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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU OTSUSED 2009

EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU

O T S U S  nr 1

05. märts 2009. a 

Eesti Advokatuuri majandustegevuse aastaaruande ja revisjonikomisjoni aas-
taaruande kinnitamine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 4, Eesti Advokatuuri üldkogu

O T S U S T A B :

Kinnitada advokatuuri 2008. aasta majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni 2008. 
aasta aruanne. 

Üldkogu juhatajad   

    Ain Alvin   Toomas Vaher 

Protokollijad

    Antti Perli   Egon Talur  
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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU

O T S U S  nr 2

 
05. märts 2009. a 

Eesti Advokatuuri 2008. aasta eelarve täitmise aruande ja 2009. aasta eelarve 
kinnitamine

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 3, Eesti Advokatuuri üldkogu

O T S U S T A B:

1.  Kinnitada Eesti Advokatuuri 2008. aasta eelarve täitmise aruanne tulude osas 
6 593 495.- krooni ja kulude osas 6 390 240.- krooni.

2.  Kinnitada Eesti Advokatuuri 2009. aasta eelarve tulude osas 8 764 000.- krooni ja 
kulude osas 9 021 492.- krooni.

3.  Anda advokatuuri juhatusele õigus kasutada 2010. a majandusaastal advokatuuri 
eelarvelisi vahendeid 2009. a eelarves ettenähtud proportsioonides ja mahus kuni 
2010. a eelarve kinnitamiseni üldkogul. 

Üldkogu juhatajad

    Ain Alvin   Toomas Vaher

Protokollijad

    Antti Perli   Egon Talur 
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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU

O T S U S  nr 3

05. märts 2009. 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 otsusega nr 4, muudetud Eesti Advokatuuri üldkogu 4. märtsi 2004 otsusega nr 
3, 5. mai 2005 otsusega nr 1, 12. mai 2006 otsusega nr 4, 13. märtsi 2007 otsusega nr 
3 ja 21. veebruari 2008 otsusega nr 5) järgmised muudatused:

1.  paragrahvi 1 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 „Advokatuuri dokumendihaldus toimub vastavalt advokatuuri asjaajamiskorrale 

ning Eesti Vabariigis kehtivatele antud valdkonda reguleerivatele õigusaktidele.“
2.  paragrahvi 8 lg 4 p 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „isikuandmete ankeet“
3.  paragrahvi 11 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „Kõrgema kutsenimetuse saamise avaldusele peab lisama isikuandmete ankeedi, 

kaks värvifotot suurusega 40×50 mm, juhendaja või patrooni seisukoha avalduse 
kohta, aruande vandeadvokaadi vanemabina või abina tegutsemise kohta, samuti 
taotleja kutsetegevust kajastavad dokumendid.“

4.  paragrahvi 18 lg 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 „Advokaadi surma korral loetakse advokaat advokatuurist väljaarvatuks. Väljaarva-

mine vormistatakse juhatuse otsusega.“ 
5. paragrahvi 21 lg 1 p 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „saada viivitamata advokatuuri organi õigusakti või otsuse koopia ja ühe kuu jook-

sul otsuse vastu võtnud organi, välja arvatud üldkogu, ametlik seisukoht advoka-
tuuri õigusakti tõlgendamise või otsuse selgitamise küsimuses, kui advokaat taot-
leb tõlgendamist või selgitamist.“

6. paragrahvi 31 lg 3-5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 (3) „Valimissedeli päisesse kantakse advokatuuri organi nimi, kuhu liikmeid vali-

takse, valitavate liikmete liik (liige või asendusliige) ning selle alla veergu kandi-
daatide perekonnanimed ja eesnimed või kandidaatide numbrid, kui kandidaati-
de nimekiri on kuvatud ekraanile või muul viisil tehtud kõikidele advokaatidele 
kohapeal nähtavaks, kandidaatide esitamise järjekorras.“
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 (4) „Advokatuuri organi valimisel teeb advokaat valimissedelile selle kandidaadi 

või nende kandidaatide nime või numbri järele punktiirile risti, kelle poolt ta hää-
letab.“

 (5) „Valimissedeli väljastamisel annab advokaat hääleõiguslike advokaatide nime-
kirjas oma nime järele allkirja. Advokaat laseb valimissedeli pitseeritud vali-
miskasti. Valimiskasti kontrollib ja pitseerib valimiskomisjon enne hääletamise 
algust.“ 

7. paragrahvi 38 lg 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „Vähemalt kaks tööpäeva enne juhatuse istungi toimumist teeb advokatuuri kants-

ler juhatuse liikmetele istungi materjalid kantselei vahendusel kättesaadavaks advo-
katuuri kodulehel.“

8. paragrahvi 39 lg 4 p 6-7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 6) „istungil arutusel olnud küsimuste sisuline kirjeldus“
 (7) „istungil vastuvõetud otsused (ilma hääletustulemusteta)“
9. paragrahvi 43 lg 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „Vähemalt viis päeva enne revisjonikomisjoni istungi toimumist edastab revisjoni-

komisjoni esimees revisjonikomisjoni liikmetele revisjonikomisjoni istungi päeva-
korra. Päevakorra võib edastada posti, faksi või e-posti teel.“

10. paragrahvi 51³ lg 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 „Aukohus avaldab oma otsuse istungil. Kohus võib istungil avaldada ainult otsuse 

resolutiivosa, avaldades motiveeritud otsuse kahe nädala jooksul alates kohtuistun-
gi lõppemisest.“

11. paragrahvi 53 lg 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 „Kutsesobivuskomisjoni istungi ettevalmistamiseks teeb advokatuuri kantselei 

kutsesobivuskomisjoni liikmetele vähemalt viis päeva enne istungit advokatuuri 
kodulehel kättesaadavaks advokaadieksamit sooritavate isikute advokaadieksami 
kirjalikku osa puudutavad materjalid ja esseed.“

12. paragrahvi 54 lg 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „ Advokatuuri astuja kirjutab enne kirjaliku osa sooritamist juhuvaliku alusel 

antud õigusteoreetilisel või õiguspoliitilisel teemal essee.“
13. paragrahvi 54 lg 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 „Vandeadvokaat peab tundma seadusandlust ja kohtupraktikat, olema võimeline 

kvaliteetset õigusabi osutama ka keerukates õiguslikes vaidlustes, omama põhjalik-
ke teoreetilisi teadmisi järgmiste valdkondade hulgast valitud ühest valdkonnast: 
riigi põhikord ja halduskohtumenetlus; eraõigus; tsiviilkohtumenetlus ja haldus-
kohtumenetlus; karistusõigus ja kriminaalmenetlus.“

14. paragrahvi 55 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „Vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaadi vanemabi eksamipiletite küsimused ja 

kaasusülesanded peavad hõlmama kõiki advokaatide kutsetegevuses esinevaid 
õigusharusid. Vandeadvokaadi eksamipilet sisaldab küsimusi eksamineeritava 
poolt valitud ühest valdkonnast ning kaasusülesande valib vandeadvokaadi eksami 
sooritaja samuti ühest valdkonnast.“

15. paragrahvi 58 lg 2 muudetakse ja lisatakse kolmas lause: 
 „Vandeadvokaadieksami sooritaja valib kaasusülesande omal valikul järgmistest 

valdkondadest: riigi põhikord ja halduskohtumenetlus; eraõigus; tsiviilkohtume-
netlus ja halduskohtumenetlus; karistusõigus ja kriminaalmenetlus.“

16. paragrahvi 58 lg 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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 „Valmis kaasusülesande lahendus ja essee antakse üle lõike 2 esimeses lauses nime-

tatud isikule.“
17. paragrahvi 59 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „Vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaadi vanemabi eksamipilet sisaldab küsimusi 

viiest erinevast õigusharust.“
18. paragrahvi 59 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „Vandeadvokaadi eksamipilet sisaldab küsimusi kolmest õigusharust, kusjuures 

neist üks küsimus on juhuvaliku alusel antud küsimus advokatuuri valdkonnast ja 
kaks küsimust valdkonnast, mille eksamineeritav on valinud järgmistest valdkon-
dadest: riigi põhikord ja halduskohtumenetlus; eraõigus; tsiviilkohtumenetlus ja 
halduskohtumenetlus; karistusõigus ja kriminaalmenetlus.“

19. paragrahvi 60 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „Advokatuuri astuja isikuomadused tunnistatakse advokaaditegevuseks sobivaiks, 

kui vähemalt pooled istungil osalenud komisjoni liikmetest on hinnanud eksami-
neeritava isikuomadusi sobivaiks.“

20. paragrahv 61 lg 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 „Juhatus võib kaebuse alusel eksamitulemused tühistada juhul, kui kutsesobivus-

komisjon on eksami läbiviimisel või eksamitulemuste kindlakstegemisel oluliselt 
rikkunud seaduse, kodukorra või advokaadieksamite korra sätteid. Kaebuse läbi-
vaatamisel ei ole juhatusel õigust hinnata kaebuse esitaja teadmisi.“

21. paragrahvi 65 lg 2 punktid 3 ja 7 tühistatakse

Üldkogu juhatajad
    Ain Alvin   Toomas Vaher

Protokollijad  
    Antti Perli   Egon Talur 
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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU

O T S U S nr 4

05. märts 2009. a 

Euroopa Advokaatide Eetikakoodeksi kehtestamine kutse-eetika nõudena pii-
riüleses kutsetegevuses

Juhindudes advokatuuriseaduse § 9 punktist 5, Eesti Advokatuuri üldkogu

O T S U S T A B:

1. Kehtestada Eesti Advokatuuri kutse-eetika nõudena Euroopa Advokaatide Eetika- 
koodeks, mis on vastu võetud Euroopa Advokatuuride Nõukogu (CCBE) 
28.10.1988. a plenaaristungil ning mida on muudetud CCBE 28.11.1998. a, 
6.12.2006. a ja 19.05.2006. a plenaaristungitel.

2.  Euroopa Advokaatide Eetikakoodeks kuulub kohaldamisele advokaadi piiriüleses 
kutsetegevuses Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides.

3.  Advokaadi piiriüleses kutsetegevuses Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkon-
na liikmesriikides kuulub Eesti Advokatuuri Eetikakoodeks kohaldamisele niivõrd, 
kui see ei ole vastuolus Euroopa Advokaatide Eetikakoodeksiga.

Üldkogu juhatajad

    Ain Alvin   Toomas Vaher

Protokollijad

    Antti Perli   Egon Talur 
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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU

OTSUS nr 5

05. märts 2009. a 

Eesti Advokatuuri sümboolikastatuudi muutmine

Juhindudes Eesti Advokatuuri kodukorra § 4 lg 1, Eesti Advokatuuri üldkogu 

O T S U S T A B:

Muuta Eesti Advokatuuri sümboolika statuudi (vastu võetud Eesti Advokatuuri üld-
kogu 11. aprill 2002. a otsusega nr 5) punkti 1.2 esimest lauset ning sõnastada see 
järgmiselt:

 „Advokatuuri sümboliks (logoks) on gladiaatori mõõgale toetuvad kaalud, mille 
all kiri „Eesti Advokatuur“* „Estonian Bar Association“.“

Üldkogu juhatajad

    Ain Alvin   Toomas Vaher

Protokollijad

    Antti Perli   Egon Talur

EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU OTSUSED 2009
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EESTI ADVOKATUURI JUHATUSE
2008. a TEGEVUSARUANNE ÜLDKOGULE

Eesti Advokatuuri üldkogul
05. märtsil 2009. a Tallinnas

Lugupeetud kolleegid ja külalised, 

Käesolevas aruandes on püütud ülevaatlikult analüüsida advokatuuri jaoks peamisi 
küsimusi nii pikemas perioodis kui ka möödunud aastal toimunud arenguid silmas 
pidades. Seetõttu on paratamatult teatud teemade ring teile tuttav ja varasemate aasta-
tega kattuv. Kuid alljärgnevalt leiavad need küsimused kajastamist just 2008. a toimu-
nud arenguid arvestades ning neid probleeme teadvustades, mis järgneval aastal meid 
ees ootavad.
 
Analoogselt varasemaga on kõik käesolevat ettekannet puudutavad faktilised ja täien-
davad andmed, juhatuse ning teiste tööorganite tegevust puudutav detailsem infor-
matsioon kajastatud Eesti Advokatuuri 2008. a aastaraamatus ja antud ettekandes 
käsitletakse neid vaid niivõrd kui see on selguse huvides vajalik. 

Tingituna asjaolust, et igal aastal olulise informatsiooni maht suureneb, on seekordne 
aastaraamat oma ülevaates veelgi detailsem ja üksikasjalikum kui varasemad väljaan-
ded. Seetõttu püüab ettekandja piirduda oluliselt kokkuvõtlikuma teemade käsitlu-
sega võrreldes aastaraamatuga, mis annab igakülgse ülevaate advokatuuri tegevusest 
2008. a. 

Head kolleegid,

Eelmisel üldkogul keskendusime suurel määral Eesti Advokatuuri 2005–2007 aren-
gukavas püstitatud eesmärkide ja ülesannete realiseerimise analüüsile ning tõdesime, 
et vaatamata suures osas arengukava täitmisele tuleb ka 2008. a jätkata just nende 
advokatuuri arengut ja käekäiku puudutavate teemadega, mis on aktuaalsed järjepide-
valt ja nõuavad alalist tähelepanu. Tuletagem siinkohal meelde kasvõi selliseid märk-
sõnu nagu advokatuuri haldussuutlikkus ja roll õigussüsteemis, advokatuuri kui avalik 
õigusliku juriidilise isiku ja advokaatide kutseühenduse sisemine töökorraldus ja selle 
tõhustamine, aga ka õigusabi kvaliteet ja kättesaadavus, millega omakorda haakub rii-
gi õigusabi korraldus. Märkigem kohe, et need teemad nõudsidki palju tähelepanu ka 
lõppenud aruandeperioodil ning ei ole aktuaalsust kaotanud ka käesolevaks ajaks. 

See on ka põhjuseks, miks juhatus 2008. a, vaagides korduvalt uue arengukava välja-
töötamise vajadust, sellest siiski möödunud aastal loobus. Juhatus pidas seda kunstli-
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kuks ja ebaotstarbekaks olukorras, kus eelneva arengukava peamised eesmärgid nõua-
vad tunduvalt süstemaatilist ja pikemaajalist tööd, kui on määratletud arengukava aja-
lise raamiga. Ajas tagasi minnes tuleb ka tõdeda, et juba arengukava koostamisel kuju-
nes töörühmal arvamus, et kõik püstitatud eesmärgid ei ole realiseeritavad vaid kolme-
aastases perioodis. 

Enne peamiste ja sisuliste küsimuste juurde asumist on aruandeaastat kokkuvõtvalt 
iseloomustades hea meel märkida, et Eesti Advokatuuri poolt vaadatuna iseloomustab 
aruandeaastat järjepideva ja sisuka dialoogi jätkumine erinevate õigussüsteemi esin-
dajatega – nii õiguskantsleri, kohtu ja prokuratuuriga kui ka Riigikogu õiguskomis-
joniga. Tõsi, kõikides küsimustes pole alati olnud üksmeelt ja korduvalt on juhatus 
pidanud kaitsma advokaadi kutsetegevuse olulisi väärtusi ja tagatisi. Kuid sellest olu-
lisemaks tuleb pidada tähelepanekut, et meid kuulatakse rohkem kui veel mõni aeg 
tagasi. 

Kuid eelnevalt öeldu ei tähenda, et möödunud aasta on advokatuuri jaoks olnud põhi-
mõttelistes küsimustes ja arengutes muretu ning kõik on laabunud probleemideta. 
Tervet aastat iseloomustab väga pingeline ja ajamahukas vaidlus Justiitsministeeriu-
miga advokatuuriseaduse ja riigi õigusabi seaduse põhimõtteliste muudatuste üle, mis 
väga olulisel määral puudutasid ka advokaatide kutsetegevuse regulatsiooni. 

Kuigi sellel küsimusel peatub ettekandja aruandes hiljem täpsemalt riigi õigusabi puu-
dutavas osas, olgu siinkohal etteruttavalt mainitud, et pikaajaliste ja pingeliste arute-
lude tulemusena suudeti põhimõttelised vastaseisud suures osas ületada. Advokatuur 
hindab läbirääkimiste lõppfaasi kui mõlema poole poolt konstruktiivset, edasiviiva-
le tulemusele suunatud protsessi, mis realiseerus lõpuks kokkulepitud seadusemuuda-
tustes. Loodetavasti on see hea ja lootustandev märk sellest, et edaspidine dialoog ja 
koostöö erinevates küsimustes areneb kahe poole vahel samas suunas edasi. 
Tänasel üldkogu saame tõdeda advokaatide jaoks reas olulistes küsimustes tulemuste-
ni jõudmist, mis võimaldavad teha esmaseid kokkuvõtteid eelnevalt rakendatud muu-
datustest või uuendustest. On heameel märkida, et nendest saab rääkida positiivses 
tähenduses. 

Alljärgnevalt peatuksingi juhatuse aruandeperioodi olulisematel märksõnadel.

1.  Advokatuuri haldussuutlikkus ja eelarve kujundamise põhimõtted 

1.1. Advokatuuri juhatuse kantselei töökorraldusest ja eesmärkidest ning ees-
seisvatest vajadustest 

Eelmisel üldkogu tõdes juhatus, et on oma tööks maksimaalselt ära kasutanud kõik 
inimressursid ja näeb edasiliikumiseks vajadust nii täiendavate töökohtade loomise kui 
ka suuremate rahaliste vahendite järele. Küsimus sellega kaasnevast liikmemaksu suu-
rendamise vajadusest tekitas osade kolleegide seas elavat vastukaja, kuid ettepanek ise 
leidis siiski üksmeelse heakskiidu. Täna võime tagantjärgi tõdeda, et see oli ainuõige ja 
-võimalik lahendus. See võimaldas teatud oluliste küsimuste lahendamise ja eesmärki-
de saavutamise enne süveneva majandussurutise mõju avaldumist. Ilmselt oleks väga 
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raske, kui mitte mõeldamatu, olnud nende küsimuste lahendamisega alustada sellel 
või järgnevatel aastatel. 

Täiendav rahaline tagatis on juhatusel võimaldanud vajalikul määral komplekteerida 
uued töökohad (juristi, raamatupidaja abi), olemasolevate võimaluste juures sellele 
vastavalt ümber kujundada juhatuse kantselei ruumid ja töökohad ning korraldada 
sisulist tööd vastavalt kasvanud liikmeskonna vajadustele. Ilmselt ei vaja selgitamist, 
et see samm on tõstnud tervikuna märkimisväärselt advokatuuri haldussuutlikkust 
ja võimaldanud tulemuslikumalt täita Eesti Advokatuuri kui 665 liikmega avalik-
õigusliku juriidilise isiku ja kutseühenduse ees seisvaid ülesandeid. Samuti on raken-
datud abinõud võimaldanud ühtlustada iga-aastaselt suurenevat juhatuse töökoor-
must. 

Käesoleval ajal on meie kantseleis 8 töökohta, mis peaks vastama lähiaastatel advoka-
tuuri vajadustele. Juhatus on üleüldises majandussurutises jätnud teadlikult täitmata 
sekretär-assistendi ametikoha leides, et töö efektiivsem korraldamine võimaldab esial-
gu edukalt ilma hakkama saada. Seega peaks praegune mudel olema advokatuuri jaoks 
optimaalne. 

Hinnates eelneva alusel meie kantselei sisulist tööd ja selle tulemusi on põhjust märki-
da, et seda iseloomustab märkimisväärne areng ja oluline haldussuutlikkuse kasv võr-
reldes veel 2-3 aasta taguse ajaga. Lisaks rahalistele ressurssidele määravad sisulise töö 
tulemuse eelkõige juhatuse kantseleis töötavad inimesed ja nende suutlikkus. Juhatuse 
nimel on hea meel kinnitada, et meie töötajad kantsler K. Voltenberg’i juhtimisel on 
ära teinud suure töö advokatuuri asjaajamise korraldamisel ja selle tegevuse süstemati-
seerimisel ning juhatuse ja teiste tööorganite toetamisel igapäevases töös. Advokatuuri 
esimehena igapäevaselt kantselei töökorralduse ja tulemustega kokku puutudes pean 
vajalikuks märkida, et see on hea meeskonnatöö, mis väärib tunnustamist ja meie kõi-
gi toetust.
 
Seetõttu võib kokkuvõtvalt öelda, et liikmemaksude tõstmisega saavutatud rahaliste 
vahendite juurdekasv on lõppenud aruandeperioodil võimaldanud juhatusel eesmär-
gipäraselt täita advokatuurile omistatavat rolli nii kutseühenduse kui avalik-õigusliku 
juriidilise isikuna. Loodetavasti vastab tulemus ka meie liikmeskonna järjest suurene-
nud ootustele ja kõrgendatud nõudmistele. 

Samas ei saa märkimata jätta, et juhatuse tegevusega on kaasnenud ka range ja kok-
kuhoidlik eelarveliste vahendite kasutamine. Seda eriti üleüldises majandusolukorras, 
mis ei vaja siinkohal põhjalikumat selgitamist. Sellest reaalsusest lähtudes on juha-
tus ka pärast äärmiselt põhjalikku ja igakülgset analüüsi koostanud Eesti Advokatuuri 
2009. a majandusaasta eelarve. Möödunud aastal tehtud muudatused liikmemaksude 
osas võimaldavad meil eeloleval aastal jätkata tegevust nendest koguneva tulu baasil 
ilma liikmemaksu tõstmata. 

Kuigi nii eelmise majandusaasta eelarve täitmist ja üldkogule kinnitamiseks esitata-
vat uut eelarvet käsitletakse põhjalikumalt järgmistes ettekannetes pean siinkohal siiski 
vajalikuks 2009. a suhtes märkida lühidalt järgmist. 
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Juhatus on teatud kululiikides suhteliselt piiratud eelarvet kärpinud vastavalt faktilis-
tele vajadustele ning peab seda järgnevaks majandusaastaks piisavaks olukorras, kus ei 
kavandata märkimisväärseid muudatusi ja uuendusi, v.a  riigi õigusabi. Juhatuse liik-
med on omalt poolt juba teist aastat järjest hea tahte avaldusena loobunud senini tra-
ditsioonilisest aastalõpupreemiast, millega on minimaalselt kompenseeritud advoka-
tuuri huvides tehtud tööd.

Eelarve kulude pool suureneb selle arvel teatud määral eelmisel aastal loodud täienda-
vate töökohtade arvelt ja tööjõukulu osas töötajatega varasemalt lepingutes kokkulepi-
tud tingimuste tõttu. Selles osas palub juhatus liikmeskonnalt mõistvat suhtumist, sest 
selle eesmärgiks on eelkõige advokatuuri jätkusuutlikkuse tagamine ja meie hea mees-
konnatöö säilimine kantselei tasandil. 

Peame muuhulgas teadvustama, et 2009. a on Eesti Advokatuurile väga oluline ja 
tähendusrikas juba ainuüksi kahes aspektis:

– Eesti Advokatuuri 90. aastapäev;
– Riigi õigusabi põhimõtteline ümberkorraldamine ja advokatuuri rolli ja vas-

tutuse märkimisväärne suurenemine selle edasiseks kavandamiseks.

Mõlemad nimetatud faktid on advokatuurile äärmiselt olulised ja kindlasti alanud aas-
ta lõikes ka väga töömahukad protsessid, mis eeldavad juhatuselt aastaringselt täienda-
vat koormust nende väljakutsetega edukaks hakkama saamiseks. Ainuüksi seetõttu on 
vajalik juhatuse kantseleis hea meeskonna ja koostöö säilimine. 

Ametis olev juhatus peab ennast vastutavaks ka selle eest, et tema volituste lõppemisel 
2010. a kevadel oleks kutseühenduses tagatud heas kvaliteedis organisatoorne töökor-
raldus ning vahepeal tehtut ei tuleks jälle otsast alata. Ilma igapäevaselt juhatuses töö-
tava hea meeskonnata (naiskonnata) pole seda võimalik tagada. Usutavasti mõistame 
me ühiselt ja ühtemoodi neid olulisi aspekte ja vastutust ka avalikkuse ees. Advoka-
tuur ei saa ka kujunenud majanduskeskkonnas seada endale senisest madalamaid ees-
märke või leppida vähikäigu ja haldussuutlikkuse langusega. See ei vastaks meie liik-
meskonna ega ka avalikkuse ootustele ning ei leiaks mõistmist kummalgi tasandil. 

Seetõttu avaldan juhatuse nimel lootust, et meie poolt esitatav eelarve teie poolt, head 
kolleegid, ka heakskiidu saab. See on vajalik advokatuuri ja meie kõigi ühistes huvi-
des. 
 
Kindlasti tõusetub mõnel saalisolijal eeltoodu alusel advokaatidele nii omane küsimus 
– aga mis mina või kolleegid selle eelarve raames, oma liikmemaksu eest saame. Kuigi 
eeldan, et see pole väga tõsiselt mõeldud, on selliseid küsimusi igal aastal ikka siin-seal 
kuulda. Ja kuigi selline küsimus viitab ilmselt advokatuuri liikme poolt kutseühendu-
sest kaugenemisele ja soovimatusele ennast toimuvaga kursis hoida, püüan järgnevalt 
muuhulgas ka selle küsimusele vastata. Ja loodan, et küsijad saavad ka vajalikud vas-
tused.

Peatun järgnevalt advokatuuri sisemisel haldussuutlikkusel ja liikmeskonna tegevuse 
korrastamisel.
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1.2.  Advokatuuri sisemisest haldussuutlikkusest ja oma liikmeskonna tegevuse 

korrastamisest

Advokatuurile on varasematel aastatel sageli Justiitsministeeriumi poolt ette heide-
tud kutseühenduse sisemiste regulatsioonide puudulikkust ja nõrkust advokaatide 
kutstegevuse seaduslikkuse ning kutse-eetikale vastavuse kontrollimisel. Seejuures on 
etteheidete põhjuseks olnud just avalikkuse tähelepanu köitnud üksikjuhtumid, mis 
tekitavad küsitavusi advokaadi elukutsega kaasnevatest väärtushinnangutest, sellele 
esitatavatest nõuetest ning on heitnud tervikuna negatiivset varju advokaadi tege-
vusele. Kuid mitte ainult ministeeriumi märkused pole olnud määravaks juhatuse 
poolt advokaatidele teatud juhendite, soovituste ja abinõude väljatöötamise vajaduse 
üle otsustamisel. 

On ilmne, et nii suure liikmeskonnaga kutseühendus, millel on täita ka vastutusri-
kas avalik-õiguslik funktsioon, peab omama teatud ühetaolisi tõekspidamisi ja reegleid 
oma tegevuse ühtlustamiseks ja ühetaoliseks mõistmiseks. Seadusandja ei saa ja peagi 
andma kõiki käitumisjuhendeid, järelikult peab nende sisustamisel advokatuuri sees-
misel tasandil valitsema vajalik kooskõla. 

Juhatus on oma praktilises töös kogenud väga erinevaid, aeg-ajalt ka kummalisi ja 
„väga leidlikke“ tõlgendusi ja käsitlusi advokaatide poolt oma õiguste ja kohustuse 
mõistmisel. Kuid tuntud ütlus „kaks juristi, kolm arvamust“ ei saa olla põhimõtteks, 
millega piiritleda üldiseid ja põhimõttelisi käitumisreegleid. Seetõttu on juhatus kõike 
eeltoodut arvestades pööranud möödunud aruandeperioodil ka senisest enam tähele-
panu advokaatidele käitumis- ja tegevussuuniste andmisel. 

Nimetagem siinkohal näiteks 2008. a vastuvõetud advokatuurisisestest õigusaktidest 
juhatuse järgmisi otsuseid: 

a)  „Advokaatide poolt rahapesu andmebüroole esitatava teate koostamise soovi-
tuslik juhend“  (juhatuse otsus 05.02.2008); 

b) „Advokaadibüroo protseduurireeglid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkes-
tamise kohustuse  täitmiseks“ (juhatuse otsus 09.09.2008); 

c)  „Kliendi vara hoidmise juhend“ (juhatuse otsus 13.01.2009); 
d)  „Advokaadibüroode kontrollimise juhend (juhatuse otsus 13.01.2009). 

Kliendi vara hoidmise juhend ja advokaadibüroode kontrollimise juhend on vastu võe-
tud küll käesoleva aasta jaanuaris, kuid vajalik eeltöö selleks tehti ära eelmisel aastal. 

Juhatus teostas ka 2008. a lõpus (12.12.–31.12.2008. a) kontrolli rahapesu ja ter-
rorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks advokaa-
dibüroodes kehtestatud hoolsusmeetmete kohaldamise protseduurireeglite olemasolu 
kohta. Kõikide advokaadibüroode hulgast tehti juhuvalik. Kontrolli käigus kontrolliti 
15 advokaadibürood üle Eesti. Kontrolli teostamisel tuvastati, et ühel advokaadibü-
rool 15-st advokaadibüroost ei olnud eraldi kehtestatud nimetatud protseduurireeg-
leid. Ülejäänud 14 advokaadibürool olid vastu võetud nõuetekohane reeglistik. Eel-
toodu alusel on positiivne tõdeda, et advokaadid suhtuvad juhatuse poolt väljatööta-
tud juhenditesse suure tähelepanuga ja üldjuhul järgivad neid.
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Hiljuti juhatuse poolt vastu võetud „Advokaadibüroode kontrollimise juhend“ on saa-
nud mõningate kolleegide poolt hinnangu kui tagasipöördumine sügavasse nõukogu-
de aega. Sellise mõtteavaldusega ei saa kindlasti nõustuda ja usutavasti on see vaid esi-
algne emotsionaalne ning mitte domineeriv seisukoht. 

Juba eelpool toodud põhjuseid kordamata on nn advokatuuri sisekontrolliga seon-
duvad eesmärgid järgmised – pöörata senisest enam tähelepanu advokaadibüroode ja 
advokaatide tegevusele hindamaks, kas ja millisel määral järgitakse oma tegevuses sea-
dusest ja kutse-eetikast tulenevaid nõudeid. Senisest aktiivsema sisekontrolli eesmärk 
ongi teadvustada advokaatidele suuremal määral seaduse ja kutse-eetika nõuete järgi-
mise vajadust, mis aitab kaasa nende kutsetegevuses ühtsema praktika kujunemisele 
ning tõstab teenuste osutamise ja kutsealase professionaalsuse taset.

Tänaseks on kinnitatud advokatuuri juhatuse järelevalve tegevuse I poolaasta plaan 
2009. a, mille alusel advokaatide ja advokaadibüroode tegevuse kontrolli hakatakse 
läbi viima. Kindlasti tehakse edaspidi kontrolli tulemustest üldistavaid kokkuvõtteid, 
mida advokaadid saavad kasutada oma tegevuses juhindumiseks. Juhatus peab seda 
vajalikuks lähtudes eelkõige ikka ja jälle samade probleemide kordumisest advokaatide 
kutsetegevuses ja nende kohta kaebuste käsitlemisel kujunenud muljest. 

Olgu siinkohal välja toodud ka 2008 a  aukohtu menetluses olnud asjade kokkuvõtlik 
ülevaade. 

Aruandlusperioodil esitati juhatusele 48 kaebust, millest juhatus vaatas istungil läbi 45 
advokaadi tegevuse peale esitatud kaebust. Juhatus tegi aukohtule ettepaneku aukoh-
tumenetluse algatamiseks kokku 17 esitatud kaebuse alusel. Otse aukohtule esitati 15 
kaebust.

Eeltoodud arvudest nähtub, et kaebuste koguarv ei ole võrreldes eelmise aastaga olu-
liselt muutunud. Üldistades saab järeldada, et enamus juhatusele esitatud kaebustest 
on olnud põhjendamatud ja tõendamata. Paljudel juhtudel on kaebamise põhjuseks 
soovitud eesmärgi (positiivse kohtulahendi) saavutamata jäämine. Valdavas enamuses 
on kaebajateks füüsilised isikud, kuid samas on just enamik kohtute poolt advokaa-
di tegevuse kohta esitatud teadetest juhatuse poolt esitatud aukohtule ettepanekuga 
aukohtumenetluse algatamiseks.

Määratud karistustest on valdavalt kohaldatud noomitust, ühel korral ka rahatrahvi.

2. Advokaatide täiendõppest ja uue eksamikorralduse tulemustest, kutsekind-
lustusest

2.1 Advokaatide täiendõpe

Advokaatide täiendõppe märksõnaks 2008. a võib pidada uute koolitusvõimaluste 
otsimist – tulenevalt ühe poolt Õiguskeskuse tegevuse lõpetamisest, teisalt vajadusest 
muuta senist õppepäevade formaati ning täiustada nende kvaliteeti. Kui algselt tun-
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dus, et Tartu Ülikooli õigusteaduskond on Õiguskeskuse likvideerimise järgselt tõsiselt 
huvitatud juristide täiendõppe korraldamisest, siis aja jooksul selgus, et selline valmis-
olek ja tõsisem huvi siiski puudus ning selles suunas tehtud eeltöö osutus kasutuks.
 
Seetõttu sõlmiti 2008. a keskel juhatuse poolt põhimõtteline kokkulepe OÜ-ga Õigus-
koolitus koolitusteenuse osutamiseks advokatuurile 2009. aastal ja koolitusprogrammi 
väljatöötamiseks perspektiivselt 2010. aastaks. 

Aeg-ajalt on kuulda olnud advokaatide märkuseid, et koolituspäevade teemade valik 
ei rahulda kõiki huvilisi nende tegevuspraktikat arvestades. Siinkohal kordan juhatuse 
nimel varem avaldatud seisukohta, et me püüame arvestada kõikide ettepanekute ja 
arvamustega, mis juhatusele selles osas esitatakse. Ka koolituse korraldaja on samasu-
guste palvetega juhatuse poole korduvalt pöördunud. Senine kogemus näitabki kah-
juks seda, et advokaatide enda aktiivsus oma soovide ja vajaduste teadvustamisel on 
äärmiselt tagasihoidlik ning paljud head mõtted meieni ei jõua. Jääb vaid avaldada 
lootust, et advokaadid senisest enam seda märkust kuulda võtavad ja oma ettepane-
kuid sagedamini esitavad. Paraku nii suurele auditooriumile nagu advokatuuri liik-
meskond on äärmiselt keeruline leida kõigile samaaegselt huvipakkuvaid teemasid. 

Arvestades senise koostöö kogemust OÜ-ga Õiguskoolitus saab seda advokatuuri poolt 
hinnata positiivseks, vaatamata eelpool toodud märkustele. 
 
Peatudes lühidalt edasistel plaanidel koolituse osas saab juhatus täna avaldada, et kavas 
on muuta traditsiooniks EL õiguse teemalised loengud kord poolaastas (2-päevane 
loeng). Juhatus püüab leida ka EL õiguse loengute korraldamiseks täiendavat raha ja 
vastav taotluse projekt on praktiliselt lõpetamisjärgus. Samuti püüab juhatus mitme-
kesistada õppepäevi uute teemadega. Koostöös professor P. Varul’iga on realiseerimisel 
projekt Vene tsiviilõiguse asjatundjate loengutsükli korraldamiseks 2009. a sügisel. 

Rääkides täiendõppest ja selle esitavatest nõuetest on oluline märkida, et 2008. a oli 
juhatus sunnitud suunama 3 advokaati kutsesobivuse kontrolli seoses täiendõppe läbi-
mise kohta aruande esitamata jätmisega. 

Ühe advokaadi hindamisvestluse tulemusena hinnati advokaat advokaaditegevuseks 
mittesobivaks. Vastavalt advokatuuri seadusele peab advokaat esitama kutsesobivuse 
hindamise uue aja määramiseks kutsesobivuskomisjonile sellekohase taotluse. Kahe 
advokaadi puhul hindas advokatuuri kutsesobivuskomisjon hindamisvestluse tulemu-
sed positiivseks ehk advokaadi kutsetegevusele sobivaks.

Siinkohal on sobilik lühidalt peatuda ka uue eksamikorralduse praktikast tehtud tähe-
lepanekutel. 

2.2. Uue eksamikorralduse tulemustest 

Eelmisel üldkogul oli esmane tagasiside uue advokaadieksami korralduse kohta posi-
tiivne, kuid toetus suhteliselt lühiajalisele kogemusele. Käesolevaks ajaks on juhatus 
kogunud ja üldistanud märkimisväärselt advokaatide arvamusi nii uue eksamikorral-
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duse kui ka sisuliste küsimuste raskusastme, süsteemsuse, erinevate valdkondade käsit-
lemise jms kohta. Ilmselt on käesolevaks ajaks saabunud õige aeg üldistuste ja vajalike 
muudatuste tegemiseks. Need muudatused pole aga kindlasti põhimõttelist või uuen-
duslikku laadi, pigem on need suunatud teatud üksikute probleemide lahendamisele 
nagu näites eksamiküsimuste selgem ja täpsem sõnastamine, mõningate valdkondade 
senisest laiem kajastamine küsimustes jne. 

Kokkuvõttes on eksami läbinud isikud hinnanud uut eksamikorraldust igati positiiv-
seks ja mõistlikuks. Selle teema lõpetuseks ka mõned illustreerivad numbrid.

2008. a suurenes märkimisväärselt advokatuuri eksami sooritanud isikute arv. Kokku 
käis eksamil 104 (sh 3 hindamisvestlust) inimest (2006 toimus 88 eksamit; 2007 78 
eksamit – sh 4 hindamisvestlust).

Vandeadvokaadi abi eksami sooritas edukalt 78% eksamil käinutest, vandeadvokaa-
di vanemabi eksami 73%. Eriti rõõmustav on fakt, et vandeadvokaadi eksami soori-
tas tulemuslikult 93% eksami tegijatest. Seega õnnestus advokaadieksamil käinutest 
eksam edukalt sooritada 85% isikutest.

2.3.  Kutsekindlustusest

Teatavasti on juhatus mitme aasta vältel püüdnud jõuda selgusele, kas ja millistel tin-
gimustel oleks võimalik advokaatide kutsekindlustuslepingu sõlmimine Eesti Advo-
katuuri kaudu ja kõiki advokaate hõlmavalt. Kuna juhatuse liige, kolleeg M. Hääl, 
annab arengutest ja tänasest seisust täpsema ülevaate, siis peatun oma aruandes sellel 
küsimusel vaid põgusalt.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et advokaatide ühise kutsekindlustuse sõlmimise võimalus-
te selgitamisega on kulunud oluliselt kauem aega kui juhatus algselt lootis, aga teatud 
protsessid kulgevad omas ajas ja aeg annab arutust. Erinevate variantide kaalumine ja 
pakkumiste võtmine on viinud selleni, et käesolevaks ajaks on kindlustusseltsid mõist-
nud, et nii mugavalt nagu aastaid varem tekkinud konkurentsis on tegutsetud, enam 
edasi minna ei ole võimalik. Seetõttu on lõpuks kuulda võetud advokatuuri sõnumit 
vajadusest muuta kindlustusseltside poolt pakutavaid tingimusi oluliselt paremaks just 
pakutava kindlustuskaitse ulatuse osas. Lähitulevik näitab, kas see ka lõpuks soovi-
tud tulemuseni viib või jäävadki senini turul domineerinud seltsid ainult väikestele 
advokaadibüroodele järjest soodsamaid tingimusi pakkuma ilma üldiseid põhimõtteid 
soodsamaks muutmata. 

3. Riigi õigusabi tasustamisest ja korraldamisest, riigi õigusabi infosüsteemi 
loomisest ja sellega seotud ümberkorraldustest

Riigi õigusabi ja sellega seonduvad küsimused on alati olnud advokatuuri üldkogu 
tähelepanu keskmes. Nii ka seekord. Nagu aruande kõne alguses juba mainitud kuju-
nes ka 2008. a riigi õigusabiga seotud küsimustes äärmiselt pingeliseks ja mahukaks. 
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Kõike toimunut, erinevaid arenguid ei ole võimalik siinkohal käsitleda. See nõuaks 
eraldi täiendava ettekande jagu aega ja pole ajaliselt võimalik. Arvestades teema olu-
lisust ja aktuaalsust on 2008. a aastaraamatus seda käsitletud ajalises arengus väga 
üksikasjalikult kõigis olulisemates küsimustes. Seetõttu piirduksin valdavalt vaid käes-
olevaks ajaks kujunenud olukorrast ülevaate andmisega.
Esmalt siiski põgus tagasivaade senini toiminud riigi õigusabi korraldusse ja tasusta-
misse 2008. a andmete alusel.

3.1. Juhatuse seisukohalt on advokatuur täitnud eesmärgipäraselt ja nõuetekohaselt 
seadusjärgset kohustust riigi õigusabi osutamiseks ja selle korraldamiseks. Statistilised 
andmed ning aruanded riigi õigusabi kohta on Justiitsministeeriumile esitatud nõue-
tekohaselt ja tähtaegselt.

Samal ajal on advokatuuri ees seisvad probleemid riigi õigusabi osutamise korraldami-
sel olnud jätkuvalt samad ja senini lahendamata: 

Justiitsministeeriumi poolt esitatud nõudmised ja ootused riigi õigusabi korraldami-
seks ei ole tegelikult tasakaalus nimetatud ülesannete 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 advokatuurile täiendavaid rahalisi vahendeid 200 000 krooni, mil-
lest oli osaliselt võimalik katta kulutusi septembris ja oktoobris. Puuduolev rahaline 
vajadus 2008. a oli kokku summas 563 670 krooni.

Riigi õigusabiks eraldati 2008. aastal  raha summas 45 917 000 krooni, õigusabi osu-
tati summas 46 719 508 krooni. Seega ületas õigusabi maht eelarves ettenähtud sum-
ma 802 508 krooni võrra.

* Riigi õigusabi kvaliteet

Kuid olgem ausad, kõik eeltoodu puudutab riigi õigusabi korralduslikku, mitte sisulist 
poolt. Aastast-aastasse kajastatud probleemid osutatava õigusabi kvaliteedi osas just 
kriminaalmenetluses, kus isiku põhiõiguste riive on kõige intensiivsem ja tundlikum, 
on ka täna jätkuvalt olemas. 

Meil pole mõtet peita pead liiva alla ja filosofeerida stiilis – kui pole kaebusi, siis pole 
ka probleeme. Ometi on lisaks teatud hulgale juhatusele esitatud kaebustele eelkõige 
kohtute ja kohtunike poolt tehtud selgeid märkuseid kriminaalmenetluses rea advo-
kaatide poolt osutatava riigi õigusabi madalale kvaliteedile ja ükskõiksele ning ka vas-
tutustundetule suhtumisele. 

Kui advokaat näeb enda rolli vaid kaitsealuse kokkuleppemenetlusele suunamises ja 
koheses süü tunnistamises ilma, et ta vaevuks isegi kaitsealusega pikemalt vestlema, 
või kiires süüdi tunnistamises ja kaitsetasu taotluse esitamises, siis on ilmselt mida-
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gi väga viltu. Kurb on kuulata vihjeid, kuidas kohtuametnikud vahel nalja heidavad. 
Teatud advokaatide puhul ollakse veendunud, et tuleb lihtne protsess, sest kaitsja ei 
esita oma kaitsealusele küsimusi ja ainumas taotluski on ette teada – nimelt kaitsetasu 
väljamõistmiseks. 

Pole põhjust arvata, et kaitsetasumäärade tõstmine muudaks äkki ja kardinaalselt sel-
liste advokaatide kujunenud tõekspidamisi oma vastutusest isiku saatuse suhtes. See-
tõttu tuleb loota, et uus riigi õigusabi korraldus võimaldab ka neid väga olulisi puu-
duseid järk-järgult kõrvaldada ja tekitab mingilgi määral konkurentsi võrreldes muu 
õigusteenuste turuga, kus sellist suhtumist kliendid ei võimalda ja ei andesta. 

Edasi peatuksin uue riigiõigusabi korralduse ja advokatuuriseaduse muutmisega 
seotud küsimustel.

3.2. Rõhutan selle teema sissejuhatuseks, et advokatuuri juhatus tegi Justiitsministee-
riumiga peetud läbirääkimiste ja arutelude käigus kõik võimaliku ja endast sõltuva, et 
advokatuuriseaduse ja riigi õigusabiseaduse muudatused arvestaksid võimalikult palju 
Eesti Advokatuuri, kui avalik õigusliku juriidilise isiku ja kutseühenduse senise seisun-
di, tema tegevuse põhimõtetega ning vajaliku autonoomia ja sõltumatuse säilitamise-
ga. Seadusemuudatustena vastu võetud uus regulatsioon ei pruugi meile kõigis nüans-
sides meeldida, kuid see on kompromiss erinevatest võimalustest ja valikutest. Tunnis-
tagem ausalt – see on parim, mida oli võimalik saavutada. 

Ka juhatuses vaieldi väga tuliselt ja kaua selle üle, milliste seadusemuudatustega saab 
advokatuur nõustuda ja millistega mitte ning kõikides küsimustes konsensust ei saa-
vutatudki. Kuid selles olukorras otsustati valiku kasuks, mida toetas juhatuse enamus. 
Kõige olulisemaks kriteeriumiks oli seejuures teadmine, et advokatuuri ning advokaa-
di sõltumatust ja iseseisvust puudutavad sätted jäävad muutmata ning riigi õigusabi 
korralduses ja tasustamises tehakse olulisi ja põhimõttelisi muudatusi. Ja just selles 
suunas, mida advokatuur on aastaid vajalikuks pidanud. 

Seda, et otsuseid ei tehtud kergekäeliselt ja läbimõtlematult kinnitab ka asjaolu, et 
pika perioodi jooksul suhtles juhatus antud küsimustes nii õiguskantsleri, õiguskomis-
joni, Riigikogu fraktsioonide esindajatega ning arvestas otsuse kujundamisel ka nende 
seisukohti. Ilmselt pole vaja advokaatidele selgitada, et seadusandja tahe realiseerub 
ikkagi läbi Riigikogu. 

Seega oli valida 2 variandi vahel: 
*  kas advokatuuri iseseisvust ja sõltumatust otseselt muutvad sätted seadusesse 

sisse viia ja lõputu vastasseis täitevvõimuga nendes küsimustes või 
*  konstruktiivne koostöö ja vastastikuste seisukohtadega senisest enam arvesta-

mine. 

Pidasime advokatuuri huvidest lähtudes õigemaks ja olulisemaks just kokkulepete saa-
vutamist ja edasise koostöö arendamist riigi õigusabi paremaks korraldamiseks. Isik-
likult arvan, et see oli õige ja vajalik ning tuleviku suunas astutud samm, mis peaks 
looma eelduslikult ka pinnase senisest ladusmateks suheteks advokatuuri puudutavates 
küsimustes Justiitsministeeriumiga.
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Seadusemuudatustest olulisemas osas lepiti kokku, et riigi õigusabi asub kaitse- ja 
esindusülesannete jagamisel korraldama advokatuur ning advokatuurile antakse ka 
õigus vastava tasujuhendi väljatöötamiseks ning tasumäärade kehtestamiseks. Õigus-
abi korraldamiseks luuakse advokatuuri poolt riigi õigusabi infosüsteem ehk dispetšer-
teenistus, mille kaudu hakkab toimuma riigi õigusabi ülesannete jagamine advokaati-
de vahel. 

Advokatuur osaleb edaspidi riigi õigusabiks ettenähtud rahaliste vahendite planeerimi-
sel alates riigieelarve kujundamise protsessi algstaadiumist ja saab esitada omapoolsed 
ettepanekud ja seisukohad vajalike rahaliste vahendite suuruse kohta nii õigusabi kor-
raldamiseks kui ka õigusabi osutamiseks.

Pärast seadusemuudatustes kokkulepete saavutamist jätkasid nii advokatuur kui ka 
ministeerium aktiivset koostööd antud projekti käivitamiseks ja selleks vajalike lähte-
ülesannete lahendamiseks. Kuid riigi eelarve kärped ja negatiivne lisaeelarve on mõju-
tanud nii riigi õigusabi rahastamist tervikuna kui ka selle süsteemi korraldusliku poo-
lega seotud küsimuste lahendamist. 

* 2009. a eelarve

Esialgselt oli riigi eelarvest riigi õigusabi osutamiseks ettenähtud summa 47 917 000 
krooni. Negatiivse lisaeelarvega vähendati eraldist summas 5 412 325 krooni ehk 
11,3%. Seega on tegelikult advokatuuri käsutuses 2009. a riigi õigusabi osutamiseks 
raha summas 42 504 675 krooni. Oluliselt vähem kui varasematel aastatel. Samas on 
Eesti Advokatuuri juhatuse kaudu riigi õigusabi taotlejate arv jaanuaris 2009. a osu-
tunud 25% suuremaks kui eelmise aasta samal perioodil. Kuidas eraldatud rahaliste 
vahenditega eelarveaasta lõpuni toime tulla on küsitav ja vastuse annab vaid aeg.

Justiitsministeerium kaalus koheselt ka õigusabi tasujuhendis muudatuste tegemist ja 
kehtivate tasumäärade vähendamist, kuid advokatuur vaidles selle vastu. Seda teada-
oleval põhjusel – tasumäärad on niigi eelnevatel aastatel olnud ebaproportsionaalselt 
madalad. Vaatamata riigis kujunenud majanduslikule olukorrale oleks tasumäärade 
kohene ja automaatne vähendamine viinud täiesti ebanormaalse olukorrani. Õigusabi 
eeldatav kvaliteet ja sisu ning selle eest makstav tasu oleksid sattunud veel ebaproport-
sionaalsemasse suhtesse kui varasemal perioodil. 

Kuigi tasujuhend jäi esialgu muutmata on Justiitsministeerium teatanud, et jälgib riigi 
õigusabi rahaliste vahendite kasutamist ja tuleb tasujuhendi muutmise juurde 4–5 kuu 
jooksul tagasi. Seega võib eeldada, et tasujuhendit selle aasta jooksul ikkagi muudetak-
se ja tasumäärasid vähendatakse. 

Riigi õigusabi korraldamiseks oli esialgselt eelarves ettenähtud tavapärane 830 500 
krooni, mis kindlasti ei oleks võimaldanud advokatuuril teha vajalikke ettevalmistusi 
riigi õigusabi infosüsteemi käivitamise ettevalmistamiseks. Läbirääkimistel ministeeriu-
miga jõuti kokkuleppeni, et prognoositav kulu võib 2009. a olla kokku ca 3 000 000 
krooni. Seetõttu eraldati eelarves kärpeid tehes riigi õigusabi osutamiseks ettenähtud 
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rahast summas 2 000 000 krooni täiendavalt kuludeks, millest kaetakse riigi õigusabi 
korralduskulud. 

Juhatus on ka käesoleva aasta alguses esitanud Justiitsministeeriumile taotluse koos 
vastava eelarvega riigi õigusabiks ettenähtud rahaliste vahendite eraldamiseks 2010. a 
summas 60 000 000 krooni. Sellest 54, 36 miljonit krooni õigusabi osutamiseks, 
3 miljonit krooni õigusabi korraldamise süsteemi muudatuste ettevalmistamiseks ja 
1,79 miljonit krooni haldus- ja tööjõukuludeks. Loodetavasti mõistate, et milliseks 
kujuneb tegelik eelarve maht perspektiivis 2010. a-ks riigi õigusabi osas, saame teada 
alles sügisel. 

Kokkuvõttes võib öelda, et esmane ja mahukas tööprotsess riigi õigusabi põhimõte-
te muutmiseks on läbi saanud ja käimas on selle ümberkorraldamiseks ettevalmistav 
etapp. Kui rahaliste vahendite puudus ei osutu veel suuremaks ja täiendavaid kärpeid 
ei rakendata, siis on ilmselt võimalik ka kõik vajalikud ettevalmistused 2010. aastaks 
lõpule viia. 

Siinkohal on ilmselt õige käsitleda mõningaid põhimõttelisi küsimusi, mis seonduvad 
väärtushinnangutega õigussüsteemis ja kriminaalmenetluse praktikaga.

4. Väärtushinnangutest õigussüsteemis ja kriminaalmenetluste praktikast

Juba eelmisel üldkogu tõdesime koos, et vaatamata advokatuuri ja erinevate advokaa-
tide poolt korduvatele tähelepanu juhtimistele kriminaalmenetluses süvenevale prak-
tikale kohtueelses menetluses erinevates asjades tõendite ja faktiliste asjaolude lekki-
misest (ehk teadlikust lekitamisest) ajakirjandusse, ei ole see oluliselt muutnud prakti-
kat. Pigem on sellisest käitumisest saanud reas juhtumites õiguskaitseorganite teadlik 
tööstiil. Samas on õiguskaitseorganid toimuvas aina intensiivsemalt asunud paljasõ-
naliselt süüdistama advokaate. Seda sageli olukorras, kus advokaat ja kaitsealune pole 
veel isegi toimikuga tutvuma pääsenud. 

Eelmisel aastal on selle kõigele lisandunud veel teatud menetlustes osalevate advokaati-
de korduv tunnistajana väljakutsumine ja selgituste nõudmine selliste faktide uurimi-
seks algatatud kriminaalasjade raames (ma rõhutan, seda on tehtud korduvalt). Samas 
on seda kõike saatmas teadlikult suunatud meediakära, mille kaudu õiguskaitseorga-
nid ennast õigustavad ja advokaate süüdistavad. Sellist olukorda ei saa pidada normaa-
lseks ja talutavaks.

Kuid siia lisanduvad veel tänasel päeval ikka ja jälle ammu selgeks vaieldud küsimustes 
olukorrad, kus prokurör keeldub kaitsjale andmast kaitsealuse kahtlustuse ärakirja ja 
soovitab seda ennast e-riigiks tituleerivas õigusriigis 21. sajandil käsitsi ümber kirjuta-
da, siis kerkib rohkem kui üks küsimus ja mitte ainult konkreetse kriminaalmenetluse 
raames. 

Kas see ongi võistlev kohtumenetlus Eesti moodi? 
Kas see ongi kaitseõigus EIÕK parimate traditsioonide kohaselt? 
Kas see on euroopaliku õiguskultuuri väljendus või õigusriik, mille poole me püüdleme? 
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Kaldun arvama, et ei ja ma usun, et ma ei ole selles saalis oma mõtetes üksi.

Mõelgem nende probleemide sügavuse üle ja teadvustagem endale ajaloolist tõde – 
advokaat on ja jääb isiku põhiõiguste ja -vabaduste kaitsjaks ning me ei pea kartma 
sellistele probleemidele tähelepanu juhtimist. 

5. Välissuhtlusest ja rahvusvahelisest koostööst

Välissuhtluse ja rahvusvahelise koostöö osas väärib kindlasti märkimist fakt, et möö-
dunud aasta avas mitmeid uusi ja olulisi koostöövorme erinevate regioonide tasan-
ditel. 

Lisaks sellele, et Eesti Advokatuur on jätkuvalt aktiivselt osalenud CCBE (Euroopa 
Liidu liikmesriikide advokatuure ühendav organisatsioon) tegevuses läbi erinevate töö-
vormide, on nüüdseks loodud eeldused Skandinaavia maade ja Balti riikide sisulise-
maks koostööks ja järjepidevaks kogemuste vahetamiseks. 

Möödunud aastal toimus Reykjavikis (25.–26.04.2008) Põhjamaade advokatuuride 
presidentuuride traditsiooniline kohtumine, kuhu olid esmakordselt kaasatud ka Bal-
ti riigid. Sellise foorumi eesmärgiks on eelkõige vastastikuste kogemuste vahetamine 
erinevates advokatuurides toimuvate arengute suhtes ning seisukohtade kujundamine 
selle regiooni huvid esindamiseks CCBE-s. Iga-aastase ürituse korraldamise osas lepi-
ti kokku, et Eesti Advokatuur on valmis nimetatud kohtumist võõrustama Tallinnas 
juba 2010. a.

Möödunud aastal oli Eesti Advokatuur esmakordselt esindatud ka CEEBA (Chief 
Executives of European Bar Associations) – Euroopa advokatuuride tegevjuhtide (meie 
mõttes kantslerite) organisatsiooni koosolekul (11.–13.09.2008) Limassolis. CEEBA 
iga-aastastel koosolekutel arutatakse liikmesriikide advokatuure ja tegevjuhtide tööd 
puudutavaid küsimusi ning vahetatakse informatsiooni CCBE aasta jooksul toimu-
nud tähtsamate arengute kohta. 

Selgelt on aktiviseerunud ja järjest suuremat huvi koostööks vähemalt informatsiooni 
vahetamise tasandil on üles näidanud endised Nõukogude Liidu vabariigid ehk meie 
idanaabrid. Eesti Advokatuur osales eelmisel aastal ümarlaual Moskvas, mille korral-
dajaks oli Vene Föderatsiooni Advokaatide Föderaalne Palat. Sellel osalesid peale kor-
raldajamaa esindajate advokatuuride esindajad Ukrainast, Valgevenest, Kasahstanist, 
Kirgiisiast, Usbekistanist ning Eestist, Lätist ja Leedust. 

Kuigi kutseid sellistele üritustele tuleb rohkem, kui meil on huvi ja võimalusi nendel 
osalemiseks, tuleb selliseid arenguid kindlasti jälgida ja kasutada nende kaudu avane-
vaid võimalusi Eesti Advokatuuri huvides ka edaspidi. 

Pikka aega oleme sunnitud olnud tõdema, et rahvusvahelised suhted erinevatel tasan-
ditel toimivad tulemuslikumalt kui Balti riikide advokatuuride koostöö. Tundub, et 
kohtumised erinevatel rahvusvahelistel foorumitel on seda olukorda lõpuks muutmas. 
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Kahe nädala pärast toimub nimetatud riikide advokatuuride esindajate kohtumine 
Riias tulevaste koostöövõimaluste arutamiseks.

Ja minu ettekande lõpetuseks ka Eesti Advokatuurile 2009. a olulisest ja märkimis-
väärsest tähtpäevast.
 

6. Eesti Advokatuuri 90. aastapäevast

Eesti Advokatuuri asutamisest möödub 14.juunil 2009. a 90 aastat. Selle tähistami-
se kõige pidulikum sündmus saabub 11. juunil 2009 a tähtpäeva puhul korraldatava 
piduliku kontsert-aktusega. Kuid vastav komisjon on kavandanud advokatuuri juube-
liürituste programmi, milles on kõigil advokaatidel võimalik aktiivselt kaasa lüüa ning 
oma panus anda selle tähtpäeva tähistamisel ja ühiskonnas advokatuuri koha teadvus-
tamisel. Ürituste programm on kõigile advokatuuri liikmetele kättesaadav.

Vaatamata mõningatele nukratele nootidele riigi õigusabi osas seoses kujunenud 
murettekitava majanduskesskonnaga soovin kõikidele advokatuuri liikmetele meele-
olukat ja õnnestumisterohket Eesti Advokatuuri 90. aastapäeva!

Tänan juhatuse nimel ka meie kantselei töökat ja tubli kollektiivi ning kõiki tööorga-
neid meeldiva koostöö eest ning soovin jõudu jätkamiseks.

Tänan tähelepanu ja aja eest!

Aivar Pilv 
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EESTI ADVOKATUURI JUHATUSE ARUANNE
Eesti Advokatuuri üldkogule

04. märtsil 2010. a Tallinnas

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

1.  Advokatuuri liikmeskond

Seisuga 01.01.2010. a on Eesti Advokatuuris 695 liiget: 
vandeadvokaate     440
vandeadvokaadi vanemabisid   141
vandeadvokaadi abisid      97
assotsieerunud liikmeid       17 

Seisuga 01.01.2010. a oli 114 advokaati, kelle liikmelisus advokatuuris on peatatud 
erinevatel põhjustel.

Vanuseliselt jaguneb advokatuuri liikmeskond:
üle 60-aastased      71  10,2 % 
50–60-aastased      99  14,2 %
35–50-aastased   221  31,8 %
kuni 35-aastased   304  43,8 %

Samas tuleb välja tuua, et üle 60-aastastest on tegevliikmeid 48. 

Advokatuuri liikmetest on naisi 299 ning mehi 396. 

Advokatuuri on 2009. aastal vastu võetud või omistatud kõrgem kutsenimetus järg-
mistele isikutele:

VANDEADVOKAADID:
Liane Raave, Mirjam Frey, Vaido Põldoja, Gerli Kilusk, Taimar Ehrlich, Ivar Kurvits, 
Inge Lumiste, Indrek Sirk, Alar Urm, Ksenia Kravtšenko, Marian Priks, Britta Oltjer, 
Mart Angerjärv, Maano Saareväli, Toomas Ventsli, Eva Mägi, Kristina Suvalova, Jüri 
Ploom, Taavi Pihlakas, Veiko Parts, Vladimir Sadekov, Rainer Kuulme, Kerstin Pilt, 
Marina Tolmatšova, Triin Ploomipuu, Urmas Simon, Rajar Miller, Viljar Kähari, Hel-
meri Indela, Annika Vait, Risto Agur, Viktor Särgava, Egon Talur, Tambet Toomela, 
Anti Aasmaa, Marek Herm, Tuuve Tiivel, Ermo Kosk
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VANDEADVOKAADI VANEMABID:
Paavo Paal, Jürgen Valter, Riina Toss, Siim Mägi, Maret Hallikma, Jane Eespõld, Lada 
Riisna, Anne-Mai Adamson, Merike Allikmäe, Andrias Palmits, Lauri Almann, Kalle-
Kaspar Sepper, Karoliina Kõrgesaar, Moonika Tähtväli, Gerly Kask, Margus Kiir, Pee-
ter Plooom, Indrek Naur, Jaak Siim, Ilja Santašev

VANDEADVOKAADI ABID:
Tanel Mällas, Diana Annus, Kadri Michelson, Sander Kärson, Tambet Laasik, Anu 
Rannaveski, Tõnis Juurmann, Karin Henno, Tarmo End, Kaia Läänemets, Kairi Kada-
kas, Julia Saun, Liina Jents, Siret Saks, Priit Raudsepp, Daniel Haab, Inga Murula, Iri-
na Nossova

ASSOTSIEERUNUD LIIKMED:
Agris Repss, Mark Butzmann

Advokatuuri liikmelisuse on erinevatel põhjustel peatanud Heiki Pisuke, Väino R. 
Villik, Andres Rüütel, Kristina Schotter, Silja Elunurm, Merilin Valdmaa, Anastasia 
Puusepp, Helen Hääl, Senny Pello, Ingeri Luik-Tamme, Margus Mets, Tanel Tikan, 
Ardo-Heiki Ingar, Viljar Kähari, Inge Lumiste, Siiri Traat, Ulla Belovas, Irina Solovjo-
va, Olavi-Jüri Luik, Kärt Anna Maire Kelder, Pirjo Ant, Anneliis Lett, Merlyn Kuljus, 
Urmas Arumäe, Svetlana Ivanova, Siiri Traat, Kerstin Pilt, Margit Lahevee, Kadri Jõgi, 
Ivar Kurvits

Advokatuuri liikmelisuse on taastanud Heleri Tammiste, Piret Jesse, Monika Kool-
meister, Kristi Reinson, Maili Kalmus

Advokatuurist on välja arvatud Tanel Rander, Niina Petrjakova, Indrek Parrest, Kal-
jo Kuusmaa, Tõnis Lutsar, Aldo Kaljurand, Helmi Loonde

2.  Advokatuuri juhatus

Advokatuuri üldkogul 13.03.2007. a valiti Eesti Advokatuuri esimeheks teiseks ame-
tiajaks vandeadvokaat Aivar Pilv ja juhatuse liikmeteks Ain Alvin, Marti Hääl, Peeter 
Lepik, Jüri Leppik, Andrus Lillo, Ants Mailend, Mart Sikut ja Toomas Vaher. Eelni-
metatud koosseisus tegutses advokatuuri juhatus ka 2009. aastal.

Juhatuse 27.03.2007. a istungil valiti advokatuuri aseesimeheks vandeadvokaat Ain 
Alvin, kes jätkas samal ametikohal ka 2009. aastal, ja kinnitati juhatuse liikmete töö-
jaotus 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.
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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 sekretärina Anu 
Kaup, assistendina Reilika Reemaa, andmetöötlejana Marit Leevik, pearaamatupidaja-
na Sirje Martin, raamatupidaja abina kuni 31. augustini Liis Talpas, alates 1. septemb-
rist Elen Ruusmaa. Advokatuuri juristina juhatuse järelevalvetegevuse korraldamisel ja 
aukohtu abistamisel jätkas Reeli Tambek, Marin Vallikivi asemel asus 1. aprillist juris-
tina õigusloome valdkonnas tööle Anu Tingas. 

Uue Riigi Õigusabi Infosüsteemi käivitamiseks asus alates 1. detsembrist tööle neli 
andmetöötlejat, kaks neist täis- ja kaks osalise tööajaga, nimeliselt Maarja Pender, Pau-
la Soontaga, Elen Ruusmaa ja Monika Arras.

Aruandeperioodil toimus 24 juhatuse istungit. Istungitel olid päevakorras advokatuuri 
kui kutseorganisatsiooni igapäevatööd puudutavad küsimused, advokaadi kutse-eetika 
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põhimõtete järgimine kutsetegevuses, advokaatide täiendõpe, advokatuuri puuduta-
vate eelnõude ja seadusloome küsimused jne. Juhatuse istungitel arutati advokaatide 
kohta esitatud kaebusi ning tehti ettepanekuid aukohtumenetluste algatamiseks. Nagu 
ka varasematel aastatel, olid juhatuse istungite päevakorras muuhulgas advokatuurisea-
dusest ja advokatuuri kodukorrast tulenevad üldised küsimused: advokaadieksamitele 
lubamine, uute liikmete vastuvõtmine, kõrgema kutsenimetuse omistamine, viimast 
aastat ka taotluste lahendamine osalemiseks äriühingu juhtimisorganite töös, taotlus-
te lahendamine seoses kutsetegevuse peatamise või taastamisega, liikmemaksudega, 
tegutsemiskoha muutmisega jm. Oluliseks osaks juhatuse tegevuses oli järelevalvetege-
vuse läbiviimine aasta alguses kinnitatud tegevusplaani järgselt.
 
Aastat läbivaks peateemaks juhatuse istungitel olid arutelud advokatuuri- ja riigi õigus-
abi seadustes tehtud muudatustest, samuti riigi õigusabi osutamiseks vajalikest ümber-
korraldustest advokatuuri- ja riigi õigusabi seaduse muudatuste jõustumisel. Sellest 
lähemalt vt aastaraamatu alaosas „Ettevalmistused riigi õigusabi osutamiseks ja korral-
damiseks 2010. aastal“.

3.  Osalemine õigusloomes 

Advokatuur esitas 2009. a õigusaktide kohta 13 arvamust. Enamasti esitas advoka-
tuur arvamuse õigusakti eelnõu kohta, kui advokatuuri poole arvamuse saamiseks 
pöörduti. 

Lisaks pöördus advokatuur Justiitsministeeriumi poole ettepanekuga muuta riigi 
õigusabi seadust seoses riigi õigusabi infosüsteemi kasutuselevõtuga alates 01.01.2010, 
et tagada menetlejate poolt kõikide taotluste edastamine nimetatud ühtse infosüstee-
mi kaudu. Koostöös Riigiprokuratuuriga tegi advokatuur Justiitsministeeriumile kri-
minaalmenetluse seadustiku täiendamiseks ettepanekud, mis puudutavad menetlusdo-
kumentidega tutvumist ja neist koopiate saamist.

Kõige olulisema panuse advokatuuri arvamuste koostamisel on andnud advokatuu-
ri jurist Anu Tingas’e kõrval vandeadvokaadid Jaanus Tehver, Liina Naaber-Kivisoo, 
Toomas Vaher, Aivar Pilv, Ants Mailend, Paul Varul, Ain Alvin, Marti Hääl, Jüri Lep-
pik ja Andrus Lillo.

Kohtutäituri seaduse eelnõu

Üheks olulisemaks teemaks õigusloomes 2009. a oli kohtutäituri seaduse eelnõu, mis 
puudutas väga oluliselt ka advokaate. Advokatuur ei toetanud Justiitsministeeriumis 
valminud kohtutäituri seaduse eelnõud. Esimese kooskõlastusringi järgselt eelnõus 
tehtud muudatustes ei olnud arvestatud advokatuuri poolt esitatud arvamusega, mis-
tõttu advokatuur esitas Justiitsministeeriumile oma seisukohad eelnõu kohta täienda-
valt 27.02.2009. a.

Kohtutäituri seaduse eelnõu Riigikogu õiguskomisjonis menetlusse võtmise ajaks oli 
Justiitsministeerium advokatuuri märkustega arvestanud vaid osaliselt, märkides põh-
jenduseks, et ka advokaadid peavad pankrotihaldurina tegutsemiseks olema Kohtu-
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täiturite ja Pankrotihaldurite Koja liikmed ja maksma liikmemaksu. Advokaatide üle 
teostab järelevalvet advokatuuri aukohus, kuid kui advokaat paneb toime rikkumise 
tegutsedes pankrotihaldurina, võib koda pöörduda ettepanekuga algatada aukohtume-
netlus advokatuuri poole. Järelevalvet teostab ja aukohtumenetluse viib advokaadi suh-
tes läbi advokatuuri aukohus. Riikliku järelevalve teostamise õigus advokaadi üle, kes 
tegutseb pankrotihaldurina, säilib justiitsministril. Pankrotimenetlus on avalikes huvi-
des läbi viidav menetlus, haldur määratakse menetlust läbi viima kohtu poolt, seetõt-
tu peab säilima ka riiklik järelevalve. Advokaadil ei ole kohustust tegutseda pankroti-
haldurina, see on tema kutsest tulenev võimalus ning kui ta seda kasutab, siis peab ta 
arvestama, et riik tema tegevuse üle ka järelevalvet teostab.

Advokatuuri juhatus pidas vajalikuks selgitada Riigikogu õiguskomisjonile oma seisu-
kohti ja rõhutada järgmist: 

– Advokaadid kuuluvad juba advokaatide kutseühendusse ehk advokatuuri, mis 
muuhulgas teostab ka järelevalvet nende tegevuse üle. Kahte kutseühendusse, 
st advokatuuri kõrval ka loodavasse Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kotta, 
kuulumine ei ole otstarbekas ega millegagi põhjendatud;

– Justiitsministril ei tohi olla õigust määrata advokaadile distsiplinaarkaristust, 
sest see võib kahjustada advokaadi sõltumatust täitevvõimust. Justiitsminist-
ri järelevalve võimalused advokatuuri tegevuse üle tänasel kujul on küllalda-
sed. Advokatuuri meelest on piisav, kui justiitsminister järelevalve teostami-
sel tekkinud kahtluse korral, et advokaadi tegevuses võivad ilmneda distsipli-
naarsüüteo tunnused seoses tegutsemisega pankrotihaldurina, taotleb advoka-
tuuri aukohtumenetluse algatamist. Advokaatide (sh pankrotihaldurina tegut-
sevate advokaatide) üle järelevalve teostamise küsimust arutati advokatuuri ja 
Justiitsministeeriumi esindajate vahel advokatuuriseaduse ja sellega seondu-
vate seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelude käigus. Pooled jõudsid siis 
kokkuleppele, et eraldi regulatsioon advokaatidest pankrotihaldurite üle järe-
levalve teostamiseks ei ole vajalik. Kohtutäituri seaduse eelnõu on otseses vas-
tuolus eelnimetatud kokkuleppega. 

21.10.2009. a Justiitsministeeriumis toimunud koosolekule olid eelnõule esitatud 
muudatusettepanekute arutamiseks kutsutud osalema kõik muudatusettepanekute esi-
tajad, et päästa kohtutäituri seaduse eelnõu hääbumine vaidlustesse ja leida võimalusi 
eelnõu kiireks menetlemiseks Riigikogus. 

Advokatuuri esitatud muudatusettepanekute osas otsustati järgmist: 
– eelnõust jäeti välja justiitsministri õigus määrata vandeadvokaadile ja vande-

advokaadi vanemabile distsiplinaarkaristust halduri kutsetegevust sätestavatest 
õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumise eest; 

– eelnõusse jäi sisse, et pankrotihaldurina tegutseda soovivad advokaadid peak-
sid olema koja liikmed ja maksma liikmemaksu.

Riigikogu õiguskomisjonis kiideti Eesti Pankrotihaldurite Koja, ekspertnõukogu 
maksejõuetusõiguse ja tsiviiltäitetoimkonna, Kohtutäiturite Täiskogu, Eesti Advoka-
tuuri, professor Paul Varul’i ja Justiitsministeeriumi eelnõu kohta tehtud kompro-
missettepanekud heaks ning eelnõu võeti Riigikogus vastu 09.12.2009 jõustumisega 
01.01.2010.
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4.  Riigi õigusabi korraldamine 

4.1.  Ettevalmistused riigi õigusabi osutamiseks ja korraldamiseks 2010. aastal

Riigikogu võttis 3. detsembril 2008. aastal vastu advokatuuriseaduse ja sellega seondu-
vate seaduste muutmise seaduse, millega sätestati riigi õigusabi osutamise korraldami-
ne ning advokatuuri liikmete kaudu riigi õigusabi osutamise tagamine uutel alustel. 

Olulisemaks muudatuseks alates 1. jaanuarist 2010 kehtima hakkavate advokatuuri-
seaduse ning riigi õigusabi seaduse muudatuste kohaselt on see, et riigi õigusabi osuta-
mist ja selle tagamist hakkab korraldama advokatuuri juhatus. Kohtul, prokuratuuril 
või uurimisasutusel ei ole õigust leppida advokaadiga kokku riigi õigusabi osutami-
ses ega määrata riigi õigusabi osutavat advokaati. Advokatuuri juhatuse kehtestada on 
1. jaanuarist 2010 ka riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, 
maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvi-
tamise ulatus ja kord. Viimased kehtestab advokatuuri juhatus edaspidi igaks eelar-
veaastaks, arvestades riigieelarvest selleks eraldatud vahendite suurust ja riigi õigusabi 
eeldatavat mahtu. 

Kõige eelnimetatu reaalseks toimimiseks oli 2009. aasta jooksul vaja töötada välja riigi 
õigusabi osutavate advokaatide määramise süsteem koos kõigi vajaminevate tehnilis-
te lahendustega, samuti tegeleda uute tasumäärade kehtestamisega. Etteruttavalt tuleb 
märkida, et viimaste osas ei olnud advokatuuril riigieelarve piiratud vahendeid arvesse 
võttes võimalik minna üle uutele tasustamise alustele, so tunnitasu süsteemile, millest 
on räägitud aastaid, kuid töö sellele üleminekuks jätkub.

4.2.  Sõltumatu konsultandi kaasamine 

Jaanuaris 2009 sõlmis advokatuur lepingu Aktsiaseltsiga KPMG Baltics (edaspidi 
KPMG), mille kohaselt viis viimane aasta jooksul läbi analüüsi järgmistes advokatuuri 
jaoks olulistes küsimustes: riigi õigusabi osutamise eest makstavate tasumäärade suu-
ruse ja riigi poolt tasutava õigusabi mahu analüüs ning advokatuuri poolt riigi õigus-
abi korraldamisega seotud rahaliste vahendite vajaduse analüüs. 

2009. aasta veebruaris korraldas KPMG veebipõhise küsitluse advokaadibüroode hul-
gas õigusabi vabaturu hindade kohta, samuti õigusabi aja- ja toimingupõhise tasusta-
mise rakendamise kohta. Enamik KPMG ja advokatuuri korraldatud küsitluses osa-
lenutest arvas, et riigi õigusabi tasude tõstmine tõstaks teenuse kvaliteeti, suurendaks 
teenuse osutajate arvu, tõstaks motivatsiooni teenust pakkuda ja teha seda kvaliteet-
semalt. Küsitluses paluti büroode esindajatel vastata ka küsimusele, kas riigi õigusabi 
tasustamise süsteemi võiks viia üle ainult ajatasudele. 13 vastanut arvasid, et võiks üle 
minna ainult ajatasudele, 8 sellega ei nõustunud. Ainult ajatasudele ülemineku pool-
dajate peamised argumendid olid järgmised: ajapõhine tasu arvestab rohkem konk-
reetse asja omapära ja ülesande keerukust, see on kõige universaalsem tasuvorm ja seda 
on alati hea tahtmise korral võimalik menetlejal, kliendil, advokatuuril või Justiitsmi-
nisteeriumil objektiivselt hinnata; õigusteenus on oma olemuselt ajatöö, mitte tüki-
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töö. Ainult ajatasudele üleminekule eitavalt vastanud argumenteerisid oma seisukohta, 
peljates süsteemi kontrollimise keerukust ja liiga suurt võimalust riigi õigusabi rahas-
tamise süsteemi kuritarvitamiseks. Vastanud olid samas avatud tasustamise kombinee-
ritud lähenemisele, kus näiteks lihtsamate asjade korral võiks tasustamine olla toimin-
gupõhine, keerukamate asjade puhul kasutataks aga ajatasu.

Leidmaks advokaadibüroode minimaalse tunnitasu taseme, mis katab põhilised teenu-
se osutamiseks tehtavad kulutused (advokaadi tööjõukulu, tugitöötajate tööjõukulu, 
üldhalduskulud), kasutati ajakäituriga tegevuspõhise kuluarvestuse meetodit, seda tea-
tud lihtsustustega. Analüüsiks kasutati väljavõttelist vaatlust, paludes andmeid esitada 
kolmel advokatuuri poolt eristatud advokaadibüroode grupil: oma tegevuses suures 
osas riigi õigusabi osutavad bürood Tallinnas, riigi õigusabi osutavad bürood väljapool 
Tallinna ja õigusabi reeglina mitteosutavad (e peamiselt vabaturul teenust osutavad) 
bürood. Andmed koguti ja analüüs teostati perioodil juuni – september 2009.

Ühe tunnihinna leidmine, mis õiglaselt ja täpselt kataks iga advokaadibüroo kulud, 
oli tulenevalt büroode isepäradest võimatu. Küll oli võimalik leida tunnihind, mille-
ga tasustamisel kaetaks kõigi riigi õigusabi osutavate büroode gruppide kulude kogu-
summa. See omakorda aga eeldas teadmist, millises osakaalus erinevad büroode gru-
pid riigi õigusabi osutavad. Selleks loodi stsenaariumid, milles vaadeldi riigi õigusabi 
osutanud büroode ja seni valdavalt vabaturul teenust pakkuvate büroode riigi õigusabi 
osutamise mahu proportsioonide muutust. Tulemused olid järgnevad: kui seni riigi 
õigusabi valdavalt mitteosutanud bürood riigi õigusabi edaspidi üldse ei osutaks (ja 
katta tuleks vaid riigi õigusabi seni osutanud büroode grupi kulud), oleks valimi and-
metel keskmine tunnikulu 297 krooni; kui riigi õigusabi seni valdavalt mitteosutanud 
bürood osutaks riigi õigusabi 10% tervest riigi õigusabi osutamise ajalisest mahust, 
oleks keskmine tunnikulu valimi andmetel 338 krooni, 20% puhul 379 krooni, 30% 
puhul 421 krooni, 40% puhul 462 krooni, 50% puhul aga 503 krooni. Eeltoodud 
numbrite puhul arvestati vaid riigi õigusabi osutamiseks kõige otsesemalt vajalike 
kuludega ja 80% normtööajast edasi esitatava tööajaga, seega ei ole arvestatud nõutava 
kasumimääraga ega võimaliku madalama klientidele edasi esitatava tundide määraga. 
Viimatinimetatud parameetreid arvestav üleriiklik kulupõhine minimaalse tunnihin-
na indikatsioon iga ülaltoodud stsenaariumi puhul varieerub seega 297 kroonist 966 
kroonini (viimasel juhul arvestatakse 50% riigi õigusabi seni mitteosutanud büroode 
osaluse määraga, 50% klienditöö tundide määraga normtööajast ja 20% kasumimää-
raga).

4.3.  Riigi Õigusabi Infosüsteemi väljaarendamine – tehnilised lahendused

Eesti Advokatuur allkirjastas 19. mail Registrite ja Infosüsteemide Keskusega (edaspidi 
RIK) Riigi Õigusabi Infosüsteemi (edaspidi RIS) väljaarendamise ja haldamise lepin-
gu. RISi väljaarendamise eesmärgiks oli tagada riigi õigusabi määramine ühtse süs-
teemi kaudu, selge ülevaate saamine kõigist riigi õigusabi taotlustest ning riigi õigus-
abi osutajaks määratud advokaatidest, samuti riigi õigusabi taotluste jagamine võrdselt 
advokaatide vahel, kes soovivad riigi õigusabi osutada. 

Lepingu allkirjastamise järgselt sai Registrite ja Infosüsteemide Keskus alustada riigi-
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hanke läbiviimisega RIS’i arendaja leidmiseks. RIK’i ja advokatuuri kokkuleppel asen-
dati avatud hankemenetlus võistleva dialoogiga, mille käigus oli võimalik anda pak-
kujatele ette nii lähteülesanne kui tehniline kirjeldus ning nõuda pakkujatelt selgi-
tust, kuidas nad lähteülesandega püstitatud probleemi lahendavad. Samuti oli pakku-
jatel õigus dialoogi käigus küsida täpsustavaid küsimusi ning nii RIK kui advokatuur 
said anda parema ülevaate soovitavast funktsionaalsusest. Riigi Õigusabi Infosüsteemi 
riigihanke tulemusena osutus kvalifitseerituks neli taotlejat. 16.–17.07.2009 toimu-
sid kohtumised kõigi nelja hankes osalejaga. Kõik ettevõtted pidasid projekti tähtaega 
väga lühikeseks, kuid põhimõtteliselt teostatavaks, rõhutati, et kindlasti peab olemas 
olema valmidus viia läbi testimisi kohe, kui programm seda võimaldab. RIK kinni-
tas, et kõigi RIS’iga seotud programmiliideste (ET, KRMR ja KIS) väljaarendamine 
ei ole probleemiks. 24.07.–03.08.2009 esitasid neljast kvalifitseerunust täiendava pak-
kumise kolm firmat – AS Tieto Estonia, AS Fujitsu Siemens ja Net Group OÜ. Kõik 
pakkumused tunnistati nõuetele vastavaiks. Hankel tunnistati edukaks pakkujaks Net 
Group OÜ. Võitjaga sõlmiti leping ning alustati sisulise tööga. 

Tööde koordineerimiseks moodustati juhtrühm, kuhu kuulusid RIK projektijuht Evar 
Sõmer, RIK arenduse valdkonna asedirektor Mehis Sihvart, Eesti Advokatuuri kants-
ler Kristel Voltenberg, JM infosüsteemide ja tööprotsesside talituse juhataja ja projek-
ti üldkoordinaator Hettel Varik, JM õigusloome ja arenduse talituse nõunik, projekti 
tellija esindaja Maret Saanküll ning JM õigusloome ja arenduse talituse juhataja Maris 
Järv. Juhtrühma kõrval moodustati ka töögrupp, kuhu kuulusid Evar Sõmer, RIK pro-
jektijuht Hillary Viita, Maret Saanküll, Eesti Advokatuuri assistent Reilika Reemaa, 
KRMR-i poolne tellija Jako Salla ning KIS-i poolne tellija Kadri Roos. Lisaks toimu-
sid jooksvad kohtumised Net Group’iga, mille peamise raskuse võtsid enda kanda Rei-
lika Reemaa, Hillary Viita ja Evar Sõmer.

Testimiseks anti RIS advokatuurile üle 30.10.2009. Vastuvõtmisakt allkirjastati 
30.12.2009. Töö teostaja poolt testperioodi lõppedes antud hinnangul saab nn uusi 
versioone RISist juba uues aasta alguseks tehtud 5–7, väiksemate tehniliste vigade 
parandamine toimub jooksvalt ja ilmselt selleks ajaks, kui aastaraamat advokaatideni 
jõuab, on juba ka mitu uut versiooni tekkinud.

4.4.  Koolitused

Riigi Õigusabi Infosüsteemi koolitused advokaatidele, kokku 6 koolitust, toimusid 
advokatuuri kantseleis 9.–11.12.2009. Koolitustel osales kokku 62 advokaati, lisaks 
mõnede advokaadibüroode töötajad ning õiguskantsleri nõunik Helen Kranich. Advo-
kaatidele räägiti infosüsteemi rakendumisest alates 01.01.2010 ning toonitati, et alates 
sellest hetkest hakkavad kõik riigi õigusabi taotlused advokaatideni jõudma läbi info-
süsteemi. Koolitustel näidati, milline peaks olema advokaatide esmane sisselogimine 
(kuna vaikimisi on kõikidel advokaatidel märgitud, et nad ei osuta riigi õigusabi), see-
järel tutvustati infosüsteemiga töötamist igapäevaselt. Veelkord tutvustati varem edas-
tatud kasutusjuhendeid ning räägiti läbi erinevad küsimused ja kuulati advokaatide 
ettepanekuid infosüsteemi osas. Lisaks selgitati, kuidas hakkab kujunema järjekord, 
mille alusel on võimalik riigi õigusabi taotlusi vastu võtta, samuti mida teha, et saa-
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detud taotlusest keelduda. Advokaatidele tutvustati, kuidas nad saavad informatsiooni 
selle kohta, et neile on saadetud läbi infosüsteemi uus riigiõigusabi taotlus.

Koolitustega, sh jätkukoolitustega, jätkatakse vajadusel 2010. aastal.

4.5.  Aastat läbivad märksõnad ja tulemused

Aastat läbivateks märksõnadeks kõige eelneva kõrval olid mure rahaliste ressursside 
piisavuse osas 2009. aastaks ja sünged prognoosid 2010. aastaks, viimastest johtuvad 
märgukirjad ja ettepanekud Justiitsministeeriumile ning kohtumine advokatuuri sei-
sukohtade selgitamiseks rahandusministriga.

20. veebruaril vastu võetud lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise sea-
dusega vähendati riigi poolt tasutava õigusabi rahastamise mahtu 5 412 325 krooni 
võrra.

Maikuus justiitsministrile adresseeritud märgukirjas palus advokatuur Justiitsministee-
riumil kaaluda kõiki võimalusi, sh vajadusel ka seaduse muudatuste algatamist, riigi 
õigusabi taotluste kriitilisemaks hindamiseks nende rahuldamisel, eeskätt kaasuspõhi-
selt, aga ka taotleja tegeliku majandusliku toimetuleku alusel. Kahjuks jäi nimetatud 
märgukiri tähelepanuta. 

18. juunil kiitis Riigikogu heaks teise negatiivse lisaeelarve, millega vähendati riigi 
poolt tasutava õigusabi rahastamist täiendavalt 5 015 552 krooni võrra.

1. juulist 2009 hakkasid justiitsministri määrusega kehtima uued, alandatud tasumää-
rad riigi õigusabi osutamise eest makstavate tasude osas. Osaliselt vähenesid nimetatud 
tasud 10–20%, kohati aga 50%.

2009. aasta lisaeelarve seadustega vähendati riigi poolt tasustatavaks õigusabiks ette-
nähtud vahendeid kokku 10,5 miljoni  krooni ulatuses. Eraldise kogusuurus 2009. 
aastal vähenes seega 37,5 miljoni kroonini (esialgselt eraldati 47 miljonit krooni). 
Samas, septembri alguse seisuga oli advokatuurile esitatud riigi õigusabi taotluste maht 
2008. aasta  novembri  lõpu tasemel. Rahaliselt nappi toimetulekut aasta lõpuni nähti 
võimalikuna üksnes tänu 2008. aasta jäägile (4,9 miljonit krooni) ja vähendatud tasu-
määradele alates 01.07.2009.

Sügisel sai advokatuuri juhatusele teatavaks ka kahetsusväärne informatsioon, mille 
kohaselt Justiitsministeeriumi poolt advokatuuri 2010. aasta eraldiseks, so riigi õigus-
abi osutamiseks ja korraldamiseks taotletud 56,5 miljonit krooni, võis riigi eelarves 
osutuda kärbituks kuni 36 miljoni kroonini. Eelnimetatud informatsiooni paikapida-
vuse väljaselgitamiseks ning advokatuuri seisukohtade selgitamiseks eelnimetatu valgu-
ses paluti kohtumist rahandusministriga. Kohtumine, millel advokatuuri esindajatena 
osalesid advokatuuri esimees ja kantsler, leidis aset 18. septembril. Kohtumise tulemu-
sena jäi prognoositavaks summaks riigi eelarves 46 miljonit krooni.

Novembris advokatuurile saadetud vastuses advokatuuri poolt oktoobri algul saadetud 
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korduva järelepärimise ja tehtud ettepanekute kordamise järgselt (vt eespool), möönis 
Justiitsministeerium, et riigi õigusabi taotluste kriitilisema hindamise vajaduse küsi-
muse riigi õigusabi määramise otsustamisel tõstatas advokatuuri esindaja täiendavalt 
ka 9. juunil toimunud koosolekul, kuid ministeerium selgitas samal koosolekul, et 
2009. aastal nimetatud küsimusega ressursi puudumise tõttu ei tegeleta. Küll on aga 
nimetatud küsimuse analüüsimine plaanis võtta ministeeriumi 2010. aasta tööplaani. 
Tsitaat eelkäsitletud ministeeriumi poolsest vastusest: „Saame aru advokatuuri murest 
ja vajadusest üle vaadata riigi õigusabi määramise kriteeriumid ning riigi poolt rahas-
tatava õigusabi liigid, kuid kahjuks ei ole võimalik seda teostada 2010. aasta 1. jaanua-
riks.“ 

Detsembrikuus toimunud kahel juhatuse istungil arutati advokatuuri pearaamatupi-
daja poolt KMPG soovitusi järgides koostatud ettepanekuid riigi õigusabi tasumää-
rade kehtestamiseks 2010. aastaks. Põhjaliku analüüsi käigus leiti, et piiratud rahalist 
ressurssi arvesse võttes ei ole 2010. aastal võimalik üle minna ajatasu süsteemile, ise-
gi mitte miinimumtasusid, millised KPMG poolt välja pakuti, aluseks võttes. Osa-
list üleminekut ehk tasumäärade muutmist vaid üksikute toimingute lõikes ei peetud 
mõistlikuks. Siinjuures tuleb märkida, et riigi eelarve seadus 2010. aastaks ei olnud 
arutluste ajaks vastu võetud, seega ei olnud advokatuuri juhatusel täit kindlust advo-
katuurile riigi õigusabi osutamiseks ja korraldamiseks eraldatavate ressursside suhtes, 
samuti oli selge, et muutuvas majanduskeskkonnas puudub võimalus usaldusväärselt 
prognoosida riigi õigusabi eeldatavat mahtu. Otsustati jääda riigi õigusabi eest maks-
tava tasu arvestamise aluste, maksmise korra ja tasumäärade ning kulude hüvitamise 
ulatuse ja korra osas aastaks 2010 seni, so alates 01.07.2009 kehtima hakanud põhi-
mõtete juurde. Seega, riigi õigusabi liikide osas jäid kehtima senised tasumäärad, säi-
lisid ka koefitsiendid, vastavalt üldkoefitsient 1,0 ja erikoefitsient 2,0 ning riigi õigus-
abi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord. Uue punktina kehtesta-
ti tasumäär isiku esindamisele teistmismenetluses kooskõlas 2010. aasta 1. jaanuarist 
kehtima hakkava riigi õigusabi seaduse § 4 lõike 3 punktiga 71, milles on sätestatud 
teistmismenetlus eraldi riigi õigusabi liigina. Eeltoodu alusel kinnitati „Riigi õigusabi 
osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning 
riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord“, mis koos-
neb kolmest osast: tasu arvestamise alused ja maksmise kord, tasumäärad ning kulude 
hüvitamise ulatus ja kord.

5.  Advokaadi kutsetegevus ja kutse-eetika

5.1.  Kaebused advokaatide tegevuse peale

Aruandlusperioodil esitati juhatusele 54 kaebust. Viiekümne neljast esitatud kaebusest 
olid 43 esitatud füüsiliste isikute poolt, 6 juriidiliste isikute ning 5 õigusasutuste poolt 
(võrdluseks: 2008. aastal vaadati läbi 45 kaebust, millest 35 olid esitatud füüsiliste 
isikute, 1 juriidilise isiku ja 9 õigusasutuste poolt). Ühel korral esitati kaebus üheksa 
advokaadi tegevuse peale, ühel korral nelja advokaadi tegevuse peale, ühel korral kol-
me advokaadi tegevuse peale ning neljal korral kahe advokaadi tegevuse peale. Ühel 
korral esitas füüsiline isik kaebuse advokaadibüroo tegevuse peale. 
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Juhatuse otsusel tehti 17-l juhul aukohtule ettepanek aukohtumenetluse algatamiseks, 
sh kolmel juhul tehti ettepanek aukohtumenetluse algatamiseks juhatusepoolse järele-
valvetegevuse tulemusena. 

Ühel korral tehti kutsesobivuskomisjonile ettepanek vandeadvokaadi kutsesobivuse 
kontrollimiseks. 

Ühel korral juhtis juhatus advokatuuri liikmetele tähelepanu sellele, et kliendisuh-
te lõpetamine tuleb vormistada korrektselt seaduses ettenähtud korras. Riigi õigus-
abi korras õigusabi osutamisel tuleb riigi õigusabi osutajal arvestada sellega, et klien-
di ülesanne hõlmab ka järgmisesse kohtuastmesse kaebuse esitamist ning advokaat ei 
saa ilma vastava kohtumääruseta loobuda õigusabi osutamisest. Olukorras, kus kae-
buse esitamine on advokaadi hinnangul perspektiivitu, tuleb advokaadil saada kirjalik 
kliendi nõusolek kaebuse esitamisest loobumise kohta. 

Ühel korral juhtis juhatus advokaadi tähelepanu vajadusele suhelda kohtuga korrekt-
selt ning ühel korral juhiti advokaadi tähelepanu asjaolule, et kliendi volitus tuleb vor-
mistada seaduses ettenähtud viisil. 

Otse aukohtule esitati 10 kaebust (Aukohtu tegevusest vt täpsemalt „Ülevaade Eesti 
Advokatuuri aukohtu tegevusest 2009. aastal.”).

5.2.  Juhatuse poolt teostatud järelevalve

2009. aastal teostas advokatuuri juhatus järelevalve käigus kontrolle advokaadibüroo-
des. Aruandlusperioodil kontrolliti 12 advokaadibürood üle Eesti. Esimese üheksa 
advokaadibüroo valikul lähtus juhatus juhuvaliku printsiibist. Kolme advokaadibüroo 
valikul lähtus juhatus advokaatide tegevusele esitatud kaebuste arvust. 

Advokatuuri juhatuse poolt korraldatava järelevalve eesmärgiks on ühest küljest advo-
katuuri liikmete distsiplineerimine, teisest küljest vajadus saada informatsiooni selle 
kohta, kas esineb vajadus erinevate juhendite, eeskirjade, näidiste vms välja töötami-
seks advokatuuri tasandil. Ühtlasi on oluliseks eesmärgiks ühtlustada kolleegide tööd 
ja praktikat ning tõsta teenuse osutamise ja kutsealase professionaalsuse taset. Kontrol-
li eesmärk on hinnata, kas advokaadibürood ja advokaadid juhinduvad oma tegevuses 
seadusest ja kutse-eetika nõuetest. Järelevalve teostamisel juhindutakse advokatuuri-
seadusest, eetikakoodeksist ja advokaadibüroode kontrollimise juhendist.

Kontrollitud advokaadibüroodest esines olulisi puuduseid ühes büroos. Teistes büroo-
des läbi viidud kontrolli käigus olulisi puuduseid ei tuvastatud, millest võib järeldada, 
et advokaadibürood juhinduvad oma tegevuses seadusest ja kutse-eetika nõuetest. 

Samuti teostas advokatuuri juhatus 2009 aastal täiendavat järelevalvet rahapesu ja ter-
rorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmise kohta advo-
kaadibüroodes. Kokku kontrolliti 15 advokaadibürood üle Eesti. Valdavas enamuses 
olid advokaadibürood nõutud protseduurireeglid büroos vastu võtnud, kuid esines ka 
juhtumeid, kus seda tehtud ei oldud. 

Advokaadibüroodes, kus esines puudusi, tehti ettekirjutused puuduste kõrvaldamiseks. 

EESTI ADVOKATUURI JUHATUSE ARUANNE



35
6. Kokkuvõtted Eesti Advokatuuri 90-ndast juubeliaastast

9. septembril 2008. aastal otsustas advokatuuri juhatus moodustada Eesti Advoka-
tuuri 90-nda juubeliaasta tähistamiseks 2009. aastal töögrupi, kelle ette valmistada 
ja koordineerida jäid kõik juubeliaastal toimunud üritused. Töögruppi nimetati 
advokatuuri esimees Aivar Pilv, aseesimees Ain Alvin, juhatuse liige Toomas Vaher, 
vandeadvokaadid Maire Arm ja Sten Luiga, kantsler Kristel Voltenberg ja advokatuuri 
assistent Reilika Reemaa. Töögrupiga liitusid Eesti Noorte Advokaatide Ühingu esi-
mees Rene Frolov ning suhtekorraldusfirma Corpore esindajana Janno Toots. Etterut-
tavalt tuleb ütelda, et suur osa esialgselt planeeritud üritustest said teoks, rõõmu võib 
tunda töö käigus lisandunud mõtete edukast realiseerimisest. Alljärgnevalt ülevaade 
kuude lõikes.

Jaanuar 
29. jaanuaril toimus Eesti Advokatuuri 90-nda juubeliaasta avaüritus Poska majas, 
kuhu olid kutsutud valitud külalised õigussüsteemist, advokatuuri tööorganite liik-
med ja press. Professor Peeter Järvelaid andis kohalviibijatele ülevaate Jaan Poska elust 
ja tegevusest, maja ajaloost ning tähtsusest tänasegi juristkonna jaoks. Tervitusega esi-
nes advokatuuri esimees Aivar Pilv, kes muuhulgas tutvustas juubeliaastal advokatuuri 
poolt plaanitavaid tegevusi. Ametlikule osale järgnes lühike vastuvõtt.

Veebruar 
18. veebruaril korraldas advokatuur Rahvusraamatukogus rahapesu teemalise kooli-
tuse, mis oli avatud kõigile soovijatele ka väljaspool advokatuuri. Kavas olid järgmi-
sed teemad: rahapesu tõkestamine; mida peab ettevõtja teadma rahapesu ja terrorismi 
rahastamise seadusest; advokaadid ja rahapesu.

Märts
4. märtsil sõlmis Eesti Advokatuur koostöökokkuleppe Heateo Sihtasutusega, mille 
kohaselt vahendab advokatuur oma liikmetest advokaatidele võimalust osutada hea-
tegevusliku õigusalase nõustamise teenust Heateo Sihtasutuse poolt väljavalitud sot-
siaalprojektidele. Heateo Sihtasutus, mis tegutseb aastast 2003, on valinud toetami-
seks need sotsiaalsed algatused, millel on suurim potentsiaal lahendada mõni oluline 
probleem Eesti ühiskonnas. Toetatakse nende projektide elluviimist ja laienemist nii 
rahalise investeeringu kui professionaalse nõustamisega. Heategevusliku õigusteenuse 
osutamiseks tahteavalduse esitamine on advokaatidele vabatahtlik. Koostöökokkulep-
pe sõlmimise hetkeks oli koostöö käivitunud juba kolme advokaadibürooga: advokaa-
dibüroo EVERSHEDS Ots ja Co nõustades projekti Re-Hab, advokaadibüroo Luiga, 
Mody, Hääl & Borenius Uuskasutuskeskust ning advokaadibüroo Paul Varul Hea-
teo Sihtasutust. Oma panuse andmise soovist teatasid ka Advokaadibüroo Sorainen, 
Advokaadibüroo Kaasik & Co, Advokaadibüroo Lentsius & Talts ning Advokaadibü-
roo Lextal. 

5. märtsil toimus Tallinnas Hotellis Olümpia Eesti Advokatuuri üldkogu, kus osales 
kokku 424 advokaati. Hääleõiguslikke advokaate (vandeadvokaadid ja vandeadvokaa-
di vanemabid) osales 366, vandeadvokaadi abisid 58. Üldkogu avasõnavõtuga esines 
advokatuuri esimees Aivar Pilv, külalistena võtsid sõna Riigikohtu esimees Märt Rask, 
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justiitsminister Rein Lang ning riigi peaprokurör Norman Aas. Üldkogul anti ülevaa-
de Eesti Advokatuuri ja Heateo Sihtasutuse vahel üldkogule eelnenud päeval sõlmitud 
koostöökokkuleppest.

Üldkogul anti pidulikult üle advokatuuri kuld- ning hõbemärgid. Kuldmärgid pälvi-
sid vandeadvokaadid Leino Biin, Nadezda Kikkas, Annemarie Kunila ja Imbi Seimar. 
Hõbemärgid pälvisid vandeadvokaadid Urmas Arumäe, Rein Kiviloo, Vahur Krinal, 
Olev Kuklase, Ivo Kütt, Natalia Lausmaa, Eha Lillsaar, Jüri Raidla, Aivar Raudsik, 
Andres Veski ja Margus Viira. Mälestusesemega peeti meeles kauaaegset advokatuuri 
kantselei juhatajat Helgi Karma’t. 

31. märts oli tähtajaks tööde esitamisel Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkursile, 
mis kuulutati välja 9. septembril 2008. aastal. Oodatud olid kõikide teaduskondade 
üliõpilaste uurimistööd, mille teema seotud advokatuuri tegevuse või advokaatide töö-
ga. Konkursile laekus 7 tööd. Vastavalt Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkursi kor-
rale moodustas advokatuuri juhatus viieliikmelise komisjoni, kelle ülesandeks oli kon-
kursile esitatud tööde läbivaatamine, hindamine ja stipendiumi määramine. Komisjo-
ni liikmeteks määrati vandeadvokaadid Aleksander Glikman, Piret Jesse, Sten Luiga, 
Priit Manavald ja Maivi Ots. 

Aprill/Mai
Aprilli- ja maikuu jooksul viisid advokatuuri liikmed erinevates koolides üle Eesti 
läbi ühiskonnaõpetuse tunde rääkides advokaadikutsest ja rollist ühiskonnas. Projek-
ti „Advokaadid koolis“ raames andis tunnipidamise soovist teada üle 30 advokaadi, 
olles valmis esinema ligi 40 üldhariduskooli gümnaasiumiklassides. Paljud advokaa-
did valisid kooli, mille vilistlased nad ise on. Projekti koordinaatoriks oli vandeadvo-
kaat Maire Arm. Loengud algasid aprillis ning toimusid kevadel ühtekokku 17 koolis. 
Tundides tutvustati õpilastele õiguspraktiku vaatenurgast Eesti õigussüsteemi. Teemad 
hõlmasid valdkondi, mis on osaliselt gümnaasiumiosa õppekavas, nagu näiteks Eesti 
õigussüsteem, õigusemõistmise põhimõtted, advokaadi roll ja tegevus. Koolide eelinfo 
põhjal oli teada, et oodatakse näiteid reaalsest elust, soovitakse kuulda kommentaare 
meedias kajastamist leidnud protsessidele ning kuulda advokaadi rollist õigusemõist-
mises. Toimunud loengute tagasiside on ülimalt positiivne. Õpilaste suurt huvi näi-
tasid hulgalised küsimused. 19. mai juhatuse otsusega avaldati tänu kõigile projektis 
„Advokaadid koolis“ osalenud advokaatidele.

Juuni
Mai lõpus kogunenud üliõpilastööde hindamiskomisjon, tutvunud 2009. a üliõpi-
lastööde konkursile esitatud seitsme tööga, otsustas määrata kahele paremale üliõpi-
lastööle stipendiumid, jätta välja andmata kolmas stipendium ning märkida ära üks 
esitatud töö. 2. juunil kogunenud advokatuuri juhatus otsustas kinnitada üliõpilastöö-
de konkursi hindamiskomisjoni otsuse, mille kohaselt määrati kahele paremale üliõpi-
lastööle stipendiumid, so „Konfidentsiaalsuse põhimõtte rakendamisest“, autor Rait 
Ratasepp – 30 000.- krooni ning „Ebaefektiivse kaitse mõiste ja probleemistik krimi-
naalmenetluses“, autor Anneli Soo – 20 000.- krooni. Kolmas stipendium otsustati 
komisjoni ettepanekul jätta välja andmata, samas märkida ära töö „Toimikuga tutvu-
mine haldusmenetluses“, töö autor Martin Pedosk.
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Eesti Advokatuur tähistas oma 90. juubelit 11. juunil toimunud juubeliüritusega Esto-
nia Kontserdisaalis. Pidulikust üritusest võttis osa ligikaudu 400 advokatuuri liiget ja 
külalist. Üritusel tegi päevakohase ettekande Eesti Advokatuuri esimees Aivar Pilv, 
tervitussõnavõtuga esinesid Eesti Riigikohtu esimees Märt Rask, Riigi Peaprokurör 
Norman Aas, Soome advokatuuri president Riitta Leppiniemi, Leedu advokatuuri 
asepresident Ingrida Montvydiene. Üritusel osales ning tegi ettekande Euroopa Lii-
du Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) esimene asepresident José María 
Davó Fernández. 

Juubeliüritusel kuulutati välja advokatuuri kahe teenetemedali laureaadid – Euroopa 
Kohtu kohtunik, varem vandeadvokaadina tegutsenud Uno Lõhmus ning vandead-
vokaat Jüri Raidla. Siinkohal on paslik meenutada, et advokatuuri teenetemedaleid 
antakse advokatuuri liikmetele ja teistele isikutele erilise lugupidamise ja austuse mär-
giks. Teenetemedaleid antakse pikaajalise laitmatu töö ja eriti silmapaistvate saavutus-
te eest kutsetöös, väljapaistva tööpanuse eest advokatuuri organites, samuti advoka-
tuuri auliikmetele ning isikutele, kellel on erilisi teeneid advokatuuri institutsiooni 
arendamisel. Esimesed Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgsed teenetemedalid said 
2003. aastal Aleksander Glikman, Hasso Lepik, Aino-Eevi Lukas ja Simon Levin, 
järgmised laureaadid olid Vello Sikut, Aare Tark, Kaido Pihlakas ja Toomas Luhaäär.

Samuti kuulutati juubeliaktusel välja advokatuuri üliõpilastööde konkursi võitjad ning 
anti neile üle auhinnad. Üritusel märgiti ära ning tänati meenete üleandmisega Hea-
teo Sihtasutusega koostööd tegevaid büroosid.

Juubeliüritusele eelnes advokatuuri uue lipu pidulik õnnistamine Tallinna Jaani kiri-
kus, mille viis läbi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Einar Soone. Lipukõne 
pidas advokatuuri esimees Aivar Pilv. Tugevdamaks ajaloolist sidet, löödi uue lipu var-
dasse vanalt lipult eemaldatud hõbenael, mille 15 aastat tagasi lõi sinna Eesti Vabariigi 
president Lennart Meri. 

September
2. septembril sai advokatuuri kantsleri üleskutsel Tallinna 21 Koolis esmakordselt kok-
ku 44 huvilist advokaati, advokaadibüroodes töötavat juristi ning abistavate funktsioo-
nide täitjat asutamaks suvel peale laulupidu mõttena välja käidud advokatuuri koor. 
Huvilistena oli end enne esmakohtumist kirja pannud 68 meest-naist, mis moodustab 
10% advokatuuri liikmeskonnast. Kokkusaamisel kiideti heaks advokatuuri segakoori 
asutamine, otsustati mõtelda koori nime- ja repertuaarivaliku üle ning valida edaspi-
di ka koorivanem. Tehti esimene hääleproov. Koori juhendajaks sai Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia doktorant Veronika Portsmuth, kes alates 2007. aastast kuulub muu-
hulgas Eesti Segakooride Liidu juhatusse. Koori vanemaks valiti selle teistkordsel kok-
kusaamisel vandeadvokaadi vanemabi Helen Hääl. Koori nimevalikul otsustati peale 
mitmekordset kokkusaamist ja mõttetalguid jääda Eesti Advokatuuri segakoori nime 
juurde.

Advokatuuri õiguskoolituste raames esinesid septembris Tallinnas Peterburi õigustead-
lased ettekannetega Venemaa õigusest. Seminaride lektoriteks olid Peterburi Riikliku 
Ülikooli õigusteaduskonna dekaani asetäitja rahvusvaheliste suhete alal, õigusteaduste 
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kandidaat ja dotsent Anton Rudokvas ning Venemaa Teaduste Akadeemia Peterburi 
Instituudi filiaali kaastöötaja riigiõiguse ja õiguse alal Konstantin Gnitsevitš. Koolitusel 
käsitleti õiguskaitsevahendeid Vene tsiviilõiguses nagu näiteks kahju hüvitamine, lep-
petrahv, viivis, hinna alandamine ning lepingu lõpetamine; lepingulise ja lepinguvälise 
kahju hüvitamist; äriõiguse ning asjaõiguse aktuaalseid probleeme; heauskse oman-
daja kaitset; maksejõuetuse aktuaalprobleeme ja pankrotiõigust ning tsiviilprotsessi ja 
arbitraaži. Lektorid märkisid, et Eestis on märgatavalt kasvanud huvi Venemaa õiguse 
vastu, milles mängivad rolli kahe riigi vahelised ärisidemed ning Eesti kui transiitmaa 
roll Venemaa ja Lääne-Euroopa vahelises kaubavahetuses. Tundes paremini Venemaa 
õiguskeskkonda saavad Eesti advokaadid edukamalt teeninda Venemaal tegutsevaid 
ettevõtjaid. Äriõigus ja pankrotiõigus andsid mõtlemisainet ja rohkelt informatsiooni; 
lisaks tsiviilõigusele soovisid advokaadid teada ka kriminaalmenetlusest, samuti viia 
end paremini kurssi pärimis- ja perekonnaõiguse probleemidega, kuivõrd varasema-
test perioodidest on Eesti ja Venemaa elanike vahel paljud peresidemed endiselt jõus ja 
tuleb ette, et need puudutavad ka õigusteemasid. Kõik see pani tõdema, et sarnaseid 
koolitusi on vajalik korraldada ka tulevikus.

25. septembril sõlmisid Eesti Advokatuur ja Sihtasutus Tuuru koostöölepingu, mille 
kohaselt võimaldab viimane vähemalt ühel päeval nädalas kasutada advokatuuri liik-
metel õigusabi osutamise eesmärgil tasuta bürooruumi sihtasutusele kuuluvas büroo-
hoones aadressil Vabrikuväljak 1 Kärdlas. Koostööleping, mis edaspidi hõlbustab 
hiidlaste juurdepääsu professionaalsele õigusabile, sõlmiti kuivõrd alates 2008. aasta 
oktoobrist ei osutanud ükski advokaat Hiiumaal alaliselt õigusteenust. Aastajagu päe-
vi oli hiidlaste lähimaks võimaluseks sõita advokaadiga kohtuma Haapsallu. Koostöös 
Riigikogu maaelukomisjoni esimehe Kalev Kotkas’ega asuti otsima lahendusi, eeskätt 
ruumide osas, mida mandrilt tulnud advokaadid teenuse osutamiseks saaksid kasuta-
da. Koostöölepingu raames avaldas soovi osutada õigusabi teenust Hiiumaal kokku 13 
advokaati. Kaetud on kõik peamised õigusabi valdkonnad.

Oktoober
Oktoobri lõpus toimus advokatuuri õiguskoolituste raames teine avalik loeng  Euroo-
pa Liidu õiguse teemadel. Traditsiooniks on kujunenud oktoobrikuus Euroopa Liidu 
õigusele pühendada 2 koolituspäeva. Tegemist on valdkonnaga, mille osatähtsus Ees-
ti õigusmaastikul pidevalt tähtsustub ja mille kohane tundmine on hädavajalik. Sel 
sügisel korraldatud koolitus oli põhirõhuga kriminaalmenetlusele ja tsiviilmenetlusele, 
samuti arvestades kujunenud majanduslikku situatsiooni piiriülese pankroti problee-
midele ning selles valdkonnas olevale kohtupraktikale. Eeltoodu on osaliselt ka sisseju-
hatuseks järgmise aasta Euroopa õiguse moodulisse, kus leiab käsitlemist siseturu vald-
konnas toimuv praktika, töötajate vaba liikumist käsitlev õigus ning asutamisõigus. 

November
Junior Achievementi Arengufondi korraldatav üle-eestiline Töövarjupäev annab güm-
naasiumiõpilastele võimaluse heita pilk täiskasvanud eduka inimese „päristöö“ ole-
musse. Õpilased näevad, kuidas koolis õpetatavad teadmised tööle asudes rakendust 
leiavad. 19. novembril 2009 toimunud Töövarjupäeval jälgisid kuus Tallinna 21. Koo-
li gümnaasiumiõpilast ka advokaatide tööd. Õpilastest töövarjud vaatlesid, kuidas kul-
geb Mart Angerjärve (Advokaadibüroo Hansa Law Offices), Kadi Mägi (Viruvärava 
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Advokaadibüroo), Urmas Simoni (Advokaadibüroo Tibar & Partnerid) päev; töövarju 
said endale ka Advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Merlin Salvik ning Advo-
kaadibüroode Lextal ja Concordia advokaadid. 

Detsember
4. detsembril toimus Eesti Noorte Advokaatide Ühingu ja advokatuuri koostöös ning 
advokatuuri 90. juubeliaasta ürituste raames Tallinna Reaalkoolis nn näidiskohtuprot-
sess. Protsessi viisid läbi Priit Raudsepp AB-st Sorainen, Paul Keres AB-st Glikman & 
Partnerid ja Rene Frolov AB-st Tark & Co, kes kõik on Tallinna Reaalkooli vilistla-
sed. Protsessi käigus mängiti maha kohtuistung, kus erinevates rollides astusid üles nii 
juristid kui ka õpilased ise. Õpilasi kaasati nii kohtukoosseisu, tunnistajatena kui ka 
hageja ja kostjana, mis lisas üritusele värvi ja tõi kaasa humoorikaid vahejuhtumeid – 
nii nagu päris kohtuistungil. Detsembrikuine näidisprotsess oli järjekorras teine. Esi-
mene leidis kevadel aset Nõo Reaalgümnaasiumis Rando Antsmäe ja Toomas Ventsli 
(mõlemad AB Rando Antsmäe) ning Mariliis Mulla (AB IMG) eestvedamisel. 

Samal päeval, so 4. detsembril, kohtus advokatuuri esimees Aivar Pilv Tartus Tartu 
Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastega. Kohtumise korraldajaks oli Eesti Õigus-
teaduse Üliõpilaste Liit, kohtumise teemaks Eesti Advokatuur ja advokaadi elukutse 
tänases päevas. 

Advokatuuri juhatuse 15. detsembri otsusega otsustati pikendada koostöölepingut 
Sihtasutusega Tuuru, kes on andnud advokaatide ja nende klientide käsutusse ruumid 
Hiiumaa pealinnas. Seega jätkavad mandri advokaadid visiite Kärdlasse ka 2010. aas-
tal, et pakkuda Hiiumaal professionaalset õigusabi. 

Advokatuuri korvpallimeeskond pidas 15. detsembril maha sõpruskohtumise EMT 
meeskonnaga. Advokaadid võitsid mobiilioperaatoreid 21 punktiga. Täpseks tulemu-
seks fikseeriti tablool 81–60 advokatuuri kasuks. Advokaatidest said platsile kõik 11 
meeskonnaliiget. Suurimaks korvikütiks osutus vandeadvokaat Tambet Toomela.

17. detsembril toimus advokatuuri kantseleis traditsiooniline advokatuuri pensionäri-
de jõulupidu, millel sel korral osales ka advokatuuri pikaaegne esimees Lembit Liiva.

18. detsembril toimus advokatuuri jõulupidu, mis sel korral järgis uut formaati. Üri-
tus toimus Eesti Draamateatris ning algas etendusega „Grönholmi meetod“. Etendu-
sele järgnes advokatuuri esimehe Aivar Pilve aastalõputervitus ning advokatuuri sega-
koori esimene ülesastumine oma liikmete eest. Pidulikule osale järgnes vastuvõtt veini 
ja suupistetega.

7. Välissuhtlus 

Eesti Advokatuur on jätkuvalt osalenud CCBE tegevuses. Sel aastal osalesime ühel 
CCBE alalise komitee istungil ja kahel plenaaristungil. 

Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides ei ole aruandepe-
rioodil muutunud.
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Olulisemad teemad CCBE-s on olnud:

• CCBE vaatlejastaatuse andmine Bosnia ja Hertsegovina advokatuuri ja Srpksa 
advokatuurile.

• CCBE avaldas manifesti Euroopale sobivast õigusemõistmisest. Manifesti 
peamine eesmärk on kutsuda EL institutsioone üles:
– looma Euroopa Komisjoni juurde eraldi peadirektoraati, mis oleks pädev 

ainult õigusemõistmise küsimustes;
– tagama, et kliendi õigust konsulteerida advokaadiga täies usalduses arves-

tataks seadusandluses kui üht demokraatliku ühiskonna õigusriigi nurga-
kivi;

– kaitsma kahtlustatavate ja süüdistatavate õiguseid kriminaalmenetluses 
kõigis liikmesriikides;

– leidma õige tasakaal vabaduse ja julgeoleku vahel ning tagama, et terro-
rismi ja organiseeritud kuritegevuse vastase seadusandluse vastuvõtmisel 
arvestatakse inimõiguste kaitse vajadusega.

• CCBE soovib, et neid eesmärke kaalutaks Stockholmi Programmi raames 
järgmise viie aasta strateegilise kava väljatöötamisel.

• CCBE otsustas üle vaadata ja muuta oma põhikirja, et tagada CCBE reegli-
te demokraatlikkus ja efektiivsus töömeetoditena suurenenud liikmeskonna 
jaoks.

 Põhikirjas tehtavate muudatustega nähakse ette kolmanda asepresidendi vali-
mine, kes tegeleks komiteede ja töögruppide töö koordineerimisega.

 Alalise komitee otsuste tegemises nähakse ette delegatsioonide poolne elekt-
rooniline hääletamine kiireloomulisemates asjades ja teistes asjades, kui ei ole 
ühegi delegatsiooni poolt vastuseisu. 

 Finantskomitee liikmete ja juhatuse liikmete nimetamine toimub kaheks aas-
taks, 2-aastase pikendamise võimalusega, kuid mitte üle 6 aasta kokku.

 Üleminekuks kehtivalt süsteemilt uuele jätkavad komiteede juhid, kes on juba 
vähemalt 2 aastat ametis olnud, samuti finantskomitee liikmed, kes on juba 
vähemalt 4 aastat ametis olnud, veel 2 järgmist aastat alates 31.12.2009. 

• Euroopa Komisjoni tellitud uuring ülevaate saamiseks süüdistatava õigustest 
kriminaalmenetluses

 CCBE osutus väljavalituks Euroopa Komisjoni tellitud uuringu läbiviimiseks, 
mille eesmärk on saada igalt liikmesriigilt siseriiklikud ülevaated süüdistatava 
õigustest kriminaalmenetluses. CCBE palus liikmesadvokatuuridel nimetada 
uuringu läbiviimiseks siseriiklik ekspert. Eesti Advokatuur nimetas siseriikli-
kuks eksperdiks vandeadvokaat Jaanus Tehver’i.

• CCBE inimõiguste auhind
 Tänavune CCBE inimõiguste auhind anti postuumselt Venemaa advokaat Sta-

nislav Markelov’ile, kes mõrvati Moskvas 19.01.2009. Markelov tegutses ka 
ajakirjanikuna. Advokaadina kaitses ta Anna Politkovskaja’t, Mihhail Beketov’i 
ja mitmeid Tšetšeenia kodanikke, keda piinati Tšetšeenia sõdade käigus.

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. 
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Advokatuuri juhatus saab jätkuvalt arvukalt kutseid esindajate lähetamiseks mitme-
sugustele 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 19.02.2009 Viinis toimunud CCBE alalise komitee 

istungil;
– Esimees Aivar Pilv ja aseesimees Ain Alvin 20.–21.02.2009 Viinis toimunud 

Euroopa Advokatuuride Presidentide Konverentsil;
– Esimees Aivar Pilv, juhatuse liige Jüri Leppik ja kantsler Kristel Voltenberg 

19.03.2009 Riias toimunud Balti riikide advokatuuride esindajate kohtumi-
sel;

– Esimees Aivar Pilv, aseesimees Ain Alvin ja kantsler Kristel Voltenberg 23.–
24.04.2009 Helsingis toimunud Põhja- ja Baltimaade advokatuuride presi-
dentuuride kohtumisel;

– Aseesimees Ain Alvin 15.–16.05.2009 Kopenhaagenis CCBE plenaaristungil;
– Kantsler Kristel Voltenberg 30.09.–04.10.2009 Dublinis toimunud õigus-

ühenduste rahvusvahelise instituudi (IILACE) ning Euroopa advokatuuride 
tegevjuhtide ühenduse (CEEBA) aastakonverentsil;

– Ain Alvin 28.11.2009 Brüsselis CCBE plenaaristungil.

2009. a mais toimus Helsingis traditsiooniline Eesti ja Soome advokaatide maavõist-
lus tennises, mis lõppes külaliste kasuks 10:3. 

Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni presidendi visiit

Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) president Fernando Pelaez-Pier 
külastas 7. septembril 2009. a Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous juhtivpart-
neri vandeadvokaat Jüri Raidla kutsel Eestit ning kohtus Tallinnas Eesti Advokatuuri 
esindajatega. 

Päevasel kohtumisel Pelaez-Pier’iga osalesid advokatuuri esimees Aivar Pilv, vandead-
vokaat Jüri Raidla ning advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg. Arutlusteemaks olid 
kohtumisel õigussüsteemi arengud Eestis ning mujal. Õhtusel kohtumisel Fernando 
Pelaez-Pier’iga osalesid vandeadvokaadid Jüri Raidla ja Toomas Vaher. 

IBA president osales eelnevalt 3. ja 4. septembril Helsingis toimuval IBA Põhja-Euroo-
pa konverentsil, kus ta rääkis advokaatide tegevusest maailmamajanduse praeguses 
kontekstis ning võimalustest, mida IBA pakub noortele advokaatidele. Helsingi kon-
verentsi paneelides esines Eesti Advokatuuri liikmetest vandeadvokaat Kaupo Lepa-
sepp ning juristidest Allar Jõks. 

Balti riikide advokatuuride esindajate kohtumine

Riias toimus 19.03.2009 Balti riikide advokatuuride esindajate kohtumine, millel Ees-
ti Advokatuuri esindajatena osalesid esimees Aivar Pilv, juhatuse liige Jüri Leppik ja 
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kantsler Kristel Voltenberg. Kohtumisel tutvustas iga advokatuur lühidalt oma orga-
nisatsiooni ning andis ülevaate päevakajalistest probleemidest. Ühisarutelul käsitleti 
võõrustajate ettepanekul järgmisi küsimusi:

– advokaadikutse prestiiž ning advokatuuri kui institutsiooni tunnustamine;
– eetikaküsimused (mh eetikakoodeksi vajalikkus);
– advokatuuri liikmeks saamise võimalikud piirangud (mh ja eriti liikumisel 

õiguselukutsete vahel);
– advokaatide täiendõpe ja kvalifikatsiooni hoidmine (tegemata erisusi staaži 

või vanuse osas);
– vajalikud ja võimalikud muudatused advokatuuride haldussuutlikkuses.

Advokatuurid leppisid kokku muuta Balti riikide advokatuuride kohtumised regulaa-
rseks. 

IILACE ja CEEBA aastakonverents Dublinis

IILACE (International Institute of Law Association Chief Executives) – õigusühenduste 
rahvusvahelise instituudi ja CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations) – 
Euroopa advokatuuride tegevjuhtide ühenduse aastakonverents, kus osales Eesti Advo-
katuuri kantsler Kristel Voltenberg, toimus 30.09.-3.10.2009 Dublinis.

Konverentsil, mis esmakordselt toimus kahe organisatsiooni ühiskonverentsina, käsit-
leti advokaaditöö aktuaalseid küsimusi terves maailmas, keskendudes õigusteenuste 
olukorrale praeguses majandusolustikus, erinevate regulaatorite käitumisele, juriidi-
lise hariduse ja koolituse küsimustele ning teistele teemadele. Tunnustatud raamatu 
The End of Lawyers? autor, jurist Richard Susskind kõneles, kuidas infotehnoloogia on 
mõjutanud ja muutnud õigusteenuste turgu ning üldist arusaama õigusabist, samuti 
vajadusest muutunud olukorras leida teid muudatustega kohanemiseks (uued vald-
konnad õigusabis, uued meetodid ja tehnoloogiad õigusabi osutamiseks, jne).  
 
Konverentsi viimasel päeval toimunud CEEBA, mille tegevliige Eesti Advokatuuri 
kantsler on, aastakoosolekul otsustati võtta ühenduse liikmeks Poola juristide ühendu-
se tegevjuht. Kohalolnud delegaadid valisid ühenduse uue presidendi, kelleks sai Ing-
lismaa ja Walesi Õigusühenduse (The Law Society of England and Wales) tegevjuht Des 
Hudson. CEEBA’l on tänaseks koos uue eelnimetatud liitujaga kokku 22 liiget.
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ÜLEVAADE EESTI ADVOKATUURI 
EETIKA- JA METOODIKAKOMISJONI TEGEVUSEST

 2009. AASTAL

EMK esimeheks aruandeperioodil oli Sten Luiga ja liikmeteks 2009. aastal Pirkko-Liis 
Harkmaa, Peeter Kutman, Maivi Ots, Aku Sorainen, Tõnis Tamme, Aare Tark ja Jaa-
nus Tehver.

Advokatuuri juhatuse 1.12.2009. a otsusega nr 23 kutsuti Aku Sorainen tagasi komis-
jonist ja nimetati uueks liikmeks Martin Tamme. Advokatuuri juhatuse 15.12.2009. a 
otsusega nr 24 nimetas juhatus komisjoni täiendava liikmena Kaupo Lepasepp’a.

Komisjoni jaoks möödus osa 2009. aruandeaastast advokatuuri 90. tegevusaasta juu-
beliürituste ettevalmistamisega seotud tegevuste tähe all. Sten Luiga kuulus juubeliüri-
tuste ettevalmistamise toimkonda. Maivi Ots ja Sten Luiga kuulusid ka advokatuuri 
üliõpilastööde hindamiskomisjoni liikmete hulka. 

Komisjoni liikmetest osalesid Sten Luiga ja Jaanus Tehver 2008. a üldkogu ettevalmis-
tamisel ja ettekannete koostamisel. Jaanus Tehver pidas ettekande Euroopa advokaati-
de eetikakoodeksi kehtestamisest piiri-üleses advokaaditegevuses ning Sten Luiga tegi 
kokkuvõtte advokaaditegevust puudutavatest juhenditest ja muudatustest advokatuuri 
kodukorras.

Komisjoni poolt valmistati ette kliendilepingu sõlmimise juhendi projekt ja näidis-
leping ning kliendi materjalide hoidmise juhendi projekt, mis kinnitati juhatuse 
17.11.2009 otsusega nr 22 ja tehti liikmetele kättesaadavaks advokatuuri kodulehel. 
Juhendite tekstide ettevalmistamise töös osalesid Tõnis Tamme, Maivi Ots, Peeter Kut-
man, Sten Luiga ja komisjoni välise konsultandina vandeadvokaat Triin Ploomipuu. 

Komisjoni liikmed Tõnis Tamme ja Jaanus Tehver analüüsisid aukohtu 2008. aasta 
lahendeid ning koostasid nende põhjal kokkuvõtted avaldamiseks advokatuuri kodu-
leheküljel.

Jaanus Tehver koostas juhatuse ülesandel advokatuuri seisukohad Korruptsioonivastase 
seaduse eelnõule, arvamuse „Kriminaalmenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teis-
te seaduste muutmise seaduse“ eelnõule. Lisaks osales Jaanus Tehver Euroopa Komis-
joni poolt korraldatud menetlusõiguse ekspertide kohtumisel Brüsselis 26.–27. märts 
2009. a ja CCBE kriminaalõiguse komitee istungil 14. november 2009. a. 

Komisjon jätkab 2010. aastal seni väljakujunenud tegevustega, vajadusel koostab uusi 
juhendeid ja abistab advokatuuri juhatust jooksvalt metodoloogiliste, eetiliste ja sea-
dusandlike küsimuste lahendamisel.
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ÜLEVAADE EESTI ADVOKATUURI 
REVISJONIKOMISJONI TEGEVUSEST 2009. AASTAL

Alates 05.03.2009 tegutses Eesti Advokatuuri revisjonikomisjon koosseisus Alice Salu-
mets (komisjoni esimees), Alla Jakobson ja Sven Sillar. Asendusliikmeteks olid Sirje 
Must ja Jüri Sirel. 

Aruandeperioodil on revisjonikomisjon kontrollinud Eesti Advokatuuri 2009. a esi-
mese kolme kvartali majandustegevust. 2009. a neljanda kvartali andmed ning Eesti 
Advokatuuri 2009. a majandusaasta aruanne on revisjonikomisjoni liikmetele kätte-
saadavad 2010. a veebruaris. 

Revisjonikomisjon tegi täiendava järelpärimise Eesti Advokatuuri juhatusele, saamaks 
ülevaadet advokatuuri töötajatele ja tööorganite liikmetele 2009. a makstud preemiate 
osas. 

Alates 01.01.2010. a kuulub revisjonikomisjoni ülesannete hulka kontrolli teostami-
ne riigi õigusabi osutamise korraldamise ja riigieelarvest Eesti Advokatuurile eraldatud 
raha kasutamise üle. Seoses eelviidatud muudatustega arutas revisjonikomisjon muu-
datuste mõju komisjoni tööle ning pöördus Eesti Advokatuuri juhatuse poole ette-
panekuga kohtuda saamaks juhatuselt ülevaadet riigi õigusabi osutamise korraldami-
sest ja riigieelarvest eraldatud rahade kasutamise kohta. Eesti Advokatuuri juhatuse ja 
revisjonikomisjoni vaheline kohtumine leidis aset 12.01.2010. a. 
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ÜLEVAADE EESTI ADVOKATUURI 
KUTSESOBIVUSKOMISJONI TEGEVUSEST 2009. AASTAL

Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni 2009. aasta koosseisu kuulusid vandeadvo-
kaadid Asko Pohla (komisjoni esimees), Aadu Luberg, Kalev Saare, 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 25 istungit, mis on ühe võrra vähem kui 2008. aas-
tal, kuid kolme võrra rohkem, kui 2007 aastal. Veidi vähenes ka eksamineeritavate 
arv: 2006. aastal toimus 88 eksamit, 2007. aastal 78 eksamit (sh 4 hindamisvestlust), 
2008. aastal 104 eksamit (sh 3 hindamisvestlust) ning 2009. aastal 97 eksamit (sh 2 
hindamisvestlust).  Seega võttis komisjon ühel istungil vastu 3,88 eksamit (alati on 
planeeritud vastu võtta vähemalt 4 eksamit, kuid teatud arv eksameid jääb ära seoses 
eksamile mitteilmumisega).  Komisjoni hinnangul kulub ühe eksami ettevalmistami-
seks (kirjalike eksami osa läbivaatamine), eksaminandiga vestluseks ja suulise eksami 
kuulamiseks kokku 1,5–2,0 tundi.  Arvestades komisjoni liikmete vahel ära jagatud 
komisjonide istungite arvu, võib hinnata iga advokaadist liikme panuseks  komisjoni 
töös osalemisel umbes 80 tundi aastas.

Vandeadvokaadi abi eksamile tuli kokku 26 kandidaati, edukalt sooritas eksami 20 
kandidaati (77%).  Edukalt eksami sooritajate arv on umbes sama võrreldes 2008 aas-
taga (76%). Arvestades, et abi eksamile tulevad valdavalt äsja ülikooli lõpetanud värs-
kete teadmistega, kuid väiksema praktilise pagasiga juristid, võib eksami sooritajate 
teadmisi lugeda ikkagi headeks.

Vandeadvokaadi vanemabi eksamile tuli kokku 30 kandidaati, edukalt sooritas eksami 
21 (70%). Edukalt eksami sooritajate arv on veidi vähenenud võrreldes 2008 aastaga 
(73%). Vanemabi eksami sooritajate teadmised võiksid olla paremad.

Vandeadvokaadi eksamile tuli kokku 39 kandidaati, edukalt sooritas eksami 36 (92%). 
Edukalt eksami sooritajate arv on umbes sama võrreldes 2008 aastaga (93%) ning 
eksami sooritajate teadmisi tuleb hinnata headeks.

Kokkuvõtlikult: advokaadieksamile tulnud 95-st isikust õnnestus eksam sooritada 77-l 
(81%). 2008. aastal oli vastav näitaja 85%.
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Kutsesobivusvestluse läbiviimisest.

2009. aastal toimus 2 kutsesobivusvestlust 1 advokaadiga, kelle teadmisi soovis kont-
rollida juhatus. Kutsesobivusvestluse tulemusena hinnati advokaat advokaaditege-
vuseks sobivaks. Heaks näitajaks on asjaolu, et 2009. aastal ei olnud vajalik kutsu-
da ühtegi advokaati hindamisvestlusele seoses täiendõppe nõudmiste mittetäitmisega. 
Seega on peale kutsesobivusvestluste toimumise algust 2008. aastal suhtutud täiend-
õppesse suurema vastutustundega.

Kutsesobivusvestlused toimuvad komisjoni poolt koostatud ja juhatuse poolt 20. no- 
vembril 2007 aastal kinnitatud kutsesobivusvestluse korra järgi. 

Eesti Advokatuuri sobivustesti läbiviimise korrast välisriigis omandatud kutsekvalifi-
katsiooni tunnustamise kohta

Kuna vastavalt advokatuuriseaduse § 30 lg 1 p 2 kutsesobivuskomisjon viib läbi sobi-
vustesti välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni kohta, siis oli vajalik vastava korra 
koostamine ja kinnitamine. Sobivustesti korraldatakse edaspidi komisjoni poolt koos-
tatud ja juhatuse poolt 18. detsembril 2009 aastal kinnitatud uue sobivustesti korra 
järgi. 
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ÜLEVAADE EESTI ADVOKATUURI 
AUKOHTU TEGEVUSEST 2009. AASTAL

Aruandlusperioodil toimus Eesti Advokatuuri aukohtu liikmete uue koosseisu vali-
mine. Seoses eeltooduga olid Eesti Advokatuuri aukohtu liikmed 01.01.2009–
05.03.2009 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 Leino Biin, Leon Glikman 
ja Ivo Mahhov. Alates 06.03.2009. a on Eesti Advokatuuri aukohtu liikmed esimees 
vandeadvokaat Andres Aavik ja liikmed vandeadvokaadid Liina Linsi, Priit Manavald, 
Leino Biin, õigusteadlane Raul Narits ning kohtunikud Indrek Parrest ja Tiit Kollom. 
Asendusliikmeteks olid vandeadvokaadid Siiri Schneider, Leon Glikman, Raivo Laus 
ja kohtunik Imbi Sidok.

2009. a toimus 18 aukohtu istungit. Kokku lahendati aukohtumenetluses 34 kaebust 
30 advokaadi (22 vandeadvokaadi, 7 vandeadvokaadi vanemabi ja 1 assotsieerunud 
liikme) suhtes.

Ühe aukohtule esitatud kaebuse lahendamine ei olnud aukohtu pädevuses. Aukohtu-
menetlust ei algatatud 14 korral. Ühel korral ei algatatud aukohtumenetlust tähtaja 
möödumise tõttu, kuid aukohus taunis advokaadi tegevust. Ühel korral ei algatatud 
menetlust seoses poolte vahel kompromissi sõlmimisega. Ülejäänud juhtudel puudu-
sid advokaatide tegevuses distsiplinaarsüüteo tunnused, kuid neist ühel korral taunis 
aukohus advokaadi käitumist ja juhtis tema tähelepanu eetikakoodeksi §-le 9, mille 
kohaselt peab advokaat suhtlemisel klientide, kohtu, kolleegide ja avalikkusega käitu-
ma ausalt ja väärikalt ning kooskõlas heade kommetega ja tavadega ning kutse-eetika 
nõuetega. Ühel korral juhiti advokaadi tähelepanu asjaolule, et kui advokaat on asu-
nud riigi õigusabi korras õigusteenust osutama, on ta kohustatud seda tegema kuni 
asja lõpliku lahendamiseni.

Aukohtumenetlus algatati 13 korral. Neljas algatatud aukohtu asjas on menetlus poo-
leli. Ühes 2009. a algatatud aukohtumenetluses on menetlus peatatud samas asjas 
toimuva kohtumenetluse ajaks. Aukohus taastas ühe 2007. a algatatud ja peatatud 
menetluse ning otsustas selles asja aukohtumenetluse lõpetada seoses distsiplinaarsüü-
teokoosseisu puudumisega.

Aruandlusperioodil määras aukohus distsiplinaarkaristuse 2 korral, mõlemal juhul 
noomituse, mis on AdvS § 19 lg 2 p 1 kohaselt leebeim karistuse liik. 7 korral on 
aukohus lõpetanud aukohtumenetluse seoses distsiplinaarsüüteokoosseisu puudumi-
sega. Ühel korral leiti, et advokaat on toime pannud distsiplinaarüleastumise, kuid 
otsustati mitte määrata distsiplinaarkaristust. Selle asemel otsustati juhtida advokaa-
di tähelepanu vajadusele rangemalt järgida KrMS § 47 lg 2, AdvS § 44 lg 1p 1, p 2 
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ja eetikakoodeksi § 8 sätetest tulenevaid kaitsja kohustusi ning advokatuuri juhatuse 
poolt antud juhiseid Ühel juhtumil leidis aukohus, et aukohtumenetluse käigus tuvas-
tatud asjaolud küll ei võimalda teha järeldust distsiplinaarsüüteo toimepanemise kohta 
advokaadi poolt ning võimalikud minetused advokaadi tegevuses on olemuselt vähese 
tähtsusega ning ei anna alust advokaadi karistamiseks distsiplinaarkorras, kuid pidas 
vajalikuks taunida osaliselt advokaadi käitumist. Kahel korral pidas aukohus vajalikuks 
juhtida advokaadi tähelepanu vajadusele olla oma tööülesannete täitmisel hoolsam. 

Aukohtu menetlusse jäi aruandlusperioodi lõppedes 9 asja, milledest neljas asjas on 
aukohtumenetlus algatatud ja ülejäänud 5 asjas ei ole aukohtumenetluse algatamist 
või mittealgatamist veel otsustatud. 

Allpool antakse lühiülevaade mõningatest aruandeperioodil aukohtu poolt langetatud 
otsustest.

1.

09.12.2008. a esitas X Alevivalitsus kaebuse vandeadvokaat Y tegevuse peale. 
21.01.2009. a leidis aukohus esitatud materjale hinnates, et vandeadvokaat võib olla 
rikkunud Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 9 ja § 25 ning seega ilmnevad tema teos 
distsiplinaarsüüteo tunnused. Aukohus leidis, et antud asi vajab täiendavat uurimist 
ja asjaolude selgitamist, mida ei ole võimalik teha ilma aukohtumenetluse algatamise-
ta. Ära kuulanud aukohtu istungil vandeadvokaadi ning uurinud aukohtule esitatud 
tõendeid, jõudis aukohus seisukohale, et aukohtu poolt uuritud vandeadvokaadi tege-
vus (tegu, mida talle võiks süüks panna) seisnes selles, et ta 

– esitas artiklis „XXXXXX” kontrollimata andmetel põhinevat kriitikat ja kont-
rollimata faktiväiteid; 

– rikkus suhtlemisel X Alevivalitsusega ja suhtlemisel avalikkusega kutse-eetika 
nõudeid (Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 20 lg 1, § 23 ja § 25 lg 1); 

– kritiseeris ülalnimetatud artiklis ebakohaselt Z ringkonnaprokuratuuri lahen-
dit. 

Aukohus leidis, et aukohtumenetluse käigus tuvastatud asjaolud ei võimalda teha järel-
dust distsiplinaarsüüteo toimepanemise kohta advokaadi poolt. Võimalikud minetu-
sed advokaadi tegevuses on olemuselt vähese tähtsusega ning ei anna alust advokaadi 
karistamiseks distsiplinaarkorras. 

Aukohtu hinnangul ei saa nõustuda kaebuse esitaja seisukohaga kontrollimata andme-
tel põhineva kriitika ja faktiväidete esitamise kohta. Advokaat on kõnealuses artiklis 
seadnud kahtluse alla kriminaalmenetluse lõpetamise põhjendatuse seonduvalt artik-
lis käsitletava vägivallajuhtumiga, seejuures on osundatud ka X alevis levivatele kuul-
dustele. Viimatinimetatut ei saa pidada faktiväidete esitamiseks. Advokaadi selgituste 
kohaselt artiklis käsitlemist leidvad kuuldused X alevis tõepoolest levivad ning seda 
suudab ta vajadusel ka tõendada. Advokaat ei ole võtnud enda poolt kirjutatud artiklis 
seisukohta, kas kõnealustel kuuldustel ka tõepõhi on. Seega on advokaat artiklis sisu-
liselt vahendanud X alevi osade elanike kriitilist suhtumist ja seisukohti alevivalitsuse 
tegevusse. 
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Aukohus märkis, et kriitika ise ei saa olla tõene või väär, see saab olla sõltuvalt situat-
sioonist ja asjaoludest üksnes põhjendatud või põhjendamatu. Seda, millistel andmetel 
taoline kriitika põhineb, ei pidanud advokaat artikli kirjutamisel aukohtu hinnangul 
kontrollima. Vähemalt ei saa seda pidada kutse-eetika seisukohalt minetuseks. Eesti 
Vabariigi põhiseadusest tulenevalt on igaühel õigus vabale eneseteostusele (PS § 19) 
ja õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, 
trükis, pildis või muul viisil (PS § 45). Kutse-eetika nõuded seavad advokaadile nime-
tatud vabaduste teostamisel küll teatavad täiendavad piirangud, kuid nimetatud põhi-
õigused ja -vabadused on ka advokaadil vaieldamatult olemas. 

Advokaat on esitanud artiklis siiski omalt poolt ka väärtushinnanguid (ja seeläbi ka 
alevivalitsuse tegevust kritiseerinud), tehes seda küsilausete vormis. Advokaat on oma 
selgitustes põhjendatult märkinud, et väärtushinnangud saavad sõltuvalt asjaoludest 
olla kohased või mittekohased, kuid väärtushinnangu sisu tõesust või väärsust ei saa 
tõendada. Küll on advokaat ülalnimetatud küsimuste vormis esitanud kaudselt asja-
olusid, millest mõistlikult saab järeldada teatud otseseid fakte. Küsimustest võib järel-
dada, et X alevi baarides lubatakse (jätkuvalt) viibida alaealistel ja müüakse neile alko-
hoolseid jooke ning X alevivalitsus ei takista selliseid rikkumisi. Iseenesest ei saa välis-
tada, et selliste kaudsete asjaolude esitamisega võidakse kaebuse esitajat üldsuse ees 
ebaõigesti kujutada. Aukohus leiab, et eelnimetatud väärtushinnanguid võib artiklis 
käsitlemist leidva juhtumi asjaolusid arvestades pidada siiski kohasteks. Muu hulgas 
tuleb ka arvestada, et kriitika adressaadiks ei ole konkreetne üksikisik, vaid X aleviva-
litus kui avaliku võimu kandja. Avaliku võimu tegevus on demokraatlikus riigis para-
tamatult ühiskonna kõrgendatud tähelepanu objektiks, mistõttu peab see taluma aeg-
ajalt ka kriitikat, mille põhjendatus võib olla küsitav. 

Ülalkirjeldatud vormis väärtushinnangute andmine on aukohtu hinnangul advokaadi 
kutse-eetika seisukohalt siiski taunitav. Arvamuste avaldamine advokaadi poolt õigus-
kaitselistel teemadel ei ole iseenesest etteheidetav. Samas ei tohiks taoliste arvamus-
avalduste vorm minna vastuollu kutse-eetika nõuetega. Eelkõige suhtlemisel avalikku-
sega peaks advokaat vältima väärtushinnangute andmisel sõnakasutust ja väljendusvii-
se, mis võivad põhjustada hinnangute mitmetimõistetavust. Selleks tuleks muu hulgas 
vältida ka väärtushinnangute esitamist küsilausete vormis. 
 
Kaebuse esitaja on iseenesest õigesti osundanud Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 
20 lg-le 1, §-le 23 ja § 25 lg-le 1. Advokaat on kohustatud nimetatud sätetest tule-
nevalt käituma suhetes ametiasutustega väärikalt, korrektselt ja lugupidavalt. Samuti 
peab advokaat suhtlemisel avalikkusega arvestama kutse-eetika nõudeid. Samas peab 
advokaat Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 8 lg 1 kohaselt tegutsema õigusteenuse 
osutamisel üksnes kliendi huvides, eelistades kliendi huve enda ja kolmandate isiku-
te, sealhulgas kolleegide huvidele. Advokaat on kohustatud kasutama kliendi huvides 
kõiki vahendeid ja viise, mis ei ole vastuolus seadusega ja kutse-eetika nõuetega, säili-
tades au ja väärikuse. Ka ajalehes ilmunud artikli kirjutamisel on advokaat oma väide-
te kohaselt lähtunud enda kliendi huvidest ning artikkel oli enne toimetusse saatmist 
kliendi poolt ka heaks kiidetud. Aukohtul puudub alus kahelda advokaadi viimatini-
metatud väidetes. Kliendi huvide kaitsmisel võib advokaat paratamatult riivata kol-
mandate isikute õigusi ja huve, mis on olemuslikult vastuolus tema kliendi omadega. 
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Sellises olukorras peab advokaat Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 8 lg-s 1 sätesta-
tu põhjal seadma selgelt esikohale kliendi huvid. Aukohtu hinnangul ei ole advokaat 
kliendi huvides artikli avaldamisel rikkunud seadust ega kutse-eetika nõudeid. 

Seonduvalt artiklis sisalduva kriitikaga Z ringkonnaprokuratuuri lahendi (kriminaal-
menetluse lõpetamise määrus) aadressil, märgib aukohus esmalt, et nimetatud küsi-
muses ei saa X alevit pidada huvitatud isikuks advokatuuriseaduse § 16 lg 1 mõttes. 
See siiski ei välista aukohtu poolt advokaadi kutsetegevusele hinnangu andmist juba 
algatatud aukohtumenetluse raames. Aukohtu arvates on kõnealune kriitika proku-
ratuuri lahendi kohta artiklis kirjeldatud ja ka hilisemalt selgunud asjaolude valguses 
põhjendatud. Olemasolevate materjalide põhjal otsustades võib pidada põhjendatuks 
seisukohta, et kriminaalmenetluse lõpetamise määrus ei arvesta kannatanu õiguste ja 
huvidega. Menetluse lõpetamist on muu hulgas põhjendatud ka sellega, et võimali-
ku kuriteo tõttu ei ole keegi materiaalselt kannatanud. Materiaalse kahju puudumise 
kohta on seejuures tehtud omakorda järeldus tsiviilhagi mitteesitamise põhjal kanna-
tanu poolt. Advokaadi poolt 30.04.2009. a aukohtu istungil antud täiendavate selgi-
tuste kohaselt on tema kliendil (s.t kannatanul) tuvastatud kakluse tagajärjel tekkinud 
40-protsendiline püsiv töövõime kaotus. Töövõime kaotus on tuvastatud pärast artik-
li ilmumist. Nimetatud asjaolu võib muuta artiklis kajastatud sündmustele antavat 
karistusõiguslikku kvalifikatsiooni. Seega oli artiklis sisalduv kriitika aukohtu hinnan-
gul kooskõlas advokaadi kliendi huvidega. 

Lisaks ülaltoodule on käesoleva aukohtumenetluse esemeks olevas kaebuses advo-
kaadile ette heidetud ka Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi § 14 lg 2 rikkumist, mille 
kohaselt peab advokaadi poolt osutatav õigusteenus olema asjatundlik ning põhinema 
tehiolude, tõendite, õigusaktide ja kohtupraktika põhjalikul uurimisel. Aukohtu hin-
nangul on kaebuse esitaja viide nimetatud normile asjakohatu, kuna see sisaldab nõu-
deid advokaadi tegevusele suhetes enda kliendiga. X alevile (alevivalitsuse kaudu) ei 
ole advokaat vähemalt artiklis kajastatud juhtumi raames õigusteenust osutanud. 

Lähtudes ülaltoodust ning juhindudes advokatuuriseaduse § 17 lg-st 2, otsustas auko-
hus vandeadvokaat Y suhtes aukohtumenetluse lõpetada. 

2. 

01.06.2009. a pöördus Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik X Eesti Advokatuuri poole 
seoses advokaadi käitumisega kriminaalmenetluses. Juhatus tegi 02.06.2009. a aukoh-
tule ettepaneku aukohtumenetluse algatamiseks vandeadvokaadi vanemabi tegevuse 
suhtes. Esitatud materjale hinnates leidis aukohus, et vandeadvokaadi vanemabi tege-
vuses võivad esineda distsiplinaarsüüteo tunnused ja otsustas 18.06.2009. a algatada 
aukohtumenetluse. 

Ära kuulanud aukohtu istungil vandeadvokaadi vanemabi ning uurinud kogutud kir-
jalikke tõendeid, jõudis aukohus seisukohale, et vandeadvokaadi vanemabi tegevus, 
mida talle võib süüks panna, seisneb selles, advokaat osales kriminaalmenetluses kok-
kuleppel kaitsjana ajal, mil tema kutsetegevus advokatuuris oli peatatud ning oma 
kutsetegevuse peatamisest advokaat kohut ei informeerinud. Tallinna Ringkonnako-
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hus otsustas oma 15. juuni 2009. a määrusega tühistada Harju Maakohtu otsuse Ü.A 
suhtes ja saata kriminaalasja uueks arutamiseks Harju Maakohtule teises kohtukoossei-
sus. Tallinna Ringkonnakohus on oma põhjendavas osas märkinud, et maakohtu otsus 
kuulub tühistamisele KrMS § 339 lg 1 p 3 sätestatud kriminaalõiguse olulise rikkumi-
se tõttu. Menetlusõiguse rikkumise asjaoludena märgib kohus järgmist. Süüdistatava 
lepingulise kaitsjana osales esimese astme kohtumenetluses advokaat Y, kes peale koh-
tuotsust esitas ka apellatsioonkaebuse. Kuna advokaat ei esitanud apellatsioonkaebust 
elektrooniliselt, tekkis kohtul vajadus selgitada advokaadi kontaktandmeid. Advoka-
tuuri koduleheküljel olevast informatsioonist selgus, et advokaadi tegevus on vahepeal 
peatatud. Kohtumenetluses süüdistatava kaitsjana osalenud advokaat maakohut sellest 
muudatusest ei informeerinud vaid jätkas õigusteenuse osutamist süüdistatavale. See-
ga oli maakohtus kohtuvaidluste ajaks kujunenud olukord, kus süüdistataval puudus 
seadusejärgne kaitsja. Vastavalt KrMS § 45 lg 4-le on kaitsja osavõtt kohtumenetlu-
sest kohustuslik. Kuna advokaat ei vastanud enam esimeses astmes toimunud kohtu-
istungil seaduses ammendavalt loetletud kaitsja kui menetlusosalise nõuetele, siis on 
ainuvõimalik järeldus see, et süüdistataval puudus seadusejärgne kaitsja, mis on KrMS 
§ 339 lg 1 p.3 kohaselt menetlusõiguse oluline rikkumine ja mis toob kaasa vältima-
tult kohtuotsuse tühistamise. Eeltoodust tulenevalt on ka apellatsioon esitatud mitte 
menetlusosalise vaid n.ö menetlusvälise isiku poolt, kellel selleks seaduslikku õigust ei 
olnud. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 328 lg 1 p. 2 tühistas kohtukolleegium 
Harju Maakohtu otsuse Ü.A suhtes ja saatis kriminaalasja uueks arutamiseks samale 
maakohtule teises kohtukoosseisus.

Aukohus leidis, et advokaat on toime pannud distsiplinaarsüüteo, mis seisnes selles, 
et advokaat osales kriminaalmenetluses kokkuleppelise kaitsjana olukorras, kus ta 
ei vastanud KrMS § 42 lg 1 p 1 ammendavalt loetletud kaitsja kui menetlusosali-
se nõuetele. Aukohus leiab, et advokaat oleks pidanud teavitama kohut asjaolust, et 
tema kutsetegevus on peatatud ning selleks, et jätkata kohtumenetluses kaitsetege-
vust, oleks advokaat pidanud esitama kohtule taotluse osalemiseks kriminaalmenet-
luses KrMS § 42 lg 1 p 1 nimetatud muu isikuna. Asjaolu, et advokaat ei teavitanud 
kohut muutunud olukorrast ning ei esitanud ka vajalikku taotlust jätkamaks koh-
tus kaitsjana eelnimetatud muu isikuna, tingis kriminaalmenetluses olukorra, kus 
süüdistataval puudus seadusejärgne kaitsja, mis omakorda tõi tagajärjeks maakohtu 
otsuse tühistamise. Aukohtu hinnangul rikkus advokaat oma käitumisega eetikakoo-
desi § 9 ja § 21 lg 2. 

Aukohus otsustas tunnistada vandeadvokaadi vanemabi süüdi distsiplinaarüleastumi-
ses ja kutse-eetika rikkumises ning määrata talle advokatuuriseaduse § 19 alusel dist-
siplinaarkaristuseks noomituse.

3.

31.10.2008 esitasid O.D ja A.D kaebuse vandeadvokaat X tegevuse peale. Juhatus tegi 
16.12.2008. a aukohtule ettepaneku aukohtumenetluse algatamiseks vandeadvokaadi 
tegevuse suhtes. Aukohus otsustas 21.01.2009. a algatada aukohtumenetluse.

Ära kuulanud aukohtu istungil vandeadvokaadi ning uurinud kogutud kirjalikke tõen-
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deid, jõudis aukohus seisukohale, et vandeadvokaadi tegevus, mida talle võib süüks 
panna, koosneb alljärgnevast:

Harju Maakohtu 26.11.2007 tagaseljaotsusega mõisteti A.D välja elatis I.L kasuks nen-
de alaealise lapse ülalpidamiseks. Kostja esitas kaja menetluse taastamiseks. 22.01.2008 
määrusega jättis maakohus kaja läbi vaatamata, kuna kostja ei olnud tasunud kautsjo-
ni vaatamata kohtu nõudmisele. 22.02.2008 kell 00.06 saatis kostja esindaja, vande-
advokaat X, maakohtule ühelauselise ja allkirjastamata määruskaebuse, paludes Har-
ju Maakohtu 22.01.2008 määruse tühistada ja võtta kaja menetlusse. Määruskaebuse 
kogu põhjendus on: „Palun tühistada nimetatud kohtumäärus täies mahus ja võtta 
minu kaja menetlusse“.  29.04.2008 määrusega jättis maakohus määruskaebuse rahul-
damata ja edastas selle Tallinna Ringkonnakohtule. Tallinna Ringkonnakohus oma 
09.06.2008 määrusega jättis määruskaebuse läbi vaatamata, sest kaebuse esitamise 
tähtaeg oli saabunud 21.02.2008 ja seega oli kaebus esitatud hilinenult. Ringkonna-
kohtu määruses on juhitud kostja esindaja, vandeadvokaadi X, tähelepanu menetlus-
õigus hea usu vastasele kasutamisele: tähtaja viimasel päeval (antud juhul küll järgmi-
sel päeval) edastatakse menetlusdokument, mis ei vasta seadusest tulenevatele nõuete-
le, kuid mille esitamise kaudu püütakse võita täiendavat aega nõuetekohase dokumen-
di (kaebuse) koostamiseks ja kohtule esitamiseks.

Sellega on tõendatud, et vandeadvokaat pani toime distsiplinaarsüüteo, mis seisnes 
kliendi esindamisel menetlusnormidele (TsMS § 662 lg 2) mittevastava menetlus-
dokumendi koostamises ja kohtule esitamises ning menetlustoimingu mitteõigeaeg-
ses teostamises (menetlusdokumendi esitamises). Sellega ta rikkus advokatuuriseaduse 
§ 44 lg 1 p 1 sätestatud advokaadi kohustust kasutada kliendi huvides kõiki seadusega 
kooskõlas olevaid vahendeid ja viise, ning eetikakoodeksi § 14 lg 2 sätteid selle kohta, 
et advokaadi osutatud teenus peab olema asjatundlik, samuti sama koodeksi § 14 lg 3 
sätteid, mille kohaselt advokaat täidab kliendi ülesande mõistliku aja jooksul.

Aukohus ei pidanud põhjendatuks advokaadi poolt aukohtu istungil esitatud vaban-
dust, mille kohaselt pani ta nimetatud rikkumised toime seoses suure töökoormusega. 
Eetikakoodeksi § 12 lg 4 kohaselt ei või advokaat ülesannet vastu võtta, kui tema töö-
koormus seda ei võimalda. Sama paragrahvi lg 3 kohaselt ei võta advokaat ülesannet 
vastu, kui puudub protsessuaalne võimalus kliendi huvide kaitsmiseks.

Aukohus otsustas tunnistada vandeadvokaadi süüdi distsiplinaarüleastumises ja kutse-
eetika rikkumises ning määrata talle advokatuuriseaduse § 19 alusel distsiplinaarkaris-
tuseks noomituse.

4.

Z.G esitas 30.05.2008. a Eesti Advokatuurile kaebuse vandeadvokaat X tegevuse pea-
le. Aukohus algatas 25.09.2008. a. Z.G ja Eesti Advokatuuri juhatuse 05.08.2008. a 
otsusega tehtud ettepaneku alusel vandeadvokaadi suhtes aukohtumenetluse. 

KrMS § 47 lg 2 tulenevalt on kaitsja kohustatud kasutama kõiki kaitsmisvahendeid 
ja viise, mis ei ole seadusega keelatud, et selgitada kaitsealust õigustavad, mittesüüsta-
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vad ja karistust kergendavad asjaolud, ning andma talle muud kriminaalasjas vajalikku 
õigusabi. Advokatuuriseaduse § 44 lg 1 p 1 kohaselt on advokaat kohustatud kasuta-
ma kliendi huvides kõiki seadusega kooskõlas olevaid vahendeid ja viise, säilitades kut-
seau ja väärikuse ning p 2 kohaselt on advokaat kohustatud teavitama klienti õigus-
teenuse osutamisega seotud tegevusest. Eelnevalt nimetatud seadusesätetest tulenevate 
advokaadi kohustustega seondub eetikakoodeksi § 8, mis orienteerib advokaati tegut-
sema üksnes kliendi huvides ja andma oma parim kliendi ülesannete täitmisel. 

Z.G kaebusest tulenev põhiline etteheide advokaadile on see, et viimane kaitsjana ei 
kontakteerunud temaga. Kaebaja sai teada asjaolust, et tema kaitsjaks oli 15.06.2007. a 
kohtuistungil vandeadvokaat X, alles ringkonnakohtu 11.04.2008. a vastusest tema 
apellatsioonkaebusele, milles teatati, et apellatsioonkaebus on hilinenud. Ringkonna-
kohtu 11.04.2008. a kirjas soovitati kaebajal pöörduda kõigis juriidilistes küsimustes 
selgituste saamiseks oma kaitsja, vandeadvokaat X, poole. Kaebaja väidab lisaks eeltoo-
dule, et kohus ei tutvustanud teda 15.06.2007. a kohtumäärusega ega õigusega esita-
da määruskaebust 10 päeva jooksul. Kaebaja väidete kohaselt sai ta nimetatud määru-
sest teada alles Tervishoiuameti 31.07.2007. a vastusest oma kaebusele. Kohtumääru-
sega seonduvast oma õiguste rikkumisest aga alles märtsis 2008. a, peale kohtumää-
ruse tõlkimist vene keelde. Tervishoiuameti 31.07.2007. a kirjas kaebajale sisaldub 
tõepoolest viide selle kohta, et Viru Maakohus kohaldas 15.06.2007. a kaebaja suhtes 
sundravi KrMS § 402 lg 1 kohaselt kuni tervenemiseni või ohtlikkuse äralangemiseni. 
Aukohtu 19.11.2008. a istungil osalenud advokaat kinnitas, et ta ei ole võtnud ühen-
dust oma kaitsealusega. Lisaks sellele kinnitas vandeadvokaat, et ta arvas, et kohus saa-
tis koopia kohtumäärusest kaitsealusele, kuid ise ei kontrollinud seda. 

Aukohus märgib, et kriminaalasjades psühhiaatrilise sundravi kohaldamisega seotud 
probleemid, sealhulgas kaitsja tegevusega seonduvad küsimused, on pälvinud viimas-
tel aastatel mitmete oluliste institutsioonide, nagu Eesti Patsientide Esindusühingu, 
Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja õiguskantsleri teravdatud tähelepanu. Nii viis õiguskants-
ler Eesti Patsientide Esindusühingu avalduse alusel 2007. a läbi menetluse, mis puu-
dutas kriminaalasjades psühhiaatrilise sundravi kohaldamisega seotud probleeme ja 
kriminaalmenetluse seadustiku võimalikku vastuolu põhiseaduse § 24 lõikes 2 sätes-
tatud igaühe õigusega olla oma kohtuasja arutamise juures. Nimetatud menetlu-
se raames avaldas oma seisukohad Eesti Advokatuuri nimel ka juhatus. Nii on juha-
tus oma 01.02.2007. a kirjas õiguskantslerile rõhutanud, et advokatuuri juhatu-
se 10.01.2007. a otsusega pandud kohustused advokaatidele teovõime piiramise ja 
eestkoste seadmise asjades laienevad ka psühhiaatrilise sundravi kohaldamise asjadele 
kriminaalmenetluses. Juhatus on seisukohal, et üldjuhul peaks advokaadi kohtumine 
kaitsealusega neis asjus olema reegliks ning mittekohtumine erandiks. Advokaat peab 
õigusabi osutamise käigus ise veenduma, et tema kaitsealune ei ole võimeline kohtusse 
ilmuma. Samas ei saa ilma põhjuseta kahelda eksperdi ja raviarsti hinnangus. Näiteks 
kui raviarsti sõnul ei ole võimalik tagada advokaadi julgeolekut kaitsealusega kohtu-
misel. 

Käeoleval juhul seisnebki arutatava kaebuse põhiväide selles, et kaitsja ei kontaktee-
runud psühhiaatrilise sundravi kohaldamise menetluses oma kaitsealusega. Advokaadi 
seletuse kohaselt sai ta kriminaalasja materjalid prokuröri käest 28.05.2007. a, seega 
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rohkem kui kaks nädalat enne 15.06.2007. a toimunud kohtuistungit. Ekspertiisiakti 
järelduste kohaselt esines kaitsealusel äge ja agressiivse psüühikahäire sümptomaatika. 
Ühtlasi asusid komisjoni liikmed seisukohale, et kahtlustatava vaimne seisund ei või-
malda tal kohtu ette astuda, kuna see võib tal põhjustada psüühilise seisundi halve-
nemist. Vandeadvokaadi seletus, mille kohaselt ta ei kohtunud kaebajaga, kuna tege-
mist oli inimesega, kes oma psüühilise seisundi poolest oli agressiivne ja ühiskonna 
jaoks ohtlik, on eeltoodu alusel põhimõtteliselt põhjendatud. Samas peab märkima, 
et kohtupsühhiaatriline ekspertiis kaebaja suhtes viidi läbi ja aktis kajastuvad järeldu-
sed tehti 23.03.2007. a, seega rohkem, kui kaks kuud varem. Kaebaja viibis vabadu-
ses, tema suhtes ei olnud rakendatud tahtest olenematut vältimatut psühhiaatrilist abi 
psühhiaatrilise abi seaduse alusel. Aukohus leiab, et kaitsja oleks pidanud selles situat-
sioonis siiski ühendust võtma kaebaja raviarsti ja/või ekspertiisikomisjoni liikmetega 
ja konsulteerima, kas kaitsja kontakteerumine (kohtumine) patsiendiga (kaitsealusega) 
oleks soovitav ja turvaline või mitte. Kõne alla võinuks tulla ka kliendi kirjalik teavi-
tamine kaitsja määramisest, kohtuasjast ja/või võimalusest kohtuda kaitsjaga. Antud 
juhul tuleb arvestada ka seda, et kaebaja viibis perioodil 14.06.2007–28.06.2007 ravil 
samas haiglas, mille psühhiaatriosakonnas oli tema suhtes 23.03.2007. a läbi viidud 
ekspertiis. See võinuks hõlbustada kaitsjal temaga kohtumist või muul viisil kontak-
teerumist. Asja materjalidest tuleneb, et kaebaja sai informatsiooni oma kohtuasjast, 
kohtulahendist ja määratud kaitsjast alles mitmeid kuid peale kohtuistungit. Vaatama-
ta sellele, et kohtul lasus kohustus väljastada kaebajale 15.06.2007. a tehtud kohtu-
määrus, oleks kaitsja pidanud jälgima ja tegema omalt poolt vajaliku, et klienti oleks 
informeeritud õigeaegselt kohtulahendist ja selle õiguslikest tagajärgedest. Asja mater-
jalidest ja vandeadvokaadi seletusest nähtuvalt ta seda ei teinud. 

Seega leiab aukohus, et vandeadvokaat, tegutsedes kaebaja kaitsjana psühhiaatrilise 
sundravi kohaldamise menetluses, ei ole oma tegevuses eelnevalt kirjeldatud aspekti-
des järginud KrMS § 47 lg 2, advokatuuriseaduse § 44 lg 1 p 1, p 2 ja eetikakoodeksi 
§ 8 tulenevat põhimõttelist kohustust kasutama kliendi huvides kõiki kaitsmisvahen-
deid ja viise, mis on seadusega kooskõlas ja andma oma parim kliendi ülesannete täit-
misel. Samas arvestab aukohus kaebusega seonduvaid konkreetseid asjaolusid. Nimelt 
võib ekspertiisiakti, samuti kaebaja ema 31.05.2007. a avalduse Viru Maakohtule ja Z 
Haigla 31.05.2007. a väljavõtte ning 15.06.2007. a kohtumäärusest nähtuvate krimi-
naalasja asjaolude põhjal järeldada, et kliendi haiguse iseloomu arvestades oleks kaitsja 
kohtumine temaga olnud seotud riskiga kaitsja julgeolekule. Kaebaja apellatsioonkae-
buse, samuti Tervishoiuametile esitatud kaebuse sisust saab järeldada, et kaebaja väited 
oma õiguste rikkumiste kohta on tingitud ennekõike ebapiisavast arusaamisest oma 
haiguse tõsidusest ja sellega seotud ohust endale ja teistele. 

Aukohus peab ühtlasi vajalikuks märkida, et psühhiaatrilise sundravi menetluse õigus-
lik regulatsioon (nt isiku tavapärases keskkonnas ärakuulamise võimaluse ettenägemi-
ne kohtumenetluses, kohtulahendi kätteandmise ja kaebamisõiguse täpsustamine jne), 
sh kaitseõigust puudutav, ei ole käesolevaks ajaks nõutaval tasemele seadusega regulee-
ritud. 

Arvestades eeltoodud asjaolusid, samuti seda, et vandeadvokaat ei ole distsiplinaarkor-
ras karistatud, ei pea aukohus vajalikuks teda karistada. Aukohus juhib samas vande-
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advokaadi tähelepanu vajadusele psühhiaatrilise sundravi kohaldamise asjades rangelt 
järgida kaitsja põhimõttelisi kohustusi ning juhatuse poolt antud juhiseid, arvestades 
samas konkreetset olukorda ja asjaolusid. 

Aukohus otsustas, et vandeadvokaat on rikkunud KrMS § 47 lg 2, advokatuuriseaduse 
§ 44 lg 1 p 1, p 2 ja eetikakoodeksi § 8 nõudeid ning toime pannud distsiplinaarüle-
astumise. Arvestades üleastumise toimepanemise konkreetseid asjaolusid, samuti seda, 
et vandeadvokaati ei ole distsiplinaarkorras karistatud, otsustas aukohus mitte määrata 
vandeadvokaadile distsiplinaarkaristust. Aukohus pidas vajalikuks juhtida vandeadvo-
kaadi tähelepanu vajadusele psühhiaatrilise sundravi kohaldamise asjades rangelt järgi-
da eeltoodud sätetest tulenevaid kaitsja kohustusi ning juhatuse poolt antud juhiseid, 
arvestades samas konkreetset olukorda ja asjaolusid. 
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TEGEVUSARUANNE 2009

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 kutseühendus 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 advokaatide täiendusõppe korraldamine;
o riigi õigusabi osutamise korraldamine ning oma liikmete kaudu riigi õigusabi 

osutamise tagamine;
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. 31.12.2009. a. seisuga 
oli Eesti Advokatuuris 693 tegevliiget ning liikmeskond kasvab aasta-aastalt. 

Aruandeperioodil toimus 24 juhatuse istungit. Istungitel olid päevakorras advokatuuri 
kui kutseorganisatsiooni igapäevatööd puudutavad küsimused, advokaadi kutse-eetika 
põhimõtete järgimine kutsetegevuses, advokaatide täiendõpe, advokatuuri puuduta-
vate eelnõude ja seadusloome küsimused jne. Juhatuse istungitel arutati advokaatide 
kohta esitatud kaebusi ning tehti ettepanekuid aukohtumenetluste algatamiseks. Nagu 
ka varasematel aastatel, olid juhatuse istungite päevakorras muuhulgas advokatuurisea-
dusest ja advokatuuri kodukorrast tulenevad üldised küsimused: advokaadieksamitele 
lubamine, uute liikmete vastuvõtmine, kõrgema kutsenimetuse omistamine, viimast 
aastat ka taotluste lahendamine osalemiseks äriühingu juhtimisorganite töös, taotlus-
te lahendamine seoses kutsetegevuse peatamise või taastamisega, liikmemaksudega, 
tegutsemiskoha muutmisega jm. Oluliseks osaks juhatuse tegevuses oli järelevalvetege-
vuse läbiviimine aasta alguses kinnitatud tegevusplaani järgselt.
 
Aastat läbivaks peateemaks juhatuse istungitel olid arutelud advokatuuri- ja riigi õigus-
abi seadustes tehtud muudatustest, samuti riigi õigusabi osutamiseks vajalikest ümber-
korraldustest advokatuuriseaduse muudatuste jõustumisel. 
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Tulud, kulud, kasum ja peamised finantssuhtarvud

Eesti Advokatuur ei ole kasumit taotlev ettevõte. Põhilises osas moodustub advoka-
tuuri eelarve advokaatide liikmemaksudest. 2009. Aastal moodustas tulu liikmemak-
sudest 6 033 tuhat krooni.

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

2009 2008

Tulu kasv advokatuuri liikmete liikmemaksudest (%)* 6,1 32,2

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 1 617 tuhat krooni rahalisi 
vahendeid avalik-õiguslikku ülesande täitmiseks s.o. riigi õigusabi osutamise korral-
damiseks.

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. 

2009. aastal eraldati riigieelarvega õigusabi osutavate advokaatide tasustamiseks 
37 489 tuhat krooni. Riigi õigusabi ostutati 2009. aastal mahus 38 285 tuhat krooni. 
Siinkohal võrdlevalt kahe viimase aasta riigi õigusabi tulu kasvu suhtarvud:

2009 2008

Tulu kasv riigi eelarvest õigusabiks (%)*  -18,0 - 5,0

2009. aasta riigi õigusabi osutamise tulude kasv on negatiivne. Põhjuseks on riigi 
2009. aasta lisaeelarve seadusega riigi poolt tasutavaks õigusabiks vähendatud vahen-
did.

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

2009 2008
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)* 1,17 1,06
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* Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

• Tulu kasv (%) = (tulu 2009 – tulu 2008)/ tulu 2008 * 100
• Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised 

kohustused

Personal

Eesti Advokatuuri liikmed töötavad iseseisvates äriühingutes (advokaadibüroodes). 
Advokatuuris töötas 2009. aastal detsembrikuu seisuga 12 palgalist töötajat ja advoka-
tuuri esimees, kelle põhitöökoht on samuti advokaadibüroos. Juhatuse liikmete ame-
tikoht ei ole palgaline. Advokatuuri huvides tehtud töö eest on makstud tasu töövõtu-
lepingute alusel. Advokatuuri tööorganitele – aukohtule, eetika- ja metoodikakomis-
jonile, kutsesobivuskomisjonile on 2009. aastal makstud preemiat. Kogu tööjõu kulu 
2009. aastal oli 2 820 tuhat krooni, mis jaotub vastavalt (tuh/EEK):

Koosseisuliste töötajate palk 2 460
sh juhatuse esimees 288
Lepinguline töö advokatuuri huvides 48
Preemiad 312
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Raamatupidamise aastaaruanne
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 7 kuni 17 toodud Eesti Advokatuuri 2009. aasta raama-
tupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

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

o raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantssei-
sundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

o kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuu-
päevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja 
esitatud;

o Eesti Advokatuur on jätkuvalt tegutsev.

___________________
Esimees
Aivar Pilv “    “ ___________ 2010. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Ain Alvin   “    “ ___________ 2010. a. Marti Hääl  “   “ ___________ 2010. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Peeter Lepik “    “ ___________ 2010. a. Jüri Leppik “    “ ___________ 2010. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Andrus Lillo “    “ __________ 2010. a. Ants Mailend “    “ _________ 2010. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Mart Sikut “     “ _________ 2010. a. Toomas Vaher “    “ ________ 2010. a. 
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Bilanss 

Varad Lisa 31.12.2009 31.12.2008
Käibevara
Raha ja pangakontod 2; 7 7 602 262 9 554 846 
Nõuded ja ettemaksud
     Nõuded liikmete vastu 3 324 892 300 390
     Muud lühiajalised nõuded 4 16 589 694
     Ettemaksed teenuste eest 5 79 032 48 640
     Kokku 420 513 349 724
Käibevara kokku 8 022 775 9 904 570
Vara kokku 8 022 775 9 904 570

Kohustused ja netovara 31.12.2009 31.12.2008
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
     Lühiajalised laenud 6 400 6 960
Võlad ja ettemaksed
     Võlad tarnijatele 67 182 44 420
     Võlad advokaadibüroodele osutatud 
     riigi õigusabi eest 7 2 228 057 3 950 798

     Võlad töövõtjatele 8 70 790 37 144
     Maksuvõlad 9 348 637 338 796
     Muud võlad 0 15
     Saadud ettemaksed liikmemaksude eest 19 380 32 550
     Kokku 2 734 046 4 403 723
Lühiajalised eraldised
     Riigi õigusabi eraldiste jääk 7 4 129 187 4 924 823
Lühiajalised kohustused kokku 6 863 633 9 335 506

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 569 064 365 809
Aruandeaasta tulem 590 078 203 255
Netovara kokku 1 159 142 569 064
Kohustused ja netovara kokku 8 022 775 9 904 570
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Tulude ja kulude aruanne

Tulud Lisa 2009 2008
Annetused ja toetused 10; 11; 12; 13 39 901 519 47 569 508
Tulu liikmemaksudest 10 6 032 992 5 686 153
Muud tulud 10 2 200 52 292

Mitmesugused tegevuskulud 14 2 484 779 2 198 965
Tööjõukulud
     Palgakulu 2 819 595 2 533 820
     Sotsiaalmaksud 954 434 842 832
Tööjõu kulud kokku 15 3 774 029 3 376 652
Muud kulud 
     Tegevusega seotud muud kulud 813 415 659 673
     Riigi õigusabi kulud advokaatidele 7; 10 38 284 758 46 719 508
     Toetused 169 470 154 950
Muud kulud kokku 39 267 643 47 534 131
Põhitegevuse tulem 410 260 198 205

Finantstulud ja -kulud
Intressitulud 105 528 5 050
Muud finantstulud ja -kulud 74 290 0
Finantstulud ja -kulud kokku 179 818 5 050

Aruandeaasta tulem 590 078 203 255
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Rahavoogude aruanne

Lisa 2009 2008

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevuse tulem 410 260 198 205
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete 
muutus -70 602 -9 203
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemak-
sete muutus - 2 471 873 251 824

Kokku rahavood põhitegevusest  -2 132 215 440 826

Rahavood investeerimistegevusest

Saadud intressid 105 341 5 026
Saadud likvideerimisjaotis 74 290 0
Kokku rahavood investeerimistegevusest 179 631  445 852

Kokku rahavood  -1 952 584  445 852

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses  2 9 554 846

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 952 584 445 852

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus   2 7 602 262 9 554 846
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Netovara muutuste aruanne

 Tulem

Saldo 31.12.2007 365 809

Aruandeperioodi tulem 203 255
Saldo 31.12.2008 569 064

Aruandeperioodi tulem 590 078
Saldo 31.12.2009 1 159 142
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1.  Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid 
ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Eesti Advokatuuri 2009. 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 2009 ja lõppes 31.detsembril 2009. Raamatupidamise 
aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühialalisi nõudeid. Finants-
kohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühiajalisi võla-
kohustusi.

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 
(lisa 4):

o laekumata intress summas -211 krooni, mis on rahavoogude aruandes elimi-
neeritud realt „Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus“;

o laekunud intress viitlaekumiste all summas 24 krooni, mis on rahavoogude 
aruandes elimineeritud realt „Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete 
muutus“.
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Lisa 2.  Raha ja pangakontod
(kroonides)

31.12.2009 31.12.2008

Arvelduskonto 1 220 992 651 080
Arvelduskonto (riigi õigusabi) (lisa 7) 6 357 244 8 875 621
Kassa 24 026 28 145
Kokku 7 602 262 9 554 846
 

Lisa 3.  Nõuded liikmete vastu
(kroonides)

31.12.2009 31.12.2008

Laekumata liikmemaksud 324 892 303 270
Ebatõenäoliselt laekuvad liikmemaksud 0 -2 880
Kokku  324 892 300 390

Lisa 4.  Muud lühiajalised nõuded
(kroonides)

31.12.2009 31.12.2008

Töövõtjatega seotud nõuded 16 378 670
Laekumata panga intressid 211 24
Kokku 16 589 694

Lisa 5. Ettemaksed teenuste eest
(kroonides)

31.12.2009 31.12.2008

Ettemakstud rent 71 480 37 729
Ettemakstud perioodika 7 552 10 911
Kokku 79 032 48 640

Lisa 6. Lühiajalised laenud
(kroonides)

31.12.2009 31.12.2008

Krediitkaardi jäägi kohustus 400 6 960
Kokku 400 6 960

Kohustuse täitmine 20.01.2010, intressimäär 0%
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Lisa 7. Riigi õigusabi
(kroonides)

2009 2008
Riigi õigusabi vahendite jääk aasta alguses 4 924 823 5 727 331
Riigieelarveline eraldis õigusabiks aruandeaastal (lisa10) 37 489 122 45 917 000
Advokaadibüroode poolt osutatud riigi õigusabi 
aruandeaastal (lisa 10) - 38 284 758 - 46 719 508

sh 31.12. seisuga advokaadibüroodele välja maksmata 
riigi õigusabi arved 2 228 057 3 950 798

Riigi õigusabi vahendite jääk aasta lõpus 4 129 187 4 924 823
Riigi õigusabi raha arvelduskontol (lisa 2)  6 357 244 8 875 621

Lisa 8.  Võlad töövõtjatele
(kroonides)

31.12.2009 31.12.2008
Puhkusereserv 70 790 37 144
Kokku 70 790 37 144

Lisa 9.  Maksukohustused
(kroonides)

31.12.2009 31.12.2008
Kinni peetud füüsilise isiku tulumaks 122 398 112 018
Sotsiaalmaks 191 312 175 329
Töötuskindlustuse maks 21 620 3 861
Kogumispensioni maks 0 7 773
Ettevõtte tulumaks 13 307 39 815
Kokku 348 637 338 796

Lisa 10. Tulud
(kroonides)

  2009  2008
Annetused ja toetused kokku  39 901 519  47 569 508
     tulud riigieelarvest õigusabiks (lisa 7)  38 284 758  46 719 508
     tegevuskulude sihtfinantseerimine (lisa 11)   1 070 737  850 000
     riigi õigusabi korralduse süsteemi muutmise
     ettevalmistamine (lisa 12)  296 000   0

     riigi õigusabi analüüs (lisa 13)   250 024   0
Liikmetelt saadud tasud  6 032 991  5 686 153
Muud tulud  2 200 52 292
     leppetrahvid  0 36 000
     tulu raamatute müügist  1 000 4 500
     muud tulud  1 200 11 792
Kokku 45 936 710 53 307 953
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Lisa 11. Tegevuskulude sihtfinantseerimine
(kroonides)

2009 2008

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

1 070 737 850 000

Eraldise kasutamine
    palgakulu (sh sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks) 853 452 665 733
    rendi- ja kommunaalkulud 180 298 157 050
    kantselei- ja halduskulud 36 987 27 217
Kokku 1 070 737 850 000

Lisa 12. Riigi õigusabi korralduse süsteemi muutmise ettevalmistamine
(kroonides)

2009 2008

Riigieelarveline eraldis avalik-õigusliku ülesande 
täitmiseks so riigi õigusabi süsteemi muutmise 
ettevalmistamine (lisa 10)

296 000 0

Eraldise kasutamine
    palgakulu (sh sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks) 22 848 0
    rendi- ja kommunaalkulud 50 850 0
    IT kulud 77 190 0
    inventarikulud 107 501 0
    koolituskulud 12 324 0
    kantselei- ja halduskulud 25 287 0
Kokku 296 000 0

Lisa 13. Riigi õigusabi analüüs
(kroonides)

2009 2008

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

250 024 0

Eraldise kasutamine

    maksuanalüüs 20 532 0
    riigi õigusabi korraldamisega seotud rahaliste 
    vahenditevajaduse analüüs 74 812

    analüüs riigi õigusabi tasustamise viisi ja 
    taseme kohta 154 680 0

Kokku 250 024 0
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Lisa 14. Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

2009 2008

Üür 573 263 604 012
Elekter ja küte 56 352 87 755
Kommunaalkulud 77 620 38 755
Sidekulud 54 856 88 209
Meediakulud 159 936 158 828
Kohtukulud 0 64 346
Nõustamiskulud (lisa13) 250 024 0
Kantselei inventar ja remont 206 172 194 797
Koolituskulud 348 996 250 339
Lähetuskulud 147 284 248 834
Majapidamiskulud 151 009 82 653
IT tarkvara ja hoolduskulud 132 514 57 974
Üldkogukulud 59 492 95 322
Rahvusvahelised liikmemaksud 117 207 117 817
Muud 150 055 109 324
Kokku 2 484 779 2 198 965

Lisa 15. Tööjõukulud
(kroonides)

2009 2008

Koosseisuliste töötajate palgakulu 2 460 282 2 200 565
Lepinguline palk töö eest advokatuuri huvides 47 563 52 917
Preemiad 311 750 280 338
Sotsiaalmaksud 954 434 842 832
Kokku 3 774 029 3 376 652
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Juhatuse allkirjad 2009. aasta majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud ja kinnitanud 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis 
koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsu-
sest. Juhatus on aastaaruande üldkogule esitamiseks heaks kiitnud.

___________________
Esimees
Aivar Pilv    “     “ ____________ 2010. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Ain Alvin     “    “ ____________ 2010. a. Marti Hääl   “    “ __________ 2010. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Peeter Lepik  “    “ ____________ 2010. a. Jüri Leppik   “    “ __________ 2010. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Andrus Lillo  “    “ ____________ 2010. a. Ants Mailend  “    “ _________ 2010. a.

___________________ ____________________
Juhatuse liige   Juhatuse liige
Mart Sikut    “     “ ____________ 2010. a. Toomas Vaher “    “ _________ 2010. a. 
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SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGULE

Oleme auditeerinud kaasatud EESTI ADVOKATUUR’i raamatupidamise aastaaru-
annet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2009, tulude-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 aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 6 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 ADVOKATUUR’i finantsseisundit seisuga 31. detsember 2009 ning 
sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas 
Eesti hea raamatupidamistavaga.
 
 

Tallinn, 09. veebruaril 2010. a 

Toomas Villems
Vannutatud audiitor 
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EESTI ADVOKAADID

A

Aadli, Aavo Mustamäe tee 18, 10617 Tallinn 
vandeadvokaat tel 501 1385, faks 655 6570
Advokaadibüroo Aavo Aadli tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja väärteoõigus

Aasmaa, Anti Turuplats 3-M11, 44310 Rakvere 
vandeadvokaat 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) haldusõigus ja -menet-
lus, kindlustusõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus, investeerimisõigus, rahvusvaheline 
vahekohtumenetlus, rahvusvaheline eraõigus, konkurentsõigus
      
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

Adamson, Anne-Mai     Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi     tel 640 0900, faks 640 0901 
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
äriühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised, riskikapital

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

Agur, Risto Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00 
väärtpaberi- ja kapitaliturud, äriühinguõigus, ümberstruktureerimised ja likvideerimised, 
riskikapital, makseraskustega seotud varade ülevõtmine, makseraskustega seotud varade 
väljaostmine, pankrotid, saneerimine 
  
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 

Ait, Maria      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, keskkonnaõigus, ettevõtete ühinemised ja omandamised, äriõigus

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

Allikmäe, Merike     Gonsiori 21-214, 15020 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 644 0220
Advokaadibüroo Uno Feldschmidt tööaeg E-R 09.00-17.00
karistusõigus, tsiviilõigus ja haldusõigus
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Almann, Lauri Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 626 4300, faks 626 4306 
Advokaadibüroo Varul Vilgerts Smaliukas tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

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, 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 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), äri-
õigus, haldusõigus, haldus- ja tsiviilkohtumenetlus, rahvusvaheline autovedu, tarbijaõigus, 
tööõigus, lepitamine

Angerjärv, Mart Gonsiori 7, 10117 Tallinn  
vandeadvokaat tel 660 3800, faks 660 3801
Advokaadibüroo Hansa Law Offices    tööaeg E-R 09.00-17.00 
kohtuvaidlused, maksuõigus

Annus, Diana      Rävala pst 4, 10143 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 640 0250, faks 640 0260
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00
võlaõigus, riigihanked, ühinguõigus
   
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 
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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

Arvisto, Margus Tornimäe 5, 10145 Tallinn 
vandeadvokaat tel 680 6700, faks 680 6704
Advokaadibüroo Arvisto & Koch 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

B

Bachmann, Kalev Raatuse 20, 51009 Tartu
vandeadvokaat tel 744 1499, faks 744 1599
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)

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 Merivälja tee 70-37, 11911 Tallinn
vandeadvokaat tel 504 7657, 501 9089
Benevolenskaja Advokaadibüroo eelneval registreerimisel kokku-
karistusõigus ja kriminaalmenetlus leppel 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 
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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

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   
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E

Eespõld, Jane Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen     tööaeg 09.00-18.00
pangandus, projektide finantseerimine ja PPP, väärtpaberi- ja kapitaliturud, kaubanduse 
finantseerimine

Ehasoo, Kaido Suur-Karja 3, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 503 2546
Advokaadibüroo Ehasoo & Partnerid eelneval registreerimisel kokku-
tsiviil- ja karistusõigus leppel 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

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

Eichler, 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

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 

End, Tarmo      Rotermanni 8, 10111 Tallinn
vandeadvokaadi abi  tel 664 5250, faks 664 5251
Advokaadibüroo Hedman Partners OY  tööaeg E-R 09.00-18.00
Eesti filiaal  
äri- ja lepinguõigus ja maksuõigus

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
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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 Varul Vilgerts Smaliukas 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, tsiviil- ja halduskohtumenetlus, pank-
rotiõigus

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 Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
konkurentsiõigus, kohtuvaidlused, pankrotiõigus ja saneerimine, telekommunikatsioon

G

Ginter, Garri Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen  tööaeg E-R 09.00-18.00
konkurents, kohtuvaidlused ja vahekohus, riigihanked, transport ja merendus

Glikman, Aleksander Liivalaia 45, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 686 0000, faks 686 0002
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus
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Glikman, Leon  Liivalaia 45, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 686 0000, faks 686 0002
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  tööaeg E-R 09.00-17.00
Tallinna büroo 
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 

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

Haab, Daniel      Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaadi abi     tel 626 4300, faks 626 4306 
Advokaadibüroo Varul Vilgerts Smaliukas   tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

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

Hagström, Mariana Liivalaia 45, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 686 0000, faks 686 0002
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
tsiviil- ja halduskohtumenetlus, haldusõigus, saneerimine, pankrotiõigus 

Hallikma, Maret      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
maksuõigus, maksejõuetusõigus, haldusõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus

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, projektide finantseerimine ja PPP, väärtpaberi- ja kapitaliturud, kaubanduse 
finantseerimine, makseraskustega seotud varade ülevõtmine, makseraskustega seotud varade 
väljaostmine, saneerimine, kindlustusõigus

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

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; haldusmenet-
lus; keskkonnaõigus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus
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Henno, Karin      Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi abi  tel 640 7170, faks 640 7171 
Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus, lepinguõigus

Henriksen, Marget Veetorni 4, 10119 Tallinn 
vandeadvokaat tel 627 1600, faks 627 1601
Advokaadibüroo Leppik ja Partnerid  tööaeg E-R 08.30-17.00
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

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

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

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, 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
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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; asjaõigus; ehitus ja kinnisvaraarendus; 
energeetika; era- ja avaliku sektori koostööprojektid ja riigihanked

Indela, Helmeri Liivalaia 45, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 686 0000, faks 686 0002
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus

Inglist, Aare-Matti Pikk 2, 72713 Paide
vandeadvokaat tel 565 9832
Advokaadibüroo Inglist tööaeg E-R 11.00-15.00 (eelnevalt 
 registreeruda)
kindlustusõigus

Isokoski, Kristina Paldiski mnt 177-50, 13518 Tallinn
vandeadvokaat tel 644 4287
Advokaadibüroo K. Roosalu kokkuleppel kliendiga
perekonna-, pärimis-, elamu-, võla-, töö- ja kriminaalõigus

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; tsi-
viil- 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
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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 Varul Vilgerts Smaliukas tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Jents, Liina      Tartu mnt 6-10, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi abi     tel 682 8550, faks 682 8551
Advokaadibüroo Ruus & Vabamets    tööaeg E-R 09.00-18.00
intellektuaalse omandi õigus, äri- ja majandusõigus, lepinguõigus, asjaõigus

Jesse, Piret      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 ja ülevõtmised, ühingu- ja äriõigus, võlaõigus, kin-
nisvara- ja ehitusõigus
 
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

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, 
  R 09.00-17.00
riigi- ja haldusõigus, tsiviilõigus, äriühingu- ja majandusõigus, intellektuaalomandiõigus, 
kriminaalõigus
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Juurmann, Tõnis Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 611 0810, faks 611 0811
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtu- ja vahekohtumenetlus; lepinguõigus; ühinguõigus; kinnisvara, planeerimine ja ehi-
tus; keskkonnaõigus; tööõigus

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, isi-
kutele 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

K

Kaarma, Rait 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, 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



91

ADVOKAADID

Kaevando, Marko  Roseni 7, 10117 Tallinn
vandeadvokaat tel 664 5130, faks 664 5135
Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid 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 Tallin
vandeadvokaadi abi tel 640 0250, faks 640 0260
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg E-R 08.30-18.00
intellektuaalne omand, ühinemised ja omandamised, äriühinguõigus, lepinguõigus, asja-
õigus

Kairjak, Marko Ahtri 6a, 10151 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Varul Vilgerts Smaliukas 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

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
ümberstruktureerimised ja likvideerimised, ühinemised ja ülevõtmised, riskikapital, mak-
seraskustega seotud varade ülevõtmine, makseraskustega seotud varade väljaostmine, äri-
ühinguõigus

Kallas, 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
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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

Kalmus, Maili      Tartu mnt 6-10, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel 682 8550, faks 682 8551
Advokaadibüroo Ruus & Vabamets    tööaeg E-R 09.00-18.00
väärtpaberiõigus, äriõigus, lepinguõigus, asja- ja kinnisvaraõigus

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 P. Süda 3a-4, 10118 Tallinn
vandeadvokaat tel 681 1300, faks 681 1301
Advokaadibüroo Kasak & Missik Tallinna büroo E 9-14; 
tsiviil- ja haldusõigus Tartu büroo T 9-14 

Kask, Gerly Lennuki 22, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel 626 2062, 626 2060, 
Advokaadibüroo Concordia faks 626 2061
     tööaeg E-R 09.00-17.00
maksuõigus, haldusmenetlus ja halduskohtumenetlus, kriminaalmenetlus

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 ja vahekohus, transport ja merendus, 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

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

Keres, Paul      Liivalaia 45, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi abi     tel 686 0000, faks 686 0002
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid   tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviilõigus ja tsiviilkohtumenetlus, haldusõigus ja halduskohtumenetlus, pankrotimenetlus, 
mereõigus

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 Rotermanni 8, 10111 Tallinn 
vandeadvokaat tel 611 6950, faks 611 6951
Advokaadibüroo Hedman Partners OY  tööaeg E-R 09.00-18.00
Eesti filiaal 
vaidluste lahendamine, kinnisvaratehingud ja keskkonnaõigus

Kiir, Margus      Sompa 3, 41533 Jõhvi
vandeadvokaadi vanemabi     tel 337 0598
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo   tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtu- ja vahekohtumenetlus; haldusmenetlus ja avalik õigus; ühinguõigus, ülevõtmised ja 
ühinemised; lepinguõigus; kinnisvara, planeerimine ja ehitus; maksejõuetus, saneerimine 
ja pankrotiõigus; tööõigus

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
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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

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
maksuõigus, kaitse ja esindus maksu- ja majandusalastes kriminaalasjades, kohtuvaid-
lused haldus-, kriminaal- ja tsiviilkohtumenetluses, läbirääkimiste pidamine

Klyukach, Yulia Tuukri 19, 10152 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 668 8647, faks 668 8646
Aavik & Partnerid Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
lepingu- ja asjaõigus

Koch, Kari-Paavo Tornimäe 5, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 680 6700, faks 680 6704 
Advokaadibüroo Arvisto & Koch tööaeg E-R 09.00-17.00 
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
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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

Koolmeister, Monika     Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaadi abi     tel 640 7170, tel 640 7170
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-18.00
äriühingu-, väärtpaberituru-, pangandus-, finants- ja konkurentsiõigus ning riigi- ja hal-
dusõigus

Korhonen, Johanna Turu 2, 51014 Tartu
vandeadvokaadi vanemabi tel 731 2272, faks 731 2274
Advokaadibüroo Aivar Pilv Tartu 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
vandeadvokaat 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

Krautmann, Meelis Gonsiori 7, 10117 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 660 3800, faks 660 3801
Advokaadibüroo Hansa Law Offices tööaeg E-R 09.00-17.00
maksuõigus, haldusõigus, ühinguõigus ja majanduskuriteod

Kravtšenko, Ksenia ScalaCity, 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; lepingu- ja tööõigus, intellektuaalse omandi kaitse, 
merendusõigus; kinnisvara- ja ehitusõigus; kohtu- ja vahekohtumenetlus; riigi- ja haldus-
õigus; rahvusvaheline eraõigus; EL õigus; Vene Föderatsiooni õigus
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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; sotsiaalkind-
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

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 seo-
tud küsimused); majandus-, maksu- ja ametialased kuriteod; väärteo- ja kriminaalmenet-
lus; liiklus- ja pankrotiõigus

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

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

Kulm, Piia      Rävala pst 4, 10143 Tallinn
vandeadvokaadi abi     tel 640 0250, faks 640 0260 
Advokaadibüroo LEXTAL     tööaeg E-R 08.30-18.00
võla- ja asjaõigus, riigihanked, pankrotimenetlus 

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
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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

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 Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn
vandeadvokaat tel 644 4900, faks 631 3909
Advokaadibüroo Lillo & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
era- ja karistusõigus

Kuusk, Janno ScalaCity, 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, lepingu-, töö-, lennundusõigus; kinnisvara- ja ehi-
tusõigus; kohtu- ja vahekohtumenetlus

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, Karoliina     Narva mnt 5, 10117 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partnerid   tööaeg E-R 09.00-18.00
äriühingu- ja majandusõigus, võlaõigus, asjaõigus, maksuõigus
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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 planeeri-
misõigus; intellektuaalne omand; keskkonnaõigus; maksumenetlused; tsiviil- ja halduskoh-
tu- 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

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

Kärdi, Urmas Rävala pst 8, 10143 Tallinn
vandeadvokaat tel 666 3106, faks 666 3105
Rävala Advokaadibüroo tööaeg E-R 10.00-16.00
tsiviilõigus

Kärson, Sander      Rävala pst 5, 10143 Tallinn
vandeadvokaadi abi     tel 630 9170, faks 630 9171
Advokaadibüroo Glimstedt, Straus & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.30
eraõigus

Künnap, Paul Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
ühinemised ja ülevõtmised, riskikapital, ehitus-, keskkonna-, kinnisvara- ja 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-, ja kriminaalõigus, äriõigus

Küünemäe, Argo Suur-Karja 11, 10140 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 648 4866, 5326 7677 
Advokaadibüroo Nurmi & Partner    tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, kriminaal- ja haldusõigus; kohtumenetlused; rahvusvaheline õigus 

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
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Laansalu, Ain      Raekoja plats 13/Vabaduse pst 2,
vandeadvokaat 51004 Tartu 
Tartu I Advokaadibüroo tel/faks 744 1150
     tööaeg E-R 09.00-17.00 

Laasik, Tambet      Turu 2, 51014 Tartu
vandeadvokaadi abi     tel 731 2272, faks 731 2274 
Advokaadibüroo Aivar Pilv Tartu osakond tööaeg E-R 08.30-17.30 
tsiviilõigus (sh äri- ja tööõigus), haldusõigus

Ladva, Owe Tõnismägi 2/Endla 3, 10122 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 630 7383
Advokaadibüroo Eva Rivis tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus-, kriminaalõigus

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
äriühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised, riskikapital

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
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Laus, Klen Tartu mnt 6-10, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 682 8550, faks 682 8551
Advokaadibüroo Ruus & Vabamets tööaeg E-R 09.00-18.00
tööõigus, äriõigus, lepinguõigus, pankrotiõigus ja saneerimine, kohtumenetlus

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 tegevu-
sega 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 Tornimäe 7, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 655 6571, faks 655 6573
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

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

Leok, Neeme Vabaduse 5, 68204 Valga
vandeadvokaat tel/faks 764 2934
Valga Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-16.00
kriminaalõigus
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Lepasepp, Kaupo Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
rahvusvaheline kaubandus ja vahendus, infotehnoloogia, farmaatsiatooted, konkurents, 
energeetika, telekommunikatsioon, intellektuaalne omand

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 & Koch 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
kohtuvaidlused tsiviil- ja haldusasjades

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

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

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



102

ADVOKAADID

Lillo, Indrek Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn 
vandeadvokaat tel 644 4900, faks 631 3909
Advokaadibüroo Lillo & Partnerid tööaeg E-N 9.00-17.00
 Raatuse 83, 50604 Tartu, 
 tel/faks 744 4900
 (eelneval registreerimisel kokku-
 leppel 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 16, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 667 7888, faks 667 7889
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 Rotermanni 8, 10111 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 6950, faks 611 6951
Asianajotoimisto Hedman Partners OY  tööaeg E-R 09.00-18.00
Eesti filiaal
vaidluste lahendamine, planeerimine ja ehitusõigus ning keskkonnaõigus

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
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tsiviil- ja halduskohtumenetlus; arbitraaž ja muud vaidluste alternatiivse lahendamise vii-
sid; tööõigus, haldusõigus; hasartmänguõigus; kinnisvara- ja ehitusõigus (sh ehitusõigusala-
sed 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; 
  T 14.00-17.00
tsiviil-, kriminaal- ja väärteoõigus

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 ehitusõigus, kindlustusõigus, maksuõigus, keskkonnaõigus
 
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; tele-
kommunikatsioon; intellektuaalne omand; informatsiooni tehnoloogia; toodete turustamine 
ja levitamine; avaliku ja erasektori partnerlus; äriühingu- ja majandusõigus; maksuõigus

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 äriõi-
gus, 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
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Luik, Vello Vabaduse 5, 68204 Valga 
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 764 2934
Valga Advokaadibüroo tööaeg 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, planeeri-
mine- ja ehitusõigus, maksuõigus); tsiviilõigus (tsiviilkohtumenetlus, ADR-alternatiivne 
vaidluste lahendamine, kindlustus-, lepingu-, äriühinguõigus, kaasomandi ja ühisomandi 
vaidlused, mittetulundusühistute õigused); väärteomenetlused (korruptsioonivastase seadu-
se alusel)

Lumiste, Riine Kärberi 43-49, 13919 Tallinn
vandeadvokaat tel 635 7363
Advokaadibüroo Legitimus tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaalõigus
 
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 halduskohtumenet-
lus; kaubandusõigus.

Lusmägi, Andres Keemia 23-1, 10616 Tallinn
vandeadvokaat tel 507 2873
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

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

Lõhmus-Ein, Karina     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 maksu- ning kriminaalõigus)
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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, Kaia Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi abi tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
tööõigus, intellektuaalne omand, IT, ühingu- ja äriõigus

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

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
äriühinguõigus, tööõigus, ümberstruktureerimised ja likvideerimised, makseraskustega seo-
tud varade väljaostmine, pankrotid, saneerimine

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 Varul Vilgerts Smaliukas 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 Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn
vandeadvokaat tel 644 4900, faks 631 3909
Advokaadibüroo Lillo & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
era- ja haldusõigus, EL õigus
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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
 
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 Tornimäe 5, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 680 6700, faks 680 6704
Advokaadibüroo Arvisto & Koch tööaeg E-R 08.30-17.30
kriminaalõigus, perekonna- ja tööõigus, avaliku halduse vastutus

Mehilane, Marko Tornimäe 5, 10145 Tallinn 
vandeadvokaat tel 616 4660, faks 615 4661 
Advokaadibüroo Entsik & Partner  tööaeg E-R 08.30-17.30
tsiviil- ja kohtumenetlus; äriühingu- ja majandusõigus; äriühingute restruktureerimine ja 
pankrotiõigus; ehitusõigus ja -lepingud, planeerimine; riigihanked
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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 (vastuvõtt
Tallinna büroo  eelregistreerimisel)
võla-, pankroti-, maksu-, karistusõigus

Michelson, Kadri      Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaadi abi     tel 640 7170, faks 640 7171
Advokaadibüroo Raidla Leijns & Norcous   tööaeg E-R 09.00-18.00
tööõigus, haldusõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus, meditsiiniõigus, lepinguõigus

Miidla, Mihkel Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
rahvusvaheline kaubandus ja vahendus, infotehnoloogia

Mikli, Valmond Lennuki 22, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 626 2062, 626 2060, 
Advokaadibüroo Concordia faks 626 2061 
 tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtu- ja haldusmenetlus, eraõigus (sh perekonnaõigus)

Miller, Rajar Rävala pst 4, 10143 Tallinn
vandeadvokaat 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 Süda 3, 10118 Tallinn
vandeadvokaat tel 642 4092, faks 642 4089
Advokaadibüroo Mullari & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
võla- ja äriõigus
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Muna, Elmer Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviilkohtumenetlus, halduskohtumenetlus, pankrotimenetlus, täitemenetlus, saneerimis-
menetlus, arbitraaž, ehitus- ja planeerimisõigus

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

Murula, Inga      Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi abi     tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen     tööaeg E-R 09.00-18.00
äriühinguõigus, ümberstruktureerimised ja likvideerimised 

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

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, perekonnaõigus

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 
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; 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
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äriühingu- ja majandusõigus; maksu-, võla- ja asjaõigus; tsiviil-, haldus- ja vahekohtume-
netlus; ehitus- ja planeerimisõigus; intellektuaalse omandi õigus; ühinemised ja ülevõtmised

Mägi, Monika Lennuki 22, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 626 2062, 626 2060, 
Advokaadibüroo Concordia faks 626 2061 
 tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtumenetlused, karistusõigus, maksu- ja perekonnaõigus

Mägi, Siim      Liivalaia 45, 10145 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi    tel 686 0000, faks 686 0002 
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid   tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviilõigus

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

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
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Mölder, Karin Ahtri 6a, 10151 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Varul Vilgerts Smaliukas 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

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 Koidu 114-42, 10139 Tallinn
vandeadvokaat tel 648 0170
Advokaadibüroo Sergei Narusberg tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus

Naur, Indrek      Juhkentali 52, 10132 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel/faks 601 2900
Juhkentali Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-16.00 (eelneval
 registreerimisel) 
tsiviilõigus, äriõigus, pankrotiõigus ja saneerimised, intellektuaalne omand, karistusõiguse 
majandusalased süüteod

Neiland, Alar Kiisa 8, 11313 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 
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Nišajev, Oleg Kreutzwaldi 5, 10120 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 7488 071, faks 7488 072
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

Nossova, Irina      Turu 2, 51014 Tartu
vandeadvokaadi abi     tel 731 2272, faks 731 2274
Advokaadibüroo Aivar Pilv Tartu    tööaeg E-R 08.30-17.30
tsiviilõigus (asjaõigus, sh lepinguõigus, äriõigus), tsiviilkohtumenetlus, haldusmenetlus ja 
haldusõigus

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
 
Nurmi, Anne Suur-Karja 11, 10140 Tallinn 
vandeadvokaat tel 501 5167
Advokaadibüroo Nurmi & Partner 
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 
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Nõmmik, Ants Hommiku 4-14, 80010 Pärnu
vandeadvokaat tel 443 7991, 515 4627
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, mee-
dia ja reklaam

Nõu, Raini Tõnismägi 3a-7, 10119 Tallinn  
vandeadvokaat tel 640 8711, faks 640 8713 
Advokaadibüroo Jaak Oja tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviilõigus (asja-, võla-, pärimis-, perekonnaõigus) ja protsess; haldusõigus ja protsess; 
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; intellektuaalne 
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

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
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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 ja vahekohus, kindlustus

Olli, Hannes Rävala pst 4, 10143 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 662 2640, faks 662 2641
Advokaadibüroo Laus & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00
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
vandeadvokaat 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
tsiviil- ja halduskohtumenetlus, rahvusvaheline arbitraaž, pankrotiõigus, haldusõigus, rii-
gihanked

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 pla-
neerimisõigus; pankrotiõigus; tööõigus), täitemenetlus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus; kri-
minaalmenetlus

Otsmann, Villu Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 697 6090, faks 697 6091
Advokaadibüroo Tamme & Otsmann tööaeg E-R 09.00-18.00
vaidluste lahendamine ja lepitamine, investor-, kontserni ja juhtimissuhetega seotud õigus, 
konkurentsiõigus, maksuõigus, kahju hüvitamine

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
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Otto, Iivi       Liivalaia 45, 10145 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 686 0000, faks 686 0002
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
äriühinguõigus, ümberstruktureerimised ja likvideerimised, saneerimine
 
Paal, Paavo      Asula 14-10, 11312 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel 661 6210, faks 661 6214
Advokaadibüroo Kalk & Ko     tööaeg E-R 10.00-16.00

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, lepinguõigus ja haldusmenetlus

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

Paimets, Uno Pargi 13a-30, 48303 Jõgeva
vandeadvokaat tel 772 3473
Uno Paimetsa Advokaadibüroo
kriminaalõigus
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Palmaru, Raul Lennuki 22, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 626 2062, 626 2060, 
Advokaadibüroo Concordia faks 626 2061 
kohtumenetlused, karistus- ja maksuõigus tööaeg E-R 09.00-17.00

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

Palmits, Andrias  Rävala pst 5, 10143 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi  tel 630 9170, faks 630 9171
Advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid  tööaeg E-R 09.00-17.30
pankrotiõigus, kinnisvara, ehitus, planeerimisõigus ja lepinguõigus

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, äriühinguõigus, tööõigus, elektrooniline side

Park, Minni-Triin 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, äri- ja lepinguõigus

Paron, Raino Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 640 7170, faks 640 7171 
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
konkurentsiõigus, EL õigus, infrastruktuuri teenused, ettevõtete ühinemised ja omanda- 
mised

Parts, Veiko Ahtri 6, 10130 Tallinn 
vandeadvokaat tel 682 5700, faks 682 5701
Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid 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
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Pedak, Kalle Rotermanni 8, 10111 Tallinn
vandeadvokaat tel 664 5250, faks 664 5251
Asianajotoimisto Hedman Partner OY  tööaeg E-R 09.00-18.00
Eesti filiaal
ettevõtete ühinemised ja omandamised ning rahvusvahelised tehingud; Soome äri- ja lepin-
guõigus

Penne, Jaana Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
haldusõigus ja -menetlus, keskkonnaõigus, planeerimis- ja ehitusõigus, võlaõigus, tsiviil- ja 
halduskohtumenetlus

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, äri-
ühinguõigus

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

Pettai, Pille      Liivalaia 45, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel 686 0000, faks 686 0002
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid    tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus, kinnisvaraõigus, ehitus- ja planeerimisõigus, ühinemised ja omandamised

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

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 võõrandamistehin-
gud
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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
 
Pihlakas, Taavi Rüütli 4, 10130 Tallinn
vandeadvokaat 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 Varul Vilgerts Smaliukas tööaeg E-R 09.00-18.00
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, pankrotiõigus

Plaks, Carry Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtuvaidlused ja vahekohus, riigihanked, transport ja merendus

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

Ploom, Peeter      Narva mnt 5, 10117 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Mägi Kraavi & Partnerid   tööaeg E-R 09.00-18.00
äriühinguõigus, võlaõigus, ühinemised ja ülevõtmised, ehitus- ja planeerimisõigus, medit-
siiniõigus

Ploomipuu, Triin 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

Pobbul, Kairi      Lennuki 22, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel 626 2062, 626 2060,
Advokaadibüroo Concordia faks 626 2061
     tööaeg E-R 09.00-17.00
perekonna- ja pärimisõigus, kohtumenetlused, lepinguõigus
  
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 Sakala 18-2, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 664 0600, faks 664 0601
Advokaadibüroo Vilippus Polman Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
haldusõigus, sh maksuvaidlused; võlaõigus; haldus- ja kohtumenetlus; investeerimisprojek-
tide juriidiline nõustamine 
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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,
vandeadvokaat 10128 Tallinn
Advokaadibüroo Seppik & Sirel tel 606 9600, faks 606 9601
 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 pärimisõigus

Prangli, Toomas Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaadi vanemabi tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen  tööaeg E-R 09.00-18.00
ühinemised ja ülevõtmised, telekommunikatsioon, ühinemised ja ülevõtmised, riskikapital

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

Priks, Marian Vanemuise 21a, 51014 Tartu
vandeadvokaat tel 734 4294, faks 734 0003
Advokaadibüroo Valge & Uiga tööaeg E-R 09.00-16.30
tsiviillõigus, tsiviilkohtumenetlus

Puolakainen, Veikko Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtuvaidlused ja vahekohus, riigihanked, transpordi- ja merendusõigus

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 Varul Vilgerts Smaliukas tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Põldre, Mare Narva mnt 5-123, 10117 Tallinn
vandeadvokaat tel/faks 664 0410
Advokaadibüroo Mare Põldre tööaeg E-R 09.00-18.00
majandus- ja tsiviilõigus
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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

Pärmann, Avo Esplanaadi 10, 80010 Pärnu
vandeadvokaat tel 442 1007, 5669 3653
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, pankrotiõigus

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
konkurentsiõigus; energeetika; keskkonnaõigus; riigihanked; kaubamärgi- ja intellektuaal-
se omandi õigus; lepingud (sh rahvusvaheline lepinguõigus); äriõigus

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
riigi- ja haldusõigus; äri- ja lepinguõigus; 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, konkurentsiõigus

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, keskkonnaõi-
gus, 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

Rannaveski, Anu      Lossi 37, 71004 Viljandi
vandeadvokaadi abi     tel 435 5370, faks 435 5374
Advokaadibüroo Normann & Partnerid   tööaeg E-R 09.00-17.00
karistus-, tsiviil-, haldusõigus (sh tsiviil- ja halduskohtumenetlus ning kriminaal- ja väär-
teomenetlus)

Rask, Ramon Ahtri 6a, 10151 Tallinn
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Varul Vilgerts Smaliukas 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
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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

Raudsepp, Kati Fr. R. Kreutzwaldi 12, 10124 Tallinn
vandeadvokaat tel 683 0390, faks 683 0391
Advokaadibüroo Tehver & Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00
tsiviil- ja haldusõigus

Raudsepp, Priit Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaadi abi     tel 640 0900, faks 640 0901
Advokaadibüroo Sorainen     tööaeg E-R 09.00-18.00
maksuõigus

Raudsepp, Sulev Nõmme küla Leisi vald, 
vandeadvokaat 93823 Saare maakond
Raudsepa Advokaadibüroo Harju 1, 10146 Tallinn
 tel 457 3833; 627 6429
kriminaalõigus, eestkoste asjad 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, maksuvaidlu-
sed, esindus kohtus ja 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 krediidikindlus-
tus; varakindlustus

Reinmaa, Armand Uus-Tatari 25/Veerenni 13, 
vandeadvokaat 10119 Tallinn 
Reinmaa & Partnerid Advokaadibüroo  tel 660 6974, faks 660 6972
 tööaeg E-R 09.00-18.00 
kohtu- ja vahekohtumenetlus; ühinguõigus, ülevõtmised ja ühinemised; lepinguõigus
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Reinsalu, Matti Keskväljak 10, 72713 Paide 
vandeadvokaat tel 385 1655
Advokaadibüroo Matti Reinsalu tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus

Reinson, Kristi      Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaat      tel 640 7170, faks 640 7171
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo   tööaeg E-R 09.00-18.00
elektrooniline side, tsiviil- ja halduskohtumenetlus, haldusõigus
  
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

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, pankrotiõigus ja saneerimine

Riisna, Lada Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
ettevõtete ühinemised ja omandamised, 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
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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

Ruus, Taivo Tartu mnt 6-10, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 682 8550, tel 682 8550
Advokaadibüroo Ruus & Vabamets tööaeg E-R 09.00-18.00
haldusõigus, riigihanked, ehitus- ja planeerimisõigus, keskkonnaõigus, kohtu- ja vahekoh-
tumenetlus

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, maksuõigus

Rüütel, Andres      Karja 20, 90503 Haapsalu 
vandeadvokaat      tel/faks 473 7108 
Andres Rüütli Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-17.00
kaitse ja esindus kriminaalasjade kohtueelses- ja kohtumenetluses, kaitse ja esindus väär-
teomenetlus; juriidiline nõustamine õigusdokumentide koostamine; esindus kohtus tsiviil-
asjades asja-, võla-, töö-, pärimis- ja perekonnaõiguse alal

Rüütel, Risto Liivalaia 45, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 686 0000, faks 686 0002
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus
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S

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

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 Roseni 7, 10111 Tallinn
vandeadvokaat tel 664 5130, faks 664 5135
Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid 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

Saar, Nigul Ahtri 6a, 10151 Tallinn
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 4306
Advokaadibüroo Varul Vilgerts Smaliukas 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 halduskohtume-
netlus

Saareväli, Mauno Vabaduse pst 59, 11211 Tallinn
vandeadvokaat tel 658 6492, faks 658 6473
Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli 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
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Sadekov, Vladimir Tartu mnt 51-12, 10115 Tallinn
vandeadvokaat 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
tsiviil- ja halduskohtumenetlus, pankrotiõigus, äriühinguõigus, tööõigus ja avalik teenistus, 
intellektuaalne omand, transpordiõigus

Saks, Siret      Kaluri 2, 51004 Tartu
vandeadvokaadi abi     tel 731 0804, faks 731 0805
Advokaadibüroo Kasak & Missik  tööaeg: E-R 09.00-16.00 (vastuvõtt
Tartu osakond  eelregistreerimisel)
tsiviil- ja haldusõigus, kohtuvaidlused, tööaeg

Saks, Taivo Ahti 6, 10151 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

Salvik, Merlin Rotermanni 8, 10111 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel 664 5250, faks 664 5251
Asianajotoimisto Hedman Partners OY  tööaeg E-R 09.00-18.00
Eesti filiaal
äri- ja lepinguõigus; ühinemised ja omandamised ja rahvusvahelised tehingud ning riigi-
hanked

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

Santašev, Ilja      Tartu mnt 51-12, 10115 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel/faks 600 9470
Advokaadibüroo Leonid Olovjanišnikov tööaeg E-R 10.00-17.00
tsiviilõigus (võla-, asja-, perekonna-, pärimis-, töö-, äriõigus, sh pankrotiõigus); kohtu-
vaidlused; kinnisvara- ja ehitusõigus; kindlustusõigus
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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, tööõi-
gus, intellektuaalse omandi õigus; reklaami- ja konkurentsiõigus; omandireformi ja maare-
formi asjad; planeerimis- ja ehitusõigus

Saun, Julia      Tõnismägi 3a, 10119 Tallinn
vandeadvokaadi abi     tel 681 6845, faks 681 6846
Advokaadibüroo Brett & Soop    tööaeg E-R 09.00-17.00
võlaõigus, tööõigus, perekonnaõigus ja äriõigus
 
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
 
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 Tartu mnt 16b-19, 10117 Tallinn
vandeadvokaat tel/faks 644 3494
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

Senkel, Mati Liivalaia 41-11, 10145 Tallinn
vandeadvokaat  tel 644 1441, 505 7452
Advokaadibüroo Mati Senkel tööaeg E-R 08.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus

Sepper, Kalle-Kaspar     Scala City, Tartu mnt 43, 
vandeadvokaadi vanemabi 10128 Tallinn 
Advokaadibüroo Seppik & Sirel tel 606 9600, faks 606 9601
 tööaeg E-R 09.00-17.00 
äriõigus, pankroti- ja saneerimisõigus, konkurentsi-, finants-, lepingu, tööõigus, kinnis- 
vara- ja ehitusõigus, kohtu- ja vahekohtumenetlus; riigi- ja haldusõigus; rahvusvaheline 
eraõigus; perekonna- ja pärimisõigus
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Seppik, Siim Scala City, Tartu mnt 43, 
vandeadvokaat 10128 Tallinn 
Advokaadibüroo Seppik & Sirel tel 606 9600, faks 606 9601
 tööaeg E-R 09.00-17.00
äriõigus; pankroti- ja saneerimisõigus; finantsõigus; lepinguõigus; kinnisvara- ja ehitusõi-
gus; 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 Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 611 0810, faks 611 0811
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-18.00
võla-, asja-, pärimis-, perekonna-, töö-, äri- ja pankroti-, intellektuaalse omandi õigus, 
haldusõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetlus

Siim, Jaak      Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel 619 1630, faks 640 4653
Advokaadibüroo Aivar Pilv tööaeg E-R 08.30-17.30
maksu- ja tolliõigus, haldusõigus ja haldusmenetlus, kohtumenetlus ja vahekohtumenetlus, 
pankrotiõigus ja saneerimine, täitemenetlus

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

Sillar, Sven Maakri 23, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 642 0075, faks 642 0051
Advokaadibüroo Sven Sillar tööaeg E-R 09.00-17.30
kohtuvaidlused, kriminaalõigus
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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
vandeadvokaat 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; kauban-
dus 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 Tal-
linn 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; rii-
gi- 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, väärteoasja-
de ajamine

Sirk, Indrek Vabaduse pst 59, 11211 Tallinn
vandeadvokaat tel 658 6492, faks 658 6473
Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli tööaeg E-R 09.00-17.00
kriminaal-, väärteo- ja tsiviilmenetlus, karistusõigus, lepinguõigus, liiklusõigus, lepingust 
tulenevad ja lepinguvälised kahjud
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Sokk, Tauri Vanemuise 54, 50410 Tartu
vandeadvokaat tel/faks 740 9489
Advokaadibüroo De Lege tööaeg E-R 09.00-17.00
eraõigus

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
haldus- ja tsiviilõigus, kohtumenetlus

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, riskikapital

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

Suvalova, Kristina Liivalaia 24, 10118 Tallinn
vandeadvokaat 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
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Säde, Grete  Roseni 7, 10111 Tallinn
vandeadvokaadi abi     tel 664 5130, faks 664 5135
Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid   tööaeg E-R 09.00-18.00
kaubandus- ja äriühinguõigus, kohtu- ja vahekohtumenetlus, pankrotiõigus, tööõigus

Särgava, Viktor 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; 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

Talur, Egon  Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
vandeadvokaat  tel 665 1888, faks 665 1899
Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius tööaeg E-R 08.30-18.00
maksu- ja äriõigus
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Talviste, Üllar Rävala pst 4, 10143 Tallinn 
vandeadvokaat tel 640 0250, faks 640 0260
Advokaadibüroo LEXTAL tööaeg 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 üle-
võtmised; äriühingute juhtorganite korraldus; ühisettevõtted; projekti finantseerimine

Tamm, Leanika Rakvere 14, 41532 Jõhvi
vandeadvokaat tel 337 0495, faks 336 0265
Advokaadibüroo Hansa Law Offices  tööaeg E-R 09.00-17.30
Jõhvi osakond 
lepinguõigus, karistusõigus, kohtuvaidlused, mereõigus, kinnisvaraõigus

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 Varul Vilgerts Smaliukas 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; mere-
õigus; esindus Euroopa Ühenduste Kohtus

Tamme, Tõnis Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 697 6090, faks 697 6091
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Advokaadibüroo Tamme & Otsmann tööaeg E-R 09.00-18.00
ühinemised ja omandamised, äri- ja lepinguõigus, projektide finantseerimise õiguslik kor-
raldus ja nõustamine, läbirääkimised

Tammemäe, Nele Tornimäe 7, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 655 6571, faks 655 6573
Advokaadibüroo Küllike Namm  tööaeg E-R 09.00-17.00
Tallinna osakond 
äri-, pankroti-, asjaõigus; intellektuaalse omandi õigus; võla-, perekonna-, pärimis-, tööõi-
gus; 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

Tammiste, Heleri      Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaadi abi     tel 640 7170, faks 640 7171
Advokaadibüroo Raidla Leijns & Norcous tööaeg E-R 09.00-18.00
eraõigus (sh ühinemised ja omandamised), konkurentsiõigus, keskkonnaõigus, haldusõigus

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

Tark, Tanel Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 611 0900, faks 611 0911
Advokaadibüroo Tark & Co tööaeg E-R 09.00-17.00
ühinemised ja omandamised, ühingu- ja äriõigus, konkurentsiõigus, lepinguõigus

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
kinnisvara ja ehitusõigus, pangandus ja finantsõigus
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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- ja lepinguõigus, tööõigus, tsiviilkohtumenetlus, vahekohtumenetlus, intellektuaalse 
omandi õigus, mereõigus

Tauk, Daisy Liivalaia 45, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 686 0000, faks 686 0002
Advokaadibüroo Glikman &Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus

Tavits, Gaabriel Riia 24, 51010 Tartu
vandeadvokaat tel 5342 1134
Advokaadibüroo Pacta tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil-, haldus- ja väärteoõigus

Tedder, Jaan Kungla 1-11, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 627 6557
Advokaadibüroo Tedder tööaeg  E-R 09.00-10.00; 
tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigus       17.00-18.00

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
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Tiivel, Tuuve Liivalaia 45, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 686 0000, faks 686 0002
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja haldusõigus

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 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
ühinemised ja omandamised; pangandus- ja finantsõigus; kapitaliturud, riskikapital;  
EL õigus

Tolstov, Leonid Kaluri 2, 51004 Tartu
vandeadvokaat tel 730 1610, faks 730 1620
Advokaadibüroo Varul Vilgerts Smaliukas 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 6-10, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 682 8550, faks 682 8551
Advokaadibüroo Ruus & Vabamets tööaeg E-R 09.00-18.00
lepinguõigus, asja- ja kinnisvaraõigus, äriõigus, 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
tsiviil- ja halduskohtumenetlus, haldusõigus, saneerimine



136

ADVOKAADID

Toom, Pille Tartu 8, 71020 Viljandi
vandeadvokaadi vanemabi tel 433 4192, tel/faks 433 3383
Sikuti Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00
tsiviil- ja kriminaalõigus, väärteomenetlus, haldusõigus

Toomela, Tambet Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn 
vandeadvokaat 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, sanee-
rimine

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

Toss, Riina      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, asjaõigus, võlaõigus, perekonna- ja pärimisõigus
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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; töö- 
õigus; ehitus- ja planeerimisõigus; haldusõigus ja haldusmenetlus; kriminaalõigus ja krimi-
naalmenetlus; täitemenetlus

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; asjaõigus; ehitus ja kinnisvaraarendus; planeerimisõigus; kesk-
konnaõigus; riigi- ja haldusõigus; EL õigus

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 Rävala pst 6, 10143 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 681 4660, faks 681 4661
Advokaadibüroo Amos tööaeg E-R 09.00-17.00
eraõigus, karistusõigus

Tusti, Mariann Tartu mnt 16b-19, 10117 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi tel/faks 644 3494
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

Tuulmägi, Kairi      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 halduskohtu- 
menetlus 

Tähtväli, Moonika     Rotermanni 8, 10111 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel 667 6440, faks 667 6450
MAQS Law Firm Advokaadibüroo    tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtumenetlus; haldus- ja tsiviilõigus
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Tälli, Martin Tuukri 19, 10152 Tallinn
vandeadvokaat 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 Vallimaa 9-55, 93812 Kuressaare
vandeadvokaat tel 455 4698
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

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 juriidi-
liste 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 Vanemuise 21a, 51014 Tartu
vandeadvokaat tel 734 4294, faks 734 0003
Advokaadibüroo Valge & Uiga tööaeg E-R 09.00-16.30
tsiviil- 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
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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
vandeadvokaat 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

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, tsiviil- ja halduskohtumenetlus, riigihanked

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 äri-, asja-, lepinguõigus

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 6-10, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 682 8550, faks 682 8551
Advokaadibüroo Ruus & Vabamets tööaeg E-R 09.00-18.00
kohtumenetlus, äriõigus, lepinguõigus, asja- ja kinnisvaraõigus

Vaher, Toomas Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
vandeadvokaat tel 640 7170, tel 640 7170 
Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo  tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviil- ja halduskohtumenetlus, rahvusvaheline arbitraaž ja kohtuvälised menetlused, 
pankrotiõigus, haldusõigus, saneerimine

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
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Vait, Annika Liivalaia 45, 10145 Tallinn
vandeadvokaat tel 686 0000, faks 686 0002
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

Valdmaa, Merilin Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi  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; haldusmenet-
lus; konkurentsiõigus; tööõigus; tsiviil- ja halduskohtumenetlus

Valge, Marina Vanemuise 21a, 51014 Tartu
vandeadvokaat tel 734 4294, faks 734 0003 
Advokaadibüroo Valge & Uiga tööaeg E-R 09.00-16.30
tsiviil- 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

Valter, Jürgen      Liivalaia 45, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi vanemabi     tel 686 0000, faks 686 0002
Advokaadibüroo Glikman & Partnerid tööaeg E-R 09.00-18.00
tsiviilõigus ja tsiviilkohtumenetlus

Vares, Aleksander Scala City, Tartu mnt 43, 
vandeadvokaat 10128 Tallinn 
Advokaadibüroo Seppik & Sirel tel 606 9600, faks 606 9601
 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 haldusõi-
gus; rahvusvaheline eraõigus; EL õigus; kriminaalõigus; perekonna- ja pärimisõigus

Variku, Anto Lennuki 22, 10145 Tallinn
vandeadvokaadi abi tel 626 2062, 626 2060, 
Advokaadibüroo Concordia faks 626 2061 
 tööaeg E-R 09.00-17.00
kohtumenetlused, intellektuaalse omandi õigus, äri- ja lepinguõigus, pankrotiõigus
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Varul, Paul Kaluri 2, 51004 Tartu
vandeadvokaat tel 730 1610, faks 730 1620
Advokaadibüroo Varul Vilgerts Smaliukas tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Varul, Rene Ülikooli 4, 51003 Tartu
vandeadvokaat tel 730 3470, tel 730 3470
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 
vandeadvokaat 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

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  Süda 3, 10118 Tallinn
vandeadvokaat tel 642 4091,faks 642 4089
Advokaadibüroo Mullari & Partnerid tööaeg E-R 09.00-17.00
võla-, haldus- ja kriminaalõigus
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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
vandeadvokaat tel 656 7450, faks 656 7460
Advokaadibüroo Rando Antsmäe 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

Veskimeister, Heili     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 lepinguõigus, pangandus- ja finantsõigus, kapitaliturud

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
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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 Kaluri 2, 51004 Tartu
vandeadvokaadi abi tel 730 1610, faks 730 1620
Advokaadibüroo Varul Vilgerts Smaliukas tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

Vilippus, Kenno Sakala 18-2, 10141 Tallinn
vandeadvokaat tel 641 0387, faks 641 4113
Advokaadibüroo Vilippus Polman Partnerid tööaeg E-R 10.00-16.00
tsiviil- ja haldusõigus

Villers, Hillar Sompa 3, 41533 Jõhvi 
vandeadvokaadi vanemabi tel 508 2311
Alvin, Rödl & Partner Advokaadibüroo tööaeg E-R 09.00-17.00 
ühinguõigus, ülevõtmised ja ühinemised; töö-, äri- ja lepinguõigus; maksejõuetus ja pank-
rotiõigus
 
Vind, Kristina Ahtri 6a, 10151 Tallinn 
vandeadvokaat tel 626 4300, faks 626 430
Advokaadibüroo Varul Vilgerts Smaliukas tööaeg E-R 09.00-18.00
äriõigus

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; hal-
dusõigus
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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 
Butzmann, Mark Advokaadibüroo Bnt Attorneys-at-law
Gambardella, Ugo Bruno
Gencs, Valters Law Firm Gencs Valters
Gärde, Bengt Stybjörn Advokaadibüroo Virri Gärde Höije
Hedman, Harry Olai Asianajotoimisto Hedman Partners OY 
 Eesti filiaal
Hundertmark, Hans Dirk  Rechtsanwaltskanzlei Hundertmark 
 Advokaadibüroo
Höijer, Lasse Juhani Advokaadibüroo Virri Gärde Höijer
Kask, Mango MAQS Law Firm Advokaadibüroo 
Kauppi, Matti Risto Sakari Asianajotoimisto Matti Kauppi Oy 
 Eesti Filiaal
Kinanen Tapio Antero Advokaadibüroo Tapio Kinanen
Puolakka Pekka Advokaadibüroo Sorainen 
Repss, Agris Advokaadibüroo Sorainen 
Ullman Karolina Ebba Anna  MAQS Law Firm Advokaadibüroo
Virri, Heikki Advokaadibüroo Virri Gärde Höijer

ASSOTSIEERUNUD LIIKMED
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LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID

A

Aavik, Marko vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 01.07.2007 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Ant, Pirjo vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 01.09.2009
 seoses välismaale asumisega
Antsov, Triin  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 03.07.2006 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Arumäe, Urmas vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 01.10.2009
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Avikson, Mari-Liis vandeadvokaadi vanemabi
 liikmelisus peatatud alates 30.07.2007
 seoses avalikku teenistusse astumisega

B

Belovas, Ulla vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 01.07.2009
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
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

LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID
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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
Hämmalov, Airi  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 01.08.2000 
 seoses õigusalase praktikaga välismaal
Hääl, Helen     vandeadvokaadi vanemabi
  liikmelisus peatatud alates 01.03.2009
 seoses rasedus- ja sünnituspuhkusega  

I

Ingar, Ardo-Heiki vandeadvokaadi abi
  liikmelisus peatatud alates 21.04.2009
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Ivanova, Svetlana vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 01.10.2009
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal

J

Jaagus, Reet  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 22.03.1999 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Jõgi, Kadri vandeadvokaadi vanemabi
 liikmelisus peatatud alates 01.01.2010
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal

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
Kelder, Kärt  vandeadvokaat
Anna Maire liikmelisus peatatud alates 28.07.2009
 seoses viibimisega üle kuue kuu väljaspool Eestit
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

LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID
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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
Kotivnenko Konstantin   vandeadvokaat
      liikmelisus peatatud alates 02.12.2008
    seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Kressel, Ingrid  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 15.10.1998 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Kuljus, Merlyn vandeadvokaadi vanemabi
 liikmelisus peatatud alates 22.09.2009
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Kull, Ants  vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 05.12.1996 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Kurvits, Ivar vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 04.01.2010
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
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
Kähari, Viljar vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 19.05.2009
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal

L

Laarmaa Matti vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 03.09.2007 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Lahevee, Margit vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 04.11.2009
 seoses rasedus- ja sünnituspuhkusega
Leedu Märt vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 07.10.2008
  tervislikel põhjustel

LIIKMELISUSE PEATANUD ADVOKAADID
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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
Lett, Anneliis vandeadvokaadi vanemabi
 liikmelisus peatatud alates 22.09.2009
 seoses magistriõpingutega
Lewis, David  assotsieerunud liige
Alexander Gower 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
Litvinova, Ilona  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 02.05.2000 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
Luide, Silja  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 01.11.2006 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Luik, Olavi-Jüri vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 03.08.2009
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Luik-Tamme, Ingeri vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 10.02.2009
 seoses rasedus- ja sünnituspuhkusega
Lumiste, Inge vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 15.06.2009
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Lääts, Ingmar vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 08.02.2009
 seoses tööleasumisega õigusharidus nõudval töökohal
Lübik, Merry  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 12.10.2003 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
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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

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
Pello, Senny  vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 01.03.2009
 seoses rasedus- ja lapsehoolduspuhkusele jäämisega
Piirisalu, Lea  vandeadvokaadi abi 
 liikmelisus peatatud alates 15.06.2005 
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Pilt, Kerstin vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 03.11.2009 
 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
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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
Puusepp, Anastasia vandeadvokaadi vanemabi
 liikmelisus peatatud alates 27.01.2009
 seoses rasedus- ja lapsehoolduspuhkusele jäämisega  

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
Reindla, Kristi vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 17.06.2008
 seoses lapsehoolduspuhkusega
Reino, Mart  vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 21.01.1998 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
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

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
Scotter, Kristina vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 13.01.2009
 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
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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
Solovjova, Irina vandeadvokaat 
 liikmelisus peatatud alates 16.06.2009
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal

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
Teder, Indrek vandeadvokaat
 liikmelisus peatatud alates 07.03.2008
 seoses avalikku teenistusse astumisega
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
Tikan, Tanel vandeadvokaadi abi
 liikmelisus peatatud alates 10.03.2009
 seoses tööleasumisega õigusharidust nõudval töökohal
Tikk, Eneken  vandeadvokaadi vanemabi 
 liikmelisus peatatud alates 01.06.2007 
 seoses avalikku teenistusse astumisega
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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
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
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