokatuuriseadusest.

juhatuse liige Toomas Vaher
– koostöö eetika- ja metoodikakomisjoniga;
– seadusloome küsimused;
– välissuhtluse korraldamine.

Advokatuuri kantslerina jätkas tööd Kristel Voltenberg, kantselei kauaaegse juhata-
ja Helgi Karma asemele asus 1. septembrist 2008 advokatuuri sekretärina tööle Anu 
Kaup, pearaamatupidajana Reet Roo asemel Sirje Martin. Advokatuuri juristina jätkas 
Marin Vallikivi, assistendina Reilika Reemaa, andmetöötlejana Marit Leevik. 2008. 
aastal loodi täiendav juristi ametikoht, millel asus tööle Reeli Tambek. Täiendavalt 
loodi ka raamatupidaja abi koht, millel alustas tööd Liis Talpas.
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Aruandeperioodil toimus 25 juhatuse istungit. Istungitel olid päevakorras advokatuu-
ri kui kutseorganisatsiooni igapäevatööd puudutavad küsimused, riigi õigusabi kor-
raldamine ja õigusabi kvaliteet, advokaadi kutse-eetika põhimõtete järgimine kutse-
tegevuses, advokaatide täiendõpe ja selle efektiivsemaks muutmise võimalused, koh-
tumenetluses advokaadi kutsetööd takistavate küsimuste arutamine ja teadvustamine 
kohtusüsteemile, advokatuuri puudutavate eelnõude ja seadusloome küsimused jne. 
Juhatuse istungitel arutati advokaatide kohta esitatud kaebusi ning tehti ettepanekuid 
aukohtumenetluste algatamiseks. Nagu ka varasematel aastatel, olid juhatuse istungi-
te päevakorras muuhulgas advokatuuriseadusest ja advokatuuri kodukorrast tulenevad 
üldised küsimused: advokaadieksamile lubamine, uute liikmete vastuvõtmine, kõrge-
ma kutsenimetuse omistamine, advokaatide taotluste lahendamine osalemiseks äri-
ühingu juhtimisorganite töös, taotluste lahendamine seoses kutsetegevuse peatamise 
või taastamisega, liikmemaksudega, tegutsemiskoha muutmisega jm.

Tulenevalt advokatuurile pandud järelevalvekohustusest seoses rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamisega, arutati ka üldisemalt advokaatide üle teostatava järelevalve 
korraldust ja tõhustamist puudutavaid küsimusi.

Sügisel algatas juhatus aktiivse arutelu advokatuuri juubeliaasta tähistamiseks 2009. 
aastal. Septembris kinnitati Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkursi kord. Parimate 
autasustamine, stipendiumifondi suurusega 50000 krooni, toimub advokatuuri pidu-
likul kontsert-aktusel juunis 2009.

Aastat läbivaks peateemaks juhatuse istungitel olid arutelud advokatuuri- ja riigi õigus-
abi seadustes planeeritavatest muudatustest, samuti riigi õigusabi osutamiseks vajali-
kest ümberkorraldustest advokatuuriseaduse muudatuste jõustumisel. Eesti Advoka-
tuuri juhatus kohtus Justiitsministeeriumi esindajate, justiitsministri, Riigikohtu esi-
mehe, Riigikogu fraktsioonide ning õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni esindaja-
tega, samuti õiguskantsleriga arutamaks eelnimetatud muudatusi seadusandluses. Olu-
liseks tuleb pidada parlamendiliikmete ja õiguskantsleri informeerimist advokatuuri 
seisukohtadest viidatud küsimustes enne seadusemuudatuste vastuvõtmist.

Istungivälisel ajal tegelesid advokatuuri juhatuse liikmed ka paljude muude advoka-
tuuri jaoks oluliste küsimuste ja ülesannetega:

Advokatuuri esimees Aivar Pilv osales kõigil kohtumistel advokatuuriseaduse ja riigi 
õigusabi seaduse muudatuste arutamiseks nii Justiitsministeeriumis, Riigikogu õigus- 
ja põhiseaduskomisjoni istungitel, kohtumisel Riigikogu fraktsioonide esindajate-
ga, õiguskantsleri ning Riigikohtu esimehega. Samuti osales KrMS muudatuste (nn 
võistleva menetluse) töögrupi töös koos juhatuse liikme Jüri Leppikuga. Aprillis koh-
tus koos juhatuse liikme Jüri Leppiku ning advokatuuri kantsleriga Kohtunike Ühin-
gu esimees Meelis Eeriku ning Harju Maakohtu esimees Helve Särgavaga arutamaks 
muuhulgas kvaliteetsema õigusabi, sh riigi õigusabi, osutamiseks vajalike meetmete 
rakendamise vajadust. Mais ja oktoobris esines Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üli-
õpilastele Eesti Advokatuuri tutvustava ettekandega. Oktoobris, XXX Eesti õigustead-
laste päevade raames juhatas advokatuuri esimees nii esimese karistusõiguse sektsiooni 
„Aus ja õiglane kohtumenetlus süüteoasjades – kas paratamatus, eesmärk või takistus” 
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kui teise sektsiooni “Süüteomenetlused: oluline marginaalia” tööd. Novembris kohtu-
sid esimees Aivar Pilv ja juhatuse liige Jüri Leppik Kohtunike Ühingu esimees Meelis 
Eerikuga, et arutada taas kord aktuaalseid teemasid, mh kohtute seaduse eelnõud, mil-
les tõdeti mitmeid põhimõttelisi probleeme ja küsitavusi. Aastat läbivalt osales advoka-
tuuri esimees Eesti Advokatuuri esindajana Kohtute Haldamise Nõukoja töös, samuti 
advokatuuri 90. aastapäeva tähistamise komisjoni töös. 

Advokatuuri aseesimees Ain Alvin oli jätkuvalt tegev CCBE Eesti delegatsiooni juhi-
na (vt lähemalt alalõigus „Välissuhtlus”). Lisaks advokaaditööle ning jooksvale tööle 
advokatuuri juhatuses tegeles ka akadeemilise tööga astudes üles Tartu Ülikooli Õigus-
teaduskonna lektorina, teemaks „Juristi eetika”. Lisaks esines ettekandega kaitsja rol-
li efektiivsusest ja selle hindamisest võistlevas kriminaalmenetluses aprillis toimunud 
prokuröride üldkogul.

Juhatuse liige Marti Hääl koordineeris advokatuuri liikmete erialase vastutuse kind-
lustuse küsimuste arutelu ühise kindlustuskaitse võimaluste väljaselgitamisel. Tegut-
ses KrMS muudatuste (nn võistleva menetluse) töögrupis vastavate seadusemuudatus-
te ettevalmistamisel ja toimunud nõupidamistel Justiitsministeeriumis ja Riigikohtus. 
Võttis osa advokatuuriseaduse ja riigi õigusabi seaduse muudatustega seotud arute-
ludest ja kohtumistest ning osales koos eetika- ja metoodikakomisjoni liikmete Sten 
Luiga ja Maivi Otsaga juhendi „Advokaadibüroo protseduurireeglid rahapesu ja terro-
rismi rahastamise tõkestamise kohustuse täitmiseks“ koostamisel. Esindas Eesti Advo-
katuuri Soome Advokatuuri volikogu aastakoosolekul Helsingis ning Rootsi Advoka-
tuuri ja New Yorgi osariigi advokatuuri eestvedamisel 17.–20.09.2008 toimunud aas-
takonverentsi korralduskomitees.

Juhatuse liige Peeter Lepik osales advokatuuri esindajana koos advokatuuri kantsleri 
Kristel Voltenbergi ja jurist Marin Vallikiviga Justiitsministeeriumis kohtumisel rah-
vusvahelise korruptsiooni monitooringut tegeva grupiga, andes ülevaate advokatuu-
ri ja advokaatide tegevusest Eestis ning puutumusest antud küsimusse. Samuti osales 
Justiitsministeeriumis advokatuuriseaduse muudatuste kompromissettepanekuid aru-
taval kohtumisel. 

Juhatuse liige Jüri Leppik osales advokatuuri nn dispetšerteenuse töö toimumisest 
ja dispetšerteenuse efektiivseks osutamiseks vajaliku arvutiprogrammi lähtealuste 
väljatöötamisel ning esitlemisel Justiitsministeeriumis. Samuti osales KrMS muu-
datuste (nn võistleva menetluse) töögrupi töös. Oktoobris, XXX Eesti õigustead-
laste päevade raames, esines Jüri Leppik ettekandega „Kas ja kuivõrd võiksid pla-
neeritavad muudatused senisest enam riivata kaitseõigust?” karistusõiguse sekt-
sioonis „Aus ja õiglane kohtumenetlus süüteoasjades – kas paratamatus, eesmärk 
või takistus”.

Juhatuse liige Andrus Lillo osales lisaks juhatuse liikme tööle ning Lõuna-Eesti advo-
kaadibüroode kureerimisele advokatuuri esindajana Eesti Õiguskeskuse, mis lõpetab 
tegevuse 2009 aastal, töös selle nõukogu liikmena, samuti Kohtunike Eksamikomisjo-
ni töös, kelle peamiseks ülesandeks on kohtuniku ametikohale kandideerivate isikute 
eksamineerimine. Istungite vahelisel ajal otsustab komisjon kohtunike kandidaaditee-
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nistusega seotud küsimusi ning tegeleb eksamite kirjalike osade hindamisega. Samuti 
osaleb Andrus Lillo Sotsiaalministeeriumi poolt jaanuaris moodustatud menetlustoi-
mingule väljakutsutud isiku tervisetõendite väljaandmise korra määruse rakendamisega 
tõusetunud probleeme arutavas töörühmas. Kohtute haldamise nõukoja 23.05.2008. 
a istungil tehti otsus, mille kohaselt valmistas Riigikohus ette ja korraldas 2008. aasta 
sügisel uuringu kohtumenetluse korraldusega seotud probleemide kaardistamiseks ja 
parimate praktikate väljaselgitamiseks. Loodud töögrupis osaleb advokatuuri esinda-
jana Andrus Lillo. 

Juhatuse liige Ants Mailend võttis terve aasta vältel aktiivselt osa advokatuuriseaduse 
ja riigi õigusabi seaduse muudatustega seotud aruteludest ja kohtumistest, sh õigus-
kantsleriga, samuti ettevalmistustööst kohtumisteks ning parandusettepanekute tege-
miseks eelnimetatud küsimustes advokatuuri nimel.
 
Juhatuse liige Mart Sikut osales lisaks jooksvate ülesannete täitmisele ning Lääne-Eesti 
advokaadibüroode kureerimisele traditsioonilise Eesti-Soome tenniseturniiri korralda-
misel, mis toimus augustikuus Viljandis.

Juhatuse liige Toomas Vaher osales advokatuuri esindajana Rahandusministeeriumi 
juurde loodud spetsiaalses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukojas ning 
esindas advokatuuri huve suhtlemisel Rahandusministeeriumi ja Rahapesu Andmebü-
rooga, samuti osales rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuete täit-
miseks antud juhendite väljatöötamisel koos eetika- ja metoodikakomisjoni liikmete 
Jaanus Tehveri ja Maivi Otsaga ning Rahapesu Andmebürooga kooskõlastamisel. Too-
mas Vaher osales läbirääkimistel Justiitsministeeriumiga ning kohtumisel õiguskantsle-
riga advokatuuriseaduse muutmist ja riigi õigusabi korraldust puudutavates küsimustes. 
XXX Eesti Õigusteadlaste päevadel oktoobris Tartus esines Toomas Vaher avaliku õiguse 
sektsioonis „Juristide riigieksam. Õiguselukutsete hädavajadus või ülikooliõppe puudu-
jääk” ettekandega advokatuuri sõltumatuse tagamise vajadusest uute liikmete vastuvõt-
misel. Samuti osales Toomas Vaher Eesti Kohtunike Ühingu aastakoosolekul novembri-
kuus Pärnus, esinedes sõnavõtuga põhiseaduslikkuse probleemidest seadusloomes. 

Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg osales Justiitsministeeriumi palvel mittetu-
lundusühingute ja sihtasutuste õigusabi toetuste taotluste hindamise komisjoni töös, 
FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen) 2012 Tallinnas toimuva kong-
ressi korraldustoimkonna, samuti XXX Eesti õigusteadlaste päevade korraldustoim-
konna töös. Asendusliikmena võttis advokatuuri kantsler osa ühest kohtute haldami-
se nõukoja istungist. Olulisena tuleb märkida terve aasta kestnud tööd advokaatide 
täiendõppe täiustamisel – nii teemade, mahtude kui uuenenud organisatoorse vor-
mi osas, õppematerjalide parema kättesaadavuse tagamisel ning koolituskvaliteedi või-
malikuks edendamiseks. Jaanuaris algatatud advokatuuri kommunikatsioonikontsept-
siooni ning meediaplaani väljatöötamine ning veebruaris sõlmitud koostööleping suh-
tekorraldusfirmaga AS Corpore, mille täitmise eest vastutas kantsler, tagasid advoka-
tuurile hästi läbimõeldud ja koordineeritud infoliikumise ka advokatuurist väljapoole. 
Olulisena tuleb märkida aktiivset suhtlemist Balti- ja Põhjamaade ning teiste euroo-
pa advokatuuridega, samuti osalemist ettekannetega rahvusvahelistel konverentsidel-
ümarlaudadel (vt lähemalt alalõigus „Välissuhtlus“).
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Septembris moodustati juhatuse otsusega advokatuuri 90. aastapäeva tähistamiseks 
juubeliürituste töögrupp koosseisus advokatuuri esimees Aivar Pilv, aseesimees Ain 
Alvin, juhatuse liige Toomas Vaher, vandeadvokaadid Maire Arm ja Sten Luiga, kants-
ler Kristel Voltenberg ja juhatuse assistent Reilika Reemaa. Töögrupiga liitus novemb-
ris Noorte Advokaatide Ühingu esimees vandeadvokaat Rene Frolov. Töögrupi nõus-
tamisel oli tegev advokatuuri suhtekorraldusfirma esindaja Janno Toots. Töögrupp käis 
koos kuuel korral. 

3.  Osalemine õigusloomes 

Advokatuur andis 2008. a õigusaktide kohta 25 arvamust. Enamasti esitas advokatuur 
arvamuse õigusakti eelnõu kohta, kui meie poole arvamuse andmiseks pöörduti. 

Lisaks pöördus advokatuur Justiitsministeeriumi poole ettepanekuga muuta äriseadus-
tikku (advokaadi poolt tõstatatud küsimuse tulemusena). Kindlasti tuleb välja tuua 
hea koostöö Kohtunike Ühinguga, kellega advokatuur on vahetanud infot eelnõudele 
esitatava arvamuse kohta.

Kõige olulisema panuse advokatuuri arvamuste koostamisel on andnud jurist Marin 
Vallikivi ning vandeadvokaadid Paul Varul, Aadu Luberg, Jaanus Tehver, Ain Alvin, 
Marti Hääl, Jüri Leppik, Andrus Lillo, Ants Mailend, Aivar Pilv ja Toomas Vaher.

3.1. Advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu

Kõige olulisemaks teemaks õigusloomes 2008. a oli advokatuuriseaduse ja sellega seon-
duvate seaduste muutmise seaduse eelnõu. Lisaks Justiitsministeeriumile pidas advo-
katuur nimetatud eelnõu osas läbirääkimisi ka õiguskantsleri, Riigikogu õiguskomisjo-
ni ning fraktsioonidega.

Justiitsministeeriumiga peetud läbirääkimiste tulemusel jäid ministeerium ja advoka-
tuur veebruaris 2008. a teatud küsimustes eriarvamusele:

– Advokatuur leidis, et aukohtul peab olema õigus otsustada menetluse alga-
tamine, sõltumata sellest, kes aukohtu poole pöördub. Põhjendatud ei ole 
aukohtu otsustusõiguse piiramine juhul, kui kaebuse esitajaks on justiitsmi-
nister või kohus.

– Advokatuur leidis, et justiitsminister ei saa astuda juhatuse ja aukohtu aseme-
le hindamaks advokaadi professionaalset tööd õigusabi osutamisel (Justiits-
ministeerium leidis, et justiitsminister võib seda teha, kui tegemist on riigi 
õigusabi osutamisega). Advokaadi allutamine subordinatsioonisuhtesse riigi 
täitevvõimuga küsimustes, mis puudutavad õigusabi osutamise seaduselevas-
tavust, eetilisust või kvaliteeti, on lubamatu advokaadi sõltumatuse rikkumi-
ne.

– Advokatuur leidis, et advokatuuri juhatus ei saa ümber vaadata kohtulahen-
deid ega uurija või prokuröri määrusi riigi õigusabi tasu suuruse määramise 
kohta. Põhiseadusest tulenevalt ei saa Eesti Advokatuuril olla mitte mingisu-
gust õigust revideerida jõustunud kohtulahendeid ega teha ettekirjutusi koh-
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tule, mida ta peab esitama või mida mitte või nõuda jõustunud kohtulahendi 
täitmisena makstud summade tagastamist. Kohus on erapooletu ja sõltumatu, 
langetab otsused riigi nimel ning need on kõigile täitmiseks kohustuslikud.

– Advokatuur leidis, et riigi õigusabi seadust tuleb täiendada. Kui isik taot-
leb seadusega vastuolus oleva huvi kaitset, kui isiku väidetav nõue ei põhi-
ne seadusel või kui puudub protsessuaalne võimalus isiku huvide kaitsmiseks, 
piirdub riigi õigusabi osutamine sellega, et advokaat selgitab nimetatud asja-
olusid riigi õigusabi saajale. Kui tavalistel juhtudel oleks kliendi soov saada 
õigusvastast tulemust aluseks kliendi ülesandest keeldumisele, siis riigi õigusa-
bi puhul tuleb kliendile vastavaid asjaolusid selgitada, mis on ka õigusabi osu-
tamine. Advokatuur leiab, et tuleb täpsemalt sätestada, millal on advokaadil 
õigus keelduda riigi õigusabi korras ülesande vastuvõtmisest.

Kuid Justiitsministeeriumi poolt Vabariigi Valitsusele esitatud ning Valitsuse poolt 
Riigikokku saadetud eelnõu erines oluliselt advokatuuri ja Justiitsministeeriumi vahel 
kokkulepitud versioonist (milles eelpool mainitud küsimustes jäid pooled eriarvamu-
sele). Seetõttu võttis advokatuur 01.09.2008. a tagasi oma kooskõlastuse nimetatud 
eelnõule.

Advokatuur leidis, et Justiitsministeerium on ekslikult tõlgendanud õiguskantsleri 
poolt väljendatud seisukohta nimetatud eelnõu suhtes ning põhjendas alusetult sellega 
eelnõusse sisse viidud muudatusi.

Õiguskantsleri seisukohas oli õigesti viidatud, et eelnõu võib olla vastuolus põhiseadu-
sega. Riik ei saa edasi delegeerida nn riigivõimu olulisi küsimusi ehk avalik-õiguslik 
juriidilisele isikule ei saa anda haldusväliste isikute õiguste reguleerimise õigusloome 
pädevust. Samuti on kaheldav riikliku koormise ulatuse kehtestamine avalik-õigusliku 
juriidilise isiku poolt.

Nimetatud märkustest tulenevalt lisas Justiitsministeerium eelnõusse sätted, mis laien-
davad oluliselt justiitsministri järelevalve pädevust advokatuuri üle. Advokatuur leidis, 
et justiitsministri järelevalve võimalused advokatuuri tegevuse üle tänasel kujul on kül-
laldased ning pakutud muudatus rikub jämedalt advokatuuri autonoomiat. Advoka-
tuur peab olema omavalitsuslik ning seda ei tohi mõjutada riigivõimuorganid ega ava-
likkus. Advokatuur ei saa sellise laiaulatusliku riigi järelevalvega nõustuda.

Advokatuur saatis oma seisukohad täiendavalt 18.09.2008. a Riigikogu fraktsiooni-
dele, õiguskomisjonile ja põhiseaduskomisjonile. Seejärel kohtus juhatus 22.09.2008 
Riigikogu fraktsioonide ning õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni esindajatega 
arutamaks advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmist puudutavaid 
küsimusi ning informeerimaks parlamendi liikmeid advokatuuri seisukohtadest selles 
küsimuses, mh seda, miks advokatuur võttis 1. septembril 2008 kirjas õiguskomisjoni-
le tagasi oma kooskõlastuse seaduse eelnõule.

Advokatuuri esimees Aivar Pilv, juhatuse liikmed Ants Mailend ja Marti Hääl sel-
gitasid kohtumisel osalejatele, et Riigikogule esitatud advokatuuriseaduse ja sellega 
seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu versioon erines oluliselt advokatuuri 
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ja Justiitsministeeriumi vahel käesoleva aasta veebruaris kokku lepitust. Eelnõusse on 
advokatuuriga eelnevalt arutamata lisatud sätteid, mis laiendaksid oluliselt justiitsmi-
nistri järelevalve pädevust advokatuuri üle ning seda ei saa aktsepteerida. Justiitsmi-
nistri järelevalvevõimalused advokatuuri tegevuse üle on juba küllaldased ning paku-
tud muudatused rikuvad jämedalt advokatuuri autonoomiat, samuti advokaadi ning 
aukohtu sõltumatust. 

24.10.2008. a kohtusid advokatuuri esimees Aivar Pilv ja juhatuse liige Toomas Vaher 
Justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavikuga arutamaks advokatuuriseaduse ja 
sellega seonduvate seaduste muutmise eelnõud. 

Kohtumisel Justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavikuga esitasid mõlemad poo-
led ettepanekuid kompromissi saavutamiseks. 

06.11.2008. a kohtus advokatuuri esimees Aivar Pilv justiitsminister Rein Lang´i ja 
Riigikohtu esimees Märt Rask´iga. Kohtumisel arutati samuti advokatuuriseaduse ja 
sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga seotud küsimusi.

Seoses sellega, et ilmselgelt oleks nimetatud eelnõu Riigikogus vastu võetud olenema-
ta advokatuuri arvamusest, leidis juhatus, et tuleb esitada Justiitsministeeriumiga koos 
kompromissettepanek õiguskomisjonile eelnõu muutmiseks, millega jäeti eelnõust väl-
ja mitmed problemaatilised punktid:

– Eelnõust jäeti välja, et advokatuuri tegevuse üle teostab järelevalvet justiitsmi-
nister. 

– Eelnõust jäeti välja, et justiitsminister võib taotleda aukohtumenetluse algata-
mist, kui on tekkinud kahtlus, et advokaadi tegevuses võivad ilmneda distsipli- 
naarsüüteo tunnused seoses riigi õigusabi korraldamisega.

– Eelnõust jäeti välja distsiplinaarvastutus advokatuuriorgani liikme kohustuste 
rikkumise eest.

– Eelnõust jäeti välja, et justiitsminister võib küsida advokaadilt riigi õigusabi 
saaja poolt esitatud kaebuses toodud asjaolude kohta selgitusi.

Eelpoolnimetatud kompromissettepanekuga ei nõustunud juhatuse liikmed Marti 
Hääl, Jüri Leppik ja Ants Mailend.

Riigikogu õiguskomisjonis kiideti advokatuuri ja Justiitsministeeriumi eelnõu kohta 
tehtud kompromissettepanekud heaks ning eelnõu võeti Riigikogus vastu 03.12.2008 
ning see jõustub 01.01.2010.

Riigi õigusabi ülesannete jaotamiseks näeb eelnõu ette nn dispetšerteenistuse, mil-
le korraldamine on advokatuuri ülesanne. Riigi õigusabi tasumäärade kehtestamine 
antakse advokatuuri pädevusse. 

3.2.  Juristi kutseeksami seaduse eelnõu

Justiitsministeerium saatis advokatuurile tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks juristi 
kutseeksami seaduse eelnõu projekti. Nimetatud projektile ei olnud lisatud seletuskirja 
ega selgitust, miks selline regulatsioon on vajalik. 
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Juristi kutseeksami seaduse eelnõus reguleeritakse kahte teemat: ühtse juristi kut-
seeksami kehtestamine ning õiguselukutsete vaheline liikumine. Advokatuur leidis, et 
õiguselukutsete vahelist liikumist tuleb kindlasti lihtsustada, kuid ühtse juristieksami 
kehtestamine ei ole põhjendatud. Seetõttu ei toetanud advokatuur juristi kutseeksami 
seaduse eelnõud.

Advokatuur leiab, et kutseorganisatsioonid on taganud reguleeritud kutsealade kõr-
ge professionaalse taseme, sõltumata hariduse kvaliteedist. On selge, et reguleeritud 
õiguselukutsete vahel tuleb kaotada kunstlikud takistused ning nende vahelist liiku-
mist soodustada. Advokatuur tõstatas selle küsimuse juba riigi õigusabi seaduse eelnõu 
arutamisel Riigikogu õiguskomisjonis ning esimese sammuna lisati advokatuuriseadu-
sesse, et riigikohtunik võib saada vandeadvokaadiks ilma eksamita.

Eelnõuga vähendatakse kutseorganisatsioonide ja ülikoolide autonoomiat ning näida-
takse usaldamatust oma ala praktikute ja akadeemikute suhtes. Senised eksamid on 
teeninud eelkõige kahte eesmärki – kontrollida isiku teadmisi ning valida välja just 
sellele kutsealale parimate teadmiste ja oskustega isik. Ka edaspidi peaks olema võima-
lik valida just teatud kutsealale parimate teadmiste ja oskustega isik.

Kindlasti ei saa nõustuda sellega, et vandeadvokaadi abiks peab advokatuur vastu 
võtma iga isiku, kes on sooritanud juristi kutseeksami. Analoogselt vandeadvokaadi 
vanemabile ja vandeadvokaadile tuleb lisada ka vandeadvokaadi abi puhul õigus kont-
rollida kutsenimetuse taotleja isikuomadusi, kutseoskusi ning advokatuuri ja advokaa-
di kutset reguleerivate normide ja tavade ning aukohtu praktika tundmist.

Kõikide teiste reguleeritud õiguselukutsete puhul (kohtunikud, notarid, prokurörid) 
korraldatakse vabade ametikohtade täitmiseks konkurss, kus valitakse välja sobivaim 
kandidaat. Advokatuuri astumiseks aga konkurssi ei korraldata ning advokatuuril ei 
ole enam mingit võimalust kontrollida isiku sobivust (praegu on kõikidel advokaa-
dieksamitel üheks küsimuseks advokatuuri või advokaadi elukutset puudutav küsi-
mus, lisaks kirjutab advokatuuri astuja essee), vaid vastu tuleb võtta iga isik, kes on 
sooritanud juristi kutseeksami. Lisaks tuleb arvestada sellega, et lähiajal vabaneb väga 
vähe kohtunike, notarite ja prokuröride kohti.

Seadusandja eesmärgiks ei peaks olema juristieksami sooritanud isikute, kes ei ole saa-
nud asuda tööle nende poolt soovitud konkursi korras täidetaval ametikohal, asetami-
ne olukorda, kus reguleeritud elukutsetest on tal võimalik tegutseda ainult advokaadi-
na, sest teistel reguleeritud kutsealadel vabad töökohad puuduvad.

Advokatuuril kui omavalitsuslikul kutseorganisatsioonil peab olema õigus otsustada 
isiku oma liikmeks vastuvõtmise üle. Advokaate ühendava organisatsiooni omavalit-
suslikkuse põhimõte tuleneb demokraatliku õigusriigi põhimõttest ning on sätestatud 
mitmetes rahvusvahelistes dokumentides (nt Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee 
soovitus nr 21 (2000) liikmesriikidele advokaadi elukutse sõltumatuse kohta).

Justiitsministeerium on väljendanud arvamust, et praegune eksamite süsteem on eba-
ülevaatlik, killustatud ja arusaamatu. Advokatuur sellega ei nõustu. Praegune süsteem 
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on loogiline, eesmärgiks on välja valida konkreetsesse ametisse sobivad isikud. Eksami-
komisjonides on oma ala eksperdid, sh teiste õiguselukutsete esindajad.

Advokatuur on valmis tunnustama teiste õiguselukutsete eksameid, selleks ei ole vaja 
luua eraldi juristi kutseeksamit. Võimalik oleks kutsekvalifikatsioonide ühtlustamine 
erinevates kutseorganisatsioonides.

Kokkuvõtvalt leidis advokatuur, et eksamineerimine tuleb jätta kutseorganisatsiooni-
dele, muutes õiguselukutsete vahelise liikumise lihtsamaks. Ka õiguselukutsete vahe-
lise liikumise lihtsustamisel peab olema kutseorganisatsioonil võimalus isiku sobivust 
hinnata.

3.3.  Kohtutäituri seaduse eelnõu

Justiitsministeeriumis valmis kohtutäituri seaduse eelnõu, mida Justiitsministeerium 
advokatuurile arvamuse avaldamiseks ei saatnud. Kohtutäituri seaduse eelnõu puudu-
tab aga väga oluliselt ka advokaate. Seetõttu leidis juhatus, et advokatuur peab Justiits-
ministeeriumile esitama oma arvamuse eelnõu kohta. 

Juhatus leidis, et advokaadid ei saa kuuluda loodavasse kohtutäiturite ja pankrotihal-
durite kotta, sest nad kuuluvad juba advokaatide kutseühendusse ehk advokatuuri.

Kindlasti ei saa nõustuda sellega, et pankrotihaldurina tegutsevad advokaadid alluk-
sid koja aukohtule. Advokaadid advokatuuri liikmetena alluvad advokatuuri aukoh-
tule ning nende allutamine lisaks veel ühele aukohtule on põhjendamatu ja segadust 
tekitav ning see ei ole kooskõlas advokaadi sõltumatuse põhimõttega.

Justiitsministril ei tohi olla õigust määrata advokaadile distsiplinaarkaristus, sest see 
võib kahjustada advokaadi sõltumatust täitevvõimust.

Üldtunnustatud põhimõtete kohaselt peab advokaat olema kliente nõustades ja esin-
dades sõltumatu nii poliitiliselt, majanduslikult kui ka intellektuaalselt. See tähendab, 
et advokaat peab olema sõltumatu riigist ning muudest olulistest mõjutajatest. Advo-
kaadi vaba õiguselukutse liikmelisus ning sellest liikmelisusest tulenevad eetikanõuded 
aitavad sõltumatust säilitada ning advokatuuridel on täita oluline roll advokaadi sõl-
tumatuse tagamisel. Elukutse omavalitsuslikkust peetakse oluliseks teguriks advokaadi 
sõltumatuse tagamisel [CCBE charter of core principles of the European legal profession].

Riigid peavad võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada ja edendada advo-
kaadi elukutse sõltumatust riigivõimust ja avalikkusest. Advokaatidel peab olema või-
malik luua ja ühineda kutseorganisatsioonidega kohalikul, riiklikul ning rahvusvahe-
lisel tasandil, millede ülesandeks on kutsealaste standardite tugevdamine ning advo-
kaatide sõltumatuse ja huvide tagamine. 

Advokatuurid või muud advokaatide kutseühendused peavad olema omavalitsusli-
kud ning riigist ja avalikkusest sõltumatud. Riigid peavad austama advokatuuride või 
muude advokaatide kutseühenduste rolli oma liikmete kaitsmisel igasuguste piirangute 
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ja rikkumiste eest ning nende sõltumatuse tagamisel. Advokatuurid või muud advo-
kaatide kutseühendused vastutavad advokaatide distsiplinaarasjade menetlemise eest 
[Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus nr (2000)21 liikmesriikidele advokaadi 
elukutse sõltumatuse kohta].

Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) on veendunud, et ainult 
eneseregulatsiooni õigus tagab advokaatide sõltumatuse riigist ja ilma sõltumatuse tag-
amiseta on advokaatidel võimatu oma ametialast ja õiguslikku rolli täita.

Advokaatide (sh pankrotihaldurina tegutsevate advokaatide) üle järelevalve teosta-
mise küsimust arutati advokatuuri ja Justiitsministeeriumi esindajate vahel advokatu-
uriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelude käigus. 
Pooled jõudsid siis kokkuleppele, et eraldi regulatsioon advokaatidest pankrotihaldu-
rite üle järelevalve teostamiseks ei ole vajalik.

Kohtutäituri seaduse eelnõu on põhjendatud vaid nende pankrotihaldurite suhtes, kes 
ei ole advokaadid, sest advokaatide osas on vastav regulatsioon olemas. Lisaks on olu-
line välja tuua, et kahte kutseühendusse kuulumine tähendab advokaatidele ka kahte 
liikmemaksu. 

Eeltoodud põhjustel ei toetanud Eesti Advokatuur kohtutäituri seaduse eelnõud.

4.  Riigi õigusabi korraldamine 

Advokatuuri juhatuse tegevuse üheks töömahukamaks valdkonnaks aruandeaastal oli 
taas seadusest tuleneva kohustuse – riigi õigusabi osutamise – korraldamisega seotud 
küsimuste lahendamine. Arutelud advokatuuri- ja riigi õigusabi seadustes planeeri-
tavatest muudatustest, samuti riigi õigusabi osutamiseks vajalikest ümberkorraldustest 
advokatuuriseaduse muudatuste jõustumisel olid juhatuse 2008. aasta istungitel läbi-
vaks peateemaks.

4.1.  Riigi õigusabi korraldamise rahastamine

Juhatuse seisukohalt on advokatuur täitnud eesmärgipäraselt ja nõuetekohaselt seadus-
järgset kohustust riigi õigusabi osutamiseks ja selle korraldamiseks. Statistilised and-
med ning aruanded riigi õigusabi kohta on Justiitsministeeriumile esitatud nõueteko-
haselt ja tähtaegselt.

Samal ajal on advokatuuri ees seisvad probleemid riigi õigusabi osutamise korraldamisel 
jätkuvalt samad ja senini lahendamata: Justiitsministeeriumi poolt esitatud nõudmised 
ja ootused riigi õigusabi korraldamiseks ei ole tegelikult tasakaalus nimetatud ülesan-
nete täitmiseks eraldatud rahaliste vahenditega. Nii jätkus rahalisi vahendeid riigi 
õigusabi korraldamiseks 2005. aastal 9 kuuks ning 2006. aastal 8 kuuks, aastal 2007 
vaid 7 kuuks. 2008. aastal jätkus vahendeid 6 kuuks! Septembris eraldati advokatu-
urile täiendavaid rahalisi vahendeid 200 000 krooni, millest oli osaliselt võimalik kat-
ta kulutusi septembris ja oktoobris. Puuduolevat rahalist vajadust kajastab ilmekalt 
järgnev tabel.
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Tabel riigi õigusabi korraldamiseks ettenähtud rahaliste vahendite kohta 
viimase kolme aasta lõikes

2008 2007 2006
Eraldis riigi eelarvest 650 000 650 000 650 000

lisandus + 200 000
Tehtud kulutused õigusabi korraldamiseks 1 413 670 947 160 952 970
Puuduolev rahaline vajadus –563 670 –297 160 –302 970

4.2. Riigi õigusabi tasustamine

Riigi õigusabi tasustamiseks eraldati Eesti Advokatuurile 2008. aastal raha summas 
45 917 000 krooni, õigusabi osutati summas 46 719 508 krooni

Tabel riigi õigusabi tasustamise kohta viimase kolme aasta lõikes

2008 2007 2006
Eraldis riigi eelarvest 47 917 000 47 917 000 26 834 010

vähenemine –2 000 000
Osutatud õigusabi 46 719 508 46 556 460 40 050 202

4.3. Ettevalmistused riigi õigusabi osutamise vajalikeks ümberkorraldusteks

Eeldusel, et advokatuuriseaduse muudatused, mille kohaselt riigi õigusabi ülesannete 
jaotamiseks nähakse ette nn dispetšerteenistus, mille korraldamine on alates 1. jaa-
nuarist 2010 advokatuuri ülesanne ning ka riigi õigusabi tasumäärade kehtestamine 
antakse advokatuuri pädevusse, asus advokatuuri juhatus pärast 2008. a advokatuuri 
üldkogu tegema konkreetseid ettevalmistusi vastuvõetavate seadusemuudatuste täitmi-
seks. Otsustati alustada tegevuskava koostamist ja kooskõlastamist riigi õigusabi osuta-
mise vajalikeks ümberkorraldusteks ning selle koordineerimist ministeeriumiga. Aprilli 
lõpus kogunes juhatus arutamaks advokatuuri nägemust dispetšerteenuse korraldami-
seks, vajaliku arvutiprogrammi väljatöötamise lähtealuseid, dispetšerpunkti võimalikku 
asukohta (Tallinn vs Pärnu vm) ning punkti käivitamiseks kuluvaid rahalisi vahendeid 
(eelarve). Mai alguses kohtuti Justiitsministeeriumiga tutvustamaks advokatuuri näge-
must dispetšerteenuse efektiivseks osutamiseks vajaliku arvutiprogrammi väljatööta-
mise lähtealustest. Arutelu teemaks oli ka dispetšerteenistuse sisseseadmiseks ning IT-
lahenduste väljatöötamiseks rahaliste vahendite leidmine. Advokatuuri esindajad and-
sid selge sõnumi, et advokatuuri oma vahenditest, so esialgselt oma vahendeid kasuta-
des, mis hüvitatakse, või laenu arvel, millise ettepaneku advokatuurile tegi ministee-
riumi asekantsler Marko Aavik, sellist projekti käivitada ei ole võimalik ning et vahen-
did tuleb leida riigieelarvest või toetusfondidest. Kohtumisel lepiti kokku täpsemad 
tegevused IT-lahenduste väljatöötamisega, mh liidestamine E-toimikuga, edasimine-
kuks ning vastavaks kommunikatsiooniks Justiitsministeeriumi ja Registrite ja Info-
süsteemide Keskusega. Justiitsministeeriumi infosüsteemide ja tööprotsesside talitus 
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teatas juunikuus, et on nimetatud töögrupp, kes hakkab välja töötama ja kooskõlasta-
ma nõudeid E-Toimiku tsiviil- ja haldusmenetluse tööde raames, millesse oli palutud 
määrata ka advokatuuri esindaja, kes osaleks E-Toimiku tsiviil- ja haldusmenetluse 
nõuete kirjeldamisel ning esindaks advokaatide huve, mh esitaks täpsed nõuded dis-
petšerteenuse toimimiseks vajalike tegevuste kohta. Teenuse, mis puudutab dispetšer-
teenust, reaalne rakendus võis ministeeriumi esialgsete ajahinnangute kohaselt valmida 
2009. a veebruariks. Viimane ei olnud küll kooskõlas advokatuuri eeldatud ajakavaga, 
kuid selles osas ei olnud advokatuuril võimalik protsesse omalt poolt kiirendada. Eel-
viidatud komisjoni liikmeks määrati advokatuuri assistent Reilika Reemaa ja koordi-
naatoriks juhatuse liige Jüri Leppik. 

Aprillis edastas justiitsminister advokatuurile kooskõlastamiseks määruse eelnõu, mil-
lega sooviti muuta riigi õigusabi kulude hüvitamise ulatust ja korda. Advokatuur lei-
dis, et riigi õigusabi tasu regulatsiooni osaline muutmine ei ole põhjendatud ning aval-
das seisukohta, et 2005. aastast kehtiv määrus on tervikuna ebaõnnestunud ning selle 
osaline muutmine olukorda ei paranda, vaid vastupidi halvendab seda. Eesti Advo-
katuur avaldas 30.04.2008. a kirjas Justiitsministeeriumile ning 8. mail asetleidnud 
advokatuuri esindajate kohtumisel ministeeriumi asekantsler Marko Aaviku´ga soovi 
muuta riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise aluseid ning minna üle 
ajatasu süsteemile. 14. mail justiitsministri määrusega siiski ministri ettepanekul teh-
tud muudatused kehtestati. Advokatuuri juhatus arutas 10.06.2008. a istungil konk-
reetsete ettepanekute tegemist Justiitsministeeriumile ajatasule üleminekuks, mh ühtse 
riigi õigusabi tasu taotlemise vormi kehtestamist alates 1. juulist 2008. Valmis projekt, 
mille kohaselt tuleks, lähtudes riigieelarves riigi õigusabi tasustamiseks ettenähtud 
summast ning advokatuurile teadaolevatest andmetest, riigi õigusabi osutamise mahu 
kohta esialgu kehtestada järgmised tunnitasud: (1) kriminaal- ja väärteomenetluses 
320 krooni; (2) tsiviil-, halduskohtumenetluses ja muu õigusnõustamine 420 krooni. 
Tunnitasu tuleks arvestada 15 minutilise täpsusega 30 minuti asemel. Arutusel olid 
ka advokaadi põhjendatud taotlusel tema poolt riigi õigusabi osutamise kohta ja taga-
si jõudmiseks kulutatud aja eest tunnitasu arvestamise ning sõidukulude hüvitamise 
alused. Juhatus arutas ka riigi õigusabi tasu taotlemise ettevalmistatud ühtset vormi 
ning tegi selles vajalikud täpsustused. Vastavad ettepanekud ja tasu ühtne vorm esitati 
Justiitsministeeriumile. Esitatud ettepanekud, eelkõige põhjendusega, et riigi õigusabi 
tasumäärade kehtestamine antakse nagunii alates 01.01.2010 advokatuuri pädevusse, 
lükati kõrvale. 

Suve lõppu ning sügisesse jäid diskussioonid õiguskantsleriga ning Justiitsministee-
riumiga advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu üle. Olukorras, kus Riigiko-
gule Justiitsministeeriumi poolt esitatud eelnõu erines oluliselt advokatuuri ja minis-
teeriumi vahel kevadel kokku lepitud versioonist, võttis advokatuur tagasi oma koos-
kõlastuse eelnõule. Õiguskantsleri hinnangul võisid osad muudatusettepanekud eel-
nõus osutuda vastuolus olevaiks Põhiseadusega. Diskussioonid ning kompromisside 
leidmine vältas kuid. Riigikogu õiguskomisjonis kiideti advokatuuri ja Justiitsminis-
teeriumi eelnõu kohta tehtud kompromissettepanekud novembris heaks ning eelnõu 
läbis samal kuul Riigikogus teise lugemise. Eelnõu kolmas lugemine toimus detsembri 
alguses ning seadusemuudatused otsustati rakendada alates 01.01.2010. Eeltoodu val-
guses otsustati jätkata juba tehtud ettevalmistustöid dispetšerteenistuse rakendamiseks 
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eelnimetatud tähtajast (kuigi selleks ajaks oli selge, et kaotatud on lubamatult palju 
aega vajalike tehniliste ettevalmistuste tarbeks ning töö Justiitsministeeriumi vastava-
tes talitustes oli seiskunud). Samuti otsustas advokatuuri juhatus saada sõltumatu hin-
nang advokatuuri rahaliste vahendite vajaduse kohta riigi õigusabi osutamise eest tasu 
maksmiseks ja advokatuuri avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks. Eelnimetatud ees-
märgil koostas advokatuuri juhatus lähteülesande ning asus nõutama pakkumisi kol-
melt juhtivalt audiitorfirmalt Eestis. Peale advokatuuri finantsanalüüsi mahu ja üles-
ande täpsustamist ning esitatud hinnapakkumiste arutamist otsustati asuda töö teos-
tamiseks konkreetsete tingimuste sätestamiseks läbi rääkima KPMG Baltics Aktsiaselt-
siga. Töö tulemused peavad lähteülesandest tulenevalt olema esitletavad advokatuuri 
liikmetele enne 2009. aasta märtsikuus toimuvat üldkogu.

5.  Advokaadi kutsetegevus ja kutse-eetika

5.1.  Kaebused advokaatide tegevuse peale

Aruandlusperioodil esitati juhatusele 48 kaebust, millest juhatus vaatas istungil läbi 
45 advokaadi tegevuse peale esitatud kaebust. Advokaadilt selgituse nõudmise ning 
materjalide ettevalmistamise tähtaja kandumisega uude aruandeaastasse jääb 1 kaebuse 
läbivaatamine järgmisse aruandeperioodi.

Neljakümne viiest läbi vaadatud kaebusest olid 35 esitatud füüsiliste isikute, 1 jurii-
dilise isiku ja 9 õigusasutuste poolt (võrdluseks: 2007. aastal esitati 52 kaebust, neist 
31 füüsiliste isikute, 2 juriidiliste isikute ning 16 õigusasutuste poolt). Neljakümne 
viiest kaebusest 40 oli vandeadvokaadi ning 5 vandeadvokaadi vanemabi tegevuse pea-
le. Eraldi tuleks siinjuures ära märkida, et kahe advokaadi tegevuse peale esitati aru-
andeaastal 2 kaebust, kahe advokaadi tegevuse peale 3 kaebust ning kolme advokaadi 
tegevuse peale 4 kaebust. Ühiskaebuseid esitati neljal korral kahe advokaadi tegevuse 
kohta, kahel korral kolme advokaadi tegevuse kohta ja ühel korral kuue advokaadi 
tegevuse kohta. 

Kahel korral esitati kaebus advokaadi poolt teise advokaadibüroo advokaadi peale.

Juhatus tegi aukohtule ettepaneku aukohtumenetluse algatamiseks kokku 17 esitatud 
kaebuse alusel, sellest füüsiliste isikute poolt esitatud kaebustest 9 korral, õigusasutuste 
poolt esitatud kaebustest 7 korral ja juriidilise isiku poolt esitatud kaebusest 1 korral. 

Otse aukohtule esitati 15 kaebust (Aukohtu tegevusest vt täpsemalt „Ülevaade Eesti 
Advokatuuri aukohtu tegevusest 2008. aastal.”).

Eeltoodud arvudest nähtub, et kaebuste koguarv ei ole võrreldes eelmise aastaga oluli-
selt muutunud. Samas enamus juhatusele esitatud kaebustest on olnud põhjendama-
tud. Üldjuhul on kaebustes esitatud väited advokaadi minetuste kohta olnud paljasõ-
nalised ning leidnud kummutamist advokaadi seletuskirja, lisatud dokumentide, aga 
ka advokaadi enese suuliste selgitustega. Samuti on paljudel juhtudel tegemist olukor-
raga, kus kaebamise aluseks on peamiselt soovitud eesmärgi (positiivse kohtulahendi) 
saavutamata jäämine. Samas enamik kohtute poolt advokaadi tegevuse kohta esitatud 
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teadete põhjal on juhatus pidanud vajalikuks teha aukohtule ettepaneku aukohtume-
netluse algatamiseks. 

Juhatus juhtis kolmel korral advokaatide tähelepanu minetustele nende kutsetegevu-
ses. Ühel korral juhtis juhatus advokaadi tähelepanu sellele, et advokaadi ja juhatu-
se vaheline suhtlemine peab olema korrektne ja selgitused tuleb esitada mõistliku aja 
jooksul. Ühel korral juhtis juhatus advokaadi tähelepanu asjaolule, et ajakirjanikega 
suhtlemisel, eriti oma väljaütlemistes, tuleb olla hoolikam. Ühel korral juhtis juhatus 
advokaadi tähelepanu sellele, et riigi õigusabi osutamisel ei tohi suhtuda kergekäeliselt 
asenduskaitsja määramisse. 

5.2.  Juhatuse pool teostatud järelevalve

Juhatus teostas aruandlusperioodil järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise seadusest tulenevate  kohustuste täitmiseks kehtestatud hoolsusmeetmete 
kohaldamise protseduurireeglite olemasolu kohta advokaadibüroodes. Kõikide advo-
kaadibüroode hulgast tehti juhuvalim, mis moodustas u 9%. Kontrolli käigus kontrol-
liti 15 advokaadibürood üle Eesti. Kontrolli teostamisel tuvastati, et 15st advokaadi-
büroost ainult ühel ei ole eraldi kehtestatud nimetatud hoolsusmeetmete kohaldami-
se protseduurireegleid. Advokaadibüroole, kus esines puudujääke, tehti ettepanek viia 
oma tegevus seadusega kooskõlla. Kontrolli tulemusena selgus, et advokaadibürood on 
asunud järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid 
nõudeid. 

�.  Advokaatide täiendusõpe

�.1.  Täiendusõppe korraldusest

Vastavalt sõlmitud lepingule jätkas aruandeperioodil advokaatide täiendusõppe korral-
damist Sihtasutus Eesti Õiguskeskus. Advokatuuri eelarveliste vahendite arvel korral-
dati 10 õppepäeva. Lisaks võimaldas õppeprogramm advokaatidel osaleda 12 tasulisel 
õppepäeval. 

Aasta märksõnaks võib pidada uute koolitusvõimaluste otsimist – tulenevalt ühe poolt 
õiguskeskuse tegevuse lõpetamisest, teisalt vajadusest muuta senist õppepäevade for-
maati (mh, et advokaatidel oleks võimalik osaleda koolituspäeval ka ainult ühe lektori 
loengus, mida arvestatakse eraldi koolitusena) kui täiustada nende kvaliteeti (selgitada 
koostöös advokaatidega küsitluste tulemusena välja enam huvitavad teemad; kaasa-
ta uusi lektoreid; juba advokaatidele esitatavas programmis tuua välja lektorite kaupa 
koolituste täpsemad teemad ning konkreetse koolitaja loengu kestvus, jne). Suvel sõl-
miti põhimõtteline kokkulepe pr Piret Jõhvik’uga (OÜ Õiguskoolitus) koolitusteenu-
se osutamiseks ning 2009. aasta koolitusprogrammi väljatöötamiseks (perspektiiviga 
2009–2010), mis oleks esitletav advokatuuri juhatusele kinnitamiseks sügisel. Kavan-
datavate loengute teemade, lektorite ning võimalike koolituskohtade väljaselgitamine, 
kokkulepete sõlmimine ning pakutud võimaluste sobitamine eelarveliste vahenditega 
vältas aasta viimaste kuudeni. Detsembris kinnitas juhatus advokatuuri liikmete 2009. 
aasta täiendõppe kava põhialused ning I poolaasta teemad, mille kohaselt aasta esi-
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mesel poolel on planeeritud kokku 5 tasuta ning 6 tasulist koolitust. Koolituspäevade 
kestvuseks on planeeritud 5 kuni 6 akadeemilist tundi. Koolitused (nii tasuta kui tasu-
lised koolitused kogu kalendriaasta vältel) toimuvad Rahvusraamatukogus. 

�.2. Täiendusõppe aruandlusest

Advokaadid peavad esitama advokatuurile aruande oma täiendusõppe läbimise koh-
ta iga viie aasta tagant, esimene hindamisperiood algab viimasest sooritatud advokaa-
dieksamist, kusjuures hindamisperioodi igal aastal tuleb koguda vähemalt 10 täien-
dusõppe punkti ja viieaastase hindamisperioodi jooksul tuleb koguda kokku 80 täien-
dusõppe punkti.

Advokaadid, kes õigeaegselt ei ole aruannet esitanud, on kohustatud tulema hinda-
misvestlusele, mis viiakse läbi vastavalt juhatuse poolt 13.11.2007 kinnitatud Eesti 
Advokatuuri hindamisvestluse korrale.

2008. aastal toimusid kutsesobivusvestlused 3 advokaadiga, kes ei olnud täitnud täien-
dusõppe kohustust nõutud mahus. Ühe advokaadi hindamisvestluse tulemusena hin-
nati advokaat advokaaditegevuseks mittesobivaks. Vastavalt advokatuuri seadusele 
peab advokaat esitama kutsesobivuse hindamise uue aja määramiseks kutsesobivusko-
misjonile sellekohase taotluse. 

Vestlused toimuvad komisjoni poolt koostatud ja juhatuse poolt 20. novembril 2007. 
aastal kinnitatud uue kutsesobivusvestluse korra järgi. Kahe advokaadi puhul hindas 
advokatuuri kutsesobivuskomisjon hindamisvestluse tulemused positiivseks, so advo-
kaadid hinnati advokaaditegevuseks sobivaiks.

7. Välissuhtlus 

Eesti Advokatuur on jätkuvalt aktiivselt osalenud CCBE tegevuses. 2008. aastal osale-
sime CCBE alalise komitee ja plenaaristungitel rohkem kui kunagi varem – neljal ala-
lise komitee istungil ning kahel plenaaristungil. 

Juhatus leiab, et töögruppide esindajad peavad olema kursis töögrupis toimuvaga ning 
edastama sellest olulisima teabe juhatusele. Töögruppide koosolekutel tuleb osaleda 
vaid vajadusel ning sel juhul tuleb esitada juhatusele vastav taotlus, et juhatus saaks 
osalemise vajaduse otsustada ning sellega seotud kulud hiljem hüvitada. Vandeadvo-
kaat Jaanus Tehver osales 09.02.2008. a Brüsselis CCBE kriminaalõiguse komitee 
istungil. Vandeadvokaat Sten Luiga osales 04.09.2008. a kutse-eetika komitee istun-
gil.

Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides on aruandeperioo-
dil muutunud. Eesti Advokatuuri esindajad CCBE-s on:
 Delegatsiooni juht – Ain Alvin
 Kontaktisik – Marin Vallikivi
 Delegatsiooni liige – Peeter Lepik
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Esindajad CCBE komiteedes, töögruppides:
 Õigusabi – Ain Alvin
 Kutsekindlustus – Marti Hääl
 Konkurents – Marti Hääl
 Äriõigus – Maivi Ots
 Kutse-eetika – Sten Luiga
 Kriminaalõigus – Jaanus Tehver
 Rahapesu – Toomas Vaher
 Euroopa lepinguõigus – Ene Soop

Olulisemad teemad CCBE-s on olnud:
•	 CCBE vaatlejastaatuse andmine Albaaniale, Armeeniale, Gruusiale ja Moldo-

vale.
•	 Venemaa taotlust vaatlejastaatuse saamiseks ei arutatud, sest pole kokkuleppe-

le jõutud liikmemaksu suuruse osas.
•	 Rule of law sihtasutus ja/või direktor.

Rule of Law sihtasutuse loomise ideed arutati terve aasta vältel. Fondi eesmär-
giks oleks toetada rahaliselt algatusi, mis on suunatud inimõiguste ja vaba-
duste kaitsmisele, samuti toetada advokatuuride sõltumatuse ideed ja aktua-
liseerida advokaadi kutserolli ühiskonnas. Töölt lahkus CCBE Euroopa Rule 
of Law projektide direktor ning seoses sellega leidsid paljud delegatsioonid, et 
võiks arutada laiemalt, kuidas rule of law projektidega tegeleda. 
CCBE presidentuur tegi ettepaneku, et vajalik oleks Rule of law direktor 
CCBE juures ning eraldi sihtasutus, millega direktor tegeleks. Nii direkto-
ri kui ka sihtasutuse puhul oleks aga vajalik liikmemaksu tõstmine 5% võr-
ra. Delegatsioonid olid liikmemaksu tõstmisele vastu ning otsustati, et CCBE 
peaks tegelema ka edaspidi Rule of law projektidega, kuid ilma sihtasutuse 
ning direktorita. 

•	 Kiideti heaks CCBE soovitus kolmanda rahapesu direktiiviga seoses.
CCBE analüüsis Euroopa Kohtu (26.06.2007), Belgia Konstitutsioonikohtu 
(23.01.2008) ning Prantsusmaa Kõrgema kohtu (10.04.2008) otsuseid, mis 
on tõlgendanud rahapesu teist ja kolmandat direktiivi ning hinnanud nen-
de liikmesriikide õigusesse ülevõtmist. Nimetatud kohtuotsused kinnitavad 
CCBE ning advokatuuride ja õigusliitude väljendatud seisukohti.
Nendes lahendites on leitud, et liikmesriikidel on inimõiguste konventsioo-
nist tulenevalt kohustus tagada ja kaitsta kliendi ja advokaadi vahelise suhte 
konfidentsiaalsust ning sellest põhimõttest ei ole erandit ega liikmesriigil kaa-
lutlusõigust. 
Nimetatud konfidentsiaalsuskohustus ei hõlma mitte ainult (kohtu)menet- 
lusega seotud ja positsiooni kujundamisega seotud tegevusi, vaid ka õigus-
nõustamist.
CCBE abistab oma liikmeid kindlustamaks, et siseriiklikud seadused nime-
tatud kohtuotsuseid järgiksid ning tagaksid võimalikult laia kaitse advokaadi 
ja kliendi suhte konfidentsiaalsusele.

•	 FATF juhend seoses rahapesu direktiiviga.
FATF plenaaristungil oktoobris 2008. a kiideti heaks nende juhend, mil-
le viimane tekst on pikkade läbirääkimiste tulemus (sh CCBE ettepanekud). 
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Dokument ei ole advokaatidele siduv, kuid CCBE soovitab oma liikmesriiki-
del selle juhendiga arvestada (nt enda poolt liikmetele juhendit koostades).

•	 CCBE inimõiguste auhind
 Tänavune auhind läks jagamisele:
• Hiina advokaat Li Heping, kes Hiina vabadusvõitlejaid kaitstes on korduvalt 

jäänud võimude ebademokraatliku surve alla üksnes seetõttu, et ta on advo-
kaat ning oma kutserolli täites allutatud võimude poolt piinamistele ja saa-
detud vanglasse.

• Hispaania advokaadid, kes riigi õigusabi korras osalesid Madriidi pommiplah-
vatuste kohtuasjas ning sattusid seetõttu suure üldsuse surve ja pahameele 
alla. Kohtumenetlus kestis 18 kuud. Mõned advokaadid olid sunnitud roh-
kem kui aastaks oma advokaadibüroo sulgema, kaotades nii sissetuleku kui 
kliendid. Advokaatidele ei võimaldatud juurdepääsu kõikidele dokumentidele 
ning neil oli tihti võimatu oma klientidega kohtuda.

•	 CCBE arutas Hiina advokaatide olukorda ka üldisemalt ning CCBE juht-
kond pöördus vastava avaliku kirjaga Hiina valitsuse poole. 

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevu-
ses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur 
vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsiooni-
de kohta. Samuti on Eesti Advokatuur teinud teistele riikidele järelepärimisi nende 
riikide seadusandluse ja regulatsioonide kohta, eesmärgiga kujundada välja seisukohti 
Eesti seadusloomes.

Advokatuuri juhatus saab arvukalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele 
välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, 
on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist 
tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid:
– Aseesimees Ain Alvin 30.01.2008–03.02.2008 Viinis toimunud Euroopa 

Advokatuuride Presidentide konverentsil ning CCBE alalise komitee istungil;
– Vandeadvokaat Jaanus Tehver 09.02.2008 Brüsselis CCBE kriminaalõiguse 

komitee istungil;
– Esimees Aivar Pilv, aseesimees Ain Alvin, kantsler Kristel Voltenberg ja jurist 

Marin Vallikivi 25.–26.04.2008 Põhja- ja Baltimaade advokatuuride kohtu-
misel;

– Juhatuse liige Jüri Leppik 01.-03.05.2008 Berliinis iga-aastaselt Saksa advo-
kaatide konverentsil „The Legal Profession – on the side of freedom“;

– Jurist Marin Vallikivi 23.05.2008 Budapestis CCBE plenaaristungil;
– Kantsler Kristel Voltenberg 03.06.2008 Moskvas SRÜ ja Balti riikide advoka-

tuuride konverents-ümarlaual;
– Jurist Marin Vallikivi 26.06.2008 Sofias CCBE alalise komitee istungil;
– Aseesimees Ain Alvin 05.09.2008 Brüsselis CCBE alalise komitee istungil;
– Kantsler Kristel Voltenberg 11.–13.09.2008 Limassolis CEEBA aastakoosole-

kul;
– Jurist Marin Vallikivi 24.10.2008 Brüsselis CCBE alalise komitee istungil;

EESTI ADVOKATUURI JUHATUSE ARUANNE



47
– Kantsler Kristel Voltenberg 6.-8.11.2008 Roomas konverentsil „Training of 

lawyers in Europe“;
– Jurist Marin Vallikivi 29.11.2008 Brüsselis CCBE plenaaristungil.
–  Kantsler Kristel Voltenberg 6.-8.11.2008 Roomas konverentsil „Training of 

lawyers in Europe“;
–  Jurist Marin Vallikivi 29.11.2008 Brüsselis CCBE plenaaristungil;
– Kantsler Kristel Voltenberg 5.-7.12.2008 Vilniuses Leedu Advokatuuri 90nda 

aastapäeva üritustel. 

29.–30.08.2008 toimus Viljandis traditsiooniline Eesti ja Soome advokaatide maa-
võistlus tennises, mis lõppes tasavägises kohtumises külaliste kasuks 5:1. Eesti Advoka-
tuuri esindasid vandeadvokaadid Ain Alvin, Aldo Kaljurand, Toomas Bekker, Margo 
Normann ja Mart Sikut.

05.-07.12.2008 Vilniuses toimunud Leedu Advokatuuri 90nda aastapäeva ürituste 
raames toimus korvpalliturniir. Eesti Advokatuuri korvpallimeeskond saavutas turnii-
ril II koha. 

7.1.  Põhja- ja Baltimaade advokatuuride presidentuuride kohtumine

Reykjavikis toimus 25.-26.04.2008. a Põhjamaade advokatuuride presidentuuride 
kohtumine, kus sel aastal võtsid esmakordselt osa ka Eesti, Läti ja Leedu advokatuu-
ride esindajad. Eesti Advokatuuri esindajatena osalesid esimees Aivar Pilv, aseesimees 
Ain Alvin, kantselr Kristel Voltenberg ja jurist Marin Vallikivi.

Tutvustamaks Balti riikide advokatuuride esindajatele Põhjamaade advokatuuride üles-
ehitust, toimimise põhimõtteid, liikmeks saamise ja täiendõppe küsimusi, iseregulat-
siooni ning järelevalvet, samuti riigi õigusabi osutamise küsimusi ning saamaks ülevaa-
det toimuvast Balti riikides, tegid kõik osalejamaad ettekande oma riigi näitel. Eesti 
Advokatuuri nimel tegi ettekande advokatuuri aseesimees Ain Alvin.

7.2.  CEEBA kohtumine Küprosel

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations) – Euroopa advokatuuride 
tegevjuhtide organisatsioon, mis asutati 47 aastat tagasi ja on sellest ajast aktiivselt 
tegutsenud, pidas oma iga-aastast koosolekut sel aastal 11.-13. septembril Limassolis, 
Küprosel. Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg ühines organisatsiooniga ja 
osales CEEBA koosolekul.

CEEBA iga-aastastel koosolekutel arutatakse liikmesriikide advokatuure, advokatuuri-
de tegevjuhte ning muid tegevorganeid ja nende igapäevatööd puudutavaid küsimusi 
ning vahetatakse informatsiooni. 

Kõik riigid ja CCBE esitasid ülevaate aasta jooksul toimunud tähtsamate arengute 
kohta. Lisaks arutati tulevikuvisioone – mis on järgmise dekaadi tähtsaimad ülesan-
ded, millised strateegiad on võimalikud? Samuti arutati rahapesu 3. direktiiviga seo-
tud küsimusi.
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7.3.  SRÜ ja Balti riikide advokatuuride konverents-ümarlaud

Eesti advokatuuri esindajana osales ümarlaual kantsler Kristel Voltenberg. Ümarlaual, 
mille korraldajaks oli Vene Föderatsiooni Advokaatide Föderaalne Palat ning mis toi-
mus palati asukohas Moskvas, osalesid peale korraldajamaa esindajate advokatuuride 
esindajad Ukrainast, Valgevenest, Kasahstanist, Kirgiisiast, Usbekistanist ning Eestist, 
Lätist ja Leedust. 
Ümarlaual olid arutusel järgmised teemad:

– advokatuuri roll inimõiguste kaitset tagava seadusandluse harmoniseerimisel;
– advokaatide piiriülese teenuse osutamisega kaasnevad probleemid.

Kõikide osalejariikide esindajad esinesid 10-minutliste ettekannetega ühel ülalnime-
tatud teemadest. Lühikese sõnavõtuga esines ka Vene Riigiduuma konstitutsioonilise 
seadusandluse ja riikliku ehituse komitee esindaja.

Osalejad kinnitasid ühist arusaamist sellest, et advokatuuril on ühiskonnas täita erili-
ne roll ning advokaadikutse kui vaba ja sõltumatu kutse olemasolu on oluline vahend 
inimõiguste kaitsmiseks sõltumata riigivõimust vm ühiskonna huvigruppidest. Osale-
jad tõdesid kahetsusega, et advokatuuri poolt seadusloome protsessis osalemisel esita-
tavad arvamused jäävad pahatihti arvestamata, samuti antakse arvamuste andmiseks 
väga lühikesed tähtajad, milliste jooksul ei ole võimalik teha põhjalikku analüüsi ega 
esitada oma seisukohti laiapõhiselt ning veenvalt. 

Oluliste küsimustena tõusetusid ka advokaatide kvalifikatsiooninõudeid puudutavad 
teemad, sh viimasest tulenevad probleemid kutsekvalifikatsiooni vastastikusel tunnus-
tamisel.

Balti riikide esindajad tõdesid, et paljud vene ja teiste endiste NL liiduvabariikide 
advokatuuride ees täna seisvad probleemid leidsid oma loogilise lahenduse Euroopa 
Liiduga liitumisprotsessi ja sellele eelnenud harmoniseerimisprotsesside tulemusena. 
Nii ei ole meie jaoks tänasel päeval näiteks küsimuseks advokaatide eetika- ja käitu-
misnormide väljatöötamise ja seadustamise vajadus (reguleeritud lisaks kohalikele sea-
dustele ka Euroopa advokaatide eetikakoodeksiga, mille põhimõtted on inkorporeeri-
tud ka suuremal või vähemal määral siseriiklikesse aktidesse), jne. Samas on läbi info-
vahetuse alati midagi õppida. 
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ÜLEVAADE EESTI ADVOKATUURI 
EETIKA- JA METOODIKAKOMISJONI TEGEVUSEST 

2008. AASTAL

EMK esimeheks aruandeperioodil oli Sten Luiga ja liikmeteks 2008 aastal Pirkko-Liis 
Harkmaa, Peeter Kutman, Maivi Ots, Paavo Paas, Aku Sorainen, Tõnis Tamme, And-
res Suik, Aare Tark ja Jaanus Tehver.

Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni töökorra § 3 lg 1 kohaselt nimetab 
advokatuuri juhatus eetika- ja metoodikakomisjoni liikmed neljaks aastaks. Aruande-
perioodil lõppesid komisjoni liikmete Sten Luiga, Peeter Kutman, Paavo Paas, Aku 
Sorainen, Andres Suik, Tõnis Tamme ja Aare Tark volitused. 

Juhatus otsustas 15. aprill 2008. a otsusega nr 9 nimetada uueks ametiajaks Eesti 
Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni liikmeteks Sten Luiga, Peeter Kutman, 
Aku Sorainen, Tõnis Tamme ja Aare Tark. Volituste lõppemisel ei kandideerinud 
uueks ametiajaks Paavo Paas ja Andres Suik. Juhatus nimetas 10. juuni 2008. a otsuse-
ga eetika- ja metoodikakomisjoni liikmeks Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN 
vandeadvokaat Pirkko-Liis Harkmaa.

Komisjoni tegevus hõlmas aruandeperioodil mitmeid erinevaid advokaadi töömetoo-
dika valdkondi. Arutati eetikakoodeksi muudatusettepanekuid, rahapesu vastase võit-
luse seaduste täitmise temaatikat, dokumentide arhiveerimist, kliendi varade hoidmist, 
ärilist teavitamist ja seadusest tuleneva järelvalve teostamist advokaadibüroode üle.

Tehti ettepanekuid advokatuuri arengukava ülesehituse ja koostamise suhtes ning aval-
dati juhatuse ülesandel arvamust mitmetes eetika ja deontoloogia alastes küsimustes.

Aruandeperioodil edastati juhatusele Advokaadibüroo protseduurireeglid rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuse täitmiseks, mis on käesolevaks ajaks kin-
nitatud juhatuse otsusega 09.09.2008 nr. 5. Koostajateks olid Jaanus Tehver ja Maivi 
Ots.

Aruandeperioodil koostati ja edastati juhatusele Kliendi varade hoidmise juhend, mis 
on käesolevaks ajaks kinnitatud juhatuse otsusega 13.01.2009 nr 1. Koostajateks olid 
Tõnis Tamme ja Aku Sorainen.

Jaanus Tehver koostas advokatuuri nimel arvamuse „Kriminaalmenetluse seadustiku ja 
teiste seaduste muutmise seaduse” eelnõu kohta (286 SE) ja osales CCBE kriminaal- 
õiguse komitee 09.02.2008. a istungil Brüsselis. 
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Sten Luiga osales CCBE Deontology komitee 04.09.2008. a istungil ja Maivi Ots osa-
les CCBE Company Law komitee istungil Brüsselis 6.02.2008. a.

Komisjoni liikmed Tõnis Tamme ja Jaanus Tehver analüüsisid Aukohtu 2007-2008 
aasta lahendeid ning koostasid nende põhjal kokkuvõtted avaldamiseks advokatuuri 
koduleheküljel.

REVISJONIKOMISJON

Revisjonikomisjon töötas koosseisus: esimees Väino-Rein Villik, liikmed Alla Jakob-
son ja Eva Rivis, asendusliikmed Alice Salumets ja Imbi Seimar.
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ÜLEVAADE EESTI ADVOKATUURI 
KUTSESOBIVUSKOMISJONI TEGEVUSEST 2008. AASTAL
 

Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni 2008. aasta kooseisu kuulusid vandeadvo-
kaadid Asko Pohla (komisjoni esimees), Aadu Luberg ( Indrek Tederi asemel alates 04. 
märtsist 2008), Toomas Tamme, Toomas Taube ja Urmas Ustav. 

Kohtunikest oli komisjoni liikmeteks Koidula Laurisaar ja Gaida Kivinurm. Justiits-
ministeeriumi esindas Maret Saanküll, prokuratuuri Jaan Naaber ja Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonda professor Jaan Sootak.

Eksamite korraldamisest

Aasta jooksul pidas komisjon 26 istungit, mis on nelja võrra rohkem kui 2007. aastal 
ning suurenes ka eksamineeritavate arv: 2006 aastal toimus 88 eksamit, 2007 aastal 
78 eksamit (sh 4 hindamisvestlust) ja 2008 aastal 104 eksamit (sh 3 hindamisvest-
lust).  Seega võttis komisjon ühel istungil vastu 3 kuni 4 eksamit.  Komisjoni hinnan-
gul kulub ühe eksami ettevalmistamiseks (kirjalike eksami osa läbivaatamine), eksa-
minandiga vestluseks ja suulise eksami kuulamiseks kokku umbes 1,5 tundi.  Arvesta-
des komisjoni liikmete vahel ära jagatud komisjonide istungite arvu, võib hinnata iga 
advokaadist liikme panuseks  umbes 80–100 tundi aastas.  

Vandeadvokaadi abi eksamile tuli kokku 23 kandidaati, edukalt sooritas eksami 18 
kandidaati (78%).  Arvestades, et abi eksamile tulevad valdavalt äsja ülikooli lõpe-
tanud värskete teadmistega, kuid väiksema praktilise pagasiga juristid, on see näitaja 
ikka olnud läbi aastate kõrge.

Vandeadvokaadi vanemabi eksamile tuli kokku 22 kandidaati, edukalt sooritas eksami 
16 (73%). 

Vandeadvokaadi eksamile tuli kokku 56 kandidaati, edukalt sooritas eksami 52 
(93%). 

Kokkuvõtlikult: advokaadieksamile tulnud 101-st isikust õnnestus eksam sooritada 
86-l (85%). 

Nagu ka eespool toodud arvudest nähtub, on suurenenud vandeadvokaadi eksamite 
sooritajate arv (2007 aastal 30 kandidaati, 2008 aastal 56 kandidaati), mis on tingitud 
avanenud võimalusest valida õigusharude valdkond ja lasta kontrollida oma teadmisi 
praktiseeritavate õigusharude piires. 
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Õ N N I T L E M E

Auväärseid juubilare, vandeadvokaate

   Kaljo Kuusmaa  80
   Maimu Schmidt  80
   Vahur Tänav  75
   Niina Agarjova  70
   Tõnis Lutsar  70
   Jekaterina Jevšina 60
   Aare-Heino Raig 60
   Eve Laine  50
   Ivo Mahhov  50
   Tiina Mare Hiob 50
   Ants Nõmmik   50
   Andres Lusmägi  50

Kauaaegseid advokaate, pensionäre

   Beile Šapiro  90
   Jüri Aland  85
   Heino Kütt  80
   Laine Teemant  75
   Albert Kazikov  75

ÕNNITLEME
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ÜLEVAADE EESTI ADVOKATUURI 
AUKOHTU TEGEVUSEST 2008. AASTAL

Eesti Advokatuuri aukohtu liikmed aruandlusperioodil olid esimees vandeadvokaat 
Andres Aavik ja liikmed vandeadvokaadid Liina Linsi, Priit Manavald, Aare-Heino 
Raig, õigusteadlane Raul Narits ning kohtunikud Katre Poljakova ja Ande Tänav. 
Asendusliikmeteks olid vandeadvokaadid Leino Biin, Leon Glikman ja Ivo Mahhov.

2008. a toimus 21 aukohtu istungit. Kokku lahendati aukohtumenetluses 32 kaebust 
29 advokaadi (23 vandeadvokaadi, 4 vandeadvokaadi vanemabi, 1 vandeadvokaadi abi 
ja 1 assotsieerunud liikme) suhtes.

Ühe aukohtule esitatud kaebuse lahendamine ei olnud aukohtu pädevuses. Aukohtu-
menetlust ei algatatud 8 korral, neist 3 korral puudusid distsiplinaarsüüteo tunnused, 
1 korral ei algatatud aukohtumenetlust tähtaja möödumise tõttu. Kahel korral loobu-
sid kaebajad kaebusest. Kahel korral algatati aukohtumenetluse asemel lepitusmenet-
lus. Nendest ühel korral lõpetati lepitusmenetlus poolte leppimisega. Aukohtumenet-
lus algatati 17 korral. Neist kahel korral peatati algatatud aukohtumenetlus samas asjas 
toimuva kohtumenetluse ajaks. Kahes algatatud aukohtu asjas on menetlus pooleli.

Aruandlusperioodil määras aukohus distsiplinaarkaristuse 9 korral, neist 8 korral noo-
mituse ja 1 korral rahatrahvi. Aukohtu otsuse kohaselt rikkus advokaat Advokatuu-
riseaduse paragrahv 44 lg 1 p1, Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi paragrahv 9 lg 1, 
paragrahv 20 lg 2 nõudeid, ning pannud sellega toime distsiplinaarsüüteo, mille eest 
määrata advokaadile distsiplinaarkaristuseks vastavalt Advokatuuriseaduse paragrahv 
19 lõige 2 p 2 rahatrahvi advokatuuri kasuks kahe kuu töötasu ulatuses.

Aukohtu menetlusse jäi aruandlusperioodi lõppedes 10 asja, milledest kolmes asjas on 
aukohtumenetlus algatatud ja ülejäänud 7 asjas ei ole aukohtumenetluse algatamist 
või mittealgatamist veel otsustatud. 

Allpool antakse lühiülevaade mõningatest aruandeperioodil aukohtu poolt langetatud 
otsustest.

1

Kohtunik Y esitas 19.03.2008 teate vandeadvokaat X käitumise kohta 18.03.2008 toi-
munud kohtuistungil. Juhatus otsustas 01.04.2008 istungil saata kaebuse aukohtule 
aukohtumenetluse algatamise otsustamiseks. Aukohus algatas vandeadvokaadi suhtes 
14.05.2008 aukohtumenetluse. 30.10.2008 otsusega otsustas aukohus lõpetada van-
deadvokaadi suhtes vastavalt Advokatuuriseaduse § 17 lg 2 aukohtumenetluse, kuna 
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asjas ei ole piisavalt tõendeid selle kohta, et advokaat oleks toime pannud distsipli-
naarsüüteo.

Tutvunud esitatud kaebuse ja lisatud materjalidega, täiendavalt kogutud tõenditega 
ning ära kuulanud aukohtu istungil advokaadi, jõudis aukohus alljärgnevatele järel-
dustele: 

1. Hinnates aukohtu käsutuses olevaid materjale, leiab aukohus, et asjas kogu-
tud tõenditega ei ole piisavalt tõendatud advokaadi poolt distsiplinaarsüüteo 
toimepanemine ning täiendavate tõendite kogumine ei ole võimalik. Vastavalt 
advokatuuriseaduse § 17 lg 11 on üksnes advokaat kohustatud esitama aukoh-
tule tema käsutuses olevaid tõendeid, teistel isikutel sellist kohustust ei ole. 
Kaebuse esitaja ja võimalikud tunnistajad ei soovinud Aukohtu istungil osaleda.

2. Aukohtus palus kaebuse esitajal esitada 18.03.2008 toimunud istungi pro-
tokoll, et välja selgitada, kas ja milliseid väljendeid advokaat istungi jooksul 
kasutas. Kaebuse esitaja vastas aukohtu järelepärimisele 25.06.2008 selgituse-
ga, et protokolli ei ole võimalik ja tema arvates ka vajalik esitada. Kaebuse esi-
taja selgitab, et TsMS § 50 kehtestab protokollis sisalduvale esitatud nõuded 
ja menetlusosaliste sõnakasutust kahjuks ei protokollita. 

3. Advokaat on nii oma kirjalikult esitatud vastuses kui ka suuliselt aukohtu 
istungil kinnitanud, et kõiki kaebuse esitaja poolt viidatud väljendeid ta ei ole 
kindlasti kasutanud. Advokaat selgitab, et ta luges oma kliendi pöördumise 
ette peale kohtuistungi lõppu. Advokaat leiab, et kohtuistung on lõppenud, 
kui kohtuistungi sekretär võtab allkirju uuele määratud istungiajale. Advo-
kaadi klient kinnitab advokaadi poolt toodud asjaolusid. Advokaat selgitas 
aukohtuistungil, et kohtunik ei suhelnud advokaadiga õigusnormi põhiselt. 
Kohtunik ei teinud advokaadi käitumise kohta ühtegi eelnevat hoiatust või-
malike saabuvate tagajärgede eest. Kui kohus oleks advokaati hoiatanud, oleks 
advokaadil olnud võimalus selgitada, milline on pärast kohtuistungi lõppu 
tema poolne vastaspoole poole pöördumise põhjus või vajadusel esitada vastu-
väide. Advokaat ei olnud teadlik asjaolust, et kohtunik võis avada uuesti pro-
tokolli.

4. Eeltoodust nähtub, et antud asja kohta kogutud tõendid on vasturääkivad. 
Täiendavaid tõendeid, mis kinnitaksid vandeadvokaadi poolt distsiplinaarsüü-
teo toimepanemist, ei ole võimalik koguda. Avaldaja ja advokaadi selgitused 
antud juhtumi kohta lähevad lahku ning Aukohtul ei ole võimalik vasturää-
kivusi täiendavate küsimuste esitamisega kohtuistungil kõrvaldada. Samuti ei 
ole Aukohtule esitatud kohtuistungi protokolli, kust võiksid teatises väljatoo-
dud tehiolud nähtuda.

5. Eeltoodu tõttu ei ole Aukohtul võimalik tuvastada asjaolu, milliseid väljen-
deid advokaat kasutas ning kas tema käitumine oli vastuolus eetikakoodeksi 
§9 lg.1 Aukohus on seisukohal, et kahtlused, mida ei ole võimalik kõrval-
dada tuleb tõlgendada distsiplinaarsüüteo toimepanemises süüdistatava isiku 
kasuks. Seega ei ole asjas kogutud materjalidega tõendatud, et vandeadvokaat 
on toime pannud distsiplinaarsüüteo.
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05.10.2007 esitas G.F advokatuuri juhatusele kaebuse advokaat Q peale. Juhatus otsus-
tas 27.11.2007 saata kaebuse aukohtule aukohtumenetluse algatamise otsustamiseks.

Tutvunud esitatud kaebuse ja lisatud materjalidega, täiendavalt kogutud tõenditega 
ning ära kuulanud aukohtu istungil advokaadi ja kaebuse esitaja, jõudis aukohus all-
järgnevatele järeldustele: 
Aukohtu poolt uuritud advokaadi tegevus (tegu, mida talle võiks süüks panna) seisnes 
selles, et ta 
 –  avaldas saadetud kirjades ebasündsas vormis oma suhtumist endisesse klienti;
 –  süüdistas endist klienti kuritegudes;
 –  avaldas ülaltoodud kirjavahetuse kolmandatele isikutele.

Aukohus leidis, et uuritud tõendid kinnitavad kaebuses toodud seisukohti. Advokaat 
on avaldanud aukohtule esitatud kirjades ebasündsas vormis oma suhtumist endises-
se klienti. Endise kliendisuhte olemasolu kinnitab tema enda kirjas sisalduv väide, et 
ta on advokaadina G. F-i aidanud. Samuti viitab varasemale kliendisuhtele A.R-i kiri. 
Kliendisuhte olemasolu ei ole küll antud asjas esmatähtis, tuleb aga arvestada, et klien-
disuhte korral on advokaadi käitumisele esitatavad nõuded veel rangemad, kui muu-
de suhete puhul. Advokaadi kinnitus, et ta on nimetatud kirjad kirjutanud äriühingu 
juhatuse liikmena, mitte advokaadina, ei ole asjakohane. Eetikakoodeksi § 9 kohaselt 
peab advokaat suhtlemisel klientide, kohtu, kolleegide ja avalikkusega käituma ausalt 
ja väärikalt ning kooskõlas heade kommetega ja tavadega ning kutse-eetika nõuetega. 
Seda sätet kohaldatakse ka advokaadi käitumisele väljaspool kutsetegevust. Isegi klien-
disuhte avalikustamine kolmandatele isikutele võib teatud juhul olla kutse-eetika nor-
mide rikkumine. Lubamatu on aga kliendisuhte kaudu saadud informatsiooni kasuta-
mine muudes suhetes (eetikakoodeksi § 5 lg 1).

Advokaadi kinnitus, et 30.07.2007 saadetud kirja ei ole peale G.F-i teistele adressaati-
dele saadetud, on vastuolus teiste kogutud tõenditega. A.G ja M.S kinnitavad aukoh-
tule esitatud kirjades, et nad on kirjavahetusega kursis. Kas kirjad on neile esitatud 
samaaegselt G.F-ga või alles aukohtu menetluse ajal, ei oma tähtsust. Igal juhul on 
tegemist ebasündsas vormis avaldatud teabe edastamisega kolmandatele isikutele.

Aukohus leiab, et ülalnimetatud kirjades sisalduvad süüdistused varguses ja dokumen-
di võltsimises on G.F-i mainet kahjustavad. Põhiseaduse § 22 kohaselt ei tohi kedagi 
käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev koh-
tuotsus. Kuriteokahtluse korral tulnuks advokaadil pöörduda vastavate õiguskaitseor-
ganite poole, mitte esitada tõendamata süüdistusi. 

Aukohus leiab, et vandeadvokaat on rikkunud Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi nõu-
deid. Samas arvestab aukohus karistuse määramisel advokaadi kahetsust, valmisolekut 
vabandamiseks ja asja lõpetamiseks kokkuleppel. Vandeadvokaat on rikkunud Eesti 
Advokatuuri eetikakoodeksi § 2, § 9, § 16 lg 1 sätestatud nõudeid ning pannud selle-
ga toime distsiplinaarsüüteo, mille eest määrata vandeadvokaadile distsiplinaarkaristu-
sena noomitus.
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07.05.2008 edastas Harju Maakohus Eesti Advokatuurile Harju Maakohtu 06.05.2008 
määruse kriminaalasjas nr 0-00-000. Määrusega kohaldati KrMS paragrahvi 267 lg 
4 alusel vandeadvokaadile rahatrahvi 70 miinimumpäevamäära. Määruse motiivide 
kohaselt ei ilmunud vandeadvokaat 06.05.2008 määratud istungile. Oma mitteilmu-
mise põhjusi ta eelnevalt kohtule ei teatanud. Kohus lükkas istungi edasi. 15 minutit 
pärast määratud istungiaega tuli vandeadvokaat kohtuniku kabinetti, kus selgitas, et ta 
olevat kuulnud, et on probleem istungisaalidega ning teised menetlusosalised teadsid, 
et „ta on olemas“ ja et ta oli hõivatud teiste protsessidega. Kohus leidis, et vandeadvo-
kaadi põhjendused ei ole mõjuvad kohtuistungile mitteilmumiseks või sellele hiline-
miseks. Istungi aeg oli juba 05.03.2008 kooskõlastatud kõigi menetlusosalistega, seal-
hulgas advokaadiga. Kohus leidis, et advokaat väljendab oma lugupidamatust kohtu 
vastu, rikkudes mitteilmumisega kohtuistungi korda, pidas kohus vajalikuks kohalda-
da advokaadile rahatrahvi vastavalt KrMS paragrahvile 267 lg 4.

Juhatus otsustas 27.05.2008 saata kaebuse aukohtule aukohtumenetluse algatamise 
otsustamiseks.

Tutvunud esitatud kaebuse ja lisatud materjalidega, täiendavalt kogutud tõenditega 
ning ära kuulanud aukohtu istungil advokaadi, jõudis aukohus alljärgnevatele järel-
dustele: 
1. Olles kriminaalasjas süüdistatava J. T. kaitsjaks on advokaat temale süüksarvatud 

tegevusega rikkunud advokatuuriseaduse paragrahvi 44 lg 1 p 1, Eesti Advokatuu-
ri eetikakoodeksi paragrahvi 9 lg 1 ning 20 lg 2 nõudeid. Nii ei kasutanud advo-
kaat kliendi kaitsjaks seadusega ja kutse-eetika nõuetega vastavuses olevaid kõiki 
vahendeid ja viise. Sama põhimõte sisaldub ka Advokatuuri eetikakoodeksi parag-
rahvis 8 lg 1. Toimusid minetused advokaadi suhtlemisel kliendi ja kohtuga. Koh-
tuistungi aeg 06.05.2008 oli aegsasti kooskõlastatud kõigi menetlusosalistega ja 
nimelt juba 05.03.2008. Tõendamist leidis, et seoses muude tööülesannete võtmi-
sega ei olnud vandeadvokaadil võimalik osaleda 06.05.2008 määratud kohtuprot-
sessil. Vandeadvokaat ei ilmunud kohtuistungile selle alguseks ja oma mitteilmu-
mise põhjustest ta kohut eelnevalt ei teavitanud. Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi 
paragrahv 20 lg 2 aga sätestab advokaadi kohustuse õigeaegselt teavitada kohut 
asjaoludest, mis võivad tingida kohtuistungi edasilükkamise. 

2. Advokaadi kirjalikus selgituses toodu nagu ei õnnestunud tal kohtuga ühendust 
saada seoses sellega, et kohtunikul oli istungi toimumise päeval asendussekretär 
pole tõsiseltvõetav, sest kohtupidamisel ei osale üksnes kohtusekretär.

3. Mõjuvateks põhjusteks kohtuistungile mitteilmumiseks ei saa samuti lugeda advo-
kaadi arvamust selle kohta, et mõned kohtuistungile kutsutud isikud olid ebakai-
nes olekus ja et veel 10 minutit enne määratud istungiaega olid kõik kohtusaalid 
hõivatud.

4. Aukohus nõustub advokaadi kirjalikus selgituses esitatud seisukohaga, et kaitsja ei 
saa endale võtta ajaliselt kattuvaid tööülesandeid. Samuti nõustub aukohus advo-
kaadi aukohtu istungil väljendatud seisukohaga, et antud kaebuse advokaadi peale 
üheks aluseks on advokaadi põhjendamatult tihe töögraafik.

5. Aukohus märgib, et 28.02.2008 on aukohus teinud süüdimõistva otsuse advokaadi 
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suhtes analoogilises asjas. Nimelt vastavalt Tallinna Ringkonnakohtu 29.10.2007 
määrusele kriminaalasjas nr X-XX-XXX ei osalenud advokaat eelistungil krimi-
naalasjas kriminaalmenetluse seadustiku tähenduses, samuti ei osutanud ta mingit 
õigusteenust riigi õigusabi tähenduses. 

 Käesoleval aukohtu istungil vandeadvokaat väga kahetses juhtunut ja möönis, et 
oleks pidanud sellest tegema tõsised järeldused. Harju Maakohtu 6.05.2008 mää-
rus aga näitab, et vandeadvokaat pole osanud õigeid järeldusi teha.

6. Distsiplinaarkaristuse määramisel arvestab aukohus distsiplinaarüleastumise ise-
loomu, samuti kutse-eetika nõuete rikkumise faktilisi asjaolusid ning samuti seda, 
et aukohus on karistanud advokaati 28.02.2008 seoses advokatuuriseaduse parag-
rahv 44 lg 1 p1 ja Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi paragrahvide 8 lg 1 p1; 9 lg 
1; paragrahv 20 lg 1 nõuete rikkumises noomitusega. 

Rikkudes advokatuuriseaduse ja kutse-eetika nõudeid aukohus otsustas tunnistada 
vandeadvokaadi süüdi distsiplinaarüleastumises ning määrata talle distsiplinaarkaristu-
seks rahatrahvi advokatuuri kasuks kahe (2) kuu töötasu ulatuses.
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Tegevusaruanne 2008

Sissejuhatus

Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus 
õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kut-
sealaste õiguste kaitsmiseks. Eesti Advokatuur on avalik-õiguslik juriidiline isik. Oma 
tegevuses juhindub organisatsioon Advokatuuriseadusest.

Advokatuuri pädevuses on:
o	 advokatuuri vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine;
o	 järelvalve advokatuuri liikmete kutsetegevuse ja kutse-eetika nõuete täitmise 

üle;
o	 järelvalve Eestis tegutsevate välisriigi advokaatide kutsetegevuse ja kutse-eetika 

nõuete täitmise üle;
o	 riigi õigusabi osutamise korraldamine;
o	 advokatuuri vara valitsemine;
o	 advokaatide muude kutseküsimuste lahendamine.

Advokatuur tegutseb oma organite kaudu. Advokatuuri organid on üldkogu, esimees, 
juhatus, revisjonikomisjon, aukohus ja kutsesobivuskomisjon. Advokatuuri kõrgeim 
organ on üldkogu, kuhu kuuluvad kõik advokatuuri liikmed. 31.12.2008. a. seisuga 
on Eesti Advokatuuris 665 tegevliiget ning liikmeskond kasvab aasta-aastalt. 

Aruandeperioodil toimus 25 juhatuse istungit. Istungitel olid päevakorras advokatuu-
ri kui kutseorganisatsiooni igapäevatööd puudutavad küsimused, riigi õigusabi kor-
raldamine ja õigusabi kvaliteet, advokaadi kutse-eetika põhimõtete järgimine kutse-
tegevuses, advokaatide täiendõpe ja selle efektiivsemaks muutmise võimalused, koh-
tumenetluses advokaadi kutsetööd takistavate küsimuste arutamine ja teadvustamine 
kohtusüsteemile, advokatuuri puudutavate eelnõude ja seadusloome küsimused jne. 
Juhatuse istungitel arutati advokaatide kohta esitatud kaebusi ning tehti ettepanekuid 
aukohtumenetluste algatamiseks. Nagu ka varasematel aastatel, olid juhatuse istun-
gite päevakorras muuhulgas advokatuuriseadusest ja advokatuuri kodukorrast tule-
nevad üldised küsimused: advokaadieksamile lubamine, uute liikmete vastuvõtmine, 
kõrgema kutsenimetuse omistamine, advokaatide taotluste lahendamine osalemiseks 
äriühingu juhtimisorganite töös, taotluste lahendamine seoses kutsetegevuse peata-
mise või taastamisega, liikmemaksudega, tegutsemiskoha muutmisega jm. Tulenevalt 
advokatuurile pandud järelevalvekohustusest seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamisega, arutati ka üldisemalt advokaatide üle teostatava järelevalve korraldust ja 
tõhustamist puudutavaid küsimusi.
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Sügisel algatas juhatus aktiivse arutelu advokatuuri juubeliaasta tähistamiseks 2009. 
aastal. Septembris kinnitati Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkursi kord. Parimate 
autasustamine, stipendiumifondi suurusega 50000 krooni, toimub advokatuuri pidu-
likul kontsert-aktusel juunis 2009.

Aastat läbivaks peateemaks juhatuse istungitel olid arutelud advokatuuri- ja riigi õigus-
abi seadustes planeeritavatest muudatustest, samuti riigi õigusabi osutamiseks vajali-
kest ümberkorraldustest advokatuuriseaduse muudatuste jõustumisel. Eesti Advoka-
tuuri juhatus kohtus Justiitsministeeriumi esindajate, justiitsministri, Riigikohtu esi-
mehe, Riigikogu fraktsioonide ning õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni esindaja-
tega, samuti õiguskantsleriga arutamaks eelnimetatud muudatusi seadusandluses. Olu-
liseks tuleb pidada parlamendiliikmete ja õiguskantsleri informeerimist advokatuuri 
seisukohtadest viidatud küsimustes enne seadusemuudatuste vastuvõtmist.

Tulud, kulud, kasum ja peamised finantssuhtarvud

Eesti Advokatuur ei ole kasumit taotlev ettevõte. Põhilises osas moodustub advoka-
tuuri eelarve advokaatide liikmemaksudest. 2008. aastal moodustas tulu liikmemaksu-
dest 5 686 tuhat krooni.

Siinkohal võrdlevalt kahe viimase kahe aasta advokatuuri liikmemaksudest saadava 
tulu kasvu suhtarvud:

2008 2007
Tulu kasv advokatuuri liikmete liikmemaksudest (%)* 32,2 6,23

Tulu liikmemaksudest suureneb tänu liikmeskonna kasvule ja kvalifikatsiooni muu-
tumisele, kuid teisalt  korrigeeritakse ajuti ka liikmemaksu suurust. Viimati muudeti 
advokatuuri liikmemaksu suurust 2008. aastal.

Möödunud aastal eraldati riigieelarvega advokatuurile 850 tuhat krooni rahalisi vahen-
deid avalik-õiguslikku ülesande täitmiseks s.o. riigi õigusabi osutamise korraldamiseks.

Oma eelarvelisi vahendeid kasutab advokatuuri juhatus igapäevaseks majandustegevu-
seks ja organisatsiooni üldisteks vajadusteks ning ürituste läbiviimiseks.

Tulenevalt Riigi õigusabi seadusest on Eesti Advokatuuri teiseks suureks töövaldkon-
naks  vähekindlustatud kodanikele riigi õigusabi osutamise korraldamine, neile advo-
kaatide määramine, õigusabi osutanud advokaadibüroodele tasu väljamaksmine ja 
arvestus selle üle.  

2008. aastal eraldati riigieelarvega õigusabi osutavate advokaatide tasustamiseks 45 917 
tuhat krooni.  Riigi õigusabi ostutati 2008. aastal mahus 46 720 tuhat krooni.

Siinkohal võrdlevalt kahe viimase aasta riigi õigusabi tulu kasvu suhtarvud:

2008 2007
Tulu kasv riigi eelarvest õigusabiks (%)* - 4,17 16,25
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2008. aasta riigi õigusabi osutamise tulude kasv on negatiivne võrreldes eelmise aas-
taga. Põhjuseks on riigi 2008. aasta lisaeelarve seadusega riigi poolt tasutavaks õigus-
abiks vähendatud vahendid.

Organisatsiooni tegevuse seisukohalt oluline finantssuhtarv on lühiajaliste kohustuste 
kattekordaja, mis näitab varade suhet lühiajalistesse kohustustesse:

2007 200�
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)* 1,04 1,06

*  Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

 • Tulu kasv (%) = (tulu 2008 – tulu 2007)/ tulu 2007 * 100
 • Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised  

 kohustused

Personal

Eesti Advokatuuri liikmed töötavad iseseisvates äriühingutes (advokaadibüroodes). 
Advokatuuris töötas 2008. aastal 9 palgalist töötajat ja advokatuuri esimees, kelle 
põhitöökoht on samuti advokaadibüroos. Juhatuse liikmete ametikoht ei ole palga-
line. Advokatuuri huvides tehtud töö eest on makstud tasu töövõtulepingute alusel. 
Advokatuuri tööorganitele – revisjonikomisjonile, aukohtule ja kutsesobivuskomisjo-
nile on 2008. aastal makstud preemiat. Kogu tööjõu kulu 2008. aastal oli 2 534 tuhat 
krooni, mis jaotub vastavalt (tuh/EEK):

Koosseisuliste töötajate palk 2 201
sh juhatuse esimees 288
Lepinguline töö advokatuuri huvides 53
Preemiad 280
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Raamatupidamise aastaaruanne
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 8 kuni 17 toodud Eesti Advokatuuri 2008. aasta raama-
tupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

•	 raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on 
vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

•	 raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisun-
dit, majandustulemust ja rahavoogusid;

•	 kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäeva-
ni, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

•	 Eesti Advokatuur on jätkuvalt tegutsev.

___________________
Esimees
Aivar Pilv “    “ ___________ 2009. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Ain Alvin   “    “ ___________ 2009. a. Marti Hääl  “   “ ___________ 2009. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Peeter Lepik “    “ ___________ 2009. a. Jüri Leppik “    “ ___________ 2009. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Andrus Lillo “    “ __________ 2009. a. Ants Mailend “    “ _________ 2009. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Mart Sikut “     “ _________ 2009. a. Toomas Vaher “    “ ________ 2009. a. 
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Bilanss  

Varad Lisa 31.12.2008 31.12.2007
Käibevara
Raha ja pangakontod 2; 7 9 554 84� 9 108 994
Nõuded ja ettemaksud
     Nõuded liikmete vastu 2 300 390 294 545
     Muud lühiajalised nõuded 4 694 0
     Ettemaksed teenuste eest 5 48 640 45 952
     Kokku 349 724 340 497
Käibevara kokku 9 904 570 9 449 491
Vara kokku 9 904 570 9 449 491

Kohustused ja omakapital 31.12.2008 31.12.2007
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
    Lühiajalised laenud 5 � 9�0 0
Võlad ja ettemaksed
    Võlad tarnijatele 44 420 41 772
    Võlad advokaadibüroodele osutatud riigi 
    õigusabi eest 7 3 950 798 3 171 933
    Võlad töövõtjatele 8 37 144 57 606
    Maksuvõlad 9 338 796 33 104
    Muud võlad 15 0
    Saadud ettemaksed liikmemaksude eest 32 550 51 935
    Kokku 4 403 723 3 35� 350
Lühiajalised eraldised
    Riigi õigusabi eraldiste jääk 7 4 924 823 5 727 331
Lühiajalised kohustused kokku 9 335 50� 9 083 �81

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 365 809 528 321
Aruandeaasta tulem (-kahjum) 203 255 - 162 511
Netovara kokku 5�9 0�4 3�5 810
Kohustused ja netovara kokku 9 904 570 9 449 491
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Tulude ja kulude aruanne

Lisa 2008 2007
Tulud
Annetused ja toetused 10; 11 47 569 508 47 206 460
Tulu liikmemaksudest 10 5 686 153 4 301 160
Muud tulud 10 52 292 48 825

Mitmesugused tegevuskulud   12 2 198 965 1 960 794
Tööjõukulud
       Palgakulu 13 2 533 820 1 966 343
       Sotsiaalmaksud 842 832 654 012
Tööjõu kulud kokku 3 37� �52 2 �20 355
Muud kulud  
       Tegevusega seotud muud kulud 659 673 448 644
       Riigi õigusabi kulud advokaatidele 7 46 719 508 46 556 460
       Toetused 154 950 149 532
Muud kulud kokku 47 534 131 47 005 104
Põhitegevuse tulem (-kahjum) 198 205 -179 340

Finantstulud ja -kulud
Muud finantstulud ja -kulud 5 050 16 829
Finantstulud ja -kulud kokku 5 050 1� 829

Aruandeaasta tulem (-kahjum) 203 255 -1�2 511
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Rahavoogude aruanne

Lisa 2008 2007

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem 198 205 -179 340
Põhiegevusega seotud nõuete ja ettemaksete 
muutus

-9 203  63 274

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemakse-
te muutus 

251 824 937 682

Saadud intressid 5 026 16 829
Kokku rahavood põhitegevusest  445 852 838 445

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 9 108 994 8 270 549
Raha ja raha ekvivalentide muutus 445 852 838 445
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 9 554 84� 9 108 994
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Netovara muutuste aruanne

 
Tulem

Saldo 31.12.200� 528 320
Aruandeperioodi tulem (-kahjum) -162 511
Saldo 31.12.2007 3�5 809
Aruandeperioodi tulem 203 255
Saldo 31.12.2008 5�9 0�4
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1.  Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid 
ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Eesti Advokatuuri 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas 
Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud 
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on keh-
testatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toim-
konna poolt väljaantavad juhendid. Samuti juhindub Eesti Advokatuur avalik-õigusli-
ku juriidilise isikuna riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetest.

Eesti Advokatuuri tulude ja kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse 
lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2008 ja lõppes 31. detsembril 2008. Raamatupida-
mise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu 
ja muid lühialalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, 
viitvõlgasid ja muid lühiajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks 
on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. 
Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud 
tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tule-
nevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad raha-
vood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemal-
datakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõ-
te saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara 
üle.
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Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruan-
des kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Saadud panga intres-
sid on kajastatud põhitegevuse rahavoo koosseisus.
Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt 
laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. 
Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat infor-
matsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulude arvestus

Tulu advokatuuri liikmete liikmemaksudest kajastatakse tekkepõhiselt, see on tuluna 
perioodis, mille eest liikmemaksud on arvestatud. Tulu teenuste müügist kajastatakse 
teenuse osutamisel.

Tegevuskulude ja muud riigipoolset sihtfinantseerimist kajastatakse lähtudes RTJ 12 
tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfi-
nantseerimine oli mõeldud. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi 
kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja 
hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik 
usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise 
päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja 
kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, kus on kajastatud põhitegevu-
sega seotud nõuete muutused  ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused. Raha-
voogude aruandes on elimineeritud põhitegevusega seotud mitterahalised tehingud:

• Laekumata intress summas 24 krooni, mis on rahavoogude aruandes elimineeri-
tud realt „Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus“.
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Lisa 2. Raha ja pangakontod
(kroonides)

31.12.2008 31.12.2007
Arvelduskonto 651 080 204 224
Arvelduskonto (riigi õigusabi) (lisa 7) 8 875 621 8 899 264
Kassa 28 145 5 506
Kokku 9 554 84� 9 108 994

Lisa 3. Nõuded liikmete vastu
(kroonides)

31.12.2008 31.12.2007
Laekumata liikmemaksud 303 270 310 320
Ebatõenäoliselt laekuvad liikmemaksud -2 880 -15 775
Kokku 300 390 294 545

Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded
(kroonides)

31.12.2008 31.12.2007
Töövõtjatega seotud nõuded 670 0
Laekumata panga intressid 24 0
Kokku �94 0

Lisa 5. Ettemaksed teenuste eest
(kroonides)

31.12.2008 31.12.2007
Ettemakstud rent 37 729 37 729
Ettemakstud perioodika 10 910 8 223
Kokku 48 �39 45 952

Lisa �. Lühiajalised laenud
(kroonides)

31.12.2008 31.12.2007
Krediitkaardi jäägi kohustus 6 960 0
Kokku � 9�0 0

Kohustuse täitmine 20.01.2009, intressimäär 0%
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Lisa 7. Riigi õigusabi
(kroonides)

2008 2007
Riigi õigusabi vahendite jääk aasta alguses 5 727 331 4 366 791
Riigieelarveline eraldis õigusabiks aruandeaastal (lisa10) 45 917 000 47 917 000
Advokaadibüroode poolt osutatud riigi õigusabi 
aruandeaastal (lisa 10)

-46 719 508 -46 556 460

s.h. 31.12. seisuga advokaadibüroodele välja maksma-
ta riigi õigusabi arved

3 950 798 3 171 933

Riigi õigusabi vahendite jääk aasta lõpus 4 924 823 5 727 331
Riigi õigusabi raha arvelduskontol (lisa 2) 8 875 �21 8 899 2�4

  
Lisa 8. Võlad töövõtjatele
(kroonides)

31.12.2008 31.12.2007
Puhkusereserv 37 144 57 606
Kokku 37 144 57 �0�

Lisa 9. Maksukohustused
(kroonides)

31.12.2008 31.12.2007
Kinni peetud füüsilise isiku tulumaks 112 018 0
Sotsiaalmaks 175 329 7 074
Töötuskindlustuse maks 3 861 0
Kogumispensioni maks 7 773 0
Ettevõtte tulumaks 39 815 26 030
Kokku 338 79� 33 104

Lisa 10. Tulud
(kroonides)

2008 2007
Annetused ja toetused kokku 47 569 508 47 206 460
  tulud riigieelarvest õigusabiks (lisa 7) 46 719 508 46 556 460
  tegevuskulude sihtfinantseerimine (lisa 11) 850 000 650 000
Liikmetelt saadud tasud 5 �8� 153 4 301 1�0
Muud tulud 52 292 48 825
   leppetrahvid 36 000 0
   tulu raamatute müügist 4 500 1 424
   muud tulud 11 792 47 401
Kokku 53 307 953 51 55� 445
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Lisa 11. Tegevuskulude sihtfinantseerimine
(kroonides)

2008 2007
Riigieelarveline eraldis avalik-õigusliku 
ülesande täitmiseks so. riigi õigusabi osutamise 
korraldamiseks (lisa 10)

850 000 650 000

Eraldise kasutamine
    palgakulu (sh. sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks) 665 733 477 155
    rendi- ja kommunaalkulud 157 050 134 069
    kantselei- ja halduskulud 27 217 38 776
Kokku 850 000 �50 000

Lisa 12. Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

2008 2007
Üür 604 012 590 208
Elekter ja küte 87 755 79 855
Kommunaalkulud 38 755 10 903
Sidekulud 88 209 51 776
Meediakulud 158 828 0
Kohtukulud 64 346 4 071
Kantselei inventar ja remont 194 797 135 473
Koolituskulud 250 339 259 438
Lähetuskulud 248 834 171 926
Majapidamiskulud 82 653 85 930
IT tarkvara ja hoolduskulud 57 974 48 364
Üldkogukulud 95 322 121 975
Rahvusvahelised liikmemaksud 117 817 99 747
Muud 109 324 301 128
Kokku 2 198 9�5 1 9�0 794

Lisa 13. Tööjõukulud
(kroonides)

2008 2007
Koosseisuliste töötajate palgakulu 2 200 565 1 652 718
Lepinguline palk töö eest advokatuuri huvides 52 917 25 625
Preemiad 280 338 288 000
Sotsiaalmaksud 842 832 654 012
Kokku 3 37� �52 2 �20 355
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Sõltumatu audiitori aruanne

Eesti Advokatuuri üldkogule

Oleme auditeerinud kaasatud EESTI ADVOKATUURI raamatupidamise aastaaru-
annet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2008, tulude ja kulude aruannet, 
netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud 
majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete 
kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.  Auditeeritud raamatupidamise aastaaruan-
ne, mis on toodud lehekülgedel 8 kuni 17, on kaasatud meie poolt identifitseerituna 
käesolevale aruandele.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õig-
lane esitamine  kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hul-
ka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab 
raamatupidamise aastaaruande korrektse  koostamise ja esitamise ilma pettustest või 
vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimi-
ne ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute 
tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande 
kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et me 
oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omanda-
maks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi 
väärkajastamisi. 

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud 
informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbi-
viimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas 
hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või 
vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavanda-
miseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raama-
tupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, 
kuid mitte selleks, et avalda arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõl-
mab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupi-
damislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaa-
di hindamist. 
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Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse 
avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja 
õiglaselt EESTI ADVOKATUURI finantsseisundit seisuga 31. detsember 2008 ning 
sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas 
Eesti hea raamatupidamistavaga.
 
 

Tallinn, 10. veebruaril 2009. a.

Toomas Villems
Vannutatud audiitor    



2008 A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

7�

Juhatuse allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud ja kinnitanud 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis 
koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsu-
sest. Juhatus on aastaaruande üldkogule esitamiseks heaks kiitnud.

___________________
Esimees
Aivar Pilv    “     “ ____________ 2009. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Ain Alvin     “    “ ____________ 2009. a. Marti Hääl   “    “ __________ 2009. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Peeter Lepik  “    “ ____________ 2009. a. Jüri Leppik   “    “ __________ 2009. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Andrus Lillo  “    “ ____________ 2009. a. Ants Mailend  “    “ _________ 2009. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Mart Sikut    “     “ ____________ 2009. a. Toomas Vaher “    “ _________ 2009. a. 
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EESTI ADVOKAADID

A

Aadli, Aavo Mustamäe tee 18, 10617 Tallinn 
vandeadvokaat tel 655 6568, faks 655 6569
Advokaadibüroo Aavo Aadli tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja väärteoõigus

Aasmaa, Anti Laada 27, 44310 Rakvere  
vandeadvokaadi abi tel 322 3857
Advokaadibüroo Uno Feldschmidt  tööaeg E-R 09.00-17.00
Rakvere osakond  
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus

Aavakivi, Ilmar-Erik Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn 	
vandeadvokaat	 tel 619 1630, faks 640 4653
Advokaadibüroo Aivar Pilv tööaeg E-R 08.30-17.30
tsiviilõigus (asja- ja võlaõigus, sh lepinguõigus, äriõigus, tööõigus, konkurentsõigus) hal-
dusõigus ja -menetlus, kindlustusõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus, investeerimisõigus, 
rahvusvaheline vahekohtumenetlus, rahvusvaheline eraõigus
      
Aavik, Andres Tuukri 19, 10152 Tallinn
vandeadvokaat tel 668 8647, faks 668 8646 
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
intellektuaalse omandi kaitse, tsiviilõigus ja -protsess, äriõigus, esindus kohtus ja arbitraaž

Aavik, Kalev Rävala pst 4, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat tel 662 2640, faks 662 2641 
Advokaadibüroo Laus & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00
tsiviil- ja halduskohtumenetlus, haldusõigus ja -menetlus, keskkonnaõigus, intellektuaalse 
omandi õigus, konkurentsiõigus, EL õigus, maksuõigus
      
Aedna, Üllar Veetorni 4, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 627 1600, faks 627 1601
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid  tööaeg E-R 08.30-17.00
tsiviil- ja haldusõigus 

Agarjova, Niina Aleksandri 1-2, 51004 Tartu  
vandeadvokaat tel 734 4084
Niina Agarjova Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus

ADVOKAADID
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Agur, Risto Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00 
korporatiivnõustamine, ühinemised ja ülevõtmised, pangandus- ja rahandusõigus
  

Ahas, Ene Rävala pst 8 -703, 10143 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 627 3046, faks 627 3047
Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus  tööaeg E-R 09.00-17.00
Tallinna osakond
tsiviilõigus (sh äri- ja  tööõigus) haldusõigus (sh maksuõigus) ja kriminaalõigus

Ainla, Raul Juhkentali 8-9/10, 10132 Tallinn  
vandeadvokaat tel 627 0551, faks 627 0559
Advokaadibüroo Eipre & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus  

Alas, Andres Kentmanni 15, 10116 Tallinn 
vandeadvokaat tel 662 2940, faks 662 2941
Kentmanni Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviilõigus (sh lepingu-, äri –ja pankrotiõigus) ja  kriminaalõigus

Alaver, Andres Pronksi 3, 10124 Tallinn   
vandeadvokaat tel 640 3905, faks 640 3904
Advokaadibüroo Alaver & Partnerid tööaeg E-R 10-12; 14-16
pankrotiõigus (sh pankrotihaldurina tegutsemine), võlaõigus (sh lepinguõigus), asjaõigus 
(sh kinnisasjaõigus); tsiviil- ja halduskohtumenetlus ja saneerimismenetlus.

Allikmets, Sille Tuukri 19, 10152 Tallinn 
vandeadvokaat tel 668 8647, faks 668 8646  
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-17.00
äri- ja asjaõigus, lepinguõigus, andmekaitseõigus, ehitusõigus
 

Alp, Toomas Lossi 37, 71004 Viljandi  
vandeadvokaat tel 435 5370, faks 435 5374
Advokaadibüroo Normann ja Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
karistusõigus ja kriminaalmenetlus  

Alvin, Ain Roosikrantsi 2, 10199 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0810, faks 611 0811
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtu- ja vahekohtumenetlus; kinnisvara, ehitus- ja planeerimisõigus; haldusmenetlus ja 
avalik õigus; intellektuaalse omandi õigus; maksu- ja tolliõigus

Amos, Kai Rävala pst 6, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat tel 681 4660, faks 681 4661
Advokaadibüroo Amos tööaeg E-R 09.00-17.00
võlaõigusseadusest tulenevad nõuded (lepingust tulenevad ja lepinguvälised nõuded), äriõi-
gus, haldusõigus,  haldus- ja tsiviilkohtumenetlus, rahvusvaheline autovedu, tarbijaõigus, 
tööõigus, lepitamine
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Angerjärv, Mart Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtuvaidlused, maksuõigus
   
Ant, Pirjo Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
intellektuaalomand, tehnoloogia ja kommunikatsioon, kinnisvara- ja ehitusõigus

Antsmäe, Rando Pärnu mnt 130-42, 11317 Tallinn 
vandeadvokaat tel 656 7450, faks 656 7460
Advokaadibüroo Rando Antsmäe tööaeg E-R 09.00-17.00   
tsiviil-, haldus- ja karistusõigus 

Antsov, Karin Pronksi 3, 10124 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 3905, faks 640 3904 
Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid tööaeg E-R 10.00-15.00
võlaõigus (sh lepingute ja kahjuga seonduvad küsimused), asjaõigus,(sh kinnisvaraga seotud 
küsimused); maksuõigus; väärteo- ja kriminaalmenetlus; pankrotiõigus; perekonnaõigus
      
Arm, Maire Narva mnt 5, 10117 Tallinn
vandeadvokaat tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
pankroti- ja saneerimisõigus, äriühingu- ja majandusõigus, võlaõigus, perekonnaõigus  

Aru, Allar Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
ühinemised ja omandamised, ühingu- ja äriõigus, pankrotiõigus, vaidluste lahendamine, 
lepinguõigus

Arumäe, Urmas Lennuki 22, 10145 Tallinn
vandeadvokaat  tel 6262062, 6262060, faks 6262061 
Advokaadibüroo Concordia tööaeg E-R 09.00-17.00
äriõigus

Arvisto, Margus Tornimäe 5, 10145 Tallinn  
vandeadvokaat tel 680 6700, faks 680 6704
Advokaadibüroo Arvisto & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
äri- ja tsiviilõigus  
      
Aule, Juho-Enn Gonsiori 21, 10147 Tallinn  
vandeadvokaat tel 511 9994
Arkins Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus, tööõigus, perekonnaõigus
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B

Bachmann, Kalev Raatuse 20, 51009 Tartu  
vandeadvokaat tel 7441 499, faks 7441 599
Advokaadibüroo Bachmann & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus
   

Bekker, Toomas Lauteri 1-19, 10114 Tallinn 
vandeadvokaat tel/faks 660 4314
Toomas Bekkeri Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-11.00
kriminaalõigus (teistel aegadel kokkuleppel)

Belovas, Ulla Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 611 0810, faks 611 0811
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtu- ja vahekohtumenetlus; mereõigus; riigihanked, avaliku ja erasektori koostöö

Belugin, Igor Juhkentali 3, 20308 Narva  
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 356 4077
Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus  tööaeg E-R 09.00-17.00
Narva osakond 
tsiviilõigus (sh äri- ja  tööõigus), haldusõigus (sh maksuõigus) ning kriminaalõigus

Belõševa, Antonina Kosmonaudi 9, 20309 Narva 
vandeadvokaat tel 356 0529
Narva Esimene Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus

Benevolenskaja, Jelena Kaupmehe 10, 10114 Tallinn 
vandeadvokaat tel 644 4900, faks 631 3909
Advokaadibüroo Ehasoo Benevolenskaja Lillo eelneval registreerimisel kokkuleppel 
karistusõigus ja kriminaalmenetlus kliendiga

Bergmann, Aet Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
ettevõtete ühinemised ja omandamised, äriõigus, tehnoloogia ja kommunikatsioon 

Bergson, Raivo Kentmanni 24-4, 10116 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 661 0963, faks 661 0962
Advokaadibüroo A. Kunila & Ko tööaeg E-R 10.00-16.00
kriminaalõigus  
   
Biesinger-Jussmann, Triin Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 611 0810, faks 611 0811  
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtu- ja vahekohtumenetlus; kinnisvara, ehitus ja planeerimine; keskkonnaõigus; haldus-
menetlus ja avalik õigus
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Biin, Alan Pärnu mnt 48–15, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel/faks 646 6256
Advokaadibüroo Leino Biin & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
asja-, võla- ja äriõigus, perekonnaõigus, tsiviilkohtumenetlus

Biin, Leino Pärnu mnt 48–15, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel/faks 646 6256
Advokaadibüroo Leino Biin & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
asja- ja võlaõigus, perekonna- ja pärimisõigus, tööõigus, haldusõigus; tsiviil- ja halduskoh-
tumenetlus

Blankin, Piret Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
vaidluste lahendamine, keskkonnaõigus, kinnisvaraõigus, haldusõigus- ja menetlus

Blumfeldt, Ergo Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 697 6090, faks 697 6091
Advokaadibüroo Tamme & Otsmann tööaeg E-R 09.00-18.00  
suured tehingud, ühinemised ja omandamised panganduse, konkurentsi-, äri- ja kauban-
dusõiguse valdkonnas

Borunova, Merike Rävala pst 8, 10143 Tallinn  
vandeadvokaat  tel 660 4355
Merike Borunova Advokaadibüroo tööaeg E-R 10.00-14.00 
kriminaalõigus  
   

Brett,Velmar Tõnismägi 3a, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 681 6845, faks 681 6846
Advokaadibüroo Brett & Soop tööaeg E-R 09.00-17.00
infotehnoloogia-, äri- ja lepinguõigus, kohtumenetlus

Bulattšik, Eduard Põhjaallee 12-16, 30324 Kohtla-Järve
vandeadvokaat tel 335 0361
Advokaadibüroo Bulattšik tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaal- ja tsiviilõigus   

E

Ehasoo, Kaido Kaupmehe 10, 10114 Tallinn 
vandeadvokaat tel 644 4900, faks 631 3909
Advokaadibüroo Ehasoo Benevolenskaja Lillo eelneval registreerimisel kokkuleppel 
tsiviil-ja karistusõigus kliendiga

Ehrlich, Taimar Jakobsoni 14, 10128 Tallinn  
vandeadvokaat tel 600 9920, faks 600 9921
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi tööaeg E-R 09.00-17.00  
era- ja haldusõigus (sh maksu- ja tolliõigus), tsiviil- ja halduskohtumenetlus
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Eiche, Alar Roosikrantsi 10a, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 5240, faks 640 5241
Eiche & Partnerid Advokaadibüroo tööaeg E-R 08.30-17.30  
haldusõigus, kohaliku omavalitsuse korraldus, maa- ja omandireform; planeerimis- ja ehi-
tusõigus; riigihanked; halduskohtumenetlus; tsiviilõigus; võla-, äri-, asjaõigus; tsiviilkohtu-
menetlus; väärteomenetlus

Eipre, Terje Juhkentali 8-9/10, 10132 Tallinn 
vandeadvokaat tel 627 0551, faks 627 0559
Advokaadibüroo Eipre & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja haldusõigus  
  
Ennok, Aivar Pärnu mnt 20–5, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel/faks 641 1757
Advokaadibüroo Aivar Ennok tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaal-, tsiviil- ja haldusõigus, kohtuvaidlused

Entsik, Eerik Tornimäe 5, 10145 Tallinn  
vandeadvokaat tel 616 4660, faks 616 4661
Advokaadibüroo Entsik & Partnerid tööaeg E-R 08.30-17.30  
ühinemised ja ülevõtmised; äri-, kinnisvara-, maksu-, finants- ja tööõigus, perekonnaõigus, 
pangandusõigus, riigihanked

Eomois, Henn Gonsiori 7, 10117 Tallinn  
vandeadvokaat tel 660 3800, faks 660 3801
Advokaadibüroo Hansa Law Offices tööaeg E-R 09.00-17.00
äri- ja kriminaalõigus

F

Feldschmidt, Uno Gonsiori 21-214, 15020 Tallinn 
vandeadvokaat tel/faks 644 0220
Advokaadibüroo Uno Feldschmidt tööaeg E-R 09.00-17.00
lepingu-, asja- ja äriõigus; haldusõigus

Filimonov, Vadim Ahtri 6a, 10151 Tallinn  
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Filjajev, Anton Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 640 7170, faks 640 7171
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
äri- ja lepinguõigus, ühinemised ja omandamised, kohtuvaidlused, pankrotiõigus  
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Frey, Mirjam Lauteri 1-19, 10114 Tallinn 
vandeadvokaat tel/faks 660 4314
Toomas Bekkeri Advokaadibüroo 09.00-11.00 (teistel aegadel kokku-
kriminaalõigus leppel kliendiga)

Frolov Rene Rävala pst 4, 10143 Tallinn   
vandeadvokaat tel 640 0250, faks 640 0260
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00
konkurentsiõigus, haldusõigus ja -menetlus; telekommunikatsioon ja IT; tsiviilkohtumenetlus 
ja vahekohus

G

Ginter, Garri Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen  tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtuvaidlused; konkurentsiõigus ja tururegulatsioon

Glikman, Aleksander Tornimäe 2, 10145 Tallinn  
vandeadvokaat tel 665 7070, faks 665 7071
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus

Glikman, Leon  Tornimäe 2, 10145 Tallinn  
vandeadvokaat tel 665 7070, faks 665 7071
Advokaadibüroo Glikman &Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus, majanduskriminaalasjad

Gorkin, Andres  P. Süda 3a-4, 10118 Tallinn  
vandeadvokaat   tel 681 1300, faks 681 1301
Advokaadibüroo Kasak & Missik Tallinna büroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus

Gorškaljov, Oleg Rakvere 5a, 41531 Jõhvi  
vandeadvokaat tel/faks 337 0506
Ida-Viru Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaal- ja väärteoasjad

Greebe, Avo Sõle 59-9, 10311 Tallinn  
vandeadvokaat tel 662 8244
Advokaadibüroo Avo Greebe tööaeg E-R 09.00-17.30
äri- ja lepinguõigus, esindamine kohtus

Greinoman, Maksim Tartu mnt 16-6, 10117 Tallinn 
vandeadvokaat tel 683 5642, faks 616 6785
Advokaadibüroo Greinoman & Co tööaeg E-R 09.00-18.00
eraõigus (sh äriõigus), haldusõigus  
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Gromtsev, Irina Rakvere 5a, 41531 Jõhvi  
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 337 0506
Ida-Viru Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Grossmann, Jugans Pärnu mnt 241–2, 11622 Tallinn 
vandeadvokaat tel 670 0334
Advokaadibüroo Jugans Grossmann tööaeg E-R 09.00-17.00 
kriminaalõigus

H

Haabu, Heili Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius  tööaeg: E-R 08.30-18.00
tööõigus, äriõigus, ettevõtete ühinemised ja omandamised 

Haavasalu, Karl Ahtri 6a, 10151 Tallinn
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Hagström, Mariana Tornimäe 2, 10145 Tallinn  
vandeadvokaat tel 665 7070, faks 665 7071
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus

Haller, Anne Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 7170, faks 640 7171
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtuvaidlused, haldusõigus, ehitusõigus ja kinnisvaraarendus   

Hallmägi, Andres Jakobsoni 14, 10128 Tallinn 
vandeadvokaat tel 600 9920, faks 600 9921
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi tööaeg E-R 09.00-17.00
era- ja haldusõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus

Hammerberg, Reimo Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
pangandus ja rahandus

Harkmaa, Pirkko-Liis Niguliste 4, 10130 Tallinn   
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
äriühingu- ja majandusõigus; tööõigus; keskkonnaõigus, telekommunikatsioon; meedia ja 
reklaam
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Hein, Kätlin Juhkentali 8-9/10, 10132 Tallinn 
vandeadvokaat tel 627 0551, faks 627 0559
Advokaadibüroo Eipre & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja haldusõigus    

Helm, Merit Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn  
vandeadvokaat tel 619 1630, faks 640 4653
Advokaadibüroo Aivar Pilv tööaeg E-R 08.30-17.30
tsiviilõigus (asja- ja võlaõigus, sh lepinguõigus); ehitus- ja planeerimisõigus; haldusmenetlus; 
keskkonnaõigus; konkurentsiõigus; tööõigus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus 

Herm, Marek  Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi abi  tel 640 7170, faks 640 7171
Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous tööaeg E-R 09.00-18.00
rahvusvaheline maksuõigus, EL õigus

Henriksen, Marget Rotermanni 8, 10111 Tallinn 
vandeadvokaat tel 667 6440, faks 667 6450
MAQS Law Firm Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-18.00
tööõigus, võla- ja äriõigus, kohtuvaidlused

Heringson, Enno Tornimäe 5, 10145 Tallinn   
vandeadvokaat tel 616 4660, faks 616 4661
Advokaadibüroo Entsik & Partnerid tööaeg E-R 08.30-17.30  
ühinemised ja ülevõtmised, äri-, kinnisvara-, maksuõigus, finantsõigus ja pangandus, töö-
õigus, perekonnaõigus, riigihanked, kohtu- ja vahekohtumenetlus, intellektuaalse omandi 
kaitse

Hint, Aivar Raekoja plats 13/Vabaduse pst 2, 
vandeadvokaadi vanemabi 51004 Tartu
Tartu I Advokaadibüroo tel/faks 744 1150
 tööaeg E-R 09.00-17.00  
karistus-, tsiviil-, haldusõigus (sh tsiviil- ja halduskohtumenetlus ning kriminaal- ja väär-
teomenetlus)

Hiob, Tiina Mare Tondi 1-306, 11313 Tallinn 
vandeadvokaat tel/faks 655 6626
Advokaadibüroo Tiina Mare Hiob tööaeg E-N 09.00-14.00
eraõigus  
    
Hiob, Triinu Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemaabi tel   630 6460, faks 630 6463 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
tsiviil- ja halduskohtumenetlus, tööõigus, äriühingu- ja majandusõigus, varakindlustus, 
kinnisvara
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Holsmer, Silja Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
kohtumenetlus ja vahekohus, riigihanked, kinnisvara ja ehitusõigus

Hääl, Helen Lennuki 22, 10145 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 626 2062, 626 2060, 
Advokaadibüroo Concordia faks 626 2061 
 tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtumenetlus, karistusõigus, perekonna- ja pärimisõigus
         
Hääl, Marti Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
maksuõigus, kohtumenetlus, konkurentsiõigus ja riigihanked, äriõigus

Hübner, Risto Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanembi tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
äri- ja tööõigus, IT ja side

I

Ikla, Jaanus Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 7170, faks 640 7171
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
ühinemised ja omandamised; äri- ja lepinguõigus; projektide rahastamine; asjaõigus; ehitus 
ja kinnisvaraarendus; energeetika; era- ja avaliku sektori koostööprojektid ja riigihanked; 
transpordi- ja mereõigus   

Indela, Helmeri Tornimäe 2, 10145 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 665 7070, faks 665 7071
Advokaadibüroo Glikman&Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus

Ingar, Ardo-Heiki Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 619 1630, faks 640 4653
Advokaadibüroo Aivar Pilv tööaeg E-R 08.30-17.30  
pangandus- ja väärtpaberiõigus; tsiviilõigus (äriõigus, võlaõigus, sh lepinguõigus); kauban-
dus-, keskkonna- ja konkurentsiõigus

Inglist, Aare-Matti Pikk 2, 72713 Paide  
vandeadvokaat tel 565 9832, faks 632 8911
Advokaadibüroo Inglist 11.00-16.00 (eelnevalt registreeruda)
kindlustusõigus  
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Isokoski, Kristina Paldiski mnt 177-50, 13518 Tallinn 
vandeadvokaat tel 644 4287
Advokaadibüroo K. Roosalu kokkuleppel kliendiga
perekonna-, pärimis-, elamu-, võla-, töö- ja kriminaalõigus

Ivanova, Svetlana Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
äri- ja tööõigus, ettevõtete ühinemised ja omandamised

J

Jaanson, Marika Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg E-N 09.00-18.00; 
 R 09.00-17.00
kinnisvara; ehitusõigus ja -lepingud, planeerimine; elamuehitus; vallasvara; asjaõigus; 
tsiviil- ja halduskohtumenetlus; täitemenetlus; haldusõigus     

Jakobson, Alla Liivalaia 24, 10118 Tallinn  
vandeadvokaat tel/faks 646 3017
Advokaadibüroo A. Jakobson & A. Jaroslavski  tööaeg E,K,N 09.30-12.00; 
tsiviil-, kriminaal- ja väärteoõigus T 14.00–17.00

Jankelevitš, Rolan Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg 09.00-17.00
maksu-, ühingu- ja äriõigus, ettevõtete ühinemised ja omandamised

Jaroslavski, Anatoli Liivalaia 24, 10118 Tallinn 
vandeadvokaat tel/faks 646 3017 
Advokaadibüroo A.Jakobson&A.Jaroslavski tööaeg E,K,N 09.30-12.00; 
kriminaal- ja väärteoõigus T 14.00-17.00

Jegorov, Sergei Ahtri 6a, 10151 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus
  
Jevšina, Jekaterina Tallinna mnt 10a, 20304 Narva 
vandeadvokaat tel 352 2311
Advokaadibüroo Jevšina & Manjuk

Johanson, Vello Herne 15-6, 10135 Tallinn   
vandeadvokaat tel 511 9604
Advokaadibüroo Vello Johanson eelneval kokkuleppel
kriminaalõigus
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Jotautas, Maria Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 614 1990, faks 614 1999
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co tööaeg E-R 09.00-18.00
äriühinguõigus, kohtuprotsess ja vaidluste lahendamine

Jundas, Eve Sauna 10, 79515 Rapla  
vandeadvokaat tel 485 5480
Advokaadibüroo Legalia  tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus

Junti, Arvo Sakala 22, 10141 Tallinn   
vandeadvokaat tel 641 2561, faks 641 2562  
Advokaadibüroo Arvo Junti tööaeg  E-N 09.00-18.00, 
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus         R 09.00-17.00

Jõgi, Kadri Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
kohtumenetlus, konkurentsiõigus ja riigihanked

Järv, Peeter Kesktänav 19, 63301 Põlva 
vandeadvokaat tel 797 6979
Peeter Järve Advokaadibüroo klientide vastuvõtt 
 E, T, N, R 8.30-10.00
õigusnõustamine, isikute esindamine ja kaitsmine kohtus ning kohtueelses menetluses, 
isikutele õigusdokumentide koostamine, isikute huvides muude õigustoimingute tegemine

Järvala, Merle Pronksi 3, 10124 Tallinn  
vandeadvokaat tel 640 3905, faks 640 3904
Advokaadibüroo Alaver & Partnerid tööaeg E-R 10.00-12.00, 14.00-16.00
maksuõigus- ja menetlus; haldusõigus- ja menetlus; ehitus- ja planeerimisõigus; asjaõigus 
(sh kinnisasjaõigus); võlaõigus (sh lepinguõigus); majandus-, maksu- ja ametialased süü-
teod; kohtumenetlus

Järve, Paul Uus 1, 80010 Pärnu  
vandeadvokaat tel 447 5700, faks 447 5709
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus
  
Jürgen, Imbi Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911 
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00  
energia- ja keskkonnaõigus, lepingu-, äriõigus, ettevõtete ühinemised ja omandamised
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K

Kaarma, Rait Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 0810, faks 611 0811
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
kinnisvara, ehitus ja planeerimine, maksu- ja tolliõigus
      

Kaasik, Maidu Tuukri 19, 10152 Tallinn 
vandeadvokaat tel 668 8647, faks 668 8646  
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
äriõigus, ühinemised ja ülevõtmised, lepinguõigus, asjaõigus

Kaasik, Viktor Tartu mnt 2, 10145 Tallinn  
vandeadvokaat tel 610 6000, faks 610 6011
Advokaadibüroo V. Kaasik & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus
  

Kaevando, Marko  Ahtri 10a, 10151 Tallinn  
vandeadvokaat tel 668 4200, faks 668 4215
Aare Raigi Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
pankrotiõigus, kaubandus- ja äriühinguõigus, pangandus- ja finantsõigus, kinnisvara- ja 
ehitusõigus, maksuõigus, kohtu- ja vahekohtumenetlus

Kahn, Katrin Rävala pst 4, 10143 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 640 0250, faks 640 0260
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00  
intellektuaalne omand, ühinemised ja omandamised, äriühinguõigus, lepinguõigus, 
asjaõigus

Kairjak, Marko Ahtri 6a, 10151 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Kais, Kaarel Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 611 0810, faks 611 0811
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-18.00
võla- ja asjaõigus, kohtu- ja vahekohtumenetlus

Kalaus, Tanel Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 640 7170, tel 640 7170   
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
ettevõtete ühinemised ja omandamised, kapitaliturud, riskikapital, konkurentsiõigus,  
EL õigus, infrastruktuuri teenused
  
Kaljurand, Aldo Ahtri 6a, 10151 Tallinn  
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus
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Kalk, Karmo Asula 14-10, 11312 Tallinn  
vandeadvokaat tel 661 6210, faks 661 6214  
Advokaadibüroo Kalk & Ko  tööaeg E-R 10.00-16.00  
tsiviilõigus (sh lepingu-, äri-, tööõigus) ja haldusõigus (sh maksuõigus), väärteomenetlus

Kallas, Kadri Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen  tööaeg E-R 09.00-18.00
ettevõtete ühinemised ja ülevõtmised

Kallaste, Valli Jüri 32a, 65609 Võru   
vandeadvokaat tel/faks 782 4062  
Kallaste Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-14.00  
juriidiline nõustamine, dokumentide koostamine, tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasjades 
kohtuesindus

Kalme, Ain Rävala pst 4, 10143 Tallinn  
vandeadvokaat tel 640 0250, faks 640 0260  
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00  
pangandus ja finantseerimine; planeerimine ja ehitus; riigihanked; tsiviilkohtumenetlus ja 
vahekohus; transpordiõigus; äriühinguõigus, lepinguõigus

Karu, Ants Rävala pst 4, 10143 Tallinn   
vandeadvokaat tel 640 0250, faks 640 0260 
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00  
maksuõigus, ettevõtete ühinemised ja omandamised, äriühingu- ja lepinguõigus

Karu, Sirle Rävala pst 4, 10143 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0250, faks 640 0260
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00
äriühingu-, lepingu- ja asjaõigus

Kasak, Anto Soola 3, 51013 Tartu  
vandeadvokaat tel 731 0804, faks 731 0805
Advokaadibüroo Kasak & Missik Tallinna büroo E 9-14; 
tsiviil- ja haldusõigus Tartu büroo T 9-14 

Kask, Karl Rävala pst 4, 10143 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0250, faks 640 0260 
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00 
haldusõigus ja -menetlus, tsiviilkohtumenetlus ja vahekohus

Kattel, Andrus Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen  tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtuvaidlused, kindlustus
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Kaur, Viive Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
intellektuaalomandiõigus, perekonnaõigus, kohtumenetlus, kinnisvara- ja ehitusõigus

Keevallik, Toomas  Roosikrantsi 19, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 630 8500, faks 644 2681 
Advokaadibüroo Keevallik & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
lepinguõigus, äri- ja majandusõigus, ehitusõigus, maksuõigus, asjaõigus, esindamine kohtus 
ja vahekohtus

Kelder, Kärt Anna Maire Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 611 0810, faks 611 0811
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
maksu- ja tolliõigus, sh esindus maksumenetluses ja maksuvaidluste lahendamisel; intellek-
tuaalse omandi õigus; haldusmenetlus ja avalik õigus; ühinguõigus, ülevõtmised ja ühine-
mised 

Kello, Aivar Riia 15b, 51010 Tartu 
vandeadvokaadi vanemabi tel 7420 548, faks 7420 550
Advokaadibüroo In Jure tööaeg E-R 08.00-17.00
tsiviil-, haldus-, kriminaalõigus
  
Kergandberg, Erki Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark &Co tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja halduskohtumenetlus, pankrotimenetlus, ehitus- ja planeerimisõigus, saneerimis-
menetlus, arbitraaž
 
Kiik, Urmas Narva mnt 11d, 10151 Tallinn  
vandeadvokaat tel 611 6950, faks 611 6951  
Advokaadibüroo Hedman Partners OY  tööaeg E-R 09.00-17.30
Eesti filiaal
vaidluste lahendamine, kinnisvaratehingud, keskkonnaõigus

Kiisa, Madis Rävala pst 4, 10143 Tallinn  
vandeadvokaat tel 662 2640, faks 662 2641 
Advokaadibüroo Laus & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00
tsiviilõigus (sh lepingu- ja asjaõigus), äri- ja pankrotiõigus, kohtu- ja vahekohtumenetlus
      
Kikkas, Nadežda Tartu mnt 18, 10115 Tallinn 
vandeadvokaat tel 660 8101, faks 660 8303
Advokaadibüroo Nadežda Kikkas tööaeg E-R 09.00-18.00 
kriminaalõigus
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Kilusk, Gerli Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463   
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
äriühingu- ja majandusõigus,ettevõtete ühinemised ja ülevõtmised, pangandus- ja finants-
sektor, kapitaliturud, väärtpaberid

Kiudsoo, Kätlin Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
konkurentsiõigus ja riigihanked, äriõigus, energeetika ja keskkonnaõigus

Kiviloo, Rein P.Süda 3a-4, 10118 Tallinn  
vandeadvokaat tel 681 1300, faks 681 1301
Advokaadibüroo Kasak & Missik  tööaeg E-R 9.00-17.00
Tallinna büroo  (vastuvõtt eelregistreerimisel)
karistusõigus

Kivistik, Vahur Gonsiori 7, 10117 Tallinn   
vandeadvokaat tel 660 3800, faks 660 3801  
Advokaadibüroo Hansa Law Offices tööaeg E-R 09.00-17.00   
maksu- ja haldusõigus; maksu- ja majandusalased kriminaalasjades; kohtuvaidlused

Klyukach, Yulia Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 7170, faks 640 7171
Advokaadibüroo Raidla Leijns & Norcous tööaeg E-R 09.00-18.00
lepingu- ja asjaõigus

Koch, Kari-Paavo Tartu mnt 2, 10145 Tallinn  
vandeadvokaat tel 682 8550, faks 682 8551  
Advokaadibüroo Ruus, Koch & Vabamets tööaeg E-R 09.00-18.00  
äri- ja majandusõigus; haldus-, lepinguõigus; kohtu- ja vahekohtumenetlus; pankroti-, 
asja- ja meditsiiniõigus; riigihanked; kinnisvaraga seotud küsimused; EL õigus

Koitver, Katri Kentmanni 15, 10116 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 662 2940, faks 662 2941
Kentmanni Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviilõigus (sh lepingu- ja perekonnaõigus)

Kolk, Mihkel Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 0900, faks 611 0911  
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00 
pangandus ja finantseerimine, väärtpaberi-, äri- ja võlaõigus

Kooga, Kaido Rakvere 5a, 41531 Jõhvi  
vandeadvokaat tel/faks 336 1710
K. Kooga Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus
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Korhonen, Johanna Turu 2, 51014 Tartu  
vandeadvokaadi vanemabi tel 731 2272, faks 731 2274  
Advokaadibüroo Aivar Pilv Tartu osakond tööaeg E-R 08.30-17.30  
tsiviilõigus (võla- ja asjaõigus, sh lepinguõigus ja kinnisvaraõigus, äriõigus); keskkonna-, 
maksu- ja tööõigus; rahvusvaheline eraõigus

Kosk, Ermo Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel   630 6460, faks 630 6463   
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
pangandus ja finantssektor, ettevõtete ühinemised ja ülevõtmised, äriühingu- ja majandus-
õigus, äriühingute juhtorganite korraldus, väärtpaberid

Kozlov, Viktor Ringi 10, 80010 Pärnu 
vandeadvokaat tel 443 0939
Advokaadibüroo Kozlov & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus 

Kraavi, Veli Narva mnt 5, 10117 Tallinn 
vandeadvokaat tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
ettevõtete ühinemised ja ülevõtmised; pankroti- ja saneerimisõigus; investeerimisprojektide 
juriidiline nõustamine; ettevõtjate nõustamine SRÜ (CIS) riikides; äriühingu- ja majan-
dusõigus

Kravtšenko, Ksenia Scala City, Tartu mnt 43, 10128 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 606 9600, faks 606 9601
Advokaadibüroo Seppik & Sirel tööaeg E-R 09.00-17.00
äriõigus, pankroti- ja saneerimisõigus; lepingu- ja tööõigus, intellektuaalse omandi kaitse, 
merendusõigus; kinnisvara- ja ehitusõigus; kohtu- ja vahekohtumenetlus; riigi- ja haldus-
õigus; rahvusvaheline eraõigus; EL õigus; Vene Föderatsiooni õigus
 
Krinal, Vahur Rüütli 14–214, 80010 Pärnu  
vandeadvokaat tel 447 0130, faks 447 0131
Rüütli Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-16.00 
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus; väärteo-, äri- ja pankrotiõigus, riigihanked

Kruusmaa, Tiia Tõnismägi 3a, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 8711, faks 640 8713
Advokaadibüroo Jaak Oja tööaeg T ja N 10.00-14.00
tööõigus, -vaided; avaliku teenistuse õiguslik regulatsioon; materiaalvastutus; sotsiaal-kind-
lustus

Kukk, Urmas Veetorni 4, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 627 1600, faks 627 1601
Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid tööaeg E-R 08.30-17.00
tsiviil- ja haldusõigus, privaatsus, isikuandmete kaitse
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Kuklase, Olev Pronksi 3, 10124 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 3905, faks 640 3904  
Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid tööaeg E-R 10.00-15.00 
võlaõigus (sh lepingute ja kahjuga seonduvad küsimused); asjaõigus (sh kinnisvaraga seotud 
küsimused); majandus-, maksu- ja ametialased kuriteod; väärteo- ja kriminaalmenetlus; 
liiklus-ja pankrotiõigus

Kuljus, Merlyn Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
pangandus- ja finantsõigus, äriõigus, ettevõtete ühinemised ja omandamised

Kull, Gennadi Rävala pst 8c-104, 10143 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 627 3044
Kull Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, kriminaal- ja haldusõigus

Kullerkann, Ingrid Veetorni 4, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 627 1600, faks 627 1601
Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid tööaeg E-R 08.30-17.00
tsiviil- ja haldusõigus

Kullerkupp, Timo Rotermanni 8, 10111 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 667 6440, faks 667 6450 
Advokaadibüroo MAQS Law Firm tööaeg E-R 09.00-18.00 
äriõigus (sh rahvusvaheline äriõigus), võla-, kinnisvara- ja lepinguõigus

Kunila, Annemarie Kentmanni 24-4, 10116 Tallinn 
vandeadvokaat tel 644 3746, faks 661 0962
Advokaadibüroo A. Kunila & Ko tööaeg E-R 10.00-16.00
tsiviilõigus
 

Kuningas, Heiki Riia 4, 51004 Tartu 
vandeadvokaadi vanemabi tel 733 9002 
Advokaadibüroo Karl Saavo tööaeg E-R 08.30-17.00 
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus, väärteoasjad, maaõiguslikud küsimused ja kohaliku 
omavalitsuse tegevust reguleeriv seadusandlus

Kurisoo, Kairi Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
intellektuaalomandiõigus, tehnoloogia ja kommunikatsioon, andmekaitse, ettevõtete ühi-
nemised ja omandamised, äriõigus, lennundusõigus

Kurvits, Ivar Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 640 0900, faks 640 0901  
Advokaadibüroo Sorainen  tööaeg E-R 09.00-18.00  
korporatiivnõustamine, konkurents ja tururegulatsioon
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Kutman, Peeter Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
ettevõtete ühinemised ja omandamised, äriõigus, intellektuaalomand, tehnoloogia ja kom-
munikatsioon

Kutsar, Kalju Riia 14, 68203 Valga 
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 766 1366
Advokaadibüroo Valge & Uiga Valga osakond  tööaeg E-R 09.00-16.30
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus; äriõigus

Kuulme, Rainer Rüütli 4, 10130 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 699 6611, faks 644 2889
Advokaadibüroo HETA tööaeg E-R 09.00-17.00
era- ja karistusõigus

Kuusk, Janno Scala City, Tartu mnt 43, 10128 Tallinn
vandeadvokaat tel 606 9600, faks 606 9601 
Advokaadibüroo Seppik & Sirel tööaeg E-R 09.00-17.00 
äriõigus, pankroti- ja saneerimisõigus, konkurentsi-, finants-, lepingu-, maksu-, töö-, lennun-
dusõigus; kinnisvara- ja ehitusõigus; kohtu- ja vahekohtumenetlus; riigi- ja haldusõigus

Kuusmaa, Kaljo Aleksandri 1-2, 51004 Tartu 
vandeadvokaat tel 5563 2840
Advokaadibüroo Kaljo Kuusmaa tööaeg E-R 09.00-14.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Kõiv, Nikolai Tallinna 2, 71011 Viljandi   
vandeadvokaat tel 433 3059, faks 433 3840 
Advokaadibüroo Nikolai Kõiv tööaeg E-R 10.00-16.00  
tsiviilõigus (asja-, võla-, perekonna-, tööõigus); avalik õigus (kriminaal- ja haldusõigus); 
pankrotiõigus

Kõiv, Toomas Liivalaia 21, 10118 Tallinn   
vandeadvokaat tel 644 4949, faks 644 4950
Advokaadibüroo Reval

Kõrgesaar, Urmas Turu 2, 51014 Tartu  
vandeadvokaat tel 731 2272, faks 731 2274
Advokaadibüroo Aivar Pilv Tartu osakond tööaeg E-R 08.30-17.30
tsiviilõigus (võla-, sh lepinguõigus, asjaõigus-, äriõigus); riigihanked; ehitus- ja planeerimis-
õigus; intellektuaalne omand; keskkonnaõigus; maksumenetlused; tsiviil- ja halduskohtu- 
ja kriminaalmenetlus

Käbi, Risto Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 697 6090, faks 697 6091
Advokaadibüroo Tamme & Otsmann tööaeg E-R 09.00-18.00
konkurentsiõigus, IP ja IT
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Kägi, Kersti Tuukri 19, 10152 Tallinn  
vandeadvokaat tel 668 8647, faks 668 8646
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-17.00
maksu-, haldus-, töö-, tsiviilõigus, esindus kohtus

Kähari, Viljar Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen  tööaeg E-R 09.00-18.00
pangandus-ja rahandusõigus

Kärdi, Urmas Rävala pst 8, 10143 Tallinn  
vandeadvokaat tel 666 3106, faks 666 3105
Rävala Advokaadibüroo tööaeg E-R 10.00-16.00
tsiviilõigus 
      
Künnap, Paul Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
ettevõtete ühinemised ja ülevõtmised, maksuõigus

Kütt, Ivo Pargi 3, 48306 Jõgeva 
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 772 1492
Advokaadibüroo Valge & Uiga Jõgeva osakond  tööaeg E-R 09.00-16.30
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus, äriõigus

Küünemäe, Argo Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 0810, faks 611 0811  
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
kriminaalõigus ja väärteomenetlus; kohtu- ja vahekohtumenetlus; kinnisvara, ehitus ja 
planeerimine; haldusmenetlus ja avalik õigus; esindus Euroopa Ühenduste Kohtus 

L

Laanemaa, Toomas Fr. R. Kreutzwaldi 12, 10124 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 683 0390, tel 683 0390
Advokaadibüroo Tehver & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus 
 
Laansalu, Ain 
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Ain Laansalu

Ladva, Owe Gonsiori 21-214, 15020 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 644 0220
Advokaadibüroo Uno Feldschmidt tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus-, kriminaalõigus
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Lahevee, Margit Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911 
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00  
konkurentsiõigus, ettevõtete ühinemised ja omandamised, ühingu- ja äriõigus

Laid, Rein Gonsiori 7, 10117 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 660 3800, faks 660 3801
Advokaadibüroo Hansa Law Offices tööaeg E-R 09.00-17.00
karistusõigus, kriminaal- ja väärteomenetlus

Laidvee, Nele Narva mnt 5, 10117 Tallinn 
vandeadvokaat tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
äriühingu-, võla- ja majandusõigus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus; maksu- ja tööõigus 

Laine, Eve Küüni 7, 51004 Tartu 
vandeadvokaadi vanemabi tel 742 1040
Advokaadibüroo Ann Saar tööaeg E-R 09.00-18.00
kriminaalõigus, tsiviil-, haldus-, halduskohtumenetlus; väärteomenetlus

Lappert , Piret Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
ettevõtete ühinemised ja ülevõtmised, korporatiivnõustamine

Laretei, Ants Uus 1, 80010 Pärnu 
vandeadvokaat tel 447 5700, faks 447 5709
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus 

Laur, Mare Raekoja plats 13/Vabaduse pst 2,
vandeadvokaat 51004 Tartu 
Tartu I Advokaadibüroo tel/faks 744 1150 
 tööaeg E-R 09.00-17.00 
karistus-, tsiviil-, haldusõigus, sh tsiviil- ja halduskohtumenetlus ning kriminaal- ja väär-
teomenetlus

Laus, Klen Tartu mnt 2, 10145 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 682 8550, faks 682 8551
Advokaadibüroo Ruus, Koch & Vabamets tööaeg E-R 09.00-18.00
äri- ja majandusõigus; pankrotiõigus; rahvusvaheline ja EL õigus
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Laus, Raivo Rävala pst 4, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat tel 662 2640, faks 662 2641
Advokaadibüroo Laus & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00
äriühingute nõustamine igapäevase majandustegevuse raames, ühinemised, jagunemised, 
ümberkujundamised, juhtimise eriküsimused, saneerimine; kohaliku omavalitsuse tegevusega 
seotud vaidlused; maksu-, finants-, konkurentsi- ja pankrotiõigus; kinnisvaratehingute 
nõustamine; kütusekaubanduse, transiidi ja energeetika eriküsimused; majandussüütegude 
eriküsimused; esindus kohtus ja vahekohtus; võla-, asja- ja haldusõigus 

Lausmaa, Natalia Herne 23-2, 10135 Tallinn 
vandeadvokaat tel 646 2210, faks 646 2364
Advokaadibüroo Natalia Lausmaa tööaeg E-R 09.00-18.00
kriminaal-, perekonna-, pärimis-, kinnisvara-, töö- ja äriõigus, mittetulundusühingud  
 
Lee, Kristiina Pronksi 3, 10124 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 3900, faks 640 3901
Advokaadibüroo Küllike Namm tööaeg E-R 09.00-17.00
äri-, pankroti-, asjaõigus; intellektuaalse omandi õigus; võla-, perekonna-, pärimis-, tööõigus; 
haldusõigus; keskkonna-, maksu-, konkurentsõigus; kriminaal-, väärteomenetlusõigus; 
Euroopa Ühenduse õigus

Leiger, Kaja Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
konkurentsiõigus ja riigihanked, energeetika ja keskkonnaõigus, ettevõtete ühinemised ja 
omandamised, äriõigus

Leis, Marina Ravi 14-1, 10138 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 644 5965, faks 641 1758
Viruvärava Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Lemetti, Margo Soola 3, 51013 Tartu 
vandeadvokaat tel 748 8071, faks 748 8072
Advokaadibüroo Tark & Co Tartu osakond tööaeg E-R 09.00-17.00
vaidluste lahendamine, pankroti-ja maksuõigus, ehitus- ja planeerimisõigus

Lentsius, Margus Lõõtsa 2b, 11415 Tallinn  
vandeadvokaat tel 661 2700, faks 661 2777  
Advokaadibüroo Lentsius & Talts tööaeg E-R 08.30-17.30  
äri-, asja-, lepinguõigus; kinnisvara ja muud omandiküsimused; pankrot ja saneerimine; 
tsiviilõigus ja tsiviilkohtumenetlus; tööõigus; maksu- ja tolliõigus; omandi- ja maareform; 
haldusmenetlus ja haldusõigus; kohtumenetlus ja arbitraaž; kriminaalõigus ja kriminaal-
menetlus; täitemenetlus
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Leok, Neeme Vabaduse 5, 68204 Valga 
vandeadvokaat tel/faks 764 2934
Valga Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-16.00
kriminaalõigus

Lepasepp, Kaupo Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
ärilepingud

Lepik, Hasso Niguliste 4, 10130 Tallinn 
vandeadvokaat tel  630 6460, faks 630 6463  
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
kinnisvara-, vallasvara- ja asjaõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus

Lepik, Peeter Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaat tel 630 6460, faks 630 6463   
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
äriühingu- ja majandusõigus; ühinemised ja ülevõtmised; äriühingute juhtorganite kor-
raldus; ühisettevõtted; äriühingute restruktureerimine ja pankrotiõigus; pangandus- ja 
finantssektor; projekti finantseerimine; kapitaliturud; väärtpaberid

Lepp, Martin Tornimäe 5, 10145 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 680 6700, faks 680 6704
Advokaadibüroo Arvisto & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
äri- ja tsiviilõigus
  
Leppik, Indrek Rävala pst 5, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat tel 630 9170, faks 630 9171
Advokaadibüroo Glimstedt, Straus & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.30
tsiviil- ja haldusõigus

Leppik, Jüri Veetorni 4, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 627 1600, faks 627 1601
Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid tööaeg E-R 08.30-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus

Lett, Anneliis Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
kinnisvara- ja ehitusõigus

Liiva, Toomas Majaka 26-206, 11412 Tallinn 
vandeadvokaat tel 605 1234, faks 605 1259
Advokaadibüroo Valdma & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.30
tsiviil- ja halduskohtumenetlus; karistusõigus ja -menetlus
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Liivat, Lauri Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 614 1990, faks 614 1999
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co tööaeg E-R 09.00-18.00
äriühinguõigus, ettevõtete ühinemis- ja omandamistehingud

Lillo, Andrus Ülikooli 4, 51003 Tartu 
vandeadvokaat tel 730 3470, faks 730 3471
Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus tööaeg 09.00-17.00
tsiviilõigus (sh äri- ja  tööõigus), haldusõigus (sh maksuõigus), kriminaalõigus

Lillo, Indrek Kaupmehe 10, 10114 Tallinn 
vandeadvokaat tel 644 4900, faks 631 3909
Advokaadibüroo Ehasoo Benevolenskaja Lillo eelneval registreerimisel kokkuleppel
 kliendiga
eraõigus( sh võla-, asja-, pärimis-, äri-, tööõigus); avalik õigus (sh riigiõigus (põhiõiguste 
kaitse), haldusõigu, keskkonnaõigus, riigihanked)

Lillsaar, Eha Vabaduse plats 6, 71020 Viljandi 
vandeadvokaat tel 435 5533, faks 435 5530
Advokaadibüroo Eha Lillsaar tööaeg E-R 10.00-16.00
tsiviil- ja haldusõigus
 

Lind, Kaspar Tartu mnt 2, 10145 Tallinn 
vandeadvokaat tel 646 2050, faks 646 1153
IMG Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-17.00
maksu- ja haldusõigus

Lindma, Tarvo Narva mnt 5, 10117 Tallinn 
vandeadvokaat tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
äriühingu- ja majandusõigus; ühinemised ja ülevõtmised; maksuõigus; intellektuaalse 
omandi õigus; keskkonnaõigus

Lindmäe, Jaan Tuukri 19, 10152 Tallinn  
vandeadvokaat tel 668 8647, faks 668 8646 
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00 
äriõigus, esindus kohtus, lepingu-, haldus-, asja- ja keskkonnaõigus, riigihanked.

Lindpere, Heiki Niguliste 4, 10130 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel   630 6460, faks 630 6463 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg E-N 09.00-18.00; 
        R 09.00-17.00
transpordi- ja mereõigus; äriühingu- ja majandusõigus

Linna, Liisa Narva mnt 11d, 10151 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 6950, faks 611 6951
Asianajotoimisto Hedman Partners OY  tööaeg E-R 09.00-17.30
Eesti filiaal  
vaidluste lahendamine, planeerimine ja ehitusõigus



101

ADVOKAADID

Linsi, Liina Niguliste 4, 10130 Tallinn
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463   
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
tsiviil- ja halduskohtumenetlus; arbitraaž ja muud vaidluste alternatiivse lahendamise 
viisid; tööõigus, haldusõigus; hasartmänguõigus; kinnisvara- ja ehitusõigus (sh ehitusõigus-
alased lepingud), planeerimisõigus; riigihanked; keskkonnaõigus

Lips, Valdo Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg 08.30-18.00
kohtumenetlus ja vahekohus, pankrotiõigus ja ettevõtete restruktureerimine

Lipstok, Raiko Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaat tel 614 1990, faks 614 1999
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co tööaeg E-R 08.30-18.00
kohtumenetlus ja vaidluste lahendamine, riigihanked

Liskmann-Getsu, Arina Liivalaia 24, 10118 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi  tel/faks 646 3017
Advokaadibüroo A. Jakobson & A. Jaroslavski  tööaeg  E, T, K 09.30-12.00; 
tsiviil-, kriminaal- ja väärteoõigus         T 14.00-17.00

Loor, Kaido Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen  tööaeg E-R 09.00-18.00
kinnisvara- ja ehituõigus, kindlustusõigus, maksuõigus

Lorvi, Merli Juhkentali 8-9/10, 10132 Tallinn 
vandeadvokaat tel 627 0551, faks 627 0559
Advokaadibüroo Eipre & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja haldusõigus
 
Luberg, Aadu Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn  
vandeadvokaat tel 669 1801, faks 669 1802
Advokaadibüroo Luberg & Päts tööaeg E-R 09.00-17.00
karistus- ja kriminaalõigus

Luhaäär, Toomas Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463   
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00 
kaubandus- ja tolliõigus; transpordi- ja mereõigus; energiasektor ja tootmisvahendid;  
telekommunikatsioon; intellektuaalne omand; informatsiooni tehnoloogia; toodete turusta-
mine ja levitamine; avaliku ja erasektori partnerlus; äriühingu- ja majandusõigus; mak-
suõigus
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Luiga, Piret Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911 
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00  
kaubamärgid, intellektuaalomand, IT ja side, mere- ja transpordiõigus, ühingu- ja äriõigus,  
kinnisvaraõigus

Luiga, Sten Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
võla-, äri- ja finantsõigus, kapitaliturud

Luik-Tamme, Ingeri Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Luik, Olav-Jüri Rävala pst 4, 10143 Tallinn   
vandeadvokaat tel 640 0250, faks 640 0260 
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00 
kindlustusõigus, laevandus- ja transpordiõigus, tsiviilkohtumenetlus ja vahekohus, lepingu-
õigus

Luik, Vello Vabaduse 5, 68204 Valga 
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 764 2934
Valga Advokaadibüroo E-R 09.00-16.00
kriminaal- ja tsiviilõigus

Lukas, Aino-Eevi Pepleri 32, 51010 Tartu 
vandeadvokaat tel 742 0442, tel/faks 734 3181
Advokaadibüroo Advocatus tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus

Luksepp, Helina Roopa 12a, 10136 Tallinn  
vandeadvokaat tel 660 0760, faks 660 0766
Advokaadibüroo Consensus tööaeg E-R 09.00-17.00 
haldusõigus (haldus- ja halduskohtumenetlus, riigihanked, konkurentsiõigus, planeerimine- 
ja ehitusõigus, maksuõigus); tsiviilõigus (tsiviilkohtumenetlus, ADR-alternatiivne vaidluste 
lahendamine, kindlustus-, lepingu-, äriühinguõigus, kaasomandi ja ühisomandi vaidlused, 
mittetulundusühistute õigused); väärteomenetlused (korruptsioonivastase seaduse alusel)

Lumiste, Inge Ahtri 12, 10151 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 611 6270, faks 611 6271
Advokaadibüroo Raudsepp & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
võla-, asja-, perekonna-, pärimis-, töö-, äri- ja haldusõigus

Lumiste, Riine Kärberi 43-49, 13919 Tallinn 
vandeadvokaat tel 635 7363
Advokaadibüroo Legitimus tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus
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Lump, Hetti Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 619 1630, faks 640 4653 
Advokaadibüroo Aivar Pilv tööaeg E-R 08.30-17.30 
võla-, lepingu-, asja- ja tööõigus; tsiviilkohtumenetlus; haldusõigus ja halduskohtumenetlus; 
kaubandusõigus.

Lusmägi, Andres Keemia 23-1, 10616 Tallinn 
vandeadvokaat tel 507 2873, faks 656 6244
Andres Lusmägi Advokaadibüroo neljapäeval 09.00-12.00  
tsiviilõigus
  
Lust, Mare Ravi 14-1, 10138 Tallinn 
vandeadvokaat tel 644 5965, faks 641 1758
Viruvärava Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Lutsar, Tõnis Võru 7, 63308 Põlva 
vandeadvokaat tel 799 5341
Advokaadibüroo Tõnis Lutsar E-R 09.00-16.00
kriminaalõigus

Lõhmus, Mikk Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Lõhmus-Ein, Karina Ülikooli 4, 510003 Tartu 
vandeadvokaat tel 730 3470, 730 3471
Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus tööaeg 09.00-17.00
tsiviilõigus (sh äri- ja  tööõigus), haldusõigus (sh maksu- ning kriminaalõigus)

Lätt, Priit Rävala pst 5, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat tel 630 9170, faks 630 9171
Advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid  tööaeg E-R 09.00-17.30
maksuõigus, riigihanked, intellektuaalse omandi õigus

Läänemets, Mikk Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00  
ühingu- ja äriõigus, pangandus ja finantseerimine, väärtpaberituruõigus

Lääts, Ingmar Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 619 1630, faks 640 4653  
Advokaadibüroo Aivar Pilv tööaeg E-R 08.30-17.30  
EL õigus; intellektuaalse omandi õigus; tsiviilõigus (asja- ja võlaõigus, äriõigus); haldus-
menetlus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus
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M

Madisson, Karin Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen  tööaeg E-R 09.00-18.00
korporatiivnõustamine

Mahhov, Ivo Müürivahe 41, 10140 Tallinn 
vandeadvokaat tel 644 4411, faks 644 5124
Advokaadibüroo Välisõigusabi tööaeg E-R 10.00-17.00
Eesti ja välisriikide pärimis- ja perekonnaõigus 

Mahlapuu, Madis Pronksi 3, 10124 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 3905, faks 640 3904 
Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid tööaeg E-R 10.00-15.00 
võlaõigus, sh lepingute ja kahjuga seonduvad küsimused; asjaõigus, sh kinnisvaraga seotud 
küsimused; maksu-, väärteo-, liiklus- ja pankrotiõigus

Mailend, Ants Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Maisvee, Rando Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaat tel 614 1990, faks 614 1999
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co  tööaeg E-R 09.00-18.00
tööõigus (sh esindamine kohtus), konkurentsiõigus, ühinemis- ja omandamistehingud

Maksing, Mati Rüütli 4, 10130 Tallinn
vandeadvokaat tel 699 6611, faks 644 2889
Advokaadibüroo HETA tööaeg E-R 09.00-17.00
era- ja haldusõigus, EL õigus 

Malmberg, Siiri Gonsiori 7, 10117 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 660 3800, faks 660 3801
Advokaadibüroo Hansa Law Offices tööaeg E-R 09.00-17.00
äri- ja lepinguõigus, täite- ja tsiviilkohtumenetlus

Malõšev, Mefodi Tammsaare tee 141a-48, 12915 Tallinn
vandeadvokaat tel 658 8427
M. Malõševi Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-12.00
kriminaalõigus

Manavald, Priit Liivalaia 7-15, 10118 Tallinn
vandeadvokaat tel/faks 646 3123
Advokaadibüroo Priit Manavald tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviilõigus (sh äri-ja tööõigus) ja maksejõuetusõigus
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Manjuk, Valentina Tallinna mnt 10a, 20304 Narva 
vandeadvokaat tel 352 2311
Advokaadibüroo Jevšina & Manjuk

Marjak, Olger Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00  
ühingu- ja äriõigus, lepinguõigus, intellektuaalomand, IT ja side

Markus, Raul Juhkentali 52, 10132 Tallinn 
vandeadvokaat tel/faks 601 2900
Juhkentali Advokaadibüroo 
võlaõigus, intellektuaalse omandi õigus, pankrotiõigus

Massalina, Tatjana Kosmonaudi 9, 20309 Narva 
vandeadvokaat tel 356 0529
Narva Esimene Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus

Masso, Meelis Tartu mnt 2, 10145 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 682 8550, faks 682 8551
Advokaadibüroo Ruus, Koch & Vabamets tööaeg E-R 09.00-18.00 
kriminaalõigus, perekonna- ja tööõigus, avaliku halduse vastutus

Mehilane, Marko Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaat tel  630 6460, faks 630 6463   
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN  tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
tsiviil- ja kohtumenetlus; äriühingu- ja majandusõigus; äriühingute restruktureerimine ja 
pankrotiõigus; ehitusõigus ja -lepingud, planeerimine; riigihanked

Meidra, Tõnu P. Süda 3a-4, 10118 Tallinn 
vandeadvokaat tel 681 1300, faks 681 1301
Advokaadibüroo Kasak & Missik  tööaeg T-K 14.00-17.00
Tallinna büroo  (vastuvõtt eelregistreerimisel)
võla-, pankroti-, maksu-, karistusõigus

Mets, Margus Raekoja plats 13/Vabaduse pst 2,
vandeadvokaadi vanemabi 51004 Tartu 
Tartu I Advokaadibüroo tel/faks 744 1150    
 tööaeg E-R 09.00-17.00
karistus-, tsiviil- ja haldusõigus, sh tsiviil- ja halduskohtumenetlus ning kriminaal- ja 
väärteomenetlus

Miidla, Mihkel Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
ärilepingud
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Mikli, Valmond Lennuki 22, 10145 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 6262062, 6262060, faks 6262061 
Advokaadibüroo Concordia tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtu- ja haldusmenetlus, eraõigus (sh perekonnaõigus)

Miller, Rajar Rävala pst 4, 10143 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 640 0250, faks 640 0260 
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00 
keskkonna- ja pankrotiõigus, ühinemised ja omandamised

Missik, Mart P. Süda 3a-4, 10118 Tallinn  
vandeadvokaat tel 681 1300, faks 681 1301
Advokaadibüroo Kasak & Missik  tööaeg  E, K, N 09.00-17.00; 
Tallinna büroo         T, R 11.00-17.00
kriminaalõigus, väärteomenetlus, perekonnaõigus, lepinguõigus

Mody, Sanjay Jaanus Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
kohtumenetlus ja vahekohus, pankrotiõigus ning ettevõtete restruktureerimine

Mugu, Margus Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
kohtumenetlus ja vahekohus, kinnisvara- ja ehitusõigus, transpordi- ja mereõigus

Mullari, Tambet Toompuiestee 4, 10142 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 9135, faks 611 9148
Advokaadibüroo Mullari & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
võla- ja äriõigus
 
Muna, Elmer Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 611 0900, faks 611 0911 
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00  
tsiviil- ja halduskohtumenetlus, pankrotimenetlus, ehitus- ja planeerimisõigus, saneerimis-
menetlus, arbitraaž

Murde, Valli Riia 4, 51004 Tartu  
vandeadvokaadi vanemabi tel 733 9002
Advokaadibüroo Karl Saavo tööaeg E-R 08.30-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus; väärteoasjad

Must, Sirje Õpetaja 9, 51003 Tartu  
vandeadvokaat tel 742 7794, tel/faks 742 7796 
Advokaadibüroo Sirje Must tööaeg E-R 09.00-18.00 
kriminaalõigus, võlaõigus, pärimis- ja perekonnaõigus, maksuõigus
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Mõtte, Ene Rotermanni 8, 10111 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 667 6440, faks 667 6450 
MAQS Law Firm Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
planeerimis- ja kinnisvaraõigus; keskkonnaõigus; kohtuvaidlused; haldusõigus ja pärimis-
õigus

Mõttus, Brigitta Rävala pst 8 -703, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat tel 627 3046, faks 627 3047
Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus  tööaeg E-R 09.00-17.00
Tallinna osakond
tsiviilõigus (sh äri- ja  tööõigus), haldusõigus (sh maksuõigus) ning kriminaalõigus

Mägi, Eva Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel  630 6460, faks 630 6463   
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
äriühingu- ja majandusõigus; ühinemised ja ülevõtmised; tsiviil- ja halduskohtumenetlus; 
arbitraaž ja muud vaidluste alternatiivse lahendamise viisid; kinnisvaraõigus

Mägi, Kadi Ravi 14-1, 10138 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 644 5965, faks 641 1758 
Viruvärava Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Mägi, Maria Narva mnt 5, 10117 Tallinn 
vandeadvokaat tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
äriühingu- ja majandusõigus; maksu-, võla- ja asjaõigus; tsiviil-, haldus- ja vahekohtume-
netlus; ehitus- ja planeerimisõigus; intellektuaalse omandi õigus; ühinemised ja ülevõtmi-
sed

Mägi, Monika Lennuki 22, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 6262062, 6262060, faks 6262061 
Advokaadibüroo Concordia tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtumenetlused, karistusõigus, maksu- ja perekonnaõigus

Mälberg, Toomas Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
kinnisvara- ja ehitusõigus, infrastruktuur, ettevõtete ühinemised ja omandamised, põllu-
majandus

Mällas, Tanel Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 669 1801, faks 669 1802  
Advokaadibüroo Luberg & Päts tööaeg E-R 09.00-17.00 
võla-, asja-, pärimis-, perekonna-, töö-, äri- ja pankroti- ,intellektuaalse omandi õigus, 
haldusõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus     
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Mängel, Marje Paldiski mnt 3a/Kevade 2, 
vandeadvokaat 10137 Tallinn 
Advokaadibüroo Marje Mängel tel 660 9766,  faks 660 9767
 tööaeg E-R 09.00-17.30 
 (eelnev registreerimine)
kinnisvara- ja ehitusõigus; pärimis-, perekonna-, asja-, lepingu-, tööõigus; haldusõigus ja 
halduskohtumenetlus; tsiviilõigus ja tsiviilkohtumenetlus; väärteomenetlus

Männik, Martin Jakobsoni 14, 10128 Tallinn  
vandeadvokaat tel 600 9920, faks 600 9921
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi tööaeg E-R 09.00-17.00 
eraõigus, haldusõigus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus; konkurentsiõigus; karistusõigus

Männiko, Marge Rävala pst 4, 10143 Tallinn  
vandeadvokaat tel 640 0250, faks 640 0260 
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00 
planeerimine ja ehitus; ühinemised ja omandamised; äriühinguõigus, lepinguõigus; asja-
õigus

Männiko, Mari Rävala pst 4, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 0250, faks 640 0260 
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00 
haldusõigus ja -menetlus; äriühinguõigus, lepinguõigus, asjaõigus

Mölder, Karin Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 626 4300, faks 626 4306 
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

N

Naaber-Kivisoo, Liina Niguliste 4, 10130 Tallinn 
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463  
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
kinnisvara, vallasvara, asjaõigus, avaliku- ja erasektori partnerlus; tsiviil- ja halduskohtu-
menetlus; tööõigus; haldusõigus; äriühingu- ja majandusõigus

Namm, Küllike Laada 27, 44310 Rakvere 
vandeadvokaat tel 324 0804, faks 324 0261
Advokaadibüroo Küllike Namm tööaeg E-R 09.00-17.00
äri-, pankroti-, asjaõigus; intellektuaalse omandi õigus; võla-, perekonna-, pärimis-, tööõi-
gus; haldusõigus; keskkonna-, maksu-, konkurentsõigus; kriminaal-, väärteomenetlusõigus; 
Euroopa Ühenduse õigus
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Napa, Rein Riia 4, 51004 Tartu  
vandeadvokaat tel/faks 733 9401 
Advokaadibüroo Rein Napa tööaeg E-R 08.30-17.00 
karistusõigus, võla- ja äriõigus, perekonna- ja pärimisõigus

Narusberg, Sergei Paldiski mnt 22, 10149 Tallinn 
vandeadvokaat tel 648 0170, faks 648 0171
Advokaadibüroo Sergei Narusberg tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus
 
Neiland, Alar Tõnismägi2/Endla 3, 10122 Tallinn 
vandeadvokaat tel 505 4028, faks 630 7383
Advokaadibüroo AE Consult tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus ja perekonnaõigus
 

Nirgi, Lembit Lai 11, 44308 Rakvere 
vandeadvokaat tel/faks 324 3347
Rakvere Advokaadibüroo tööaeg E-R 08.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus; õigusalane nõustamine 

Nišajev, Oleg J. Vilmsi 53d, 11417 Tallinn 
vandeadvokaat tel 505 0151
Advokaadibüroo Junik tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil-, äri-, maksu- ja kriminaalõigus

Noor, Kaspar Roopa 12a, 10136 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 660 0760, faks 660 0766
Advokaadibüroo Consensus tööaeg E-R 09.00-17.00  
tsiviilõigus (äriühingute nõustamine äriühingu- ja lepinguõiguses, finantsinstrumentide ja 
finantseerimisasutustega seotud nõustamine, sh esindus kohtumenetluses; tööõigus, asjaõi-
gus); haldusõigus (haldusmenetlus, planeerimine ja ehitus, haldusakti õiguspärasuse küsi-
mused, avalik teenistus, maksumenetlus); väärteomenetlus; kriminaalmenetlus (kohtuväli-
ne menetlus)

Noormets, Alo Soola 3, 51013 Tartu 
vandeadvokaadi vanemabi tel 748 8071, faks 748 8072
Advokaadibüroo Tark & Co Tartu osakond tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviilkohtumenetlus ja lepinguõigus

Normann, Margo Lossi 37, 71004 Viljandi
vandeadvokaat tel 435 5370, faks 435 5374 
Advokaadibüroo Normann & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
era- ja karistusõigus; tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetlus
 
Nurm, Tiia Veetorni 4, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 627 1600, faks 627 1601
Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid tööaeg E-R 08.30-17.00
tsiviil- ja haldusõigus
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Nurmi, Anne Riia 4, 51004 Tartu  
vandeadvokaat tel/faks 733 9401
Advokaadibüroo Rein Napa tööaeg E-R 08.30-17.00 
tsiviil- ja haldusõigus, karistusõigus, rahvusvaheline õigus

Nuut, Indrek J. Vilmsi 5, 10126 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 5195, faks 611 5193
MALSCO Advokaadibüroo tööaeg E-R 10.00-17.00 
 (eelnev registreerimine)
mereõigus, rahvusvaheline eraõigus, võla- ja äriühinguõigus, haldusõigus, esindamine tsi-
viilkohtu-, halduskohtu- ning vahekohtumenetluses 

Nõmmik, Ants Hommiku 4-14, 80010 Pärnu 
vandeadvokaat tel 443 7991
Advokaadibüroo Nõmmik tööaeg E-R 08.00-16.00 
kriminaalõigus  

Nõmper, Ants Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 640 7170, tel 640 7170 
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-18.00
intellektuaalne omand ja infotehnoloogia, ravimi- ja meditsiiniõigus, andmekaitse, meedia 
ja reklaam

Nõu, Raini Tõnismägi 3a, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 640 8711, faks 640 8713 
Advokaadibüroo Jaak Oja tööaeg E-R 09.00-16.00
tsiviilõigus (asja-, võla-, pärimisõigus) ja protsess; haldusõigus ja protsess; perekonnaõigus; 
karistusõigus ja protsess

Näslund, Viive Niguliste 4, 10130 Tallinn   
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463  
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
äriühingu- ja majandusõigus; kaubandus ja toll; transport ja mereõigus; intellektuaal-
ne omand; informatsiooni tehnoloogia; toodete turustamine ja levitamine; ehitusõigus ja  
-lepingud, planeerimine; riigihanked

O

Oberg, Raul Rüütli 14-207, 80010 Pärnu 
vandeadvokaat tel 447 0201, faks 447 0202
Advokaadibüroo Concordia Pärnu tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus-, kriminaalõigus  

Objartel, Rainer Riia 4, 51004 Tartu  
vandeadvokaat tel 733 9002 
Advokaadibüroo Karl Saavo tööaeg E-R 08.30-17.00 
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus, karistusõigus, väärteoasjad
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Oja, Jaak Tõnismägi 3a, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 640 8711, faks 640 8713
Advokaadibüroo Jaak Oja tööaeg E-R 10.00-15.00 
tsiviilõigus (asja-, võla-, pärimisõigus) ja protsess; haldusõigus ja protsess; keskkonnaõigus

Ojamaa, Heikki Narva mnt 5, 10117 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partnerid tööaeg 09.00-18.00
äri- ja lepinguõigus; asjaõigus; riigihankemenetlus; riigi- ja haldusõigus; tsiviil- ja haldus-
kohtumenetlus

Oksaar Marika Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtuvaidlused, kindlustusõigus

Olli, Hannes Rotermanni 8, 10111 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 667 6440, faks 667 6450 
MAQS Law Offices Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00   
haldus-, võla- ja kinnisvaraõigus, kohtuvaidlused

Olovjanišnikov, Leonid Tartu mnt 51–12, 10115 Tallinn 
vandeadvokaat tel/faks 621 8403
Advokaadibüroo Leonid Olovjanišnikov tööaeg E-R 09.00-17.00
karistusõigus, kriminaalprotsess, väärteomenetlus

Oltjer, Britta Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 619 1630, faks 640 4653  
Advokaadibüroo Aivar Pilv tööaeg E-R 08.30-17.30 
tsiviilõigus (lepinguõigus, võlaõigus), konkurentsiõigus; intellektuaalne omand; meditsiini-
õigus; tsiviilkohtumenetlus; vahekohtumenetlus

Ots, Arne Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 7170, faks 640 7171 
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00  
kohtuvaidlused, pankrotiõigus, haldusõigus

Ots, Maivi Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaat tel 614 1990, faks 614 1999
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co  tööaeg E-R 09.00-18.00
ühinguõigus, ühinemised ja omandamised, ühinguõigusega seonduvad vaidlused

Otsa, Raul Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn 
vandeadvokaat tel 619 1630, faks 640 4653 
Advokaadibüroo Aivar Pilv tööaeg E-R 08.30-17.30 
tsiviilõigus (võlaõigus, sh lepinguõigus, asjaõigus, kinnisvaraõigus, äriõigus; ehitus- ja 
planeerimisõigus; pankrotiõigus; tööõigus), täitemenetlus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus; 
kriminaalmenetlus



112

ADVOKAADID

Otsmann, Villu Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 697 6090, faks 697 6091
Advokaadibüroo Tamme & Otsmann tööaeg E-R 09.00-18.00 
vaidlused panganduse, kinnisvara ja ehituse, konkurentsi-, äri-, töö-, maksu-, kaubandus- 
ja haldusõiguse valdkonnas

Otti, Heldur Uus 1, 80010 Pärnu 
vandeadvokaat tel 447 5700, faks 447 5709
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus 

Otto, Iivi Tornimäe 2, 10145 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 665 7070, faks 665 7071
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus

P

Paabumets, Marko  Riia 15b, 51010 Tartu  
vandeadvokaadi vanemabi tel 742 0548, faks 742 0550 
Advokaadibüroo In Jure tööaeg E-R 08.00-17.00
tsiviil-, haldus-, kriminaalõigus
 

Paadam, Karl Juhan Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
korporatiivnõustamine

Paas, Katri Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel   630 6460, faks 630 6463  
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
konkurentsiõigus ja ühinemiste kontroll, äriühingu- ja majandusõigus

Paas, Paavo Rävala pst 5, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat tel 630 9170, faks 630 9171 
Advokaadibüroo Glimstedt, Straus & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.30
kinnisvara, ehitus, planeeringud, keskkonnaõigus

Paatsi, Karina  Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
töö- ja äriõigus, pangandus- ja finantsõigus, kapitaliturud

Pahapill, Priit Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
pangandus- ja finantsõigus, kapitaliturud, erakapitali investeeringud
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Paimets, Uno Pargi 13a-30, 48303 Jõgeva 
vandeadvokaat tel 772 3473
Uno Paimetsa Advokaadibüroo vastuvõtt kokkuleppel
kriminaalõigus

Palmaru, Raul Lennuki 22, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 626 2062, 626 2060
 faks 626 2061 
Advokaadibüroo Concordia tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtumenetlused, karistus- ja maksuõigus

Palmiste, Priit Uus 1, 80010 Pärnu 
vandeadvokaadi vanemabi tel 447 5700, faks 447 5709
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus
 

Papp, Sven Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 640 7170, faks 640 7171 
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00  
ettevõtete ühinemised ja omandamised, äriõigus, tööõigus, elektrooniline side

Paron, Raino Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 640 7170, faks 640 7171  
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
pangandus- ja finantsõigus, kapitaliturud, riskikapitali projektid, konkurentsiõigus,  
EL õigus, infrastruktuuri teenused

Parts, Veiko Rüütli 4, 10130 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 699 6611, faks 644 2889
Advokaadibüroo HETA tööaeg E-R 09.00-17.00
era- ja haldusõigus 

Past, Andres Lennuki 22, 10145 Tallinn
vandeadvokaat        tel 626 2062, 626 2060,
Advokaadibüroo Concordia faks 626 2061 
 tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtumenetlus, haldusmenetlus, äri- ja pärimisõigus
 

Paulus, Lauri Narva mnt 13, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat  tel 627 2560, faks 627 2569
Advokaadibüroo Legalia Tallinn tööaeg 10.00-18.00
äri-, võla- ja asjaõigus

Pedak, Kalle Narva mnt 11d, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 6950, faks 611 6951 
Asianajotoimisto Hedman Partner OY  tööaeg E-R 09.00-17.30 
Eesti filiaal 
ettevõtete ühinemised ja omandamised ning rahvusvahelised tehingud; Soome äri- ja 
lepinguõigus
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Pello, Senny Lennuki 22, 10145 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 626 2062, 626 2060
 faks 626 2061
Advokaadibüroo Concordia tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtumenetlused, perekonna-, pärimis- ja tööõigus       

Penne, Jaana Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 0900, faks 611 0911 
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00  
vaidluste lahendamine, keskkonnaõigus, kinnisvaraõigus, haldusõigus ja- menetlus

Pent, Kirsti Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 611 0900, faks 611 0911  
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00  
pangandus ja finantseerimine, ühingu- ja äriõigus

Perli, Antti Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 7170, faks 640 7171 
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
ettevõtete ühinemised ja omandamised, pangandus- ja finantsõigus, kapitaliturud, eraka-
pital, EL õigus

Peterson, Tarmo Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Petrjakova, Niina Niguliste 2, 10146 Tallinn  
vandeadvokaat tel 644 3494, 644 3494
Niguliste Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.15-15.00 
kriminaalõigus

Pihkva, Leho Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen  tööaeg E-R 09.00-18.00
kinnisvara ja ehitus

Pihlak, Monica Tuukri 19, 10152 Tallinn  
vandeadvokaat tel 668 8647, faks 668 8646 
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
äri-, maksu- ja tööõigus, pankrotimenetlused, ettevõtete ülevõtmised ja võõrandamis- 
tehingud

Pihlakas, Kaido Rüütli 4, 10130 Tallinn 
vandeadvokaat tel 699 6611, faks 644 2889
Advokaadibüroo HETA tööaeg E-R 09.00-17.00
era- ja haldusõigus



115

ADVOKAADID

Pihlakas, Taavi Rüütli 4, 10130 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 699 6611, faks 644 2889
Advokaadibüroo HETA tööaeg E-R 09.00-17.00
era- ja haldusõigus 

Piik, Ave Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
ettevõtete ühinemised ja omandamised, äriõigus, tehnoloogia ja kommunikatsioon

Pikamäe, Toomas Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaat tel 614 1990, faks 614 1999
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co  tööaeg E-R 09.00-18.00
maksud- ja maksurevisjonid, keskkond, keskkonna alane regulatsioon ning projektid

Pikmets, Helmut Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 626 4300, tel 626 4300
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Pilt, Kerstin Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 611 0900, faks 611 0911 
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E- R 09.00-17.00  
pangandus ja finantseerimine, väärtpaberituruõigus, ühingu- ja äriõigus

Pilt, Toomas Tõnismägi 3a, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 8711, faks 640 8713
Advokaadibüroo Jaak Oja tööaeg E-R 09.30-16.30
karistusõigus ja protsess

Pilv, Aivar Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn  
vandeadvokaat tel 619 1630, faks 640 4653  
Advokaadibüroo Aivar Pilv  tööaeg E-R 08.30-17.30 
maksumenetlused; haldusmenetlus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus; kriminaalmenetlus; 
vahekohtumenetlus; pankrotiõigus; ehitus- ja planeerimisõigus; konkurentsiõigus; riigihan-
ked; tsiviilõigus (äriõigus, kindlustusõigus, kinnisvaraõigus)

Pilv, Tarmo Turu 2, 51014 Tartu  
vandeadvokaat tel 731 2272, faks 731 2274 
Advokaadibüroo Aivar Pilv Tartu osakond tööaeg E-R 08.30-17.30 
tsiviilõigus (võla, sh lepinguõigus; äri ja asjaõigus); pankrotiõigus; tööõigus; maksumenet-
lused; haldusmenetlus; täitemenetlus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus, kriminaalmenetlus

Pirn, Meelis Tartu mnt 2, 10145 Tallinn 
vandeadvokaat tel 610 6000, faks 610 6011
Advokaadibüroo V. Kaasik & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja haldusõigus
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Piskunov, Denis Lennuki 22, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 626 2062, 626 2060
 faks 626 2061
Advokaadibüroo Concordia tööaeg E-R 09.00-17.00 
kohtumenetlused, äri-, era-, töö- ja riigihankeõigus
         

Plaks, Carry Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
ärilepingud; kohtuvaidlused

Ploom, Jüri Jakobsoni 14, 10128 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 600 9920, faks 600 9921
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi tööaeg E-R 09.00-17.00
eraõigus, äri- ja pankrotiõigus

Ploomipuu, Triin Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg 08.30-18.00
ettevõtete ühinemised ja omandamised, äriõigus

Pohla, Asko Jakobsoni 14, 10128 Tallinn
vandeadvokaat tel 600 9920, faks 600 9921
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi tööaeg E-R 09.00-17.00
eraõigus, haldusõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus, omandireform, mereõigus

Politšev, Sergei Rakvere 5 a, 41531 Jõhvi 
vandeadvokaat tel/faks 337 0506
Ida-Viru Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaal-, väärteo- ja tsiviilasjad

Polman, Denis Narva mnt 5, 10117 Tallinn 
vandeadvokaat tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
haldusõigus, sh maksuvaidlused; võlaõigus; haldus- ja kohtumenetlus; investeerimisprojektide 
juriidiline nõustamine 

Poola, Margus Rävala pst 4, 10143 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 640 0250, faks 640 0260
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00
haldusõigus ja -menetlus, planeerimine ja ehitus, lepinguõigus

Pormeister, Alo Scala City, Tartu mnt 43, 10128 Tallinn
vandeadvokaat tel 606 9600, faks 606 9601
Advokaadibüroo Seppik & Sirel tööaeg E-R 09.00-17.00 
äriõigus, pankroti- ja saneerimisõigus, konkurentsiõigus; finants-, lepingu-, töö-, intellek-
tuaalse omandi õigus; kinnisvara- ja ehitusõigus; kohtu- ja vahekohtumenetlus; riigi- ja 
haldusõigus; rahvusvaheline eraõigus; EL õigus; kriminaalõigus; perekonna- ja pärimis- 
õigus
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Prangli, Toomas Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen  tööaeg E-R 09.00-18.00 
ettevõtete ühinemised ja ülevõtmised; konkurents ja tururegulatsioon

Preem, Otto Vabaduse 5, 68204 Valga
vandeadvokaat tel/faks 764 2934
Valga Advokaadibüroo tööaeg 09.00-16.00
kriminaal- ja tsiviilõigus  

Priks, Marian Aleksandri 8, 51004 Tartu 
vandeadvokaadi abi tel 734 4294, faks 734 0003
Advokaadibüroo Valge & Uiga tööaeg E-R 09.00-16.30
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus; äriõigus

Puolakainen, Veikko Narva mnt 5, 10117 Tallinn 
vandeadvokaat tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja halduskohtumenetlus, võlaõigus, ehitus- ja planeerimisõigus, asjaõigus, haldusõigus

Puusepp, Anastasia Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 614 1990, faks 614 1999
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co  tööaeg E-R 09.00-18.00
äriühinguõigus, pangandus- ja rahandus

Põld, Kersti Tallinna 11, 93819 Kuressaare 
vandeadvokaat tel 453 3625, faks 453 1303
Advokaadibüroo Kersti Põld tööaeg 09.00-17.00
 vastuvõtt T-N 10.00-13.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus; tsiviil-, haldus- ja kriminaalkohtumenetlus 
 
Põldoja, Vaido Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Põldre, Mare Tartu mnt 18, 10115 Tallinn 
vandeadvokaat tel 630 9909, faks 630 9910
Advokaadibüroo Mare Põldre tööaeg E-R 09.00-18.00
majandus- ja tsiviilõigus
 
Põldvere, Pirka-Marja Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn  
vandeadvokaat tel 619 1630, faks 640 4653 
Advokaadibüroo Aivar Pilv tööaeg E-R 08.30-17.30 
tsiviilõigus (äriõigus, ühinemised ja jagunemised, asja- ja võlaõigus, sh lepinguõigus); riigi-
hanked; töötajatele suunatud pakkumised; pankrotiõigus ja saneerimine; tsiviil- ja haldus-
kohtumenetlus; vahekohtumenetlus; rahvusvaheline eraõigus
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Pärmann, Avo  Esplanaadi 10, 80010 Pärnu  
vandeadvokaat  tel 442 1007
Advokaadibüroo Avo Pärmann  tööaeg E-R 09.00-16.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Pärn, Martin  Raua 19-7, 10124 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi  tel 643 0300, faks 643 0301
Advokaadibüroo Nielson & Pärn  tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja halduskohtumenetlus, eraõigus, väärteomenetlus
  
Pärn-Lee, Evelin  Rotermanni 8, 10111 Tallinn  
vandeadvokaat  tel 667 6440, faks 667 6450  
MAQS Law Firm Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-18.00 
äriõigus (sh rahvusvaheline äriõigus); riigihanked; kaubamärgi ja intellektuaalse omandi 
õigus; konkurentsiõigus; energeetika, keskkonnaõigus; lepingud (sh rahvusvaheline lepingu-
õigus)

Pärtel, Anu  Riia 15b, 51010 Tartu 
vandeadvokaat  tel 742 0548, faks 742 0550
Advokaadibüroo In Jure  tööaeg E-R 08.00-17.00
tsiviil-, haldus-, kriminaalõigus  

Päts, Madis  Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat  tel 669 1801, faks 669 1802  
Advokaadibüroo Luberg & Päts   tööaeg E-R 09.00-17.00 
võla-, asja-, pärimis-, perekonna-, töö-, äri- ja pankroti-, intellektuaalse omandi õigus, 
haldusõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus

Pürn, Tanel  Soola 3, 51013 Tartu 
vandeadvokaat  tel 748 8071, faks 748 8072
Advokaadibüroo Tark & Co Tartu osakond  tööaeg E-R 09.00-17.00
vaidluste lahendamine, haldusõigus ja -menetlus, majanduskuriteod

R

Raamets, Rein  Kivila 22-41, 13917 Tallinn 
vandeadvokaat  tel 634 2330
Rein Raametsa Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus

Raave, Liane  Rävala pst 5, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat  tel 630 9170, faks 630 9171
Advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid   tööaeg E-R 09.00-17.30
ühinguõigus, äritehingud
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Raidla, Jüri Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 640 7170, faks 640 7171 
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
äri- ja lepinguõigus; riigi- ja haldusõigus; asjaõigus; ehitus ja kinnisvaraarendus

Raidla, Kristel Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
ettevõtete ühinemised ja omandamised, äriõigus

Raig, Aare-Heino Ahtri 10a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 668 4200, faks 668 4215
Aare Raigi Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
pangandusõigus, kaubandus- ja äriühinguõigus, kinnisvara- ja ehitusõigus, keskkonnaõigus, 
maksuõigus, kohtu- ja vahekohtumenetlus, riigi- ja haldusõigus

Raig, Gert Ahtri 10a, 10151 Tallinn
vandeadvokaat tel 668 4200, faks 668 4215
Aare Raigi Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
finants- ja pangandusõigus; konkurentsi-, kaubandus- ja äriühinguõigus, ettevõtete oman-
damine ja ülevõtmine

Rajamäe, Heidi Veetorni 4, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 627 1600, faks 627 1601
Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid   tööaeg E-R 08.30-17.00
tsiviil- ja haldusõigus

Rajavere, Peep Karja 20, 90503 Haapsalu 
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 473 7108 
Andres Rüütli Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus; väärteomenetlus; juriidiline nõustamine õigusdokumentide koostamine; 
esindus kohtus tsiviilasjades asja-, võla-, töö-, pärimis- ja perekonnaõiguse alal

Rask, Ramon Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Ratnikov, Aleksei Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 669 1840, faks 669 1841
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid  tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Raudsepp, Alla Rüütli 14-207, 80010 Pärnu 
vandeadvokaadi vanemabi tel 447 0201, faks 447 0202  
Advokaadibüroo Concordia Pärnu tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus-, kriminaalõigus 
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Raudsepp, Kati Ahtri 12, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 6270, faks 611 6271
Advokaadibüroo Raudsepp & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
võla-, asja-, perekonna-, pärimis-, töö-, äri- ja haldusõigus
 
Raudsepp, Sulev Nõmme küla Leisi vald, 93823
vandeadvokaat Saare maakond
Raudsepa Advokaadibüroo Harju 1, 10146 Tallinn
kriminaalõigus, eestkoste asjad tel 457 3833; tel 627 6429
 Saaremaa 09.00-12.00; 
 Tallinn eelneval kokkuleppel
 
Raudsepp, Triin Rävala pst 5, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat tel 630 9170, faks 630 9171
Advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid  tööaeg E-R 09.00-17.30
kohtuvaidlused tsiviil- ja haldusasjades

Raudsik, Aivar Tuukri 19, 10152 Tallinn  
vandeadvokaat tel 668 8647, faks 668 8646
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00 
äri-, lepingu-, asja- ja haldusõigus, riigihanked, ülevõtmised ja ühinemised, maksuvaidlused, 
kohtulikud vaidlused, arbitraaž

Reiljan-Sihvart, Kaidi Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463   
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
kinnisvara, vallasvara, asjaõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus; elu- ja krediidikindlustus; 
varakindlustus

Reinmaa, Armand Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 611 0810, faks 611 0811
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-18.00 
kohtu- ja vahekohtumenetlus; ühinguõigus, ülevõtmised ja ühinemised; lepinguõigus

Reinsalu, Matti Keskväljak 10, 72713 Paide  
vandeadvokaat tel 385 1655
Advokaadibüroo Matti Reinsalu tööaeg E-R 09.00-17.00 
tsiviil- ja kriminaalõigus
 
Rekand, Liina Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0810, faks 611 0811  
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
lepingu- ja ühinguõigus, ülevõtmised ja ühinemised; riigihanked, avaliku ja erasektori 
koostöö
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Repnau, Andrus Ravi 14-1, 10138 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 644 5965, faks 641 1758
Viruvärava Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus

Repp, Tarmo Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 614 1990, faks 614 1999
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co  tööaeg E-R 09.00-18.00
pankroti- ja kindlustusõigus ning ühinemis- ja omandamistehingud

Riiberg, Randu Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 614 1990, faks 614 1999 
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co  tööaeg E-R 09.00-18.00
kinnisvaraõigus, ühinemis- ja omandamistehingud

Riisna, Lada Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 611 0900, faks 611 0911  
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00 
äri- ja lepinguõigus, tsiviilkohtumenetlus

Rivis, Eva  Tõnismägi 2/Endla 3, 10122 Tallinn
vandeadvokaat tel/faks 630 7383
Advokaadibüroo Eva Rivis tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus 

Rodi, Äili Narva mnt 5, 10117 Tallinn 
vandeadvokaat tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja halduskohtumenetlus; võla- ja asjaõigus; omandi- ja maareform; planeerimis- ja 
ehitusõigus; äriühingu- ja majandusõigus

Rogulski, Vladimir Kosmonaudi 9, 20309 Narva 
vandeadvokaat tel 356 0529
Narva Esimene Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus

Roode, Siim Rotermanni 8, 10111 Tallinn  
vandeadvokaat tel 667 6440, faks 667 6450  
MAQS Law Firm Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
kaubandusõigus (sh rahvusvaheline kaubandusõigus); võla-, maksejõuetusõigus; väärtpabe-
rid; haldusõigus; planeerimis- ja kinnisvaraõigus

Roosmaa, Rünno Rüütli 21, 80010 Pärnu 
vandeadvokaat tel 447 0130, faks 447 0131
Advokaadibüroo Roosmaa tööaeg E-R 08.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus
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Ruus, Taivo Tartu mnt 2, 10145 Tallinn  
vandeadvokaat tel 682 8550, tel 682 8550
Advokaadibüroo Ruus, Koch & Vabamets tööaeg E-R 09.00-18.00  
äri- ja majandusõigus; lepingu-, haldus-, finantsõigus; kohtu- ja vahekohtumenetlus; 
transpordi- ja keskkonnaõigus

Rõzov, Nikolai Rakvere 5a, 41531 Jõhvi 
vandeadvokaat tel/faks 337 0506
Ida-Viru Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaal- ja väärteoasjad

Räppo, Kaimo Rotermanni 8, 10111 Tallinn 
vandeadvokaat tel 667 6440, faks 667 6450 
MAQS Law Firm Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
finantsõigus, väärtpaberid, kindlustus-, maksu-, transpordi-, kinnisvaraõigus; energeetika; 
haldusõigus

Rüütel, Risto Tornimäe 2, 10145 Tallinn 
vandeadvokaat tel 665 7070, faks 665 7071
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus

S

Saame, Ott Lennuki 22, 10145 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 626 2062, 626 2060
 faks 626 2061 
Advokaadibüroo Concordia tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtumenetlused, äri-, lepingu-, finants- ja ehitusõigus

Saar, Ann Küüni 7, 51004 Tartu  
vandeadvokaat tel 742 1040
Advokaadibüroo Ann Saar tööaeg E-R 09.00-18.00
kriminaalõigus; esindamine tsiviilmenetluses (sh võla-, perekonna-, pärimisõigus); väär-
teoasjad, esindamine haldus- ja halduskohtumenetluses

Saar, Madis Ahtri 10a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 668 4200, faks 668 4215
Aare Raigi Advokaadibüroo tööaeg E-R 08.30-18.00
kindlustusõigus, intellektuaalse omandi õigus ja infotehnoloogia (IT), kaubandus- ja äri-
ühinguõigus, kohtu- ja vahekohtumenetlus, riigi- ja haldusõigus, pangandus- ja finantsõi-
gus, konkurentsiõigus, tööõigus

Saar, Mall Jüri 26, 65609 Võru  
vandeadvokaat tel/faks 782 4348  
Advokaadibüroo Saar & Ko tööaeg E-R 09.00-15.00 
võlaõigus (sh lepingute ja kahjuga seonduvad küsimused); väärteo- ja kriminaalmenetlus; 
perekonnaõigus
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Saar, Nigul Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Saare, Kalev Niguliste 4, 10130 Tallinn 
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
äriühingu- ja majandusõigus; äriühingute juhtorganite korraldus; kinnisvara; ehitusõigus  
ja -lepingud, planeerimine; energiasektor ja tootmisvahendid; tsiviil- ja halduskohtu- 
menetlus
 
Saareväli, Mauno Tõnismägi 3a, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 681 6845, faks 681 6846
Advokaadibüroo Brett & Soop tööaeg E-R 09.00-17.00
karistus-, haldus-, lepingu-, liiklus- ja kindlustusõigus, lepinguväline kahju

Saavo, Karl Riia 4, 51004 Tartu
vandeadvokaat tel 733 9002
Advokaadibüroo Karl Saavo tööaeg E-R 08.30-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus; väärteoasjad

Sadekov, Vladimir Tartu mnt 51–12, 10115 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 621 8403
Advokaadibüroo Leonid Olovjanišnikov tööaeg E-R 09.00-17.00
karistusõigus, kriminaalprotsess, väärteomenetlus, tsiviilõigus, perekonna-, töö- ja võla- 
õigus

Saks, Reet Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 7170, faks 640 7171
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00  
kohtuvaidlused, pankrotiõigus, äriühingute õigus, tööõigus ja avalik teenistus, intellek-
tuaalne omand, transpordiõigus

Saks, Taivo Tõnismägi 8a, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 682 5700, faks 682 5701
Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00 
tsiviilõigus (lepingu-, asja-, perekonna-, pärimis-, töö-, äriõigus, sh pankrotiõigus), karis-
tusõigus, maksuõigus; ehitus- ja planeerimisõigus

Salumets, Alice Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 611 0810, faks 611 0811
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
lepinguõigus; ühinguõigus, ülevõtmised ja ühinemised; riigihanked, avaliku ja erasektori 
koostöö; haldusmenetlus ja avalik õigus; maksejõuetus ja pankrotiõigus; tööõigus
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Salvik, Merlin Narva mnt 11d, 10151 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 6950, faks 611 6951
Asianajotoimisto Hedman Partners OY  tööaeg E-R 09.00-17.30
Eesti filiaal
äri- ja lepinguõigus; ühinemised ja omandamised

Sander, Anu Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Sassian, Edith Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel/faks 631 3863
Advokaadibüroo Edith Sassian & Ko tööaeg E-R 10.00-15.00
 (eelregistreerimine)
haldusõigus (va maksuasjad), äriõigus, tsiviilõigus (va perekonnaasjad); asjaõigus, tööõigus, 
intellektuaalse omandi õigus; reklaami- ja konkurentsiõigus; omandireformi ja maareformi 
asjad; planeerimis- ja ehitusõigus

Schmidt, Maimu Tallinna 15, 44306 Rakvere  
vandeadvokaat tel 5341 8322
Advokaadibüroo Maimu Schmidt tööaeg E-R 10.00-16.00
kriminaalõigus
 

Schneider, Siiri Müürivahe 33, 10140 Tallinn 
vandeadvokaat tel 631 3117, faks 627 9244
Advokaadibüroo Siiri Schneider tööaeg E-R 09.00-17.00
võla-, asja-, töö-, perekonna- ja pärimisõigus
 

Schotter, Kristina Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
kohtumenetlus ja vahekohus, pankrotiõigus ja ettevõtete restruktureerimine

Schwarze, Signe Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 669 1840, faks 669 1841
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Seimar, Imbi Niguliste 2, 10146 Tallinn  
vandeadvokaat tel 644 3494, faks 644 4536
Niguliste Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.15-15.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus

Selberg, Eve Tornimäe 7-44, 10145 Tallinn  
vandeadvokaat tel 660 9633, faks 660 9531
Advokaadibüroo Selberg & Ko tööaeg E-R 09.00-17.00
asja-, võla-, äri-, haldusõigus, pankrotimenetlus ja saneerimine; perekonna- ja tööõigus
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Senkel, Mati Narva mnt 1, 10506 Tallinn  
vandeadvokaat  tel 631 3476
Advokaadibüroo Mati Senkel tööaeg E-R 08.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus
      
Seppik, Siim Scala City, Tartu mnt 43, 10128 Tallinn 
vandeadvokaat tel 606 9600, faks 606 9601  
Advokaadibüroo Seppik & Sirel tööaeg E-R 09.00-17.00  
äriõigus; pankroti- ja saneerimisõigus; finantsõigus; lepinguõigus; kinnisvara- ja ehitusõigus; 
kohtu- ja vahekohtumenetlus; riigi- ja haldusõigus

Sidorenko, Natalja Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
pangandus- ja finantsõigus, kapitaliturud, ettevõtete ühinemised ja omandamised

Siigur, Andres Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911 
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00 
pangandus ja finantseerimine, väärtpaberituruõigus, ühingu- ja äriõigus

Siilbek, Siret Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn  
vandeadvokaat tel 669 1801, faks 669 1802   
Advokaadibüroo Luberg & Päts tööaeg E-R 09.00-17.00  
võla-, asja-, pärimis-, perekonna-, töö-, äri- ja pankroti-, intellektuaalse omandi õigus, 
haldusõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus

Sikut, Mart Tartu 8, 71020 Viljandi  
vandeadvokaat tel 433 4192, tel/faks 433 4416
Sikuti Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus, väärteomenetlus, pankrotimenetlus 
 
Sikut, Vello Tartu 8, 71020 Viljandi  
vandeadvokaat tel 433 4192, tel/faks 433 4416
Sikuti Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus, väärteomenetlus    

Sild, Kristi Rävala pst 4, 10143 Tallinn   
vandeadvokaat tel 640 0250, faks 640 0260  
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00  
haldusõigus ja -menetlus; keskkonna- ja laevandusõigus; meditsiin ja biotehnoloogia; tsi-
viilkohtumenetlus ja vahekohus; tööõigus
 
Sild, Tarmo Rävala pst 4, 10143 Tallinn  
vandeadvokaat tel 640 0250, faks 640 0260
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00 
intellektuaalne omand, pangandus ja finantseerimine, riigihanked, EL abi



12�

ADVOKAADID

Sillar, Sven Maakri 23a, 10145 Tallinn  
vandeadvokaat tel 666 2030, faks 666 2031
Advokaadibüroo Sven Sillar tööaeg E-R 09.00-17.30
kohtuvaidlused, kriminaalõigus

Simm, Piret Rävala pst 8, 10143 Tallinn  
vandeadvokaat tel 507 8540
Advokaadibüroo Digesta tööaeg E-R 10.00-18.00
tsiviilõigus
     
Simon, Urmas Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 669 1840, faks 669 1841
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Simovart, Mari Ann Niguliste 4, 10130 Tallinn   
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463  
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00
         R 09.00-17.00
ehitusõigus ja -lepingud, planeerimine; riigihanked; ravimi- ja meditsiiniõigus; kaubandus 
ja toll; haldusõigus; intellektuaalne omand

Simovart, Martin Niguliste 4, 10130 Tallinn   
vandeadvokaadi vanemabi tel   630 6460, faks 630 6463   
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00
         R 09.00-17.00
äriühingu- ja majandusõigus; ühinemised ja ülevõtmised; konkurentsiõigus ja ühinemiste 
kontroll; pangandus- ja finantssektor; projekti finantseerimine; kapitaliturud; väärtpaberid
      
Simson, Andres Majaka 26-206, 11412 Tallinn 
vandeadvokaat tel 605 1234, faks 605 1259
Advokaadibüroo Valdma & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.30
tsiviil- ja halduskohtumenetlus; karistusõigus ja -menetlus
   
Sirel, Jüri Scala City, Tartu mnt 43, 10128 
Tallinn vandeadvokaat tel 606 9600, faks 606 9601  
Advokaadibüroo Seppik & Sirel tööaeg E-R 09.00-17.00  
äriõigus, pankroti- ja saneerimisõigus, konkurentsi-, finants-, lepingu-, maksu-, töö- ja 
intellektuaalse omandi õigus; kinnisvara- ja ehitusõigus; kohtu- ja vahekohtumenetlus; 
riigi- ja haldusõigus; EL õigus; rahvusvaheline eraõigus

Sirendi, Ahto Küüni 7, 51004 Tartu  
vandeadvokaadi abi tel 742 1040
Advokaadibüroo Ann Saar tööaeg E-R 09.00-18.00
kaitse kriminaalasjades, esindamine tsiviil-, haldus-, halduskohtumenetluses, väärteoasjade 
ajamine
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Sirk, Indrek Tõnismägi 3a, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 681 6845, faks 681 6846  
Advokaadibüroo Brett & Soop tööaeg E-R 09.00-17.00  
kriminaal-, väärteo- ja tsiviilmenetlus, karistusõigus, lepinguõigus, liiklusõigus, lepingust 
tulenevad ja lepinguvälised kahjud

Sokk, Tauri Vanemuise 54, 50410 Tartu  
vandeadvokaat tel/faks 740 9489
Advokaadibüroo De Lege tööaeg E-R 09.00-17.00
eraõigus 
    
Solovjova, Irina Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn  
vandeadvokaat tel 669 1801, faks 669 1802
Advokaadibüroo Luberg & Päts E-R 09.00-17.00

Soop, Ene Tõnismägi 3a, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 681 6845, faks 681 6846
Advokaadibüroo Brett & Soop tööaeg E-R 09.00-17.00
lepingu-, äri- ja asjaõigus

Soosaar, Cardo Soola 3, 51013 Tartu   
vandeadvokaat tel 731 2838, faks 731 2839
Advokaadibüroo IMG Tartu osakond tööaeg E-R 09.00-17.00
äri-, võla-, asjaõigus

Sorainen, Aku Johannes Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
ühinemised ja ülevõtmised

Straus, Ilmar Rävala pst 5, 10143 Tallinn  
vandeadvokaat tel 630 9170, faks 630 9171
Advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid  tööaeg E-R 09.00-17.30
ühinguõigus, äritehingud

Suik, Andres Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00 
tsiviilõigus ja kohtumenetlus

Suuban, Arvo Rakvere 5a, 41531 Jõhvi  
vandeadvokaat tel/faks 337 0506
Ida-Viru Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaal- ja väärteoasjad
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Suvalova, Kristina Liivalaia 24, 10118 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel/faks 646 3017
Advokaadibüroo A. Jakobson & A. Jaroslavski  tööaeg  E, K, N 09.30-12.00
         T 14.00-17.00
tsiviil-, kriminaal- ja väärteoõigus

Suvorova, Natalia Sauna 10, 79515 Rapla  
vandeadvokaat tel 485 5480
Advokaadibüroo Legalia tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus

Särgava, Viktor Rävala pst 4, 10143 Tallinn   
vandeadvokaadi abi tel 662 2640, faks 662 2641  
Advokaadibüroo Laus & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00  
tsiviilõigus (sh lepingu- ja asjaõigus); äriõigus; pankrotiõigus, saneerimine; kohtumenetlus

Söörd, Milvi Ravi 14-1, 10138 Tallinn  
vandeadvokaat tel 644 5965, faks 641 1758
Viruvärava Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus

Ž

Žurina, Irina Rakvere 5a, 41531 Jõhvi  
vandeadvokaat tel/faks 337 0506
Ida-Viru Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaal- ja väärteoasjad

Žurina, Jevgenia Tornimäe 5, 10145 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 616 4660, faks 616 4661  
Advokaadibüroo Entsik & Partnerid  tööaeg E-R 08.30-17.30
kohtu- ja vahekohtumenetlus; kriminaalõigus, töö- ja perekonnaõigus

T

Tafenau, Tiia Õpetaja 9, 51003 Tartu   
vandeadvokaadi vanemabi tel 742 7794, tel/faks 742 7796  
Advokaadibüroo Sirje Must tööaeg E-R 09.00-18.00  
kriminaalõigus, võla-ja asjaõigus, pärimis-, perekonna- ja tööõigus, haldusõigus, väär-
teoasjad

Talts, Raul Lõõtsa 2b, 11415 Tallinn   
vandeadvokaat tel 661 2700, faks 661 2777  
Advokaadibüroo Lentsius & Talts tööaeg E-R 08.30-17.30  
äri-, asja-, lepinguõigus; intellektuaalse omandi õigus; tsiviilõigus ja tsiviilkohtumenetlus; 
tööõigus; ehitus- ja planeerimisõigus; haldusõigus ja haldusmenetlus; avaliku- ja erasektori 
partnerlus; kriminaalõigus- ja kriminaalmenetlus; täitemenetlus
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Talur, Egon  Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi  tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
maksu- ja äriõigus

Talviste, Üllar Rävala pst 4, 10143 Tallinn   
vandeadvokaat tel 640 0250, faks 640 0260  
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00   
maksu- ja pankrotiõigus, äriühinguõigus, tsiviilkohtumenetlus ja vahekohus

Tamar, Ljudmila Kuninga 24, 80010 Pärnu  
vandeadvokaat tel/faks 443 1017
Advokaadibüroo Tamar tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil-ja haldusõigus

Tamm, Andres Tolli 7, 93813 Kuressaare  
vandeadvokaat tel 452 4003, faks 452 4005
Advokaadibüroo Andres Tamm tööaeg E-R 09.00-12.00
tsiviil- ja haldusõigus, väärteomenetlus 

Tamm, Elo Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463   
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00
         R 09.00-17.00
konkurentsiõigus ja ühinemiste kontroll; äriühingu- ja majandusõigus; ühinemised ja 
ülevõtmised; äriühingute juhtorganite korraldus; ühisettevõtted; projekti finantseerimine

Tamm, Leanika Keskväljak 4, 41531 Jõhvi  
vandeadvokaat tel/faks 335 0008
Advokaadibüroo Sirje Must Jõhvi osakond tööaeg E-R 09.00-18.00 
kriminaal-, võla-, asja-, pärimis-, perekonna-, maksu-, äri- ja tööõigus, haldusasjad, väär-
teoasjad

Tammar, Kaarel Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 0810, faks 611 0811
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
ühinguõigus, ettevõtete ülevõtmised ja ühinemised; lepinguõigus, tööõigus, maksejõuetus ja 
pankrotiõigus

Tamme, Martin Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Tamme, Toomas Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 611 0810, faks 611 0811  
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
kinnisvara, ehitus ja planeerimine; keskkonnaõigus; haldusmenetlus ja avalik õigus; 
mereõigus; esindus Euroopa Ühenduste Kohtus
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Tamme, Tõnis Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 697 6090, faks 697 6091
Advokaadibüroo Tamme & Otsmann tööaeg E-R 09.00-18.00
suured tehingud ja üldnõustamine panganduse, ühinemised ja omandamised ning äriõiguse 
valdkonnas

Tammemäe, Nele Pronksi 3, 10124 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 3900, faks 640 3901
Advokaadibüroo Küllike Namm Tallinna osakond tööaeg E-R 09.00-17.00 
äri-, pankroti-, asjaõigus; intellektuaalse omandi õigus; võla-, perekonna-, pärimis-, tööõigus; 
haldusõigus; keskkonna-, maksu-, konkurentsõigus; kriminaal-, väärteomenetlusõigus; 
Euroopa Ühenduse õigus

Tammer, Anne Kalevi 9, 51010 Tartu 
vandeadvokaat tel 733 3591, faks 733 3592
Advokaadibüroo Tammer & Tammer tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja haldusõigus; kriminaal- ja väärteoõigus
 
Tammer, Vello Kalevi 9, 51010 Tartu 
vandeadvokaat tel 733 3591, faks 733 3592
Advokaadibüroo Tammer & Tammer tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja haldusõigus, väärteoõigus  

Tamre, Katrin Tartu 8, 71020 Viljandi 
vandeadvokaadi vanemabi tel 433 4192, tel/faks 433 4416
Sikuti Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus, väärteomenetlus
 
Tark, Aare Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00  
võlaõigus, lepingulised läbirääkimised, vaidluste lahendamine

Taro, Aivar Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
pangandus ja finantsõigus, kapitaliturud, erakapitali investeeringud, kinnisvara ja ehitus-
õigus

Tartu, Priit Esplanaadi 10-302, 80010 Pärnu 
vandeadvokaat tel/faks 443 1347
Advokaadibüroo Priit Tartu tööaeg E-R 08.00-16.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus
 

Taube, Toomas Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
äri-, lepingu- ja tööõigus, kaubamärgiõigus, vaidluste lahendamine



131

ADVOKAADID

Tauk, Daisy Tornimäe 2, 10145 Tallinn 
vandeadvokaat tel 665 7070, faks 665 7071 
Advokaadibüroo Glikman &Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus

Tavits, Gaabriel Raekoja plats 13/Vabaduse pst 2-14,
vandeadvokaat 51004 Tartu
Advokaadibüroo Rando Antsmäe tel 742 2770, faks 742 2771
tsiviil-, haldus- ja väärteoõigus tööaeg E-R 09.00-17.00
   
Tedder, Jaan Kungla 1-11, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 627 6557
Advokaadibüroo Tedder tööaeg E-R 09.00-10.00; 17.00-18.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus 

Teder, Maarja Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
kohtumenetlus ja vahekohus, pankrotiõigus ja ettevõtete restruktureerimine

Tehver, Jaanus Fr. R. Kreutzwaldi 12, 10124 Tallinn
vandeadvokaat tel 683 0390, faks 683 0391
Advokaadibüroo Tehver & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus 

Tibar-Šuvalov, Eva Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 669 1840, faks 669 1841
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Tiiman, Marko Rävala pst 5, 10143 Tallinn
vandeadvokaat tel 630 9170, faks 630 9171
Advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid  tööaeg E-R 09.00-17.30
kohtuvaidlused tsiviil- ja haldusasjades

Tiivel, Tuuve Tornimäe 2, 10145 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 665 7070, faks 665 7071
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus

Tikan, Tanel Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel   630 6460, faks 630 6463   
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
äriühingu- ja majandusõigus; ühinemised ja ülevõtmised; tsiviil- ja halduskohtumenetlus; 
arbitraaž ja muud vaidluste alternatiivse lahendamise viisid; kinnisvara
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Tolli-Baskin, Veera Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 5663 3018
Advokaadibüroo V. Tolli tööaeg T, N 09.00-17.00
kriminaalõigus

Tolmatšova, Marina Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 7170, tel 640 7170 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00  
ühinemised ja omandamised; pangandus- ja finantsõigus; kapitaliturud, riskikapital; EL 
õigus

Tolstov, Leonid Soola 3, 51013 Tartu
vandeadvokaat tel 730 1610, faks 730 1620
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus
 
Tomberg, Helen-Lumelille Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 669 1840, faks 669 1841
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Tomson, Endel Tartu 8, 71020 Viljandi 
vandeadvokaat tel 433 4192, tel/faks 433 4416
Sikuti Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus
 
Tomson, Katri Tartu mnt 2, 10145 Tallinn 
vandeadvokaat tel 682 8550, faks 682 8551
Advokaadibüroo Ruus, Koch & Vabamets tööaeg E-R 09.00-18.00
lepingu-, äri- ja majandusõigus; töö-, asja-, haldusõigus; kohtumenetlus

Tonka, Eero Roosikrantsi 19, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 630 8500, faks 644 2681 
Advokaadibüroo Keevallik & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00 
äri- ja majandusõigus; lepinguõigus, asjaõigus; maksuõigus, haldusõigus, tööõigus, intellek-
tuaalse omandi õigus, keskkonnaõigus, esindamine kohtus ja vahekohtus

Toom, Marit Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 640 7170, faks 640 7171 
Advokaadibüroo Raidla Leijns & Norcous tööaeg E-R 09.00-18.00 
kohtuvaidlused, haldusõigus, tootja vastutus ja tarbija kaitse

Toom, Pille Tartu 8, 71020 Viljandi 
vandeadvokaadi vanemabi tel 433 4192, tel/faks 433 4416
Sikuti Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus, väärteomenetlus
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Toomela, Tambet Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 614 1990, faks 614 1999
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co  tööaeg E-R 09.00-18.00
ehitus- ja tööstusarendus ning kohtuvaidlused

Toomere, Veikko Rotermanni 8, 10111 Tallinn
vandeadvokaat  tel 667 6440, faks 667 6450
MAQS Law Firm Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
äriõigus (sh rahvusvaheline äriõigus); kaubandusõigus; ülevõtmised ja ühinemised

Tooming, Arri Laulupeo 24,10128 Tallinn  
vandeadvokaat tel/faks 660 4669  
Advokaadibüroo Arri Tooming tööaeg E-R 09.00-17.00  
kohtumenetlus, karistusõigus, riigi- ja haldusõigus; perekonna-ja pärimisõigus; võla- ja 
asjaõigus; pankroti- ja täitemenetlus

Toomsalu, Liis Ravi 14-1, 10138 Tallinn 
vandeadvokaat tel 644 5965, faks 641 1758
Viruvärava Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Tori, Kaido Pärnu mnt 105, 11312 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 665 2700, faks 665 2701
Advokaadibüroo Tepper & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja haldusõigus
 
Torokoff, Kuldar-Jaan Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
lepinguõigus, haldusõigus, kohtuvaidlused

Tosmann, Raul Lossi 18, 71003 Viljandi  
vandeadvokaat tel/faks 433 3723
Advokaadibüroo Tosmann tööaeg E-R 09.00-17.00
äriõigus, kriminaalõigus, perekonna- ja tööõigus

Traat, Martin Juhkentali 8-9/10, 10132 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 627 0551, faks 627 0559
Advokaadibüroo Eipre & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus 

Traat, Siiri Lõõtsa 2b, 11415 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 661 2700, faks 661 2777  
Advokaadibüroo Lentsius & Talts tööaeg E-R 08.30-17.30 
äri-, asja-, lepinguõigus; intellektuaalne omand; tsiviilõigus ja tsiviilkohtumenetlus; tööõi-
gus; ehitus- ja planeerimisõigus; haldusõigus ja haldusmenetlus; kriminaalõigus ja krimi-
naalmenetlus; täitemenetlus
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Triipan, Martin Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat  tel 640 7170, tel 640 7170
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
üldine äri- ja lepinguõigus; projektide rahastamine; asjaõigus; ehitus ja kinnisvaraarendus, 
keskkonna- haldusõigus; EL õigus; era- ja avaliku sektori koostööprojektid ja riigihanked

Truija, Uido Gonsiori 21-214,15020 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 644 0220
Advokaadibüroo Uno Feldschmidt tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus

Tulve, Helen Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg 08.30-18.00
ettevõtete ühinemised ja omandamised, äriõigus, tööõigus, kohtumenetlus ja vahekohus

Turkin, Viktor Rüütli 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 699 6611, faks 644 2889
Advokaadibüroo HETA tööaeg E-R 09.00-17.00
eraõigus, karistusõigus   

Tusti, Mariann Niguliste 2, 10146 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 644 3494, faks 644 4536
Niguliste Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.15-15.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus

Tuulas, Tõnu Veetorni 4, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 627 1600, faks 627 1601
Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid  tööaeg E-R 08.30-17.00
tsiviil- ja haldusõigus

Tälli, Martin Tuukri 19, 10152 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 668 8647, faks 668 8646 
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00 
äri- ja ehitusõigus, lepingud, ülevõtmised ja ühinemised, asjaõigus, esindus kohtus

Tänav, Vahur Lossi 4a, 93816 Kuressaare 
vandeadvokaat tel 455 4482
Advokaadibüroo Vahur Tänav tööaeg E-R 09.00-18.00
kriminaalõigus 

Tšelnokova, Galina Kiriku 13, 20308 Narva 
vandeadvokaat tel 552 8442
Advokaadibüroo Galina Tšelnokova tööaeg E-R 09.00-17.00
õigusabiteenus tsiviil-, haldus- ja kriminaalasjades
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Tšurkin, Sergei Rävala pst 6, 10143 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 646 6264, faks 645 5469
Advokaadibüroo Sergei Tšurkin tööaeg E-R 09.00-18.00, 
 lõuna 13.00-14.00
lepingute, hagiavalduste, kaebuste ja teiste õigusdokumentide koostamine; õigusabi 
juriidiliste isikute asutamisel; füüsiliste ja juriidiliste isikute huvide esindamine tsiviil-, 
pankroti-, likvideerimis- ja haldusasjades kohtutes, samuti riigi- ja omavalitsusasutustes

U

Uduste, Kaido Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 611 0550, faks 611 0551  
Advokaadibüroo Kaido Uduste tööaeg E-R 09.30-16.30  
autori-, äri-, asja-, lepingu-, võla- ja haldusõigus, andmekaitse, esindamine kohtus

Uibo, Kätlin Suur-Karja 21, 10148 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 646 4880, faks 646 4881
Veljo Viiloli Advokaadibüroo tööaeg 09.00-18.00
õigusabi füüsilistele ja juriidilistele isikutele tsiviil-, kriminaal- ja haldusõiguses; esindus 
uurimisasutustes, kõigis kohtuastmetes ja arbitraažis

Uiga, Li Aleksandri 8, 51004 Tartu  
vandeadvokaat tel 734 4294, faks 734 0003
Advokaadibüroo Valge & Uiga tööaeg E-R 09.00-16.30
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus, äriõigus

Umuršadjants, Artur Metsapargi 12-2, 30324 Kohtla-Järve
vandeadvokaat tel 503 6740
Artur Umuršadjantsi Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus, maksuõigus, väärteoasjad
      
Urge-Manitski, Anneli Nunne 7, 10133 Tallinn  
vandeadvokaat tel 646 4006, faks 646 4552
Advokaadibüroo Urge tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja haldusõigus    
 
Urm, Alar Rävala pst 4, 10143 Tallinn   
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0250, faks 640 0260
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00  
konkurentsiõigus, haldusõigus ja -menetlus; kindlustusõigus; pangandus ja finantseerimine; 
perekonna-ja tööõigus, transpordiõigus

Ustav, Urmas Rävala pst 4, 10143 Tallinn   
vandeadvokaat tel 640 0250, faks 640 0260
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00  
konkurentsi- ja pankrotiõigus, planeerimine ja ehitus; tsiviilkohtumenetlus ja vahekohus; 
äriühingu-, lepingu- ja asjaõigus
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Uudelt, Neve Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 640 7170, tel 640 7170  
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-18.00 
üldine äri- ja lepinguõigus, kohtuvaidlused, ravimi- ja meditsiiniõigus

Uuemõis, Liina-Maarja Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 697 6090, faks 697 6091
Tamme & Otsmann Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-18.00   
maksejõuetus; kinnisvara, ehitus ja planeerimine; äriõigus

Uuetoa-Tepper, Kristina Pärnu mnt 105, 11312 Tallinn 
vandeadvokaat tel 665 2700, faks 665 2701
Advokaadibüroo Tepper & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja haldusõigus    

V

Vabamets, Erki Tartu mnt 2, 10145 Tallinn   
vandeadvokaat tel 682 8550, faks 682 8551
Advokaadibüroo Ruus, Koch & Vabamets tööaeg E-R 09.00-18.00  
äri- ja majandusõigus; lepingu-, asja-, elektroonilise side, intellektuaalse omandi õigus; 
rahvusvaheline ja EL õigus; finantsõigus; kohtu- ja vahekohtumenetlus

Vaher, Toomas Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 7170, tel 640 7170   
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-18.00  
kohtuvaidlused, rahvusvaheline arbitraaž ja kohtuvälised menetlused, pankrotiõigus, hal-
dusõigus, transpordi- ja mereõigus

Vahimets, Risto Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
ettevõtete ühinemised ja omandamised

Vait, Annika Tornimäe 2, 10145 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 665 7070, faks 665 7071
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid  tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus

Vajak, Tiit Veetorni 4, 10119 Tallinn   
vandeadvokaadi vanemabi tel 627 1600, faks 627 1601
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid tööaeg E-R 08.30-17.00
äri-, maksu-, kriminaal-, abielu- ja perekonnaõigus

Valdma, Janek Majaka 26-206, 11412 Tallinn 
vandeadvokaat tel 605 1234, faks 605 1259
Advokaadibüroo Valdma & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.30
tsiviil- ja halduskohtumenetlus; karistusõigus ja -menetlus
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Valdmaa, Merlin Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 619 1630, faks 640 4653  
Advokaadibüroo Aivar Pilv tööaeg E-R 08.30-17.30 
tsiviilõigus (lepingu- ja asjaõigus, äriõigus); pangandus- ja väärtpaberiõigus; tööõigus; 
tsiviilkohtumenetlus
     
Valge, Marina Aleksandri 8, 51004 Tartu  
vandeadvokaat tel 734 4294, faks 734 0003  
Advokaadibüroo Valge & Uiga tööaeg E-R 09.00-16.30
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus; äriõigus

Vallikivi, Hannes Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
lepingu- äri- ja finantsõigus

Vares, Aleksander Scala City, Tartu mnt 43, 10128 Tallinn 
vandeadvokaat tel 606 9600, faks 606 9601  
Advokaadibüroo Seppik & Sirel tööaeg E-R 09.00-17.00  
äriõigus, pankroti- ja saneerimisõigus, konkurentsi-, finants-, lepingu, töö-, intellektuaalse 
omandi õigus, kinnisvara- ja ehitusõigus, kohtu- ja vahekohtumenetlus; riigi- ja haldusõigus; 
rahvusvaheline eraõigus; EL õigus; kriminaalõigus; perekonna- ja pärimisõigus

Variku, Anto Lennuki 22, 10145 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 6262062, 6262060, faks 6262061 
Advokaadibüroo Concordia tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtumenetlused, intellektuaalse omandi õigus, äri- ja lepinguõigus
 
Varul, Paul Soola 3, 51013 Tartu   
vandeadvokaat tel 730 1610, faks 730 1620
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Varul, Rene Ülikooli 4, 51003 Tartu  
vandeadvokaat tel 730 3470, faks 730 3471
Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviilõigus (sh äri- ja  tööõigus), haldusõigus (sh maksuõigus) ning kriminaalõigus

Vasamäe, Elise Tuukri 19, 10152 Tallinn   
vandeadvokaadi vanemabi tel 668 8647, faks 668 8646
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00 
autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused, tööstusomandiõigus, võla- ja äriõigus, esindus 
kohtus, konkurentsiõigus, EL õigus

Vaske, Talvi Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn  
vandeadvokaadi vanemabi tel 669 1840, faks 669 1841
Advokaadibüroo Tibar & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus 
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Vedro, Kristel Lai 11, 44308 Rakvere  
vandeadvokaat tel/faks 324 3347
Rakvere Advokaadibüroo tööaeg E-R 08.00-17.00
haldus- ja kriminaalõigus; õigusalane nõustamine
   
Veer, Teet Uus 1, 80010 Pärnu   
vandeadvokaadi vanemabi tel 447 5700, faks 447 5709
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus  

Veeroos, Merle Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
kohtumenetlus, pankrotiõigus, kinnisvara ja ehitusõigus

Veidebaum, Sten-Andrus Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat  tel 640 7170, faks 640 7171
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00  
ühinemised ja omandamised, elektrooniline side, asjaõigus, ehitus ja kinnisvaraarendus, 
infrastruktuuri teenused, kohtuvaidlused  

Veiermann, Mari-Ann Toompuiestee 4, 10142 Tallinn
vandeadvokaat tel 611 9135, faks 611 9148
Advokaadibüroo Mullari & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
võla-, haldus- ja kriminaalõigus 

Veinberg, Urmas Rotermanni 8, 10111 Tallinn
vandeadvokaat tel 667 6440, faks 667 6450
MAQS Law Firm Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
tööõigus, kohtuvaidlused, võlaõigus, kaubamärgi- ja intellektuaalse omandi õigus; maksu-
jõetusõigus

Ventsli, Toomas Pärnu mnt 130-42, 11317 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 656 7450, faks 656 7460
Advokaadibüroo Rando Aasmäe tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja karistusõigus
 
Veressov, Andrei Rävala pst 4, 10143 Tallinn   
vandeadvokaadi abi tel 662 2640, faks 662 2641 
Advokaadibüroo Laus & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00  
tsiviilõigus (sh lepingu- ja asjaõigus); äriõigus; pankrotiõigus, saneerimine; kohtumenetlus

Veski, Andres Õpetaja 9, 51003 Tartu
vandeadvokaadi vanemabi tel 742 7794, tel/faks 742 7796
Advokaadibüroo Sirje Must tööaeg E-R 09.00-18.00
kriminaal- ja perekonnaõigus
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Veso, Indrek Rävala pst 8, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat tel 641 0387, faks 641 4113
Advokaadibüroo Veso & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00 
lepinguõigus, haldus- ja planeerimisõigus, maksu- ja äriõigus, kohtumenetlus

Viil, Leelo Tartu mnt 16-10, 10117 Tallinn 
vandeadvokaat tel 501 1777
Vanalinna Advokaadibüroo vastavalt kokkuleppele kliendiga
kriminaalõigus

Viilol, Veljo Suur-Karja 21, 10148 Tallinn 
vandeadvokaat tel 646 4880, faks 646 4881
Veljo Viiloli Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
õigusabi füüsilistele ja juriidilistele isikutele tsiviil-, kriminaal- ja haldusõiguses; esindus 
uurimisasutustes, kõigis kohtuastmetes ja arbitraažis

Viilup, Teele Jakobsoni 14, 10128 Tallinn  
vandeadvokaadi abi tel 600 9920, faks 600 9921 
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi tööaeg E-R 09.00-17.00 
era- ja haldusõigus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus

Viilup, Toivo Jakobsoni 14, 10128 Tallinn
vandeadvokaat tel 600 9920, faks 600 9921  
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi tööaeg E-R 09.00-17.00
era- ja haldusõigus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus; planeerimis- ja ehitusõigus

Viira, Margus Kentmanni 15, 10116 Tallinn
vandeadvokaat tel 662 2940, faks 662 2941
Kentmanni Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviilõigus (sh äriõigus lepinguõigus, pankrotiõigus), kriminaalõigus

Viirsalu, Peeter Soola 3, 51013 Tartu 
vandeadvokaadi abi tel 730 1610, faks 730 1620
Advokaadibüroo Paul Varul tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Villers, Hillar Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 0810, faks 611 0811
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00 
ühinguõigus, ülevõtmised ja ühinemised; töö-, äri- ja lepinguõigus; maksejõuetus ja pank-
rotiõigus

Vilippus, Kenno Sakala 18–2, 10141 Tallinn  
vandeadvokaat tel 641 0387, faks 641 4113
Advokaadibüroo Vilippus & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00
tsiviil- ja haldusõigus    
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Vind, Kristina Niguliste 4, 10130 Tallinn  
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463  
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN  tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
riigihanked; äriühingu- ja majandusõigus; ühinemised ja ülevõtmised; äriühingute juht-
organite korraldus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus; kinnisvara; ehitusõigus- ja lepingud, 
planeerimine

Vinkel, Andres Gonsiori 7, 10117 Tallinn
vandeadvokaat tel 660 3800, faks 660 3801
Advokaadibüroo Hansa Law Office tööaeg E-R 09.00-17.00
võlaõigus, mereõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus

Vissak, Anne Õpetaja 9, 51003 Tartu
vandeadvokaadi vanemabi tel 742 7794, tel/faks 742 7796 
Advokaadibüroo Sirje Must tööaeg E-R 09.00-18.00
kriminaalõigus, võlaõigus, pärimis- ja perekonnaõigus, haldusasjad, väärteoasjad 

Võhma, Vesse Niguliste 4, 10130 Tallinn 
vandeadvokaat tel   630 6460, faks 630 6463 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN tööaeg  E-N 09.00-18.00; 
         R 09.00-17.00
äriühingu- ja majandusõigus; äriühingute restruktureerimine ja pankrotiõigus; tsiviil- 
ja halduskohtumenetlus; arbitraaž ja muud vaidluste alternatiivse lahendamise viisid; 
haldusõigus

Väli, Janek Rävala pst 4, 10143 Tallinn  
vandeadvokaat tel 662 2640, faks 662 2641 
Advokaadibüroo Laus & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00 
tsiviilõigus (sh lepingu- ja asjaõigus); äriõigus; haldusmenetlus; planeerimis- ja ehitusõigus; 
tsiviil- ja halduskohtumenetlus

Västrik, Indrek Majaka 26-206, 11412 Tallinn 
vandeadvokaat tel 605 1234, faks 605 1259
Advokaadibüroo Valdma & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.30
tsiviil- ja halduskohtumenetlus; karistusõigus ja -menetlus
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ASSOTSIEERUNUD LIIKMED

Andersen, Jacob Zibrandt Strandgaard  MAQS Law Firm Advokaadibüroo 
Berzanskiene, Renate Advokaadibüroo Sorainen 
Gambardella, Ugo Bruno 
Gencs, Valters Law Firm Gencs Valters
Gärde, Bengt Stybjörn Advokaadibüroo Virri & Gärde & Nordlin
Hedman, Harry Olai Asianajotoimisto Hedman Partners OY  
 Eesti filiaal
Hundertmark, Hans Dirk  Rechtsanwaltskanzlei Hundertmark 
 Advokaadibüroo
Höijer, Lasse Juhani Advokaadibüroo Virri & Gärde & Nordlin
Kask, Mango MAQS Law Firm Advokaadibüroo  

Kauppi, Matti Risto Sakari Asianajotoimisto Matti Kauppi Oy   
 Eesti Filiaal
Kinanen Tapio Antero Advokaadibüroo Tapio Kinnanen
Puolakka Pekka Advokaadibüroo Sorainen 
Ullman Karolina Ebba Anna  MAQS Law Firm Advokaadibüroo 
Virri, Heikki Advokaadibüroo Virri & Gärde & Nordlin

ASSOTSIEERUNUD LIIKMED
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LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID

A

Aavik, Marko vandeadvokaat    
 liikmelisus peatatud alates 01.07.2007 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Ait, Maria  vandeadvokaadi abi    
 liikmelisus peatatud alates 18.11.2008 
 seoses õigusalase praktikaga välismaal
Antsov, Triin  vandeadvokaadi abi  
 liikmelisus peatatud alates 03.07.2006 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Avikson, Mari-Liis vandeadvokaadi vanemabi
 liikmelisus peatatud alates 30.07.2007
 seoses avalikku teenistusse astumisega

B

Brügel, Viktor  vandeadvokaat  
 liikmelisus peatatud alates 28.06.2006
 seoses avalikku teenistusse astumisega
E

Elunurm, Silja vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 13.01.2009
 seoses rasedus- ja sünnituspuhkusega

G

Gräzin, Igor  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 12.04.2005 
 seoses avalikku teenistusse astumisega

H

Henberg, Ave  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 11.11.2003  
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Hint, Meelis vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 19.11.2007 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Hion, Mai  vandeadvokaadi vanemabi
 liikmelisus peatatud alates 01.01.2000 
 seoses avalikku teenistusse astumisega

LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID
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Hämmalov, Airi  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 01.08.2000 
 seoses õigusalase praktikaga välismaal

J

Jaagus, Reet  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 22.03.1999 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Jesse, Piret vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 18.03.2008
 seoses lapsehoolduspuhkusega

K

Kaarna, Kristiina  vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 02.12.2008 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Kalaus, Martti  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 01.09.2004 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Kaljaste, Kai vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 07.05.2007
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Kalmus, Maili vandeadvokaadi vanemabi
 liikmelisus peatatud alates 01.04.2008
 seoses lapsehoolduspuhkusega
Kessler, Kilvar vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 01.01.2008
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Kippak, Vilma  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 11.01.2001
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Kivinurm, Gaida  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 19.06.1996 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Kollom, Tiit  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 11.10.1999 
          seoses avalikku teenistusse astumisega
Koolmeister, Indrek  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 06.05.2003 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Koolmeister Monika      vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 25.09.2008
          seoses õpingutega
Kotivnenko Konstantin      vandeadvokaat
           liikmelisus peatatud alates 02.12.2008
       seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal

LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID
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Kressel, Ingrid  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 15.10.1998 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Kull, Ants  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 05.12.1996 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Kullerkup, Kristi vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 17.06.2008
 seoses lapsehoolduspuhkusega
Kuznetsov Ivan  vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 01.10.2008
 seoses avalikku teenistusse astumisega 
Kuurberg, Maris vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 12.12.2007
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Kõo, Ahti  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 01.05.2005 
 seoses avalikku teenistusse astumisega

L

Laarmaa Matti vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 03.09.2007 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Leedu Märt vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 07.10.2008
  tervislikel põhjustel
Lehtis, Kristi vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 22.01.2008
 seoses tööleasumisega välismaal
Lepmets, Marju  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 15.08.2005 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Lewis, David Alexander Gower assotsieerunud liige
 liikmelisus peatatud alates 01.08.2007
 seoses õpingutega
Liiv, Ele  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 16.11.1998
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Liiva, Kai  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 09.10.2006 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Liivamägi, Linnar  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 08.11.2004 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Linde, Väino  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 14.03.1999 
 seoses avalikku teenistusse astumisega

LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID
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Litvinova, Ilona  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 02.05.2000 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Loonde, Helmi vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 01.09.2008
 tervislikel põhjustel
Luide, Silja  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 01.11.2006 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Lübik, Merry  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 12.10.2003 
 seoses avalikku teenistusse astumisega

M

Mark, Meelis  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 01.02.2001 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Melikov, Kristjan  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 06.10.2003 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Metsalu, Doris vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 25.02.2008
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Mõttus, Margus vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 02.01.2008
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Männapuu, Janar vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 02.04.2007
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal 

N

Nurmela, Ilona  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 21.10.2008 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal

O

Oviir-Neivelt, Maarja  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 01.12.2005 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal

P

Park, Minni-Triin vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 05.08.2008
 seoses lapsehoolduspuhkusega
Parrest, Indrek  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 25.08.2003 
 seoses avalikku teenistusse astumisega

LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID
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Parts, Triin  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 01.10.1994 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Paukštys, Piret  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 28.02.1999 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Piirisalu, Lea  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 15.06.2005 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Pisuke, Heiki vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 13.01.2009
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Ploom, Tuuli vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 01.04.2008
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Pohlak, Liina  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 09.02.1998 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Punison, Birgit vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 05.08.2008
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal

R

Rausi, Kristiina  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 01.06.2006 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Reimets, Ulvi vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 01.05.2007 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Reino, Mart  vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 21.01.1998 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Reinson, Kristi vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 13.08.2007
 seoses lapsehoolduspuhkusega
Rimmel, Haide  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 14.12.1999 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Rohtla, Elen vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 01.05.2007
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Rüütel, Andres  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 13.01.2009 
 tervislikel põhjustel

LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID



147
S

Saaliste, Merle vandeadvokaadi vanemabi
 liikmelisus peatatud alates 26.08.2008
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Savi, Marit vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 05.08.2008
 seoses lapsehoolduspuhkusega
Sehver, Monika vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 10.06.2008
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Sigal, Anton vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 18.03.2007
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Siigur, Erik  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 01.01.2002 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Siil, Marko  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 01.08.2005 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Sild, Ruth vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 15.12.2008
 seoses avalikku teenistusse astumisega 
Sillaots, Heli  vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 17.10.1996 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Sillaots, Meris  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 01.11.1996 
 seoses avalikku teenistusse astumisega

T 

Tamme, Marge vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 28.11.2007 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Tammekivi, Margus  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 16.10.2000 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Tammiksaar, Urmas vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 26.02.2007
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Tammiste, Heleri vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 05.08.2008
 seoses õpingutega
Teder, Indrek vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 07.03.2008
 seoses avalikku teenistusse astumisega

LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID



148
Teder, Klen  vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 01.05.2004 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Teeveer, Rutt  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 03.01.2001 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Tiganik, Raul  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 29.03.1999 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Tiislär, Marko  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 01.04.2005
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Tikan, Kirsti vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 29.10.2007 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Tikk, Eneken  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 01.06.2007 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Tombak, Epp  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 16.11.1998 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Toomemets, Triin vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 15.09.2008  
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Treier, Thea vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 01.11.2001
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Tõrs, Mari-Liis  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 01.10.2003 
 seoses avalikku teenistusse astumisega

U

Uibokand, Anneli  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 02.10.2001 
 seoses õpingutega
Ulst, Jaanika  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 20.11.2006
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Uritam, Anu vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 01.01.2007 
 seoses avalikku teenistusse astumisega

V

Vainomaa, Madis  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 03.09.2001 
 seoses avalikku teenistusse astumisega

LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID
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Vanaaseme, Vallo  vandeadvokaadi vanemabi
 liikmelisus peatatud alates 01.04.1998
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Veering, Uno  vandeadvokaadi vanemabi
 liikmelisus peatatud alates 05.01.2004 
 seoses avalikku teenistusse astumisega 
Vernik, Triinu vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 14.04.2008 
 seoses avalikku teenistusse astumisega 
Viira, Kadi  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud 01.01.2001 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Villik, Väino-Rein vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 01.01.2009
 tervislikel põhjustel

LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID
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