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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU 
OTSUSED 1999

EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 
OTSUS nr. 1

08. aprill 1999. a.

Eesti Advokatuuri juhatuse ja revisjonikomisjoni te
gevusaruande kinnitamine

Juhindudes Eesti Advokatuuri põhikirja §-st 12 p. 5, 
6 üldkogu

OTSUSTAB:

1. Kinnitada Eesti Advokatuuri juhatuse 1998. aasta 
tegevusaruanne ja Eesti Advokatuuri revisjonikomis
joni 1998. aasta tegevusaruanne.

2. Kinnitada Eesti Advokatuuri 1998. a. eelarve täit
mise aruanne tulude osas 1.601.108.- krooni ja ku
lude osas 1.564.038.61 krooni.

Üldkogu juhatajad

Toomas Luhaäär Aivar Pilv



EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 

OTSUS nr. 2

08. aprill 1999. a.
Eesti Advokatuuri liikmemaksu suuruse kehtestami
ne

Juhindudes Eesti Advokatuuri põhikirja §-st 12 p. 4 
üldkogu
OTSUSTAB:

kehtestada alates 01. maist 1999. a Eesti Advokatuu
ri liikmemaksu suurus:

- vandeadvokaadile ja vandeadvokaadi vanemabile 
500.- krooni kuus,

- vandeadvokaadi abile 250.- krooni kuus.

Üldkogu juhatajad
Toomas Luhaäär Aivar Pilv



EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU 

OTSUS nr. 3

08. aprill 1999. a.

Eesti Advokatuuri 1999. aasta tulude ja kulude eel
arve ning koosseisude kehtestamine

Juhindudes Eesti Advokatuuri põhikirja §-st 12 p. 
5 üldkogu
OTSUSTAB:

1. Kehtestada Eesti Advokatuuri 1999. aasta eelar
ve tulude osas 1.798.340.— krooni ja kulude osas 
2.207.000.- krooni.

2. Kehtestada Eesti Advokatuuri juhatuse koosseisu
de arvuks 6 üksust, töötasufondiga 716.000.- krooni 
aastas.

Üldkogu juhatajad
Toomas Luhaäär Aivar Pilv
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EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU 

OTSUS nr. 4

08. aprill 1999. a.
Eesti Advokatuuri põhikirja muutmine

Juhindudes Eesti Advokatuuri põhikirja §-st 12 p. 1 
üldkogu
OTSUSTAB:

teha Eesti Advokatuuri põhikirjas järgmised muuda
tused:

1. § 15 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle istungil 
osaleb üle poole juhatuse liikmetest.”
2. § 15 lg 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Juhatuse igal liikmel on õigus esindada advokatuu
ri kõikides õigustoimingutes.”

Üldkogu juhatajad
Toomas Luhaäär Aivar Pilv
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EESTI ADVOKATUURI ÜLDKOGU 

OTSUS nr. 5

08. aprill 1999. a.
Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi vastuvõtmine

Juhindudes Eesti Advokatuuri põhikirja § 12 punk
tist 10, üldkogu
OTSUSTAB:

Võtta vastu Eesti Advokatuuri eetikakoodeks ja keh
testada see alates 01. juunist 1999. a.

Üldkogu juhatajad
Toomas Luhaäär Aivar Pilv



EESTI ADVOKATUURI ULDKOGU
OSTUS nr. 6

08. aprill 1999. a.
Eesti Advokatuuri Aukohtu valimistulemuste kinni
tamise kohta

Juhindudes seaduse Eesti Advokatuuri kohta § 4 lg 
1 ja Eesti Advokatuuri põhikirja § 12 p. 3 üldkogu
OTSUSTAB:

Kinnitada Eesti Advokatuuri valimiskomisjoni proto
koll nr. 1, 2 ja 3

Aukohtu liikme ja asendu sliilemete valimise kohta, 
mille kohaselt Aukohtu liikmeks vahti Mart Missile ja 
asendusliikmeteles Indrek Koolmeister, Raivo Laus ja 
Jaan Lindmäe.

Üldkogu juhatajad
Toomas Luhaäär Aivar Pilv
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vanuseliselt:
üle 60-aastased 
50-60-aastased 
35-50-aastased 
kuni 35-aastased

Kokku: 381

Advokaadibüroosid on 130, s.h. Tallinnas 75; advo
kaadibüroode osakondi - 19.

Il r

JUHATUSE ARUANNE 
ADVOKATUURI ÜLDKOGULE 

10.03.2000 TALLINNAS

Seisuga 01.02.2000 on Eesti Advokatuuris: 
vandeadvokaate 208 + 1 välisliige 
vandeadvokaadi vanemabisid 
vandeadvokaadi abisid — 83 
Seega kokku advokatuuri liikmeid: 381 
Meie hulgast on lahkunud endine advokaat, pensio
när Sergei Agafonov

Eesti Advokatuuri liikmete hulgas on:
eestlasi 
venelasi
teiste rahvuste esindajad:

Kokku:

90

338 s.h. naisi 112 
32 s.h. naisi 16 
11 s.h. naisi 5
381
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Aruandeperioodil on vastu võetud:

VANDE ADVOKAATIDEKS: Küllike Nämm, Too
mas Alp, Mikk Lõhmus, ICenno Vilippus, Ain Kiis, 
Viive Kaur

VANDEADVOKAADI VANEMABIDEKS: Urmas
Ustav, Toomas Pilt, Sanjay Jaanus Mody, Mai Hion,

Sergei Politšev, Sven Sillar, ICarmo Kalk, Allan Rat
so, Owe Ladva, Uno Feldschmidt, Martin Simovart, 
Janek Valdma, Marika Jaanson, Maiu Fischer, And
rus Lillo, Merike Borunova, Jugans Grossmann, Eve 
Selberg, Andres Lusmägi, Alla Raudsepp, Kai Arnos, 
Uno Veering, Heikki Ojamaa, Tarvo Lindma, Mari 
Männiko, Villu Otsmann

VANDEADVOKAADI ABIDEKS: Kerstin Pilt, 
Ärina Liskmann-Getsu, Mari-Liis Tõrs, Tambet 
Mullari, Ene Soop, Elo Tamm, Moonika Naastre, Kaja 
Kallas, Monika Soosaar, Erki Kergandberg, Marko 
Aavik, Maris ICuurberg, Ants Nõmper, Taivo Riius, 
Kristina Tepper, Viive Ginter, Helen Mägi, Karina 
Lõhmus, ICaimo Räppo, Cardo Soosaar, Aare Ots, 
Marju Kallas, Carry Plaks

1999. a. on tegevuse peatanud:

VANDEADVOKAADID: Märt Rask, Väino Linde, Tiit 
Kollom

VANDEADVOKAADI VANEMABID: Reet Jaagus, 
Piret Paukštys, Raul Tiganik, Mai Hion



VANDEADVOKAADI ABI: Haide Kimmel
Seoses Õppimisega välismaal: Ene Soop, Thea Treier, 
Ants Nõmper, Monika-Silvia Valm

Lapsehoolduspuhkusel on: Eva Tibar-Šuvalov, Kers
ti Kagi ja Alla Raudsepp

Advokatuurist on lahkunud pensionile Svetlana Titova

11. märtsil 1998. a. advokatuuri üldkogul valitud 
juhatus on töötanud järgnevas koosseisus:

ESIMEES - Aare Tark 

ASEESIMEHED - Simon S. Levin,

Toomas Luhaäär

LIIKMED — Andres Aavik, Aivar Pilv, Jüri Raidla,

Mart Sikut

Samas valitud revisjonikomisjon on töötanud 
koosseisus - Väino-Rein Villile, Alla Jakobson, Riine 
Lumiste.

Advokatuuri peasekretäri ametikohal on jätka
nud tööd Rein Kiviloo, kantseleijuhatajana Helgi 
Karma, pearaamatupidajana Salme Raudsepp.

Juhatuse liikmete tööülesanded on olnud endised, 
mis on ka varasemates iga-aastastes aruannetes esitatud.

Aruandeperioodil on toimunud 21 juhatuse istungit.

Peaaegu iga juhatuse istungi päevakorras on olnud 
kaadriküsimused — uute advokatuuri liikmete vastu
võtmine ja advokatuuri liikmeks astuda soovijate 
avalduste läbivaatamine. Advokatuuri igapäevatege
vusest tulenevalt on sageli tulnud arutada taotlusi 
vandeadvokaadi abidele iseseisva Õiguspädevuse
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andmiseks, advokaadibüroode asutamiseks, advokaa
tide tegutsemiskohtade muutmiseks ja määratud kor
ras kaitseülesannete täitmise eest kõrgendatud tööta
su saamiseks.

Töömahukaks lõiguks juhatuse tegevuses on olnud 
arvamuste andmine Riigikogu õiguskomisjoni või jus
tiitsministeeriumi poolt saadetud seaduseelnõudele.

Kahetsusväärselt palju on tulnud arutada kaebu
si advokaatide tegevuse peale. Kohtud, uurijad, jurii
dilistest ja füüsilistest isikutest kliendid saatsid möö
dunud aastal juhatusele 42 kaebust väidetava advo- 
kaadi-eetika rikkumise või advokaadikohustuse täit
matajätmise kohta. Valdavat osa nendest kaebustest 
pidas juhatus põhjendamatuteks, 8 kaebuse osas saa
deti materjalid arutamiseks Aukohtule.

Advokatuuri juhatus on arutanud veel üleadvoka- 
tuuriliste ürituste korraldamist, välissuhtlusega seon
duvaid probleeme ja palju muid advokatuuri tegevust 
puudutavaid küsimusi.

Juhatus on otsustanud sisse seada internetilehe- 
külje, et teadaanded ja tähtsamad otsused oleksid 
kõigile kiiresti kättesaadavad.

Aruandeperioodil tegutses kvalifikatsiooniko
misjon advokatuuri juhatuse 31. märtsi 1998. a. ot
susega kinnitatud koosseisus - esimees Aleksander 
Glikman, liikmed Henn Eomois, Maidu Kaasik, Mar
gus Mugu, Peeter Lepik, Eva Rivis ja Indrek Teder.

Aasta jooksul pidas kvalilikatsioonikomisjon 22 istun
git, kusjuures eksamineeriti 72 isikut. Seega kvalifikatsioo
nikomisjoni töömaht võrreldes 1998. aastaga oluliselt ei 
muutunud. Komisjon on suutnud mõistliku aja jooksul 
eksamineerida kõiki selleks soovi avaldanud isikuid ja on 
alust arvata, et komisjon suudab seda ka edaspidi.

QD



Vandeadvokaadi abi eksami tegi 25 noort juristi, 
kes olid omandanud kõrgkoolis baccalaureus artiunii 
kraadi Õigusteaduse alal, kuid kellel ei olnud vähe
malt 2 aastat juristi tööstaaži. 23 Tartu Ülikooli Õigus
teaduskonna lõpetanu kõrval on advokatuuri vande
advokaadi abiks pürgijate seas ka 2 noort juristi, kes 
on kõrghariduse omandanud Õigusinstituudis.

Valdav enamus vandeadvokaadi abina advokatuuri 
astuda soovijaist - 22 isikut, s.o. 88%, sooritas kutse- 
sobivuseksami esimesel katsel. Nende seas olid ka 
mõlemad Õigusinstituudi lõpetajad. Ka 1998. a. ei 
valmistanud Õigusinstituudi lõpetanutele vandeadvo
kaadi abi eksami sooritamine raskusi. See seik peaks 
hajutama kahtlusi selles, kas erakoolid suudavad 
anda Tartu Ülikooliga võrdväärset Õigusalast hari
dust. Seejuures on advokatuuri juhatus ja kvalifikat
sioonikomisjon advokatuuri astumiseks nõutava jurii
dilise kõrghariduse omandamist tõendava dokumen
dina arvestanud üksnes Õigusaktides sätestatud kor
ras akrediteeritud õppeasutuse diplomeid. Mõistagi 
sõltub juriidiliste teadmiste tase eeskätt Õppurist endast.

Kolmest isikust, kes esimesel katsel vandeadvokaa
di abi elcamit ei sooritanud, saades ühes aines puu
duliku hinde, sooritas kaks järeleksami. Seega, arves
tades ka järeleksami tulemusi, sooritas 25-st vande
advokaadi abina advokatuuri pürgijast eksami 24, 
s.o. 96%. Vandeadvokaadi abi eksamit ei suutnud 
sooritada vaid üks isik (4%). Mitme aasta kogemuste 
najal võib kindlalt väita, et Eestis akrediteeritud 
Õppeasutustes omandanud juriidiline kõrgharidus on 
piisav, sooritamaks kutsesobivuseksamit ja alusta
maks advokaaditegevust. Edasine sõltub eeskätt igast 
vandeadvokaadi abist endast.

Vandeadvokaadi vanemabi eksami tegijaid oli 34, 
neist 23 olid rohkem kui kaheaastase tööstaažiga ju-
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ristid, kes soovisid advokatuuri astuda, ja 11 vande
advokaadi abid, kes olid vähemalt 2 aastat praktisee
rinud vandeadvokaadist patrooni juhendamisel.

Vandeadvokaadi vanemabi eksami tulemused olid 
järgmised:

Esimesel katsel sooritas eksami 24 isikut, s.o. 71%. 
Neist, kes esimesel katsel said ühes aines puuduliku 
hinde, sooritas järeleksami 3 isikut. Seega, arvestades 
ka järeleksami tulemusi, sooritas vandeadvokaadi 
vanemabi eksami 27 isikut, s.o. 79%. Vandeadvokaa
di vanemabi eksamit ei Õnnestunud sooritada seitsmel 
isikul (21%). Neist kuus said põhieksamil ebarahul
dava hinde rohkem kui ühes aines, ühel juhul aga ei 
Õnnestunud sooritada ka järeleksamit.

Esitatud andmetest nähtub, et vandeadvokaadi 
vanemabi ekami sooritamine on osutunud tunduvalt 
raskemaks, kui kõrgkooli värskelt omandanud tead
miste najal vandeadvokaadi abi eksami sooritamine. 
Mõistagi on ka nõuded vandeadvokaadi vanemabi 
teadmistele ja oskustele tunduvalt rangemad.

Kui võrrelda, kes on olnud edukamad, kas advo
katuuris praktiseerinud vandeadvokaadi abid või väl
jaspool advokatuuri tegutsenud juristid, siis varem 
esinenud oluline vahe advokatuuri kasuks on muu
tunud olematuks. Nimelt sooritas 11-st vandeadvokaa
di abist vandeadvokaadi vanemabi eksami 8 (73%), 
neist üks järeleksamiga (9%), 23-st mujalt tulnud ju
ristist aga sooritas eksami 19 (83%), neist 2 järelek
samiga (9%).

Vandeadvokaadi vanemabi eksamit ei õnnestunud 
sooritada 27% abidest ja 17% mujalt tulnud juristidest.

Väljaspool advokatuuri tegutsenud juristide seni
sest suuremat edukust võib seletada muuhulgas selle
ga, et advokatuuri pürgijad on aktiivselt osalenud
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täiendõppes, sealhulgas ka Juristide Liidu korralda
tud advokatuuri ettevalmistuskursusel.

Igati tervitatav on seegi, et ka Concordia Rahvus
vaheline Ülikool on sellest õppeaastast käivitanud 
viimase kursuse üliõpilastele advokatuurieksami et
tevalmistuskursuse.

Ühtlasi viitab vandeadvokaadi abide suhteline eba
edu kvalifikatsioonieksamil sellele, et advokaatide 
täiendõpet tuleb oluliselt parandada. Mõistagi on eri
alaste teadmiste täiendamine eeskätt iga advokaadi es
mane kohustus. Eriti oluliseks muutub see seoses võla- 
Õigusseaduse ja sellega seonduvate seaduste peatse jõus
tumisega, aga ka seoses karistusõiguse reformiga. Muret 
tekitab seegi, et nii mõnedki vandeadvokaadi abid on 
lubamatult kaua viivitanud vandeadvokaadi vanemabi 
eksamile tulekuga. Olgu siinkohal rõhutatud, et vande
advokaadi abi on sisuliselt õpipoisi staatuses, mis ei saa 
üle seadusega sätestatud kahe aasta pikalt kesta.

Et advokaatide täiendõppega ei ole kaugeltki kõik 
korras, seda näitavad ka vandeadvokaadi eksami tu
lemused.

13-st vandeadvokaadi vanemabist sooritas vande
advokaadi eksami kõigest 8 (62%), neist üks kordus
eksamil. See, et esimesel katsel õnnetus vandeadvo
kaadi eksam sooritada vaid pooltel ning eksam jäi ühe 
aasta jooksul sootuks sooritamata 38% eksamile tul
nutest, annab piisavalt ainet järelemõtlemiseks. Vae
valt võib meid lohutada tõdemus, et 1998. aastaga 
võrreldes on olukord mõnevõrra parem — 1998. a. ei 
sooritanud vandeadvokaadi eksamit koguni 46% ek
samile tulnutest.

Kokkuvõttes — 72-st eksamile tulnust sooritas eksami 
esimesel katsel või järel- ja korduseksami 59, s.o. 82% , 
mis on mõnevõrra parem tulemus kui 1998. aastal (80%).



Mis puutub tulevikku, siis seisab kvalifikatsiooni
komisjonil ees suur töö eksamipiletite ja eksami kir
jaliku osa ülesannete täiendamisel ja ümbertöötami
sel, et viia need vastavusse peatselt jõustuvate uute 
eraõiguslike ja avalik-õiguslike seadustega. Sellega 
peavad arvestama ka kõik need kolleegid, kes kavat
sevad tulla kvalifikatsioonieksamile.

Teadus-metoodikanõukogu tegutses endiselt koos
seisus: Rein Kiviloo (esimees), Ain Alvin, Jaak Kirikal, 
Tiit Kollom, Indrek Koolmeister, Jaak Oja ja Mart Susi.

Aruandeperioodil oli nõukogu suuremaks töölõi
guks advokaatide õppepäevade korraldamine. Teata
vasti lõpetas Eesti Õiguskeskus advokaatide tasuta 
koolitamise ja tegi ettepaneku täiendõppe korraldami
seks küllaltki kõrge osavõtutasu eest. Advokatuuri 
juhatus leidis, et sellise lepingu sõlmimine õiguskes
kusega ei ole mõistlik ega vajalik. Oleme ise võimeli
sed advokatuuri eelarve summadest tasuma loengu- 
ruumide eest ja palkama asjatundlikud lektorid.

Aruandeperioodil on teadus-metoodikanõukogu 
poolt korraldatud kolm kahepäevast õppust. Teema
de valikul on arvestatud advokaatide arvamusi. Tead
miste täiendamiseks on advokaatide huvi olnud suur. 
Õppustel on osalenud 100-130 advokaati. Jätkame 
Õppusi ka edaspidi. Seoses fundamentaalsete seadus
te peatse vastuvõtmisega (võlaõigus ja karistusseadus- 
tik) on vaja läbi mõelda ja otsustada, kas ei peaks 
täienduskoolitust veelgi intensiivistama.

Teadus-metoodikanõukogu liikmed on osalenud 
seaduseelnõudele arvamuste andmisel.

Nõukogu korraldas 16.—18.09.1999. a. toimunud 
traditsioonilise Soome-Eesti advokaatide ühissemina
ri läbiviimise Otepääl.
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Seminaril esinesid kõrgetasemeliste loengutega lek
torid Soomest ja Eestist. Siinkohal teeb meelehärmi 
meie advokaatide vähene huvi selle ürituse vastu. Sel 
aastal oli soomlaste ülekaal viiskümmend viis advo
kaati kahekümne vastu. Positiivselt peab märkima 
Eesti Advokatuuri korvpallimeeskonna suurepärast 
teaduslik-inetoodilist-füüsilist lähenemist soome sisu
le. Eestlaste poolt väljapandud rändkarikas on lõpuks 
ometi leidnud õige koha — Viru 19, Tallinn.

Advokaatide õigusteadmised ja praktilised koge
mused on olnud hinnatud noorte juristide Õpetami
sel. Simon S. Levin ja Jaak Kirik ai on Concordia 
[Jlilcooli professorid, Indrek Koolmeister Tartu Üli
kooli dotsent ja Simon S. Levin külalisprofessor. Era
kõrgkoolides on olnud lektoriteks mitmed teised ad
vokaadid.

Seadusloomega on jätkuvalt tegelenud vandeadvo
kaadid Aleksander Glikman, Villu Kõve, Simon S. 
Levin ja Rein Kiviloo.

Meile kõigile valmistab heameelt noorte advokaa
tide valmidus teadmiste täiendamiseks ja teaduskraa
dide omandamiseks. Euroopa mitmetes ülikoolides 
täiendavad oma teadmisi advokaadid Ene Soop, Thea 
Treier, Ants Nõmper ja Monika-Silvia Valm.

Kroonikakomisjon - esimees Hasso Lepik, liik
med Sille Allikmets, Karl Kask, Priit Manavaid, Ves
se Võhma on jätkanud tänuväärset tööd Eesti Advo
katuuri ajaloo talletamisel.

Pidevalt on täiendatud fotoalbumeid advokatuuri liik
mete kohta ja hoitud korras advokatuuri liikmete kohta 
peetavaid isikukaarte. Koostati fotoalbum Eesti Advoka
tuuri esimehe inauguratsioonist Tallinna Raekojas ning 
jäädvustab ametiraha statuut ja ametivande tekst.
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Käesoleval ajal on kroonikakomisjonil käsil pildi
albumi koostamine Eesti Advokatuuri 80-nda juube
li kohta.

Märkimisväärne osa advokaatide tööst kuulub en
diselt avalik-Õigusliku funktsiooni täitmisele - 
riigi poolt makstava tasu eest kaitseülesannete täitmi
sele kriminaalasjades ning maksujõuetute isikute esin
damisele tsiviil- ja haldusasjades.

1999. aastaks oli riigieelarvest advokatuurile eralda
tud 16 312 400 krooni. Säästueelarvega vähendati õigus
abi summat 2 000 000 krooni võrra. Seega jäi advokatuu
rile riigi poolt tasutavaks Õigusabiks 14 312 400 krooni.

Advokatuur on eelarvevahendeid kasutanud sääst
likult. Meie käsutuses oli määratud korras asjade aja
miseks 1998. aastast üleminev jääk 3 945 953,48 kroo
ni, seega oli meil 1999. aastaks eelarvevahendeid kok
ku 18 253 353,48 krooni.

Riigi poolt tasutava õigusabi tunnitariifiks oli jaa
nuarist aprillini 90.- krooni + käibemaks. Alates 01. 
maist aga tasuti Õigusteenuse eest tunnis 105.- kroo
ni + käibemaks.

Aasta jooksul aeti asju määratud korras 155 911,8 
tundi (kuus keskmiselt 12 992,65) ja kulutati selleks 
17 674 983,06 (kuus keskmiselt 1 472 915,25) krooni 
eelarvevahendeid.

1998. aastal kulutati asjade ajamiseks aasta jook
sul 14 873 409 krooni, kokku 148 268,9 tundi, mis tegi 
kuus keskmiselt 12 355,7 tundi.

Kõrgendatud honorarina maksti möödunud aastal 
määratud korras aetud asjade eest 114 617,30 krooni 
e. 0,6% riigi poolt tasutavaks õigusabiks kulutatud 
kogusummast.
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Juhatuse kaudu on määratud kaitsjad või esinda
jad 844 korral.

Käesolevaks aastaks on seadusega “2000. aasta rii
gieelarve” riigi poolt tasutavaks Õigusabiks ette näh
tud 13 267 500 krooni. Nimetatud summa ei ole pii
sav ja tulenevalt sellest tegi juhatus taotluse 6 500 000 
krooni lisavahendite saamiseks.

1999. a. oktoobrikuus kontrollis justiitsministeeriu
mi revisjoniosakond advokatuuri juhatuses ja Ida- 
Viru advokaadibüroodes riigi poolt eraldatud vahen
dite kasutamist määratud korras kaitseülesannete täit
misel. Kontrollimisel advokatuuri juhatuse töös puu
dusi ei avastatud.

Advokatuuri juhatus on jätkuvalt taotlenud justiits
ministeeriumilt mitmete selles valdkonnas esinevate 
probleemide lahendamist. Juhatuse arvamusel on va
jalik tõsta tunnitasu määra, tasustada advokaadi töö
aeg, mis kulub ülesande täitmise kohta jõudmiseks ja 
kohtuistungi või uurimistoimingu alguse ootamiseks, 
samuti advokaadi poolt apellatsiooni- või kassatsioo
nkaebuse koostamiseks kulutatud aeg. Advokaatidele 
ei hüvitata lähetuskulusid tööülesande täitmisel teises 
paikkonnas. Juhatuse põhimõtteliseks seisukohaks on 
endiselt vajadus sõlmida avalik-õigusliku ülesande täit
miseks leping riigi ja advokatuuri vahel.

1999. aastat ilmestasid kaks tähtsündmust — Eesti 
Advokatuuri 80. sünnipäev ja eetikakoodeksi vas
tuvõtmine.

Rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtete ja prak
tika kohaselt peavad advokaatide põhilised eetika- 
nõuded olema sätestatud kirjalikus Õigusaktis. 1998. 
a. üldkogul otsustati selline normistik välja töötada 
ka Eesti Advokatuuris.



Advokatuuri juhatuse otsusega moodustati eetika
koodeksi projekti väljatöötamiseks töögrupp, milles
se kuulusid vandeadvokaadid Ain Alvin, Liina Linsi, 
Rein Kiviloo, Aivar Pilv ja Aare Tark.

Töögrupi töö tulemusel valminud eetikakoodeksi 
projekt saadeti kõikidele advokaadibüroodele. Advo
kaadibüroodelt saadud märkused ja ettepanekud võeti 
eetikakoodeksi projekti.

Seega võib väita, et eetikakoodeks on kogu advo
katuuri ühine looming. Siinkohal tahaks siiski ära 
märkida vandeadvokaat Aleksander Glikmani suurt 
osa koodeksi sisulisel ja normitehnilisel toimetamisel.

Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi allikaks on eel
kõige CCBE, s.o. Euroopa Liidu advokaatide eetika
koodeks, mis on vastu võetud CCBE plenaaressioonil 
Strasbourgis 28. oktoobril 1988. a.

Eetikakoodeksis on arvesse võetud ka IBA, s.o. 
Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni eetika
norme. Teatavasti on Eesti Advokatuur IBA liige ala
tes 1992. aastast, mistõttu on enesestmõistetav, et põ
himõttelistes küsimustes ei või Eesti Advokatuuri eeti- 
kanõuded kuigivõrd erineda IBA normidest. Eetika
koodeksis on kajastatud ka Soti Advokatuuri eetika
koodeksi seisukohti. Soti Advokatuuri eetikakoodeks 
on üks uuemaid eetikakoodekseid, mis lähtub rahvus
vaheliselt tunnustatud põhimõtetest. Töögrupp töötas 
läbi ka mitme muu Euroopa demokraatliku riigi ad
vokatuuri eetikanÕuded.

Kummatigi ei kujuta Eesti Advokatuuri eetikakoo
deks endast rahvusvaheliselt tunnustatud eetikanor
mide tõlget ega ümberkirjutust, vaid neis sisalduvate 
põhimõtete kohaldamist Eesti oludele. Eetikakoodek
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sis on lähtutud praegu kehtivast seadusest Eesti Ad
vokatuuri kohta, advokatuuri seaduse eelnõust ja 
õigusteenuse seaduse eelnõust. Eetikakoodeksis on 
püütud kajastada üldist tunnustust leidnud kutse
eetika põhimõtteid, samuti ka Eesti Advokatuuri ju
hatuse ja aukohtu distsiplinaarpraktikat. On heameel 
tõdeda, et eetikakoodeksi põhimõtted on kooskõlas ka 
Eesti Advokatuuri Vannutatud Advokaatide Nõuko
gu sõjaeelse distsiplinaarpraktikaga.

Eetikakoodeksi süsteem järgib üldiselt omaksvõe
tud eetikanõuete jaotamist peatükkidesse sõltuvalt 
sellest, niis valdkonda kuuluvad reguleeritavad suh
ted. Nonnitehniliselt on püütud järgida Eestis omaks
võetud õigusloome põhimõtteid.

Eesti Advokatuuri üldkogu 8. aprilli 1999. a. ot
susega võeti eetikakoodeks vastu ja jõustati 1. juunist 
1999. a.

Eesti Advokatuur on saanud 80-aastaseks. 14. juu
nil 1919. a. kogunesid Eesti Vabariigi vannutatud ad
vokaadid Tallinna kohtukoja saali “üleüldisele koos
olekule”, kus vannutatud advokaatide nõukogu vali
misega tuntud ühiskonnategelase Jaan Teemantiga ees
otsas pandi alus Eesti Advokatuurile.

1941. aastal likvideeritud Eesti Advokatuur taas
tati seaduse “Eesti Advokatuuri kohta” alusel advo
kaatide 20. veebruari 1992. a. üldkoosoleku otsuse
ga. Sama aasta oktoobris võeti Eesti Advokatuur vas
tu Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni 
(International Rur Association - IBA) täieõigusli
kuks liikmeks.

Taasiseseisvumisjärgsed aastad on advokaatidele 
olnud töörohked.
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Riigielu ümberkorraldamine ja seadusandluse täie
lik muutumine on seadnud paljud inimesed ja jurii
dilised isikud silmitsi õigusalaste probleemidega, mille 
lahendamiseks on õigusabi hädavajalik.

Heameelt valmistab advokatuuri liikmeskonna kasv 
ja noorenemine. Advokaadikutse on valinud paljud 
noored iilikoolilõpetajad, kelle kaasaegne haridus, 
erudeeritus ja keeleoskus lubavad neis näha advokaa- 
diameti väärikaid kandjaid ja edasiviijaid.

Eesti Advokatuuri liikmed ning külalised Eestist 
ja välisriikidest tähistasid juubelit piduliku aktus- 
kontserdiga Estonia kontserdisaalis.

Juubelitervituse advokaatidele saatis ka Vabarii
gi President.

Uue sajandi künnis ja Eesti püüdlused teel Euroo
pa Liitu seavad meie ette küsimused, kuidas advokaa
did on valmis muutusteks, mida nõuab aeg.

1999. a. novembris rahuldas Euroopa Liidu liik
mesriikide advokatuure ühendav kogu (CCBE) nõu
kogu Eesti Advokatuuri taotluse tema vastuvõtmiseks 
selle organisatsiooni liikmeks vaatlejana. Meiepoolse 
avalduse esitamisest oli möödunud poolteist aastat, 
mille vältel tutvuti eesti advokaatide tegevust regulee
rivate õigusaktidega ning esitati rida muid järelepä
rimisi (keeleseaduse, teenuste ja tööjõu vaba liikumi
se võimalikkuse kohta jne.). Otsustavaks sai eetika
koodeksi vastuvõtmine eelmisel aastal, mis oluliselt 
tõstab meid esile teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide 
hulgas. Mitmetel kutseala rahvusvahelistel foorumitel 
on pöördutud meie poole tunnustava huviga, et tut
vuda meie eetikanormistikuga. Sealhulgas on meie 
lõunanaabrid, rääkimata kolleegidest Ukrainas, taker
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dunud lõpututesse vaidlustesse eetikakoodeksi olemu
se ja sõnastuse üle.

Kuigi meie eetikakoodeks põhineb paljuski Euroo
pa Liidu vastavatel sätetel, tuleb meil tulevikus arves
se võtta ka kõiki neide akte, mille Euroopa Liidu 
seadusandlus toob kaasa meie igapäevatöösse.

Erinevatel rahvusvahelistel foorumitel (Saksa 
advokaatide aastakonverentsil Bonnis 1999. a. mais 
ning Inglise advokaatide aastakoosolekul 1. oktoob
ril 1999. a. Londonis, samuti Soome Advokaatide Lii
du ja Leedu Advokatuuri 80. aastapäeva üritustel) 
on käsitletud küsimusi, mida toovad eelolevad aastad 
kaasa advokaadi elukutsele.

Muutuste ajajärgul on tohutu mõju humanitaarala 
ametitel, kuna need on suunatud avalikkuse teenin
damisele rahuldamaks inimeste elulisi vajadusi. Sel
listele ametitele, eriti advokaadiametile, kuulub uni
kaalne koht tänapäeva ühiskonnas, olles stabiilsuse ja 
sotsiaalse integratsiooni mudeliks.

Advokaadiameti imidž - ideaalne teenus, ametiala
ne vastutus ning igaühe enda teenetest sõltuv juurde
pääs sellele ametile — loob piirjooned tänapäeva kor
rastatud ühiskonna kontseptsioonile, kus on funktsio
naalne diferentseerumine ja integratsioon.

Advokaadid täidavad ka olulist vahendaja funkt
siooni: advokaat tõlgendab riigi poolt kehtestatud 
seadusi kodanikele, kes ei tunne nende sisu (ehkki 
seadus peab eeldama selliste teadmiste olemasolu ava
likkusel). Samal ajal tõlgendab ja vahendab advokaat 
kodanike soove ja käitumist “ülespoole”, suhetes rii
giga või teiste kodanikega.

Advokaadi missioon on kaitsta kodanike Õigusi, 
kuid Õigusnormidel põhinevas ühiskonnas ei piirdu
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see lihtsalt kliendi tahte täitmisega, vaid minnakse 
veelgi kaugemale. Advokaadil on igipõline kohustus 
ühiskonna ees.

Roscoe Pund, Harvardi Ülikooli Õigusteaduskon
na dekaan on öelnud, et advokaadiamet on kutsumus 
avalikkuse teenindamiseks, mida mitte üks raas ei 
vähenda asjaolu, et see amet on ka vahend elatise tee
nimiseks. Advokaadid alluvad teatud eetilistele nõue
tele, mis ületavad teistele kodanikele esitatavad nõu
ded: Õiglus, sõltumatus, kliendi konfidentsiaalsus, 
huvide konflikti vältimine on advokaadiametit kujun
davateks põhimõteteks. Kui advokaadid loobuvad 
sellest missioonist või ei hooli enam sellistest põhimõ
tetest, muutuvad nad ärimeesteks, kahtlemata ausa
teks ja kompetentseteks, kuid nad lakkavad olemast 
advokaadid.

Maailma iseloomustavad revolutsioonilised muutu
sed ning ka advokaadid peavad vastama erinevatele 
väljakutsetele. Me peame otsima lahendusi tänapäe
vast haridust vajavate advokaatide koolitamiseks, rii
gipiire ületava praktika reguleerimiseks, aga ka ad
vokaadi elukutse sõltumatust ohustavale multidistsip- 
linaarsele praktikale, õigusteaduse õppimise harmo
niseerimisele. Advokaadiametit on alati peetud üheks 
kõige Õilsamaks (britid viitavad meditsiinile, Õigustea
dusele ja preestriametile). Kuid selleks, et pakkuda 
nii kliendi kui ka ühiskonna nõuetele vastavat teenust, 
peab advokaat juhtima oma bürood äriliste põhimõ
tete kohaselt.

Ta vajab erinevaid abilisi ja administratiivset per
sonali. Samuti vajab ta infotehnoloogiat ja kaasaeg
seid kommunikatsioonivahendeid. Kõik see maksab 
raha ning advokaat peab investeerima ja koostama

] 26



oma eelarved ja aruanded samamoodi kui teenindus
ettevõtted. Ning seda mitte tema rikkamaks tegemi
seks, vaid pigem nõuetekohase teenuse pakkumiseks.

Kuid advokaat ei saa loobuda oma elukutse ideaa
lidest ja muutuda kaupmeheks, kes müüb juriidilist 
nõuannet või kohtus esindamist selliselt, nagu ta te
geleks kaubaga. Kuid samuti on selge, et ta ei saa 
ennast siduda minevikuga ega klammerduda oma 
ameti praktiseerimisel iganenud arusaamade või mee
todite külge.

Meie elukutse on hübriidne, nagu ütles Inglismaa 
ja Walesi advokatuuri president oma aastakõnes. 
Lahendus peitub selles, et me peame säilitama oma 
elukutse põhiolemuse, kuid kohandama seda tänapäe
va vahenditele ja nõuetele. Meie elukutse alal on ris
kantne hoida kinni traditsioonilistest põhimõtetest, 
unustades, et kliendid vajavad tänapäevast ja efektiiv
set juriidilist teenust.

Selleks, et seda realiseerida, tuleb meil järgida meie 
elukutse põhiprintsiipe: s.o. hea haridus ja pädevus, 
asjatundlikkus ja sõltumatus, eetiliste põhimõtete jär
gimine ja vastutus klientide ja avalikkuse ees.

Advokaat peab kohandama nimetatud põhimõtted 
tänase päeva nõuetele, arvestades klientide vajadusi 
ning säilitades samal ajal professionaalsuse.
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ÕNNITLEME

Auväärseid juubilare, vandeadvokaate:

Svetlana Titova 

Heia Vuchmann 

Aleksander Glikman 70

75

70

Kauaaegseid advokaate, pensionäre:

Liidia Taar 

Valentin Aarma 

Aleksander Gorbunov 75 

Olivia Parmasto 

Niina Rozanova 

Lembit Liiva 

Heino Otsmaa

80

75

70

70

70

70

Kauaaegset advokatuuri pearaamatupidajat:

Harri Valentin 70

Vandeadvokaati:

Jüri Raidla

riikliku autasu - II klassi Valgetähe teenete märgi 
saamise puhul (Vabariigi Presidendi 08. 02. 2000 
otsus nr 730)
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ARUANNE EESTI ADVOKATUURI 
AUKOHTU TEGEVUSE KOHTA 1999. a.

Eesti Advokatuuri aukohtu liikmed aruandeperioo
dil olid Kaido Pihlakas (esimees), Raivo Laus (aukoh
tu aseesimees), Liina Linsi, Siiri Schneider, Tõnu 
Liivik, Mart Missik ja Jaan Lindmäe.

Advokatuuri aukohtu istungid toimusid vastavalt 
vajadusele, aruandeperioodil toimus 9 istungit.

Aukohus menetles 8 vandeadvokaadi ja 3 vande
advokaadi vanemabi suhtes esitatud kaebusi või al
gatatud distsiplinaarasju.

Aukohus määras advokaatidele distsiplinaarkaris
tusi järgmiselt:

- kutsetegevuse keelamine
- rahatrahv
- noomitus

3 advokaadi suhtes esitatud kaebuste lahendami
sel otsustas aukohus distsiplinaarasja mitte algatada, 
kuna advokaatide tegevuses puudusid distsiplinaar
üleastumise tunnused, 1 advokaadi suhtes otsustas 
aukohus algatatud distsiplinaarasi lõpetada ja 1 ad
vokaadi suhtes otsustas aukohus distsiplinaarkaris
tust mitte kohaldada.

1 kord
2 korda 
1 kord

j 29



Aukohtu menetlusse jäi aruandeperioodi lõppedes 
kahe distsiplinaarüleastumise asja uurimine.

Allpool on käsitletud aruandeperioodil arutatud 
distsiplinaarasju, mille eest aukohus määras karistusi.

1

Aukohus koosseisus Kaido Pihlakas, Liina Linsi, Sii
ri Schneider, Mart Missile ja Tõnu Liivik arutas au
kohtu istungitel 20.01.99 ja 21.04.99 vandeadvokaat 
IC.L-i suhtes esitatud nelja kaebust. Distsiplinaarasi 
IC.L-i suhtes oh algatatud eelpoolnimetatud kahe kae
buse alusel 1997. a. ja selle arutamist oli korduvalt 
edasi lükatud, kuna IC.L. ei ilmunud aukohtu istun
gitele või teatas, et ta on haige ja ei saa seetõttu istun
gile ilmuda.

08.07.97 algatas Eesti Advokatuuri juhatus K.L-i 
suhtes distsiplinaarasja Tartu Politseiprefektuuri 
abiprefekt Jaak Vadi kirja alusel. Kirja kohaselt soo
vis advokaat IC.L. 02.05.97 kokku saada vahialuse 
D.S-iga. Arestimaja korrapidajale ütles ta, et mobiil
telefoni tal kaasas ei ole.

Vandeadvokaat IC.L. kohtus vahialusega uurimis- 
kambris ning umbes 10 minuti möödudes väljus ad
vokaat kambrist. Samal ajal valves olnud kordnik 
jälgis kambri silmast vahialust ja märkas, et viimane 
kasutab mobiiltelefoni. Telefon võeti vahialuselt ära. 
Aukohtu istungil tunnistas IC.L. end süüdi selles, et tal 
oli kaasas mobiiltelefon. Ta ei mäleta, kas arestikamb
risse minnes küsiti temalt mobiiltelefoni olemasolu 
kohta. Mobiiltelefoni sai IC.L. samal päeval vahetult
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enne arestikambrisse minekut endiselt kliendilt sel
leks, et viimane saaks ühendust K.L-iga. Endine klient 
palus küsida D. S-ilt, kas tal on mingeid soove. Tua
letti minnes jättis K.L. mobiiltelefoni ülekuulamis- 
kambri lauale, seega isiklikult ta telefoni vahialusele 
üle ei andnud. Arestimaja inspektor J. Ukrainski kir
jaliku seletuse kohaselt väitis K.L. talle arestimajja 
sisenedes, et tal mobiiltelefoni ei ole.

Aukohus leidis, et vandeadvokaat K.L. on toime 
pannud jämeda advokaadi kutse-eetika rikkumise, mis 
seisnes mobiiltelefoni kaasavõtmises Tartu arestimajja 
vahialuse D. S-iga kohtumisele minnes, arestimaja kor
rapidajale valetamises ning vahialusele võimaluse loo
mises mobiiltelefoni kasutamiseks. Sellise käitumisega 
kahjustas K.L. advokaadi ja Eesti Advokatuuri mai
net, rikkus Eesti Advokatuuri põhikirja § 10 p. 3 nõu
deid ja pani toime distsiplinaarüleastumise.

26.08.97 algatas Eesti Advokatuuri juhatus K.L-i 
suhtes distsiplinaarasja Tartu Maakohtu kohtuniku A. 
Miilaste kirja alusel selles, et ta ei ilmunud 24.07.97 
ja 28.07.97 kohtuistungitele ega teatanud mitteilmu
mise põhjustest. K.L. esitas aukohtule Tartu Linna 
Polikliinikust väljastatud haiguslehe, mille kohaselt 
ta oli nendel päevadel töövõimetu. Aukohus lõpetas 
distsiplinaarmenetluse, kuna asjas puuduvad distsip
linaarüleastumise tunnused.

27.10.98 saatis Eesti Advokatuuri juhatus aukoh
tule lahendamiseks IC. L-i kliendi M.M. kaebuse, mille 
kohaselt advokaat K.L-i ebakaine oleku tõttu jäi neil 
mitmel korral käimata Valga Politseiprefektuuri uuri
ja juures, advokaat olevat kaotanud ära kriminaal
asja puudutavate dokumentide koopiad ja nõudnud



viinaraha. M.M. viitab kolmele tunnistajale, kes või
vad asjaolusid kinnitada. Aukohtu istungil seletas 
advokaat K.L., et kaebuses toodud asjaolud ei vasta 
tegelikkusele. Eesti Advokatuuri juhatus esitas kae
buses esitatud asjaolude kohta Valga Politseiprefek
tuurile kirjaliku päringu. Aseprefekt T. Tiiratsi kir
jaliku vastuse kohaselt puuduvad uurijal andmed 
selle kohta, et K.L. oleks jätnud oma ülesanded alko
holi kuritarvitamisest tingituna täitmata. Küll aga 
ilmnesid eeluurimise lõpetamisel kaitsja ja süüdista
tava erinevad arusaamad uurimismaterjali suhtes, 
millest tekkis lahkheli nende vahel, mistõttu M.M. 
loobus K.L-ist ja võttis endale uue advokaadi. Auko
hus pidas vajalikuks täiendavate tõendite kogumise 
eesmärgil teha kaebaja M.M-ile ettepanek esitada tema 
poolt nimetatud kolme tunnistaja seletused. Kuna 
nende elukohti M.M-i kaebuses ei olnud esitatud, saa
deti M.M-ile tähitud kirjaga vastav järelepärimine, 
kuid kiri tagastati aukohtule Tartu Postkontori poolt 
seoses hoiuaja möödumisega. Seega ei läinud M.M. 
tema nimele tulnud tähtkirjale järele. Aukohus leidis, 
et M.M-i kaebuses toodud asjaolud ei ole leidnud tõen
damist ja otsustas selles osas distsiplinaarmenetluse 
lõpetada.

24.11.98 saatis Eesti Advokatuuri juhatus aukoh
tule lahendamiseks A.A. kaebuse advokaat K.L-i koh
ta. Kaebuse kohaselt olevat A.A. andnud pojapoeg 
R.G-le 3000 krooni advokaat IC. L-ile kaitsjatasu ära
maksmiseks. R.G. olevat IC. L-ile raha maksnud. Ad
vokaat K.L. kviitungit raha vastuvõtmise kohta ei ole
vat andnud ja R.G. ei osanud seda ka nõuda, arva
tes, et see nii peabki olema. Advokaat K.L. ilmus is
tungitele R.G. kaitsjana 23.02.98 ja 25.02.98, kuid
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olevat olnud “imelik”, 02.11.98 istungile advokaat ei 
ilmunud. 03.11.98 määras kohus R.G. kaitsjaks teise 
advokaadi. Aukohtu istungil K.L. eitas R. G-lt raha 
saamist. Tema seletuse kohaselt sõlmis ta R. G-ga Õigus - 
abilepingu summat märkimata. Kliendi allkirja ta 
kaardile ei võtnud. Kuivõrd R.G. raha ei maksnud, 
annulleeris ta kokkuleppel asjaajamise ja vormistas 
ennast kaitsjaks määratud korras.

Samuti seletas K.L. , et ühel õhtul tuli R.G. tema 
juurde koju väitega ära maksta 2000 krooni ja pani 
raha lauale, misjärel peale väikest vestlust heitis dii
vanile ja jäi sinna magama. K.L. oli koos abikaasaga 
televiisorit vaadanud ja samuti magama läinud. Hom
mikul ärgates oli R.G. lahkunud ja raha laualt ka
dunud. Aukohus leidis, et vandeadvokaat K.L. on 
toime pannud advokaadi kutse-eetika rikkumise, mis 
seisnes asjaajamise dokumentide ebakorrektses vor
mistamises ja kaitseülesannete ebakorrektses täitmi
ses. Samuti on taunitav K.L-i tegevus kaitsealuse R.G. 
õhtusel kodusel vastuvõtmisel ja rahaliste suhete vor
mistamata jätmisel. Kirjeldatud käitumisega kahjus
tas K.L. advokaadi ja Eesti Advokatuuri mainet, rik
kus Eesti Advokatuuri põhikirja § 10 p. 3 nõudeid ja 
pani toime distsiplinaarüleastumise.

Aukohus karistas IC.L-i kahe distsiplinaarüleastu
mise eest kutsetegevuse keelamisega kuueks kuuks.
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Aukohus koosseisus Kaido Pihlakas, Liina Linsi, Sii
ri Schneider, Mart Missile ja Tõnu Liivik arutas au
kohtu istungitel 20.01.99, 21.04.99, 19.05.99, 17.06.99
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vandeadvokaadi vanemabi H.P suhtes algatatud dist
siplinaarasja.

15.12.98 algatas Eesti Advokatuuri juhatus H.P. 
suhtes distsiplinaarasja Advokaadibüroo Aivar Pilv 
juhataja Aivar Pilve avalduse ja haldusõigusrikkumi
se protokolli alusel advokaadi mainet kahjustavate 
tegude eest. Aukohus algatas 21.04.99 istungil H.P. 
suhtes täiendavalt distsiplinaarasja 06.11.98 toimunud 
advokaadi mainet kahjustava teo eest, mille liitis ad
vokatuuri juhatuse poolt algatatud distsiplinaarasja
ga. Advokaadi mainet kahjustavateks tegudeks olid 
H.P poolt alkoholi liigtarvitamine ja sellest tekkinud 
probleemid, mille kohta andsid seletusi kolm kollee
gi. H.P ei eitanud aukohtu istungil alkoholi liigtarbi
misest tingitud intsidentide toimumist, sealhulgas aval
das, et juhtis autot alkoholijoobes, kuid eitas, et al
koholi liigtarbimine oleks tema jaoks probleem. Au
kohus tutvus haldusõigusrikkumise materjalidega, 
mille kohaselt Tartu Politseiprefektuur karistas 
05.12.98 vandeadvokaat H.P.-d HÕS § 150 lg. 1 alu
sel rahatrahviga 108 krooni avalikus kohas joobnud 
olekus viibimise ja tuigerdamise eest, millega solvas 
inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet. H.P. 
märgib kirjalikus seletuskirjas advokaadibüroo juha
tajale, et ei mäleta 05.12.99 aset leidnud sündmuste 
kohta midagi. Aukohus leidis kogumis tõendeid hin
nates, et H.P on toime pannud distsiplinaarsüüteod, 
mis seisnesid avalikus kohas alkoholijoobes viibimi
ses ning sellest tingitud intsidentidesse ja konflikti
desse sattumises. H.P käitumine tekitas töökorraldus
likke probleeme advokaadibüroos. Aukohus karistas 
vandeadvokaadi vanemabi H.P-d rahatrahviga 8000 
krooni.
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Aukohus koosseisus Raivo Laus, Jaan Lindmäe ja 
Mart Missik arutas aukohtu istungil 17.06.99 vande
advokaat V. S-i suhtes algatatud distsiplinaarasja. 
Distsiplinaarasja oli eelnevalt arutatud 17.02.99 ja 
17.03.99 aukohtu istungitel.

Eesti Advokatuuri juhatuse poole oli pöördunud 
kaebusega P.N., kes ei olnud rahul vandeadvokaat 
V.S-i asjaajamisega. Juhatus palus korduvalt V.S-ilt 
seletust kaebuses toodud asjaolude kohta. V.S. juha
tuse kirjadele ei vastanud. Samuti ei olnud juhatu
sel võimalik teda telefoni teel kätte saada. 19.01.99 
algatas Eesti Advokatuuri juhatus V.S-i suhtes distsip
linaarasja seoses juhatuse kirjadele mittevastamisega. 
Aukohus algatas 17.02.99 istungil täiendavalt V.S-i 
suhtes distsiplinaarasja seoses kindla tegutsemiskoha 
(büroo) puudumisega ja liitis selle juhatuse poolt al
gatatud distsiplinaarasjaga. Aukohtu istungil 17.02.99 
võttis V.S. omaks, et ta juhatuse kirjadele kolme kuu 
jooksul ei vastanud. Samuti ei vaielnud ta vastu, et 
tema kättesaamisega telefoni teel on probleeme. Ad
vokaadi seletuse kohaselt ei ole tal momendil bürood 
remondi venimise tõttu. Viimati töötas ta toimivas 
büroos 1997. a. augustis. Vandeadvokaat möönis, et 
käesoleval ajal kliendid teda kätte ei saa. Aukohus 
lükkas asja arutamise ühe kuu võrra edasi. Ka aukoh
tu järgmise istungi ajaks, mis toimus 17.03.99, ei ol
nud V.S-il kindlat tegutsemislcohta. Aukohus leidis, et 
V.S. on toime pannud distsiplinaarüleastumise, mis 
seisnes juhatuse kirjadele mittevastamises ja kindla 
tegutsemiskoha (büroo) puudumises ning määras tal
le karistuse — advokatuurist väljaheitmine. Karistuse
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mõistmisel arvestas aukohus sellega, et V.S-il oli kus
tumata distsiplinaarkaristus - noomitus. Nimelt oli 
V.S-i 12.06.98 distsiplinaarkorras karistatud selle 
eest, et ta ei maksnud pikaajaliselt liikmemaksu ja tal 
puudus kindel tegutsemiskohi (büroo).

Eesti Advokatuuri juhatus ei kinnitanud aukohtu 
17.03.99 otsust V.S-i advokatuurist väljaheitmise koh
ta. Eesti Advokatuuri juhatus märkis 11.05.99 otsu
ses, et aukohtu otsus on Õige ja põhjendatud, kuid 
tehiolud on muutunud ja advokaadibüroo tegutseb. 
Eesti Advokatuuri peasekretär Rein Kiviloo kontrol
lis bürood ja koostas vastavasisulise Õiendi büroo 
toimimise kohta. Juhatus saatis distsiplinaarasja au
kohtusse uueks arutamiseks. 17.06.99 aukohtu istun
gil seletas V.S., et büroo toimib ja teda on võimalik 
kätte saada telefoni, faxi ja mobiiltelefoni teel, tema 
soov on jätkata tööd advokaadina. Advokatuuri au
kohus leidis, et V.S. on toime pannud distsiplinaarüle
astumise, mis seisnes juhatuse kirjadele mittevastami- 
ses ja kindla tegutsemiskoha puudumises pika perioodi 
vältel, kuid talle tuleks anda võimalus advokaadina 
edasi töötada. Aukohus karistas vandeadvokaat V.S-i 
rahatrahviga 3000 krooni.
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Aukohus koosseisus Kaido Pihlakas, Liina Linsi, 
Tõnu Liivik, Mart Missile ja Siiri Schneider arutas 
aukohtu istungil 14.10.99 vandeadvokaat L.N-i suh
tes algatatud distsiplinaarasja.

14.09.99 algatas Eesti Advokatuuri juhatus L.N-i 
suhtes distsiplinaarasja Lääne-Viru Politseiprefektuu-
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ri märgukirja alusel, milles informeeriti juhatust, et 
uurimistoimingute juures viibis kaitsjana advokaadi
büroo orderi alusel vandeadvokaat L.N-i praktikant, 
Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna IV kursuse üliõpila
ne K.V. Aukohtu istungil tunnistas L.N. ennast süüdi 
ja lubas edaspidi selliseid vigu vältida. Ta olevat 
olnud teadlik, et advokaadibüroo orderi alusel või
vad kaitsjavolitusi omada üksnes advokaadid ja ei 
oska põhjendada, miks ta väljastas orderi praktikan
dile. Aukohus leidis, et vandeadvokaat L.N. on toime 
pannud distsiplinaarüleastumise, mis seisnes advo
kaadibüroo orderi väljaandmises advokatuuri mitte
kuuluvale isikule. Karistuse mõistmisel arvestas auko
hus vandeadvokaat L.N-i siirast kahetsust ja määras 
talle karistuseks noomituse.
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EESTI ADVOKAADID
fB eil

A
Aadli, Aavo vandeadvokaat, 

Advokaadibüroo Aavo Aadli

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo HETA

Aavakivi, Ilmar-Erik

Aavik, Andres

Aavik, Marko vandeadvokaadi abi,
BCLO Advokaadibüroo

Agarjova, Niina vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi,
Aivini Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Alas & Raudsik 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Alaver & Partnerid

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Tark & Ko

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Normann ja Partnerid

Ainla, Raul

Aiand, Jüri

Alas, Andres

Alaver, Andres

Allikmets, Sille

Alp, Toomas
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vandeadvokaat,
Aivini Advokaadibüroo 

vandeadvokaadi vanemabi, 
Veljo Viiloli Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Narva Esimene Advokaadibüroo

vandeadvokaa t, 
Advokaadibüroo Maire Arm

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Concordia

vandeadvokaadi abi,
BCLO Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Aule Advokaadibüroo

Alvin, Ain

Arnos, Kai

Andrejeva, Ljudmila

Arm, Maire

Arumäe, Urmas

Arvisto, Margus

Aule, Juho Enn

B
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Jaak Oja

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

vandeadvokaat,
Toomas Bekkeri Advokaadibüroo 

vandeadvokaadi vanemabi', 
Advokaadibüroo Jaroslavski

vandeadvokaadi vanemabi,
Narva Esimene Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo

Bachmann, Kalev

Balaban, Svetlana

Beekmann, Harri

Bekker, Toomas

Belov, Sergei

Belugin, Igor

Belõševa, Antonina

Benevolenskaja, Jelena vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Ehasoo & 
Benevolenskaja 

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Tark & Ko

Bergmann, Aet
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Bergson, Raivo vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo A. Jakobson &
A. Kunda 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Leino Biin & 
Partnerid

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Ehasoo & 
Benevolenskaja

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid Tallinna osakond

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Bulattšik

Biin, Leino

Borunova, Merike

Brett, Velmar

Brügel, Viktor

Bnlattšile, Eduard

E

Eerma, Vaike vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Ehasoo & 
Benevolenskaja

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Tõnu Liivik

vandeadvokaadi vanemabi, 
Olevimäe Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Sikuti Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Aivar Ennole

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Henn Eomois

Ehasoo, Kaido

Eiche, Alar

Eipre, Terje

Eliste, Eldur

Entsik, Eerik

Ennole, Aivar

Eomois, Henn

ID



vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Ehasoo & 
Benevolenskaja

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

Erelt, Jaan

Etverk, Mari-Ann

F
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Henn Eomois

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

Feldschmidt, Uno

Fink, Margus

Fischer, Main

Frosch, Anton

G
vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Glikman & Glikman 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Glikman & Glikman

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Ennok

vandeadvokaat,
Ida-Viru Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
BCLO Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Konrad Mällo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Tark & Ko

Ginter, Viive

Glikman, Aleksander

Glikman, Leon

Gorkin, Andres

Gorškaljov Oleg

Greebe, Avo

Grossmann, Jugans

Gräzin, Igor
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H
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi 

vandeadvokaat,
Harald Hannuse Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Heek

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tiina Mare Hiob

vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Alas & Raudsilc 

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Luiga & Mugu

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Alas & Raudsilc

LIallmägi, Andres

Hannus, Harald

Harkmaa, Pirlco-Liis

Heek, Margus

Hiob, Tiina Mare

Hint, Aivar

Holsmer, Silja

Hämmalov, Airi

Hääl, Marti

J
Jaanson, Marika vandeadvokaadi vanemabi, 

Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

vandeadvokaa t,
Advokaadibüroo A. Jakobson &
A. Kunda

vandeadvokaat,
Bernhard Jakobson Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jaroslavski

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jevšina & Manjuk 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Vello Johanson

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Legalia

Jakobson, Alla

Jakobson, Bernhard

Jaroslavski, Anatoli

Jevšma Jekaterina

Johanson, Vello

Juudas, Eve

QQ



vandeadvokaat,
Põlva Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo IIETA

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Arvo Junti

Junti, Arvo

Järv, Peeter

Järve, Paul

Jürgen, Imbi

K
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Ko 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo V. Kaasik & Co

vandeadvokaat,
Aivini Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi,
Aare Raigi Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Paul Varul

vandeadvokaadi vanemabi,
Aivini Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Tark & Ko 

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Eha Lillsaar

vandeadvokaat,
Kallaste Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Albert Kalme Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask

vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo

Kaasik, Maidu

Kaasik, Viktor

Kadak, Kristina

Kaevando, Marko

Kalaus, Martti

Kaljurand, Aldo

Kalk, Karmo

Kallas, Kaja

Kallas, Marju

Kallaste, Valli

Kalme, Albert

Kask, Karl

Kazikov, Albert

i 44 j



Kaur, Viive vandead vokaal,
Advokaadibüroo Luiga & Mugu 

vandead vokaadi abi, 
Advokaadibüroo HETA 

vandeadvokaadi ahi, 
Advokaadibüroo HETA 

vandead vokaal,
Advokaadibüroo Toomas Keevallik 

vandeadvokaadi vanemabi\
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
vandea dvokaa di vanemabi, 
Advokaadibüroo Tark & Ko

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask

vandead vokaal,
Urge Advokaadibüroo

vandead vokaal,
Advokaadibüroo Laus & Partnerid 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Nadežda Kikkas

vandead vokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Andres Tamm 

vandead vokaal,
Advokaadibüroo Tark & Ko 

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Heek

vandead vokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv

vandead vokaal,
Olevimäe Advokaadibüroo

vandead vokaal,
Advokaadibüroo Koitver 
vandead vokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Viira & Krinal 
Tallinna osakond

Karu, Ants

Karu, Sirle

Keevallik, Toomas

Kello, Aivar

Kergandberg, Erki

Kessler, ICilvar

Kiik, Urmas

Kiis, Ain

Kiisa, Madis

Kikkas, Nadežda

Kippak, Viima

Kirikal, Jaak

Kirjanen, Raul

Kirsis, Jürgen

Kiviloo, Rein

Koitver, Aurelia

Koitver, Kairi
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vandeadvokaat, Ida-Viru 
Advokaadibüroo 
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Partes 
vandeadvokaat,
K. Kooga Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Koolmeister & Ko 

vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Aavo Aadli

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Viira & Krinal

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Jaak Oja

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Saar & Co 

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo A. Jakobson &
A. Kunda
vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Concordia

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo HETA

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Nikolai Kõiv

vandeadvokaadi abi,
HETA Pärnu Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Abti Kõo

Kozik, Eduard

Kozlov, Viktor

Kooga, Kaido

Koolmeister, Indrek

Korlenko, Mihhail

Kraavi, Veli

Krinal, Vahur

Kruusmaa, Tiia

Kuklase, Olev

Kullerkann, Ingrid

Kunda, Annemarie

Kuningas, Heiki

Kutman, Peeter

Kuurberg, Maris

Kuusmaa, Kaljo

Kõiv, Nikolai

Kõiv, Toomas

Kõo, Abti
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Kõrgesaar, Urmas

vandeadvokaat,
Villu Kõve Advokaadibüroo 

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Kaljo Kägi

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Kaljo Kägi

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Valge & 
Uiga Jõgeva osakond

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Erik Siigur

Kõve, Villu

Kägi, Kaljo

Kägi, Kersti

Kütt, Ivo

L

Laanemaa, Toomas vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo V Kaasik & Co

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Baclnnann & 
Partnerid

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Henn Eomois

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Elvi Landberg 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Laus & Partnerid

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Ehasoo & 
Benevolenskaja

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo 

vandeadvokaadi vanemabi, 
Viruvärava Advokaadibüroo

Laansalu, Ain

Ladva, Owe

Lall, Astrid

Landberg, Elvi

Laretei, Ants

Laus, Raivo

Lausmaa, Natalia

Laur, Mare

Leedu, Märt

Leis, Marina
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vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
Tartu osakond 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 

vandeadvokaa t,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid

vandeadvokaat,
Valga Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo IIETA

vandeadvokaat,
Niguliste Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tõnu Liivik

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Rutt Teeveer 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Eha Lillsaar

vandeadvokaadi vanemabi,
Maria Mägi Advokaadibüroo

vandeadvo kaat,
Advokaadibüroo Tark & Ko

va ndeadvokaa t,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

Liskmann-Getsu, Ärina vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo A. Jakobson &
A. Kunda

Lemetti, Margo

Lepik, Hasso

Lepik, Peeter

Lepiksoo, Mariana

Leppik, Indrek

Leppik, J iiri

Leok, Neeme

Levin, Simon

Liivamägi, Linnar

Liivik, Tõnu

Lill, Kalev

Lillo, Andrus

Lillsaar, Eha

Lindma, Tarvo

Lindmäe, Jaan

Linsi, Liina
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vandeadvokaat,
Helmi Loonde Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi,
Viruvärava Advokaadibüroo

Litvinova, Ilona

Loonde, Helmi

vandeadvokaat,Luberg, Aadu
Advokaadibüroo HETA

Luhaäär, Toomas vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Luiga & Mugu

vandeadvokaadi vanemabi,
Valga Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Alaver & Partnerid 
Tallinna osakond

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tõnis Lutsar

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Legitimus

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Rutt Teeveer

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Paul Varul

Luiga, Sten

Luik, Vello

Lukas, Aino-Eevi

Lusmägi, Andres

Lutsar, Tõnis

Luksepp, Helina

Lumiste, Riine

Lust, Mare

Lõhmus, Karina

Lõhmus, Mikk

M
Maaroos, Ilmo vandeadvokaat,

HETA Pärnu Advokaadibüroo

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Välisõigusabi

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Paul Varul

Mahhov, Ivo

Mailend, Ants
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vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Priit Manavaid

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lea Mandel

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jevšina & Manjuk

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Meelis Mark

vandeadvokaat,
Olevimäe Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Olevimäe Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Sirje Must

vandeadvokaadi abi,
M. Malõševi Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Olevimäe Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Luiga & Mugu

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo HETA

vandeadvokaadi abi,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Sirje Must

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Valge & Uiga

vandeadvokaat,
M. Malõševi Advokaadibüroo

Malõšev, Mefodi

Manavaid, Priit

Mandel, Lea

Manjuk, Valentina

Mark, Meelis

Markus, Raul

Masalina, Tatjana

Masso, Meelis

Meidra, Tõnu

Mets, Margus

Mihelson, Gennadi

Missik, Mart

Mody, Sanjay Jaanus

Mugu, Margus

Mullari, Tambet

Murde, Valli

Must, Sirje

Mägi, Helen
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vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Mägi & 
Partnerid

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Konrad Mällo 

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Välisõigusabi

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Marje Mängel

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Concordia

vandeadvokaat,
Maria Mägi Advokaadibüroo

Mägi, Maria

Mägi, Monika

Mällo, Konrad

Mänd, Ellinora

Mängel, Marje

Männiko, Mari

N

Naastre, Moonika vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Sirje Must 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lea Mandel
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Napa

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Laus & Partnerid

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo AE Consult

vandeadvokaadi abi,
Aare Raigi Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Rakvere Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Normann ja Partnerid 
vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Tark & Ko

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

Nämm, Küllike

Napa, Rein

Narusberg, Sergei

Neiland, Alar

Niitsoo, Rein

Nirgi, Lembit

Normann, Margo

Nurm, Tiia

Nurmela, Ilona

Nõmper, Ants
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o
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Concordia Pärnu

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Jaak Oja

vandeadvokaadi vanemabi,
Maria Mägi Advokaadibüroo

Oberg, Raul

Oja, Jaak

Ojamaa, Heikki

Olovjanišnikov, Leonid vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Leonid Olovjanišnikov

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Teder & Rask

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Concordia

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

Oro, Mari

Ots, Arne

Ots, Maivi

Otsmann, Villu

Otti, Heldur

Otto, Iivi

Oviir, Maarja

P
vandeadvokaadi vanemabi, 
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Sirje Must
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv

vandeadvokaat,
Uno Paimetsa Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Enno Palumets

vandeadvokaa t, 
Advokaadibüroo Andres Past

Paabumets, Marko

Paas, Harland

Paas, Paavo

Paimets, Uno

Palumets, Enno

Past, Andres
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Papp,Sven vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Legalia 

vandeadvokaadi vanemabi,
Tartu I Advokaadibüroo 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raivo Pert 

vandeadvokaat,
Niguliste Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
E. Pieli Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Partes 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo HETA

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Mägi &
Partnerid

vandeadvokaadi vanemabi,
Ida-Viru Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Paul Varul 

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask

vandeadvokaadi abi,
BCLO Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Heek

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv 
Tartu osakond

Paron, Raino

Paulus, Lauri

Persidski, Peeter

Pert, Raivo

Petrjakova, Niina

Piel, E ugenia

Pihla, Enn

Pihlakas, Kaido

Pikamäe, Toomas

Pikma, Jaak

Pikmets, Helmut

Pilt, Eve

Pilt, ICerstiil

Pilt, Toomas

Pilv, Aivar

Pilv, Tarmo
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vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Abti Kõo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi

vandeadvokaadi vanema bi, 
Ida-Viru Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Mägi &
Partnerid

vandeadvokaat,
Valga Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Kersti Põld

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Partes

vandeadvokaat,
Tartu I Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo HETA

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Sirje Must

vandeadvokaadi vanemabi,

Advokaadibüroo Konrad Mällo
Pinding, Ants

Plaks, Carry

Pohla, Asko

Politšev, Sergei

Polman, Denis

Preem, Otto

Põld, Kersti

Põldme, Kristi

Pärmann, Avo

Pärtel, Anu

Päts, Madis

Piiril, Tanel

R
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Rein Raamets

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

vandeadvokaat,
Aare Raigi Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Andres Rüütel

Raamets, Rein

Raidla, Jüri

Raig, Aare-Heino

Raja vere, Peep
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Ratso, Allan

vandeadvokaadi vanemabi, 
Raudsepa Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo V Kaasik & Co 

vandeadvokaat,
Raudsepa Advokaadibüroo 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Alas & Raudsik 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Matti Reinsalu

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid 

vandeadvokaadi vanemabi, 
Viruvärava Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Eva Rivis 

vandeadvokaat,
Rodi Advokaadibüroo 

vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo K. Roosalu

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Roosmaa

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Roosmaa

vandeadvokaadi abi,
Olevimäe Advokaadibüroo 

vandeadvokaat,
Ida-Viru Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi,
Aare Raigi Advokaadibüroo 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Andres Rüütel

vandeadvokaadi vanemabi,
Aivini Advokaadibüroo

Raudsepp, Alla

Raudsepp, Kati

Raudsepp, Sulev

Raudsik, Aivar

Reinsalu, Matti

Reinson, Kristi

Repnau, Andrus

Rivis, Eva

Rodi, Äili

Rogulski, Vladimir

Roosalu, Kristina

Roosmaa, Riüino

Roosmaa, Valvo

Ruus, Taivo

Rõzov, Nikolai

Räppo, Kaimo

Rüütel, Andres
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vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Ann Saar 

vandeadvokaa t,
Advokaadibüroo Saar & Co

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Paul Varul

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Karl Saavo

vandeadvokaat,
Dagmar Saksa Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Edith Sassian & Ko

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Andres Saue

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Siiri Schneider 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Maimu Schmidt

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

vandeadvokaat,
Niguliste Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Maire Arm

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Mare Sepp 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Erik Siigur

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Andres Tamm

Saar, Ann

Saar, Mall

Saar, Nigul

Saare, Kalev

Saavo, Karl

Saks, Dagmar

Saks, Reet

Sassian, Edith

Saue, Andres

Schneider, Siiri

Schmidt, Maimu

Sehver, Monika

Seimar, Imbi

Selberg, Eve

Sepp, Mare

Siigur, Erik

Siil, Marko
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vandeadvokaat,
Sikuti Advokaadibüroo

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Ruth Sild

vandeadvokaat,
Sikuti Advokaadibüroo

Sikut, Mart

Sikut, Vello

Sild, Ruth

Sild, Tarmo vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo HETA

Sillar, Sven vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Toomas Keeval!ik

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Vallo Sillat

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Digesta

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär
vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo HETA Narva osakond 
vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 
vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Bachmann & 
Partnerid

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Tedder

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Glikman & Glikman
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Ko

vandeadvokaat,
Ida-Viru Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tark & Ko 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Legalia

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

Sillat, Vallo

Simm, Piret

Simovart, Martin

Solovjova, Irina

Soop, Ene

Soosaar, Cardo

Soosaar, Monika

Straus, Ilmar

Suik, Andres

Suuban, Arvo

Susi, Mart

Suvorova, Natalia

Söörd, Mil vi

1 57 h



ž

Žurina, Irina vanclead vokaa /,
Ida-Viru Advokaadibüroo

Š
Šapiro, Beile vandead vokaa L,

Beile Šapiro Advokaadibüroo 

van dea d vokaa /,
Advokaadibüroo Vladimir Šemanski

Šemanski, Vladimir

T
Talviste, Üllar vandead vokaal,

Advokaadibüroo HETA 

vandead vokaal,
Advokaadibüroo Andres Tamm

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

vandead vokaal,
Advokaadibüroo Märge Tamme

vandeadvokaadi vanemabi,
Aivini Advokaadibüroo

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Teder & Rask

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Väino R. Villik

vandead vokaa t,
Advokaadibüroo HETA Tartu osakond

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo HETA Tartu osakond

vandead vokaal,
Advokaadibüroo Tark & Ko 

vandead vokaal,
Advokaadibüroo Priit Tartu 

vandead vokaadi vanemabi\ 
Advokaadibüroo Tark & Ko

Tamm, Andres

Tamm, Elo

Tamme, Märge

Tamme, Toomas

Tamme, Tõnis

Tammekivi, Margus

Tammer, Anne

Tammer, Vello

Tark, Aare

Tartu, Priit

laube, Toomas
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vandeadvokaadi abi,Tauk, Daisy
Advokaadibüroo HETA

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Tedder

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Teder & Rask

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Rutt Teeveer

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo V Kaasik & Co

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Aivar Pilv

vandeadvokaat,
Viruvärava Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Jaak Oja

vandeadvokaat,
Veera Tolli Advokaadibüroo 

Tomberg, Helen Tumelille vandeadvokaadi vanemabi, 
Viruvärava Advokaadil)iiroo

vandeadvokaat,
Sikuti Advokaadibüroo 

vandeadvokaadi vanemabi,
Sikuti Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Arri Tooming

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Raul Tosmann

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Koolmeister & Ko 
Tallinna osakond

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Rutt Teeveer 

vandeadvokaat,
Narva Esimene Advokaadibüroo

Tedder, Jaan

Teder, Indrek

Teeveer, Rutt

Tehver, Jaanus

Tepper, Kristina

Tibar-Šuvalov, Eva

Tiiman, Marko

Tolli, Veera

Tomson, Endel

Toom, Pille

Tooming, Arri

Tosmann, Raid

Traat, Martin

Treier, Thea

Tšelnokova, Galina
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vandeadvokaadi vanemabi 
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Vahur Tänav

vandeadvokaadi vanemabi,
Niguliste Advokaadibüroo

Tusti, Mariann

Tuulas, Tõnu

Tõrs, Mari-Liis

Tänav, Vahur

u
vandeadvokaadi vanemabi,
Niguliste Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Aavo Aadli

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Valge & Uiga 

vandeadvokaat,
Artur Umuršadjantsi Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Urge

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Urge

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Glikman & Glikman

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo HETA

Uduste, Kaido

Uibokand, Anneli

Uiga, Li

Umuršadjants, Artur

Urge, Anneli

Urge, Leo

Uritam, Anu

Ustav, Urmas

V
vandeadvokaadi abi,
Viruvärava Advokaadibüroo

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Tark & Ko

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Tark & Ko

Vaher, Harry

Vaher, Toomas

Vahimets, Risto

Vainomaa, Madis
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Vajak, Tiit

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Aavo Aadli

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Valge & Uiga

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Tark & Ko

vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Paul Varul

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Partes

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Järve, Otti & Laretei

vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Paul Varul 

Veidebaum, Sten-Andrus vandeadvokaadi abi,
Advokaadibüroo Raidla & Partnerid

vandeadvokaadi vanemabi,
Advokaadibüroo Leppik & Partnerid

Valdma, Janek

Valge, Marina

Vallikivi, Hannes

Valm, Monika-Silvia

Varul, Paul

Vaske, Talvi

Veer, Teet

Veering, Uno

Veski, Andres vandeadvokaadi vanemabi, 
Advokaadibüroo Valge & Uiga

vandeadvokaat,
Vanalinna Advokaadibüroo

vandeadvokaat,
Veljo Viiloli Advokaadibüroo 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Viira & Krinal 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Viira & Krinal

vandeadvokaat,
Rakvere Advokaadibüroo 

vandeadvokaat, 
Advokaadibüroo Teder & Rask 

vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Väino R.Villik

Viil, Leelo

Viilol, Veljo

Viira, Kadi

Viira, Margus

Viitas, Lembit

Vilippus, Kenno

Villik, Väino-Rcin

QD



vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär

vandeadvokaadi abi, 
Advokaadibüroo Koolmeister & Ko

vandeadvokaat,

Tartu I Advokaadibüroo
Vuchmann, Heia

Võhma, Vesse

Västrik Indrek
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EUROOPA LIIDU ADVOKAATIDE 
EETIKAKOODEKS

CCBE

COUNCIL OF THE BARS AND LAW SOCIETIES OF 
THE EUROPEAN UNION

EUROOPA LIIDU ADVOKATUURIDE JA 
ÕIGUSLIITUDE NÕUKOGU

Käesolev Euroopa Liidu Advokaatide Eetikakoodeks 
on vastu võetud 18 Euroopa Liidu riigi 

Advokatuuride ja Oigusliitude poolt Lyons’is 
28. novembril 1998. aastal 

peetud CCBE Plenaaristungil.

Mitteametlik tõlge inglise keelest.
Toimetaja: CCBE
Riie Washinton 40 - B-1050 Brüssel
Tel.: + 32 2 640 42 74 - Faks: + 32 2 647 79 41
E-mail: ccbe@cche.org - http://www.ccbe.org
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1. PREAMBUL

Advokaadi roll ühiskonnas
Õigusriigis on advokaadil täita eriline roll. Tema kohustused ei alga 
ega lõpe temale antud ülesannete truu täitmisega seadusega luba
tud piires. Advokaat peab teenima õigluse huve ning samuti ka 
nende isikute huve, kelle õigusi ja vabadusi ta on usaldatud maks
ma panema ja kaitsma ning tema kohuseks ei ole mitte üksnes kaits
ta oma klienti, vaid olla ka talle nõuandjaks.

Advokaadi roll paneb advokaadile seetõttu erinevaid õiguslikke ja 
moraalseid kohustusi (mis mõnikord võivad osutuda vastuolulisteks):

• kliendi ees;

• kohtute ja muude võimuorganite ees, kelle ees advokaat oma 
kliente kaitseb või klienti esindab;

• advokaadi kutse ees üldiselt ning iga advokaadi ees eraldi; 
ning

• avalikkuse ees, kelle jaoks on vaba ja sõltumatu ameti, mis 
on seotud advokaadiameti enda poolt kehtestatud reeglitega, 
olemasolu oluline vahend inimõiguste kaitsmiseks, hoolimata 
valitsevast riigivõimust ning muudest iihiskonnahuvidest.

1.1.

Kutse-eetika nõuete iseloom
Kutse-eetika nõuded on koostatud lähtuvalt nende isikute 

lahkest nõusolekust, kelle suhtes neid rakendatakse, et tagada ad
vokaadi poolt tema tsiviliseeritud ühiskondades tunnustatud ja olu
liseks peetava funktsiooni nõuetekohane täitmine. Kui advokaat 
nimetatud eeskirju ei täida, rakendatakse tema suhtes viimse abi
nõuna distsiplinaarkaristust.

Iga Advokatuuri või Õigusliidu eeskirjad põhinevad tema 
enda traditsioonidel. Neid kohandatakse vastavalt advokaadikutse 
ülesehitusele ja tegevusvaldkonnale konkreetses Liikmesriigis ning 
seal kehtivale kohtu- ja administratiivkorrale ja siseriiklikule sea
dusandlusele. Nimetatud eeskirju ei ole võimalik ega soovitav kon
tekstist eraldada ning eeskirju, mis algupäraselt ei ole mõeldud 
üldiseks rakendamiseks, ei tolliks üldiselt rakendada.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.
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Iga Advokatuuri ja Oigusliidu eeskirjad põliinevad samadel väär
tustel ning enamikel juhtudel annavad tunnistust ühisest põhialusest.

Koodeksi eesmärk
Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna jätkuv 

integratsioon ning advokaatide üha sagenev rahvusvaheline tegevus 
Euroopa Majanduspiirkonnas on avalikkuse huvisid silmas pidades 
kutsunud esile vajaduse ühtsete eeskirjade järele, mis kehtiksid kõi
kide Euroopa Majanduspiirkonna Advokatuuride ja Oigusliitude 
advokaatide rahvusvahelise tegevuse suhtes. Nimetatud reeglite keh
testamise erieesmärgiks on leevendada raskusi, mis tulenevad “to- 
pelteetikakoodeksi” rakendamisest, nagu märgitud Euroopa Ühen
duse 22. märtsi 1997. a. direktiivi nr. 77/249 artiklis 4.

1.3.
1.3.1.

CCBE’s advokaadikutset esindavad organisatsioonid on 
teinud ettepaneku alljärgnevates artiklites sätestatud eeskirjade:

• tunnustamiseks praegusel hetkel kõikide Euroopa Liidu ja Euroo
pa Majanduspiirkonna Advokatuuride ja Oigusliitude poolt;

• võimalikult kiireks vastuvõtmiseks nende rakendamiseks 
kooskõlas siseriiklike või EMP tegevuskorraga seoses advo
kaadi rahvusvahelise tegevusega Euroopa Liidus ja Euroopa 
Majanduspiirkonnas;

• arvesse võtmiseks siseriiklike kutse-eetika ja kutsepraktika 
eeskirjade igakordsel läbivaatamisel nende ühtlustamise ees
märgil.

Lisaks eeltoodule väljendavad nimetatud organisatsioonid oma 
soovi, et siseriiklikke kutse-eetika ja kutsepraktika eeskirju tõlgen
dataks ja rakendataks võimalusel kooskõlas käesolevas Koodeksis 
toodud eeskirjadega.

Pärast käesolevas Koodeksis sätestatud eeskirjade vastuvõtmist 
nende rakendamiseks advokaadi rahvusvahelise tegevuse suhtes, jääb 
advokaadile kohustus järgida ka oma kohaliku Advokatuuri või Õigus- 
liidu eeskirju ulatuses, milles need on koosõlas käesoleva Koodeksiga.

1.3.2.

Kohaldamine isikute suhtes (ratione personae)
Alljärgnevaid eeskuju kohaldatakse Euroopa Liidu ja Euroopa Ma
janduspiirkonna advokaatide suhtes vastavalt 22. märtsi 1977. a. 
direktiivile nr. 77/249.

1.4.
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Kohaldamine asjade suhtes (ratione materiae)
Mõjutamata püüdu ühtlustada vaid Liikmesriigi siseselt kehtivaid 
kutse-eetika ja kutsepraktika eeskirju, rakendatakse alljärgnevaid 
eeskirju advokaadi rahvusvahelise tegevuse suhtes Euroopa Liidus 
ja Euroopa Majanduspiirkonnas. Rahvusvaheline tegevus tähistab:

(a) kõiki kutsealaseid kontakte teiste Liikmesriikide advokaa
tidega j a

(b) advokaadi kutsealast tegevust teistes Liikmesriikides, sõltu
mata advokaadi füüsilisest kohalviibimisest vastavas Liik
mesriigis.

1.5.

Mõisted1.6.

Käesolevates eeskirjades: 

“Koduriik” Tähistab Liikmesriiki, milles advokaadi Advoka
tuur või Oigusliit asub.
Tähistab mis tahes muud Liikmesriiki, kus advo
kaat teostab oma rahvusvahelist tegevust.

“Pädev organ” Tähistab vastava Liikmesriigi kutseorganisatsioo
ni või organit, mis vastutab kutse-eetika eeskir
jade kehtestamise eest ning kontrolli teostamise 
eest advokaatide distsipliini üle.

“Välisriik”

2. ÜLDPÕHIMÕTTED

Sõltumatus
Advokaadi kohustused nõuavad täielikku sõltumatust ning 

õigusteenust osutades ei või advokaat alluda ühelegi mõjutusele, eriti 
aga sellistele mõjutustele, mis tulenevad tema isiklikest huvidest või 
välisest survest. Selline sõltumatus on usalduse tekkeks õigusemõist
misel sama vajalik kui kohtuniku erapooletus. Advokaat peab seetõttu 
vältima oma sõltumatuse ning kutsenormide ohtuseadmist klientidele, 
kohtule või kolmandatele isikutele meelepäraseks olemisel.

Sõltumatus on vajalik nii kohtuvälistes asjades kui koh
tus. Advokaadi poolt kliendile osutatud õigusabi ei oma mingist 
väärtust, kui advokaat on abi osutamisel lähtunud vaid oma isikli
kest huvidest või allunud välisele survele.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
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Usaldus, au ja väärikus
Suhe kliendi ja advokaadi vahel saab põhineda usaldusel vaid siis, 
kui advokaadi au, ausus ja väärikus on väljaspool kahtlust. Advokaa
di jaoks on need traditsioonilised voorused kutsealased kohustused.

2.2.

Konfidentsiaalsus
Advokaadi tegevuse põhiolemus seisneb selles, et klien

did peavad usaldama talle asju, mida nad teistele ei avaldaks, ning 
et advokaadile informatsiooni avaldamine rajaneb usaldusel. Kon
fidentsiaalsuse puudumisel ei saa tekkida usaldust. Seetõttu on kon
fidentsiaalsus advokaadi esmaseks põhiõiguseks ja -kohustuseks.

Advokaadi konfidentsiaalsuskohustus teenib Õigusemõistmise ja 
kliendi huve. Seetõttu on sel õigus Riigi erikaitsele.

Advokaat peab hoidma konfidentsiaalsena kogu temale 
kutsealase tegevuse käigus teatavaks saanud informatsiooni.

Konfidentsiaalsuskohustus ei ole ajaliselt piiratud.

Advokaat peab nõudma oma kaastöötajatelt ja teistelt 
tema poolt õigusteenuste osutamise käigus tegevusse kaasatud isi
kutelt sama konfidentsiaalsuskohustuse järgimist.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Teiste Advokatuuride ja Õigusliitude eeskirja-2.4.
de järgimine
Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna seaduste kohaselt 
võib teisest Liikmeriigist pärinev advokaat olla kohustatud järgi
ma Välisriigi Advokatuuri või Oigusliidu eeskirju. Advokaadid on 
kohustatud tutvuma eeskirjadega, mis mõjutavad nende tegevust 
teatud kindla ülesande täitmisel.

CCBE liikmesorganisatsioonid on kohustatud esitama oma eeti
kakoodeksi CCBE sekretariaadile selleks, et teha kehtiv eetikakoo
deks sekretariaadis kättesaadavaks igale advokaadile.

Keeld töötada konkureerivatel ametikohtadel
Selleks, et teostada oma kutsealast tegevust nõuetekoha

se sõltumatusega ja viisil, mis on kooskõlas tema kohustusega osa
leda õigusemõistmises, on advokaadi töö teatud konkureerivatel 
ametikohtadel välistatud.

2.5.
2.5.1.
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Advokaat, kes esindab või kaitseb klienti kohtumenetlu
ses või Koduriigi mis tahes ametiasutuses, on kohustatud järgima 
seal kehtivaid konkurentsikeeldu puudutavaid nõudeid.

Advokaat, kes soovib Koduriigis otseselt või kaudselt 
tegeleda Õiguse praktiseerimisega mitteseotud äri- või muu tege
vusega, on kohustatud järgima vastavas Liikmesriigis kehtivaid ning 
sealsete advokaatide suhtes kohaldatavani konkurentsikeeldu re
guleerivaid nõudeid.

2.5.2.

2.5.3.

Reklaamikeeld
Advokaadid ei või ennast ega oma tegevust reklaamida 

juhtudel, kus see on keelatud.

Muudel juhtudel võib advokaat ennast ja oma tegevust reklaa
mida vaid ulatuses ja viisil, mil see on lubatud tema suhtes kohal
datavate eeskirjadega.

2.6.

2.6.1.

Lubatud reklaamiks loetakse juhte, kus advokaat tões
tab, et vastava reklaami eesmärgiks oli jõuda klientideni või po
tentsiaalsete klientideni asukohas, kus niisugune reklaam on luba
tud ning et antud reklaami levimine mujale on sellega juhuslikult 
kaasnev.

2.6.2.

Kliendi huvide kaitse
Lähtudes kõigist seadustest ja kutse-eetika eeskirjadest, peab ad
vokaat õigustcenuse osutamisel tegutsema üksnes kliendi huvides, 
eelistades kliendi huve enda ja oma kolleegide huvidele.

2.7.

Advokaadi vastutuse piiramine kliendi ees
Advokaat võib piirata oma vastutust kliendi ees Koduriigi ja Välis
riigi seadustega lubatud ulatuses kooskõlas tema suhtes kohaldata
va Eetikakoodeksiga.

2.8.
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3. SUHTED KLIENTIDEGA

Ülesande vastuvõtmine ja õigusteenuse osutami-3.1.
sest loobumine

Advokaat ei või kliendi asjaga tegeleda ilma kliendi vas
tava korralduseta. Advokaat võib siiski tegutseda juhul, kui ta on 
saanud vastavad juhised teiselt advokaadilt, kes ise tegutseb vastava 
kliendi nimel või kui ülesanne on temale antud pädeva organi poolt.

Advokaat peab tegema mõistlikke jõupingutusi, et tuvastada 
temale ülesande andnud isiku või organi isikusamasus, pädevus ja 
volitused, kui kindlad asjaolud viitavad vastava isiku või organi isi
kusamasuse, pädevuse ja volituste ebamäärasusele.

3.1.1.

Advokaat on kohustatud nõustama ning esindama oma 
klienti viivitamatult, kohusetunde ja nõuetekohase hoolikusega. 
Advokaat on kohustatud võtma endale vastutuse temale antud üles
ande täitmise eest. Ta on kohustatud hoidma oma klienti kursis 
temale usaldatud ülesande täitmise käiguga.

Advokaat ei või täita ülesannet, kui ta on või peaks ole
ma teadlik oma kutseoskuste ja teadmiste puudulikkusest antud 
valdkonnas, ilma teise vastavat valdkonda tundva advokaadi kaas
abita.

3.1.2.

3.1.3.

Advokaat ei või vastu võtta ülesannet, kui tema töökoormus ei 
võimalda selle viivitamatut täitmist.

Advokaadil ei ole lubatud teostada oma õigust loobuda 
õigusteenuse osutamisest sellisel viisil või sellises olukorras, kus 
klient ei ole suuteline mujalt oma huvide kaitsmiseks õigeaegselt 
õigusabi saama.

3.1.4.

Huvide konflikt
Advokaat ei tohi samas asjas nõustada ega esindada kah

te või enamat klienti või tegutseda nende nimel, kni nende isikute 
huvid on vastuolus või on oht, et selline vastuolu võib tekkida.

3.2.
3.2.1.

Huvide konflikti ilmnemisel klientide vahel või usaldu
se kaotuse ohu korral või sõltumatuse ohtuseadmise korral loobub 
advokaat mõlema kliendi ülesannete täitmisest.

3.2.2.
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Samuti peab advokaat keelduma uuelt kliendilt ülesande 
vastuvõtmisest juhul, kui eelmise kliendi poolt eksisteerib advokaa
di suhtes usalduse kadumise oht või kui advokaadi teadmised eelmi
se kliendi juhtumist annaksid niiele kliendile lubamatu eelise.

Advokaadibüroode ning nende töötajate suhtes kohalda
takse ülaltoodud punktide 3.2.1. kuni 3.2.3. sätteid.

3.2.3.

3.2.4.

Pactum de quota litis

Advokaat ei või sõlmida pactum de quota litis^t.

Pactum de quota litis tähendab kokkulepet, mis on sõl
mitud advokaadi ja tema kliendi vahel enne kliendi asjas lõpliku 
lahenduse saamist, mille alusel klient kohustub tasuma advokaadi
le tasu tulemuselt, sõltumata sellest, kas tulemus väljendub rahas 
või muus asja lõppedes kliendi poolt saadud hiives.

Pactum de quota litis ei hõlma kokkulepet selle kohta, 
et tasu makstakse proportsionaalselt advokaadi poolt lahendatava 
ülesande väärtusega, kui see on vastavuses ametlikult kinnitatud 
tasumääradega või kontrollitav vastava advokaadi üle jurisdiktsiooni 
omava pädeva organi poolt.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Tasu õigusteenuse osutamise eest
Advokaadile makstava tasu suurus peab oleme kliendile 

täielikult avalikustatud ning see peab olema õiglane ja põhjendatud.

Kui klient ja advokaat ei ole kokku leppinud teisiti, siis 
advokaadile makstava tasu suurus määratakse kindlaks kooskõlas 
selle Advokatuuri või Oigusliidu eeskirjadega, millesse ta kuulub. 
Kui advokaat kuulub enam kui ühte Advokatuuri või Oigusliitu, 
siis kohaldatakse sellisele advokaadile makstava tasu suuruse kind
laksmääramisel eeskirju, mis omavad lähedasimat seost advokaadi 
ja kliendi vahel sõlmitud lepinguga.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

Ettemaksed
Kui advokaat nõuab kliendilt oma tasude ja/või muude kulude osas 
ettemakse teostamist, siis sellise maske suurus ei või ületada vasta
vate tasude ja kulude hinnangulist suurust.

3.5.



Sellise makse mitte teostamisel on advokaadil õigus ülesande täit
misest loobuda või keelduda vastavalt ülatoodud punktile 3.4.1.

Tasu jagamine mitteadvokaatidega
Lähtudes alltoodust ei või advokaat jagada oma tasusid 

ühegi isikuga, kes ei ole advokaat, välja arvatud juhul, kui ühing 
vastava advokaadi ja muu isiku vahel on advokaadi asukohajärgse 
Liikmesriigi seadustega lubatud.

Punkti 3.6.1. sätted ei võta advokaadilt õigust maksta 
tasu, vahendustasu või muid hüvitisi surnud advokaadi pärijatele 
või pensionile jäänud advokaadile seoses surnud või pensionile 
jäänud advokaadi praksise ülevõtmisega.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

Säästlik lahendus ja riiklik õigusabi
Advokaat peab alati püüdma saavutada kliendi vaidlu

ses kõige soodsaimat lahendust ning andma kliendile sobilikel aja
hetkedel soovitusi kokkuleppe sõlmimise soovitavusest ja/või alter
natiivsest vaidluse lahendamise võimalusest.

3.7.

3.7.1.

Kui kliendil on õigus riiklikule õigusabile, on advokaat 
kohustatud teda sellest võimalusest teavitama.
3.7.2.

Kliendi vahendid
Kui advokaat saab oma tegevuse käigus enda valdusse 

oma kliendi või kolmandate isikute eest või nimel mis tahes raha
lised vahendid (edaspidi “kliendi vahendid”), on ta kohustatud:

3.8.1.1. Hoidma kliendi vahendeid arveldusarvel pangas või mõ
nes Avaliku Võnnu Organi kontrollile alluvas sama liiki asutuses ning 
hoidma nimetatud arvel kõiki tema poolt saadud kliendi vahendeid, 
välja arvatud juhul, kui klient on otseselt või kaudselt mõista and
nud, et nimetatud vahendeid tuleb hoida või kasutada muul viisil.

3.8.1.2. Tagama, et mis tahes arvel, kus kliendi vahendeid hoitak
se advokaadi nimel, oleks ära näidatud, et antud vahendeid hoitak
se advokaadi kliendi või klientide nimel.

3.8.

3.8.1.

3.8.1.3. Tagama, et mis tahes arvel või arvetel, millel kliendi vahen
deid advokaadi nimel hoitakse, on igal ajahetkel rahasumma, mis ei ole 
väiksem kui advokaadi poolt hoitavate kliendi vahendite kogusumma.

QO



3.8.1.4. Tagama, et kõik vahendid makstakse kliendile välja vii
vituseta või kliendi poolt määratud tingimustel.

3.8.1.5. Tagama, et kliendi vahenditest kliendi nimel mis tahes 
isikule teostatavate maksete, sealhulgas:

a) maksete, mis teostatakse ühele kliendile või kliendi nimel teise 
kliendi vahenditest ning

b) advokaaditasude maksete, sooritamine oleks keelatud, välja 
arvatud seadusega lubatud või kohtu poolt nõutud ulatuses, 
ning juhul kui klient, kelle eest makse teostatakse, on väljen
danud selgelt või vaikimisi andnud oma nõusoleku sellise 
makse teostamiseks;

3.8.1.6. Säilitama täielikud ja täpsed dokumendid, mis tõenda
vad tema poolt kliendi vahenditega sooritatud tehinguid ning eris
tavad kliendi vahendid teistest temale usaldatud vahenditest. Ni
metatud dokumendid tuleb teha kättesaadavaks kliendile viimase 
soovil;

3.8.1.7. Tagama, et kõik pädevad organid kõigis Liikmesriikides 
omaksid volitusi lubada neil tutvuda ja uurida konfidentsiaalsel 
alusel advokaadi kliendi vahenditega seonduvaid finantsdokumen- 
te, et teha kindlaks, kas on järgitud nende poolt kehtestatud ees
kirju, ning rakendada sanktsioone nimetatud eeskirju mitte järgi
nud advokaatide suhtes.

Lähtudes eeltoodust ning mõjutamata iilatoodud punktis
3.8.1. nimetatud eeskirju, on advokaat, kellele on antud ülesandeks 
hoida oma kliendi vahendeid, tegutsedes mis tahes Liikmesriigis, 
kohustatud järgima Koduriigi pädevate organite poolt kliendi 
hendite hoidmise ja arvestamise suhtes kohaldatavani eeskirju.

Advokaat, kes tegutseb või osutab õigusteenust Välisrii
gis, võib kokkuleppel vastavate Kodu- ja Välisriigi pädevate orga
nitega järgida Välisriigi vastavaid nõudeid, jättes kõrvale vastavad 
Koduriigi nõuded. Sellisel juhid on ta kohustatud informeerima 
oma kliente sellest, et ta järgib oma tegevuses Välisriigis kehtivaid 
nõudeid.

3.8.2.

va-

3.8.3.
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Vastutuskindlustus
Advokaadid peavad olema igal ajahetkel kindlustatud 

nõuete vastu, mis tulenevad nende tööalasest hooletusest, arvesta
des kõikide oma tööga seonduvate riskide iseloomu ja ulatust.

Kui advokaat osutab õigusteenuseid või teostab oma te
gevust Välisriigis, kohaldatakse tema suhtes alljärgnevaid sätteid:

3.9.2.1. Advokaat peab järgima kõiki tema kohustustega seondu
vaid tema Koduriigis kehtivaid eeskirju, et kindlustada end advo
kaadi tööst tuleneva vastutuse vastu.

3.9.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.2.2. Advokaat, kes on kohustatud kindlustama end Kodurii
gis ning kes osutab õigusteenuseid või teostab oma kutsealast tege
vust mis tahes Välisriigis, peab tagama vastava kindlustuskatte laie
nemise ka tema poolt Välisriigis osutatavatele õigusteenustele ning 
tema poolt Välisriigis teostatavale kutsealasele tegevusele.

3.9.2.3. Advokaat, kellel ei õnnestu hankida ülaltoodud punktis

3.9.2.2. nimetatud kindlustuskatet või kes ei ole kohustatud seda 
oma Koduriigis hankima ning kes osutab Välisriigis õigusteenuseid 
või teostab Välisriigis kutsealast tegevust, on kohustatud hankima 
kindlustuskatte oma kutsealasest tegevusest tuleneva vastutuse suh
tes nii suures ulatuses kui võimalik klientide nimel Välisriigis te
gutsemise perioodiks vähemalt samaväärses ulatuses, nagu nõutud 
nimetatud Välisriigi advokaatidelt.

3.9.2.4. Kui advokaat ei ole suuteline hankima kindlustuskatet 
eelnimetatud eeskirjades märgitud ulatuses, on ta kohustatud sellest 
informeerima oma neid kliente, keda antud asjaolu võib mõjutada.

3.9.2.5. Advokaat, kes tegutseb või osutab õigusteenust Välisrii
gis, võib kokkuleppel vastavate Kodu- ja Välisriigi pädevate orga
nitega järgida vastava Välisriigi kindlustusnõudeid, jättes kõrvale 
vastavad Koduriigi kindlustusnõuded. Sellisel juhul on ta kohusta
tud informeerima oma kliente sellest, et ta järgib oma tegevuses 
Välisriigis kehtivaid kindlustusnõudeid.
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4. SUHTED KOHTUGA

Kohtus kehtivad käitumiseeskirjad4.1.

Advokaat on kohustatud Liikmesriigi kohtus või tribunalis järgi
ma selles kohtus või tribunalis kehtivaid käitumiseeskirju.

Erapooletus kohtumenetluses
Advokaat peab alati austama kohtu erapooletust kohtumenetluses. 
Advokaat ei või näiteks võtta ühendust kohtunikuga ilma vastas
poolt esindavat advokaati sellest eelnevalt teavitamata, ega esitada 
kohtunikule asitõendeid, märkmeid või dokumente ilma neid vas
taspoole advokaadile õigeaegselt tutvustamata, välja arvatud juhul, 
kui selliste meetmete rakendamine on lubatud vastava menetlus
korraga. Advokaat ei või avaldada ega esitada kohtule ühtki teise 
poole või tema advokaadi poolt tehtud ettepanekut asja lahendami
seks kokkuleppe sõlmimisega ilma teise poole advokaadi selgesõ
nalise nõusolekuta, välja arvatud seadusega lubatud ulatuses.

4..2.

Käitumine kohtus
Advokaat on kohustatud kaitsma oma kliendi huve ausalt ja kart
matult, hoolimata oma isiklikest huvidest või temale või mis tahes 
muule isikule tekkivatest tagajärgedest, säilitades samal ajal aus
tuse ja viisakuse kohtu vastu.

4.3.

Ebaõiged või eksitavad andmed
Advokaat ei tohi kunagi teadlikult esitada kohtule ebaõigeid või 
eksitavaid andmeid.

4.4.

Suhted vahekohtunikega jne.
Eeskirjad, mis reguleerivad advokaadi suhteid kohtutega, kehtivad 
ka tema suhete kohta vahekohtunike ja muude kohtuniku või mit
teametliku kohtuniku funktsioone täitvate isikutega isegi juhul, kui 
suhtlemine leiab aset juhuslikul alusel.

4.5.
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5. ADVOKAATIDE OMAVAHELISED SUHTED

Advokaadiameti ühtsus
Advokaadiameti ühtsus eeldab advokaatide vahelist usal

dust ja koostööd klientide huvides, et ära hoida mõttetuid kolitu- 
vaidlusi ja muud advokaadikutse mainet kompromiteerivat käitu
mist. See aga ei õigusta kunagi advokaadi kutsealaste huvide aseta
mist kõrgemale kliendi huvidest.

Advokaat on kohustatud tunnustama kõiki Liikmesrii
kide advokaate kui kolleege ning suhtuma neisse heatahtlikult ja 
viisakusega.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Erinevate Liikmesriikide advokaatide vaheline5.2.
koostöö

Advokaadil ei ole õigust vastu võtta mis tahes Liikmes
riigi advokaadi poolt antavat ülesannet, kui ta ei ole pädev seda 
täitma. Sellisel juhul peab ta olema valmis oma kolleeegi igati abis
tama, et hankida vajalikku informatsiooni ülesande üleandmiseks 
teisele advokaadile, kes on suuteline nõutud teenuseid osutama.

5.2.1.

Kui Liikmesriigi advokaat teeb koostööd mõne teise Liik
mesriigi advokaadiga, on mõlemal neist üldine kohustus arvestada 
erinevustega, mis võivad esineda nende õigussüsteemide ja kutse- 
asutuste vahel ning advokaatide kohustuste ja pädevuse vahel eri
nevates Liikmesriikides.

5.2.2.

Advokaatide omavaheline suhtlemine
Kui advokaat saadab mõnele teise Liikmesriigi advokaa

dile teate, mille konfidentsiaalsust ta soovib säilitada, on ta kohus
tatud teate edastamisel teate saajat sellest selgelt teavitama.

Kui teate saaja ei ole suuteline tagama sel kombel edasta
tud informatsiooni konfidentsiaalust, on ta kohustatud vastava teate 
saatjale tagastama ilma selle sisu teistele isikutele avalikustamata.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

Tasu asja üleandmise eest
Advokaadil ei ole õigust nõuda ega vastu võtta teiselt 

advokaadilt tasu, vahendustasu ega muud hüvitust kliendile teise 
advokaadi soovitamise eest.

5.4.
5.4.1.
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Advokaat ei või maksta kellelegi tasu, vahendustasu ega 
mis tahes muud hüvitust kliendi tema juurde suunamise eest.
5.4.2.

Suhtlemine vastaspoolega
Advokaat ei tohi avaldada ega arutada informatsiooni tema poolt 
lahendatava asja või ülesande kohta isikuga, keda temale teadaole
valt esindab või nõustab samas asjas teine advokaat, ilma viimase 
nõusolekuta (ning on kohustatud teavitama nimetatud teist advo
kaati igast niisugusest asetleidnud suhtlusest).

5.5.

Advokaatide vahetus
Advokaat, kellele on tehtud ülesandeks esindada klienti 

teise advokaadi asemel seoses teatud kindla ülesande täitmisega, 
on kohustatud nimetatud teist advokaati sellest teavitama, ning läh
tudes punktist 5.6.2 mitte alustama tegevust enne, kui ta on kind
laks teinud advokaaditasude ja muude tasude maksmise korra. Ni
metatud kohustus ei muuda uut advokaati vastutavaks eehnise ad
vokaadi tasude ja muude maksete eest.

Kui kliendi huvide kaitsmiseks tuleb astuda viivitama
tuid samme enne punktis 5.6.1. sätestatud tingimuste täitmist, on 
advokaadil lubatud niisuguseid samme astuda vaid tingimusel, et 
ta viivitamatult teavitab sellest teist advokaati.

5.6.
5.6.1.

5.6.2.

Vastutus advokaaditasude maksmise eest
Tööalastes suhetes erinevate Liikmesriikide Advokatuuride vahel, 
kus advokaat ei soovita oma kliendile teist advokaati või ei suuna 
oma klienti teise advokaadi poole, vaid pöördub ise kaasabi saami
seks teise advokaadi poole, vastutab ta isiklikult oma väliskolleegi 
poolt nõutud advokaaditasude, kulude ja muude väljaminekute ta
sumise eest isegi juhul, kui klient osutub maksejõuetuks. Asjaosa
lised advokaadid võivad nendevahelise suhte alguses sõlmida sel
les osas vastava kokkuleppe. Lisaks eeltoodule võib ülesannet an
dev advokaat igal ajal kehtestada oma isikliku vastutuse piirmää
raks tasude, kulude ja väljaminekute summa enne väliskolleegi tea
vitamist oma edasisest vastutusest lahtiütlemisest.

5.7.

Noorte advokaatide väljaõpe
Selleks, et kliendi huvides suurendada usaldust ning parandada 
koostööd erinevate Liikmesriikide advokaatide vahel, on vajalik

5.8.



edendada paremate teadmiste omandamist erinevate Liikmesriiki
de seaduste ja menetluskorra kohta. Seega, arvestades advokaatide 
kutsealast vajadust tagada noortele advokaatidele hea väljaõpe, 
peavad advokaadid arvestama vajadusega koolitada teiste Liikmes
riikide noori advokaate.

Vaidlused erinevate Liikmesriikide advokaati-5.9.
de vahel

Kui advokaat leiab, et tema kolleeg teisest Liikmesrii
gist on rikkunud kutse-eetika nõudeid, on ta kohustatud juhtima 
sellele oma kollegi tähelepanu.

Kui erinevate Liikmesriikide advokaatide vahel telcih 
mis tahes tööalane vaidlus, on nad kohustatud võimaluse korral 
üritama seda esmalt lahendada sõbralikul viisil.

5.9.1.

5.9.2.

Advokaat ei või alustada oma kolleegi vastu teises Liik
mesriigis ühtki liiki kohtumenetlust punktides 5.9.1. või 5.9.2. too
dud juhtudel ilma nende mõlema Advokatuuri või Oigusliitu sel
lest eelnevalt informeerimata ja andmata neile seeläbi võimalust 
aidata kaasa kokkuleppe saavutamisele.

5.9.3.

OO



LISA

ADVOKAATIDE KUTSESALADUST NING RAHAPESU 
SEADUST PUUDUTAV POLIITIKA

CCBE eesmärgiks on ühtlustada oma liikmesorganisatsioonide 
poliitika. Seetõttu CCBE soovitab CCBE Liikmesriikide advokaa
tide kutseorganisatsioonidel lisada (kui veel lisamata) oma eetika
koodeksitesse alljärgnevad kohustused:

1. Mis tahes ülesande vastuvõtmise korral on advokaat kohustatud 
kontrollima kliendi või kliendi esindaja, kelle heaks advokaat te
gutseb, isikusamasust.

2. Advokaatidel, kellele klient usaldab oma rahaliste vahendite 
hoidmise ja käsutamise, on keelatud vastu võtta või käsutada mis 
tahes rahalisi vahendeid, mis ei vasta selgelt identifitseeritavatele 
dokumentidele.

3. Advokaatidel, kes osalevad mis tahes tehingus, on kohustus te
llingu sooritamisest loobuda, kui tal on tõsine kahtlus, et antud te
hing seondub rahapesuga ning klient ei ole valmis tehingu sõlmi
misest keelduma.

CCBE eesmärgiks on lisada eeltoodud sätted ka oma Eetikakoo
deksisse reguleerimaks rahvusvahelise õigusteenuse osutamist.
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